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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ:

МІЖНАРОДНА СПІЛКА ЦЕРКОВ БХБ



РЕЛІГІЯ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
Дорогий Читачу! До цієї теми мене навернула установка згори провести на таку тему 

конференцію або ж  Круглий стіл. Т о  ж  і звернувся я насамперед до словників, щоб виз
начитися в тому, що ж  то є національна безпека. Визначення безпека знайшов. Т о є «стан, 
при якому ніщо кому- або чому-небудь не загрожує». Національна безпека — витлума
чення знайшов лише в в деяких словниках, але воно подається в них надто широко, з пози
цій політичного розуміння нації. Т о ж  воно за своїм змістом звучить скоріше як державна 
безпека. П ри цьому говориться, що національна безпека може розглядатися у двох аспек
тах: 1. через призму зіткнення національних інтересів, які постають у вигляді ідеалів і цілей 
держави та нації; 2. крізь взаємодію систем цінностей як найбільш фундаментальних фак
торів, що визначають цілі, засоби та методи взаємодії держав на міжнароденій арені і полі
тичних сил в країні. П ри цьому ще виокремлюють об’єктивні та суб'єктивні, існуючі та 
потенційні, зовнішні та внутрішні компоненти безпеки (Філософський словник соціальних 
термінів. — К .-Х арків, 2002. — С. 76-77).

Я  не стану тут розмірковувати з приводу цих філософствувань, а лише зауважу, що 
ними можна скористатися при написанні якоїсь великої роботи з теми. Але гадаю, що все 
ж  не слід ототожнювати політичну безпеку, безпеку держави із національною безпекою. 
Якщ о перша виражає здатність до збереження самовияву, незалежності держави, сам
обутності її розвитку в її територіальних кордонах, то друга — виражає здатність до сам
озбереження і повноти вияву своїх національних ознак, відпорність асиміляції своїх носіїв 
в іншу етнічну спільність. Національна безпека передбачає наявність національної ідеї, 
збереження національної традиції, плекання і розвиток своєї національної культури, 
насамперед такого неодмінного її елементу як мова, національне прочитання своєї історії, 
захист від експансій у різних видах на свою етнічну територію. Національна безпека 
передбачає також плекання і захист релігій і їх інституцій, що виникли на грунті буття 
нації, про безпеку якої йде мова, відвернення будь-яких шляхів їх колонізації різними 
зарубіжними конфесійними духовними центрами.

Якщ о говорити про чинники, які сприяють національній безпеці, то серед них я б наз
вав і національні Церкви. З а  наших нинішніх складних і важких умов національного 
відродження в ролі національної постає та церква, яка несе національну ідею — незалеж
ність країни, сприяє розвитку і збереженню нашої національної культури і насамперед 
національної мови, репрезентує в різних релігійних центрах та інституціях, в т.ч. й в цен
трі своєї юрисдикції, нашу суверенну державу. Національною в Україні постає не та Ц ер
ква, яка використовує у своїй назві щось від корінного етносу, функціонує на його рідній 
землі чи має порівняно тривалу тут свою історію. Якщо Церква ігнорує у своїй дільності 
національну мову корінного етносу, всеціло залежна в діяльності від свого зарубіжного 
центру, який її представляє і на міжнародному рівні, нехтуючи при цьому інтереси нашої 
держави, а то й працює проти її суверенності, то вона не є українською національною 
навіть за умови належності значної кількості її прихожан до українського етносу. Більше 
того, вона у своєму функціонуванні постає як церква центру своєї юрисдикції, зрештою — 
українофобська інституція. Нині в Україні до національних релігійних об'єднань можна 
віднести Церкву Київського Патріархату, Автокефальну Православну, Українську Гре
ко-Католицьку, Українську Лютеранську, а також рідновірські течії. Певну національну 
зорієнтованість виявляє в Україні зокрема Церква християн віри євангельської п'ятиде
сятників, очолювана М .С.Паночком. Більшість з релігійних спільнот країни в масі своїй 
діють скоріше на українських теренах, але не в Україні. З а  своєю функціональністю вони 
недалекі від Комуністичної партії Петра Симоненка, душа українства — його мова — їм

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Антиукраїнський шабаш, який називають його організатори «хресним ходом», 

без благословення на його проведення керівництва Церкви 21 листопада 
пройшов вулицями Києва від Києво-Печерської Лаври і до Софійської 
площі. Як твердять організатори, приїхало до півторатисячі осіб з різних 
єпархій (переважно сходу і півдня України). І хто серед них – позбавлені 
належності до мирянських спільнот УПЦ МП Союз православних братств 
України і організації «Православный выбор» та «Русское содружество», 
чогось затіяне аж в Києві «Войско верных казаков Чорноморских имени 
Суворова». Пора б відповідним органам вивчити питрання фінансування цих 
шабашів, враховуючи поїздки до сусідів керівників православних братств. 
Дивись, цим «братам» не подобається український гетьман Мазепа і те, що 
його ім’я буде носити одна із вулиць Києва. «Зрадник»? А кого він 
зраджував? Український народ? Ні. Зрадив Петра - колонізатора українців. 
Так йому за це давно треба по всій Україні не лише шану віддати 
найменуванням вулиць, а й спорудженням пам’ятників. Не подобається 
«братам» і те, що за політичну діяльність, діяльність зорієнтовану проти 
незалежності України єпископа Іполіта мали відлучити від Церкви. Так він 
сам на Синоді УПЦ МП погодився , що займався не тим, чим треба, він зняв 
своє благословення з тих, хто прийшов в ролі його оборонців. «Братці» 
висловлювали свої обурення тим, що Синод УПЦ МП назвав Голодомор 
геноцидом українського народу. Нічого дивного в цьому обуренні немає, бо ж 
хрестоходці є тими, хто, подібно сталінцям, нині, як і в роки Голодомору, 
працює на геноцид всього народу українського. Ось такі, як вони, 
українопродавці в 1932-1933 роках їздили по селах і забирали все до зернини. 
Нинішні хрестоходці хочуть до краплини знищити все, що засвідчує 
українськість українців з тим, щоб збулася їх програмна мета – утвердити 
«единый русский народ», перетворити всіх, хто населяє СНД, в «русских». 
Влучно цей процес оросіянення, який відбувався в Російській імпекрії в 
минулому і нині, описав російський поет Станіслав Куняєв у вірші 
«Всесоюзная перепись»: «Русь моя, рождаемость низка!\\ Но как чудо, что в 
тебе исконно, // нынче ненца, завтра коряка // ты в своѐ усыновляешь лоно.// .. 
Словом, будь «всяк сущий в ней язык»!\\ - Но коль не хватает русской плоти, 
\\ выручает друг степей калмык\\ Изучайте перепись - поймѐте». Статистика 
свідчить, що за час соціалізму в такий спосіб в Росії «русскими» стали 
десятки мільйонів українців. Цей процес продовжується й нині, бо ж Росія не 
сприяє відкриттю на її теренах українських шкіл і вузів, українських бібілотек 
і культурно-освітніх закладів. То ж і швендяють Україною хрестоходоки-
українопродавці (А.Колодний). 

Керівники християнських церков України, які входять до Всукраїнської Ради, 
окрім Церкви адвентистів сьомого дня і закарпатських реформатів, 

посилаючись на євангельські слова «Усяке царство, що розділилося в собі, 
спустошиться, і всяке місто чи дім, що розділився у собі , не встоїть», 
закликали керівників держави здолати внутрішні чвари й зберегти 
незалежність нашої держави, яка є «даром Божим». «Не раз в історії 
українського народу непримиренна боротьба між його провідниками 
приводила до знищення державності, - говориться у Зверненні. – Міжусобні 
чвари князів, боротьба між собою гетьманів часів Руїни, взаємне 
поборювання керівників національно-визвольного руху в ХХ столітті – все це 
сумні приклади того, як у боротьбі за владу над Україною руйнувалася сама 
Україна, нищилася її державність, чим вміло користувалися супротивники. Не 
варто повторювати цих помилок!». То ж чи почує цей заклик християнських 
лідерів В.Ющенко, який у прагненні зберегти для себе другий термін 
президентства прагне відсунути подалі від керівництва державою тих, хто 
може бути йому конкурентом. 

Багатоповерхову будівлю офісу акціонерного товариства «Донецький 
металургійний завод – Донецьксталь» із церквою на даху будуть будувати в 
Донецьку на вулиці Горького. Подібного типу будівля є покищо лише в 
Москві. Прес-секретар митрополита Донецькогот УПЦ МП отець Георгій 
Гуляєв нічого такого, що б забороняло будувати в такий спосіб культову 
споруду, не бачить, хоч це дещо й незвично. «Головне, щоб робили це з 
вірою, любов’ю і щирістю в серці»,- сказав він. 

Мешканець міста Кузнецовська Олег Шинкаренко пішки прийшов до Києва 
(вийшов 19 липня), щоб передати В.Ющенку послання, нібито 
продиктоване йому Богом. В посланні міститься заклик до злагоди, 
всепрощення і політичної мудрості. Це вже третя спроба Шинкаренка 
попасти на прийом до Президента. Рік тому його за щось подібне відправили 
у психушку. 

Випестували на свою голову. Церковне життя Московії часів Петра І , як пише 
російський академік О.Пипін, характеризував «церковный фанатизм, вражда к 
науке, упрямый застой, нравственное одичание и ожесточение». Саме тому 
410 років тому цар скаржився Патріархові, що «священики у нас грамоте мало 
умеют… Если б их послать в обучение в Киев и в школы». З того часу 
почалося насильницьке «переселення» духовних кадрів з України в 
Московію. У 1775 році з 10 членів Священного Синоду 9 були українці, всі 
єпископські кафедри в Московії займали українці. Із 127 архієреїв Росії 70 
були українцями. 

Окрім того, що В.Ющенко відновлює гетьманські столиці Батурин і Чигирин, де 
будуть розміщені й офіси Президента України, наявний ще офіс Ющенка в 
Палаці Потоцьких у Львові. І ось газета «Сегодня» (8 листопада) 
оприлюднила ще одну новину. Виявляється, реставруючи будинок 
митрополита на території Софійського заповідника ( разом на реставрацію 
і обладнанні його було витрачено 35 млн гривень), там, окрім виставкових 
кімнат другого поверху, є ще кімнати, куди простих смертних не будуть 
допускати, а будуть там лише президенти, офіційні особи. Для оздоблення 
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цих кімнат вишуковували меблі, килими, годинники ХVІІ-ХІХ століть (навіть 
за кордоном). На все це витрачено десь 8 млн гривнів. То ж дім митрополита 
постає як ще одна резиденція Президента, бо ж Маріїнського палацу і 
будинку на Банковій чомусь виявилося замало. Будемо сподіватися, що 
настене час і комплекс Софія Київська буде переданий Об’єднаній 
Православній Церкві і митрополичий дім тоді прийдеться повністю передати 
його законному господарю – Патріарху Київському і всія України, місця для 
державних інституцій там не знайдеться. 

Голова Закарпатської обласної організації партії «Батьківщина» О.Кеменяш 
виступив в газеті «Експрес» статею «Яке русинство без Балог?» з гострою 
критикою русинства, очолюваного московсько-православним священиком 
Дм. Сидором. Він мутить воду на Закарпатті, наголошує О.Каменяш, під 
прикриттям першого заступника голови Закарпатської облради (а ним є 
рідний брат голови президенстської Адміністрації Балоги). А між тим 
перепис, проведений в Закарпатті, засвідчив, що майже із мільйонного 
населення області лише 10 тисяч віднесли себе до русинів. Дивним виглядає 
те, що якщо Ющенко гостро засудив виголошене в Сєвєродонецьку 
відокремлення Південного Сходу від України, а тут набрав води в рота, коли з 
мовчазної згоди на те подібні ідеї відокремлення прозвучали в Мукачеві. 
Навіть Партія регіонів засудила сепаратистів, а Президент і його Секретріат – 
мовчать. Відтак і керівництво УПЦ МП не засуджує свого батюшку. 
(Експрес. – 1-2 листопада). 

В Одесі 31.Х -1.ХІ відбулася міжнародна міжконфесійна конференція 
«Жінко – твоє призначення». Серед 94 її учасників були представники від 
Церкви назарянина, Римо-Католицької, Лютеранської, Баптистської, 
П’ятидесятницької, Пресвітеріанської, Православної, Євангельської Церков, 
Армії спасіння. Обговорювалися питання: «Сила впливу жінки на 
суспільство», «Участь жінки у громадських і благодійницьких акціях», «Роль 
жінки в Церкві» та «Покликання і призначення жінки». Конференція 
завершилася створенням міжконфесійного жіночого комітету міста Одеси 
«Руфь» і Всеукраїнського комітету жінок Церкви Назарянина. 

Серед вищих навчальних закладів, які Міністерством освіти і науки визначені як 
такі, що не мають права вести освітню діяльність, раптом з’явився 
Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет, що 
працює в Одесі. Цікавим є те, що невідомо чим користувалося міністерство, 
приймаючи таке рішення. Справа в тому, що цей університет є відкритим і 
якусь ліцензію на свою діяльність від МОН він не одержував. ХГЕВУ 
співпрацює із Віденським університетом і видає дипломи його зразка. 

     «Рятуймо братів…» - назва міні-виставки, яку відкрили  у Львівському музеї 
історії релігії з нагоди 75-х роковин голодомору в Україні. Основа її матеріалу 
– публікації в галицькій пресі в 1932-33 роках про  велику трагедію на 
Великій Україні, де мільйони  українців гинуло голодною смертю. З номера в 
номер шпальти газет усіх «відтінків» писали: «Голод на Україні»  (газета 
«Свобода»), «Трагедія народу»  («Новий час»), «Биймо у великий дзвін про 

тривогу!» («Діло»),  «Рятуймо наших братів за Збручем перед голодною 
смертю!» («Нове село»). «Україна в передсмертних судорогах!» - кричав 
Український католицький єпископат Галицької церковної провінції зі 
сторінок «Нового часу». Митрополит Андрей Шептицький  звертався до всіх 
людей доброї волі «прилучитися до голосу протесту та болю й розповсюдити 
його у найдальші країни світу». 

   Про жахіття на Україні говорили і за кордоном. Так, «американський 
професор Річард Сіллєт обчислив, що в большевицькому «союзі» за 6 
останніх місяців згинуло вже з голоду 10 мільйонів людей. Найбільше людей 
померло на Україні… В деяких селах  померло з голоду понад 80 відсотків 
всього населення. – До цього довела московсько-большевицька господарка!» - 
писав 28 липня 1933 року «Громадський голос»  (І.Цибенко). 

 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Викликаний на Синод УПЦ МП 22 листопада сподвижник колишнього єпископа 

Чукотського Діоміда позаштатний єпископ Іполіт (Хілько) «каявся, бив 
земні поклони, обіцяв піддати анафемі всю свою минулу діяльність», 
«скасувати свої благословення послідовникам царебожжя, противникам 
штрих-кодів, відмовникам від паспортів, а також наклепникам 
священноначалія Руської Православної Церкви». Єпископ Іполіт направляв 
діяльність таких одіозних організацій, як «Православна громадськість Одеси» 
і союз «Новоросія», які займалися хуліганською антицерковною діяльністю. 
Учасники Синоду УПЦ МП відзначали, що « іполітивщина завдала 
величезної шкоди Українській Церкві». Як зазначалося на Синоді, «тисячі, 
якщо не мільйони православних християн, замість того, щоб допомагати 
Церкві в її місії, у духовній освіті, створенні університетів, підготовці 
православних політиків, бізнесменів, журналістів, боролися з паспортами, 
виборами, стали, посуті, сектантами, які ненавидять своїх православних 
братів». 

Православні активісти, що входять до біляцерквоних організацій «Союз 
православних братств України» та Всеукраїнське об’єднання 
«Православний вибір», розперезалися так, що для них вже не існує Синоду 
чи Архієрейського собору УПЦ МП, своє бачення проблем (а скоріше 
керівників своїх організацій) вони вважають єдиноістинним. То ж вони навіть 
звернулися із своїм посланням до глав всіх Помісних Православних Церков, 
які брали участь у зустрічі в Стамбулі. В Україні таку ситуацію оцінюють 
образно так: нате мій глек на капусту, щоб і я була Настя. При цьому ці 
спільноти виявили у своєму посланні таку темну примітивність, що аж 
стидно, що таке безглуздство надхоло від імені православних віруючих з 
України. Тут знову протест проти ідентифікаційних кодів (що в інших країнах 
є нормою), паспортів із відбитками пальців, виступ проти проведення 
Олімпійських ігор, які нібито пропагують язичництво, проти екуменізму і 
Всесвітньої Ради Церков та ін. Прагнення української влади допомогти в 
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становленні Помісної Православної Церкви брехливо подається як творення 
якоїсь Церкви всіх конфесій Весь цей маразм підписують якісь В. Лукіяник та 
Ю.Єгоров. 

Київський Патріархат має в США і Канаді 22 свої парафії. 28 жовтня – 5 
листопада Патріарх Філарет здійснив візит до цих американських парафій. 
Якщо врахувати те, що те, що в листопаді 1990 року відбулося об’єднання 
українських православних церков України і Америки під патріаршеством 
Мстислава, а опісля жодна з цих двох церков офіційно документ цього 
об’єднання не заперечила, то знаходження цих громад в юрисдикції 
Київського Патріархату є цілком канонічним, а діяльність трьох владик із 
УПЦ США із виходу без якогось соборового рішення на те і входження їх в 
юрисдикцію Константинопольського Патріархату виходить за межі канону. 
Пастирський візит Філарета у США до своїх парафій засвідчив, що з часом 
тут з’являться нові спільноти Українського Православ’я (Голос Православ’я. - 
№22). 

Як би не прагнула УПЦ МП довести, що вона, дивись, самостійна в чомусь (бо ж 
не є ні автокефальною, ні нввіть автономною), у видрукуваній в Москві з 
благословення Патріарха Московського Олексія ІІ пресі вона значиться як 
УПЦ Московського Патріархату. У нас тут наголошувалося, що, дивіться, 
глава УПЦ МП митрополит Володимир (Сабодан) поїхав до Фанари на 
нараду глав православних Церков, які постають як канонічні, за самостійним 
запрошенням і ледь не на однакових правах брав там участь в цій нараді. 
Московська преса в офіційному повідомленні чітко пише: «В делегацию, 
возглавляемую Святейшим Патриархом, также входили Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины Владимир, митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл…». Та й на Синоді РПЦ митрополит Володимир 
сидить як один із багатьох інших представників єпархій Російської Церкви 
(Православная Москва. - №20). 

Донецько-Маріупольська єпархія УПЦ КП на зборах духовенства і мирян 
прийняла звернення до Собору єпископів Церкви. Не виходячи з Київського 
Патріархату, єпархія відмовилася визнавати главою УПЦ КП патріарха 
Філарета, поставила перед ним вимогу скласти із себе повноваження 
Предстоятеля Церкви. Причину такого свого кроку донетчани вбачають в 
тому, що владика Філарет нині є головною перепоною у позитивному 
вирішенні питання об’єднання Українського Православ’я у Єдину Помісну 
Православну Церкву. «Особливе наше занепокоєння викликають намагання 
нашого Предстоятеля, - говориться в Зверненні, - поховати процес об’єднання 
або повернути цей процес у бажане тільки для нього русло, тобто за будь-
яких умов бути головою цієї об’єднаної Церкви». Водночас в документі 
єпархії наводяться такі сказані під час зустрічі із представниками 
Українського Реєстрового Козацтва слова патріарха Константинопольського 
Варфоломія: «Філарет є великою проблемою для українського православ’я і з 
Філаретом не може бути будь-яких переговорів». Патріарх не передав 
Варфоломію звернення до нього Архієрейського Собору УПЦ КП підписане 

всіма архієреями Церкви, де висловлене бажання бути в єдності із 
Вселенським Православ’ям. Стало відомо, що нібито Синод УПЦ КП 
відправив єпископа Юрія за штат і утворив комісії для вивчення питання. 

Дивиденти від візиту в Київ на відзначення 1020-річчя має насамперед 
Патріарх Варфоломій, а не Україна. Завдяки тій зустрічі, яку організували 
йому в Києві із патріархом РПЦ Олексієм ІІ, Варфоломію вдалося вперше 
після семи вселенських соборів зібрати на нараду у Фанарі глав всіх 
православних церков. Водночас, як це слушно відзначає А.Юраш, 
декларуючи на словах своє право і можливість втрутитися в українські реалії, 
Варфоломій під час перебування в Києві не зробив жодного реального кроку 
як зверхник Української Православної Церкви. До приїзду Олексія ІІ він не 
наважився навіть відправити літургії в Києві. Він всюди підкреслював своє 
особливе ставлення до митрополита Володимира й водночас ігнорував 
представників УПЦ Київського Патріархату та УАПЦ, які були поставлені (з 
його ж умов – РП) поза контекст цих святкувань.То ж очікування української 
громади й райдужні сподівання нашого Президента не збіглися з реальними 
намірами Варфоломія. А нарада в Стамбулі стала лише розплатою Російської 
Церкви за умивання рук Константинополем... То ж навряд чи 
Константинопольський Патріархат, навіть заради набуття нових союзників в 
Україні, піде на радикальні кроки, які можуть погіршити або поставити під 
сумнів його теперішній статус першої особи у православному світі» (Експрес. 
– 21-22 жовтня). Та й те засудження етнофілетизму, яке прозвучало на нараді 
в Фанарі з уст Варфоломія, засвідчує, що він проти вибудови православних 
церков за принципами «незалежній державі – незалежну церкву» чи ж 
«кожній православній нації – свою церкву». То ж плакали українські 
грошики, витрачені В.Ющенком не тільки на пишноту прийняття в Києві 
Варфоломія як державного діяча, чого він сам не чекав і певно не хотів, а й на 
поїздку В.Ющенка до Стамбула, щоб там вручити Варфоломію ту монету, на 
якій він зображений поруч із Константинопольським Патріархом. Хоч за 
логікою речей на тому місці мав би бути не український Президент (до речі, 
ще лише Туркменбаші допускав своє зображення на монетах), а Патріарх 
Московський, якого також офіційно запросили до Києва на відзначення 1020-
річчя (А.Колодний).  

Архієреї Півдня і Сходу України Московсько-Православної Церкви тією чи 
іншою мірою причетні до формування сепаратистських настроїв у вірних 
керованих ними єпархій. Згадаймо участь владик Сходу в сепаратистському 
зібранні в Сєвєродонецьку, а чи ж ідею Новоросії, яку обстоюють в єпархіях 
Півдня. А про що говорить діяльність попа Сидора на Закарпатті, який взяв на 
себе ледь не посаду Президента проголошеної на зібранні в Мукачевому 
«русинської державності». І всі ці устремління архібатюшок і батюшок на 
розшматування України залишаються поза увагою Синоду УПЦ МП, бо ж в 
ньому більшість – ті, хто радий повернути Україну в якийсь новий Союз з 
Росією, а то й віддати останній який шмат України. Відтак в УПЦ МП 
знайшли собі притулок різного роду українофобські політикани-сепаратисти, 
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яких чомусь за таку їх діяльність із-за їх ряси правосзахисні органи не 
притягують до відповідальносту за антидержавну діяльність, не 
спроваджують їх туди, де, як кажуть, Макар телята пасе. А заслуговують 
того! Церква хитро відхрещується від якихось реакцій з свого боку на такі 
діяння. Ось що відповів на порталі Credo.Ru предстоятель УПЦ МП 
митрополит Володимир (Сабодан) на питання про його ставлення до 
політичної діяльності о. Дмитра Сидора: «Поки його діяльність носить 
яскраво виражений політичний характер і прямо не чіпає церковні питання, 
церква не буде виносити у цьому зв’язку якісь ухвали, бо ж політика не є 
сферою нашої компетенції». Але ж це порушення установок на 
позаполітичність Церкви Соціальної концепції РПЦ. Благо що на цього 
ворога української територіальної цілісності вже завела кримінальну справу 
Служба Безпеки. Правда, і тут звучать заяви в.о. голови СБУ В.Наливайченка, 
що нібито тут якоїсь загрози безпеці країни немає і т.п. Зрозуміло, у вотчині 
Балоги все о-кей. Рідний брат керівника Адміністрації Президента під час 
голосування питання про русинську націю в Закарпатській облраді 
проголосував «за», а дружина його навіть окормлює фірму «Русенія». То ж 
тут русенський дух, Русенією пахне (А.Колодний). 

У засудженні православного політиканства Синод Московсько-
Православної Церкви України пішов далі. Він засудив політичне 
спрямування діяльності Союзу православних братств України 
(Всеукраїнського Православного братства в ім’я архістратига Божого Михаїла 
і Всеукраїнського Православного братства Олександра Невського), а також 
деяких інших громадських організацій мирян («Православная 
общественность Одессы» та «Духовно-патриотический союз «Новороссия»), 
а також позбавив їх свого благословіння на діяльність. Відтепер хресні ходи 
матимуть ознаки проявів віри та благочестя народу, а не виявів якогось 
політичного протистояння. Вони проводитимуться лише за благословенням 
священноначалія та в рамках церковної дисципліни. Синод засудив 
православні братства за пропаганду ними ідеї канонізації царя Івана Грозного 
і Грицька Распутіна, поширення так званого чину «всенародного покаяння» за 
смерть родини царя Миколи ІІ, розповсюдження звернень відлученого від 
Церкви єпископа Діомида та ін.(Церковная православная газета. - №21). 

Заштатний єпископ УПЦ МП Іполит (Хілько) продовжував поширювати 
відео- і друковану продукцію, яка рекламує відлученого Архієрейським 
собором РПЦ від Церкви єпископа Чукотського Діомида. Сам Іполит, будучи 
українофобськи налаштованим, продовжував пропагувати ідеї малоросійства, 
всіляко закликав до здійснення «чину всенародного покаяння» за вбивство 
царської сім’ї.За це він поніс відповідне покарання, оприлюднене Синодом 
УПЦ МП. 

Перебуваючи в Стамбулі і зустрівшись із Вселенським Патріархом Варфоломієм, 
В.Ющенко запропонував йому провести Всеправославну нараду 2009 
року в Києві у Софійському соборі. Відповідь згоди він не одержав. 
Ініціативу Президента схвально сприйняли і УПЦ МП і УПЦ КП. Правда, при 

цьому в Церкві Московського патріархату зауважили, що ця церква вітає 
«зусилля української державної влади, які спрямовані на подолання 
існуючого в Україні церковного розколу, якщо ці зусилля здійснюються з 
повагою до канонічного порядку Церкви та в конструктивній співпраці влади 
з усіма зацікавленими сторонами, і насамперед з найчисленнішою в нашій 
країні Українською Православною Церквою».Але, загалом підтримуючи 
пропозицію щодо проведення в Києві Всеправославної наради, кожна із 
Церков по-своєму витлумачує форму і наслідки її проведення. УПЦ МП 
сподівається, що ця зустріч буде проведена у відповідності із схваленими 
нещодавно в Фанарі принципами, а відтак у зустрічі візьмуть участьЦеркви, 
визнані усім православним світом. Отже, на ній не буде ні УПЦ КП, ні УАПЦ 
із всіма наслідками, які випливають щодо майбутнього цих церков. Якщо 
недопущення їх на відзначення 1020-річчя на державному рівні за участі 
Варфоломія можна було пояснювати як тактичний відступ на шляху до 
стратегічної перемоги, то відсутність цих Церков на Всеправославній нараді в 
Києві вже ніяк не поясниш. Відтак якщо пишні урочистості з нагоди 1020-
річчя хрещення Київської Русі не поєднали українське суспільство, а ще 
більше його роз’єднали, то Всеправославна нарада без участі власне 
Українських Церков поставить питання недалекоглядності тих, хто вдається 
до таких затій. Недопущення до участі в нараді котроїсь із православних 
Церков – а виглядає так, що ними будуть УПЦ КП і УАПЦ – надовго 
законсервує нинішній статус кво. Гадаємо, що, зваживши на стан в 
Православ’ї України, патріарх Варфоломій не зголоситься на проведення 
Всеправославної наради в Києві. Навіщо йому вносити знову розкол у 
Вселенське Православ’я, яке починає якось консолідуватися (Українське 
слово. - №46). (А.Колодний). 

Архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ Ігор Ісиченко слушно наголосив, 
що «не можна розглядати як національну катастрофу крах проекту 
Президента щодо створення єдиної Помісної Православної Церкви. Часто 
руйнування політичного проекту обертається добром для всього народу. Нам 
слід творити Помісну Церкву, плекаючи атмосферу братньої любові й 
примирення. Таке питання не можна вирішувати політичними авралами. 
Тому патріарх Варфоломій і не підтримав цього». 

УПЦ МП вже давно практикує богослужіння українською мовою в єпархіях 
західного регіону країни. Керівництво Церкви доручило викладачам 
Київських духовних шкіл із залученням до цього світських філологів-фахівців 
здійснити переклад богослужбових книг, а також виконати проект із 
створення богословської термінології українською мовою. Зауважено, що 
відсутність такої літератури українською мовою негативно позначається на 
навчальному процесі в духовних школах УПЦ МП. 

Українофобськи налаштований голова прес-служби УПЦ МП Василь Анісімов 
вдався до ревізії ухвали Синоду Церкви. Як відомо, Синод УПЦ МП у 
виголошеному Предстоятелем Церкви митрополитом Володимиром 
(Сабоданом) заяві з приводу 75-ї річниці Голодомору в Україні назвав 
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останній геноцидом.: «Лише в богоненависницькому і 
людиноненависницькому середовищі міг мати місце подібний злочин. Цей 
геноцид був спробою знищити саму душу народу, привести її до повного 
духовного рабства». Це визнання було оприлюднене всіма ЗМІ України. І тут 
за фальсифікацію взявся Вася Анісімов. Він заявив, що слово «геноцид» 
випадково попало в текст Заяви, «просто спічрайтер, який готував текст, звик, 
що всі навколо говорять про гепноцид... Якби я особисто вичитував цей 
документ, то слово «геноцид» було б замінене якимось нейтральним 
терміном». В пресі з’явилися міркування, що заява Василя була спричинена 
оскалом господаря з Москви, бо ж, як відомо, Президент РФ Медведєв в 
своєму гнівному листі В.Ющенку заявив, що він не сприймає голод в Україні 
1932-1933 років виявом геноциду. Наступного дня з’явилося роз’яснення 
прес-секретаря предстоятеля УПЦ МП протоієрея Георгія Коваленка, який 
розмірковування Анісімова назвав приватними міркуваннями журналіста, а 
не офіційної особи. «Є офіційна заява і для чого її коментувати», - заявив о. 
Гергій. Тим більше, що ще в 2003 році в Передмові до книги «Пост от 
дьявола» митрополит Володимир вжив щодо Голодомору слово «геноцид». 
Прес-секретар сказав, що звернення ретельно готувалося, його текст 
зачитувався на засіданні Синоду Церкви. «Там було декілька митрополитів. 
Це – мудрі і почесні люди... Повторюсь, ми і в 2003 році називали Голодомор 
геноцидом, ми й сьогодні назвали Голодомор геноцидом, для нас ці слова 
синоніми». Але в пресі з’явилося повідомлення, що звернення на Синоді 
взагалі не зачитувалося, бо якби його зачитували, то Одеський митрополит 
Агафангел, як це він сказав, голосував би проти слова «геноцид». 

Цікавий документ вмістило інтернет-видання «Закарпаття-он-лайн». Це 
повідомлення з Москви на адресу «воссоздателя русинской 
государственности» попа із УПЦ МП Дмитрія Сидора. Зацитуємо його 
повністю: «Уважаемый господин Сидор Дмитрий Дмитриевич! Имею честь 
сообщить Вам, что Ваша заявка №667892008 от имени общественной 
организации «Ассоциация «Сойм подкарпатских руссинов» на «поддержку и 
развитие русинских и русских воскресных школ Закарпатья , Украина, 
удовлетворена. Согласно Вашей заявке, которую Вы переслали экспресс-
почтой, правлением Фонда «Русский мир» выделено 970 тысяч рублей. Для 
перевода денег просим в телефонном режиме согласовать с грант-
менеджером вопрос банковского счета, на который должны поступить 
деньги. Отчет просим осуществлять согласно поданым формулярам и 
календарному плану (приложенния 2, 4, 5) до 1 мая 2009 года. Также 
повторно обращаем Ваше внимание на необходимость представлнения 
ежемесячных отчѐтов до 29 числа каждого месяца. С глубоким уважением, 
председатель правления Фонда «Русский мир» В.А.Никонов. 19 октября 2008 
года». Русинським проектом В.Никонов займається з 2005 року. Весни цього 
року він особисто приїздив на Закарпаття. Гранти з Москви йдуть на 
Закарпаття регулярно. Оскільки російських недільних шкіл на Закарпатті 
немає, а є лише русинські, то то було лише прикриття для пересилки грошей. 

При цьому характерно, що російські товариства скаржаться в пресі, що 
Москва їм ніякої матеріальної допомоги не дає. Хто ж є цей Никонов? 
З’ясувалося, що він є сином офіцера високого чину МВС Росії, внуком 
сталінського прем’єра/наркома В.М.Молотова. В кар’єрі Никонова є робота 
зав. сектором ЦК КПРС, помічником керівника КДБ СРСР. Є, що він був 
фігурантом підрозділу Служби зовнішньої розвідки РФ. На посаду директора 
урядового Фонду «Русский мир» його призначив В.Путін. То ж стає 
зрозумілим те, кому і за що служить закарпатський піп Сидор із Церкви 
Московського Патріархату. 

В Донецьку придумали свій спосіб боротьби з економічною кризою. Так, на 
металургійному заводі настоятель заводського храму о. Георгій провів 
освячення цехів, виганяючи з них кризовий дух. «Думаю, - сказав батюшка, -
що сьогодні, в цей непростий для металургів час, молитва дуже потрібна». 

 
 
 

СВІТ  ГРЕКО-  І  РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
21 жовтня 2008 року  папа  Бенедикт ХVІ призначив Мечислава 

Мокшицького митрополитом  Львівської архідієцезії Римо-Католицької 
Церкви в Україні на місце кардинала Мар’яна Яворського, який 
досягнув пенсійного віку. «Упевнений, що виконуючи нелегкі і 
відповідальні обов'язки духовного провідника, Ви будете гідно продовжувати 
благородну справу своїх славних попередників. Вірю, що Ваша діяльність на 
високому і відповідальному посту слугуватиме зміцненню віри і подальшій 
розбудові Церкви», - говориться у вітанні митрополиту Президента України 
Віктора Ющенка. 

Відомий громадський діяч Галичини Іван Гель вважає, що в Українській 
Греко-Католицькій Церкві діє розкольницька агентура Москви. Він має 
на увазі четвірку із Підгірцівського монастиря, яка проголосила себе 
єпископами й поставила під сумнів архієрейське свячення частини 
єпископату УГКЦ і насамперед Верховного Архієпископа Церкви Любомира 
Гузара, бо ж, дивись, його висвяту (і ще двох єпископів) здійснив митрополит 
Йосиф Сліпий, не погодивши це з Папою Римським. Але якби ці зарубіжні 
«владики» знали Артикули Берестейської унії, то вони б таке не говорили, бо 
ж там є положення, саме відповідно з яким і діяв митрополит Йосиф. Воно 
звучить так: «На свої свячення наші Владики не потребують дозволу з Риму, 
їх святить Митрополит». До того ж, там є ще й артикул, згідно якого в 
єпископи греко-католицизму можна висвячувати лише українців: « Владицтва 
і митрополитів та інші духовні достоїнства і посади надавати лиш особам 
руського народу і віри». Відтак чехи незаконно прийняли від когось 
висвячення в єпископи УГКЦ (Україна молода. – 30 жовтня). 
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ЖИТТЯ  ПРОТЕСТАНТІВ 

 
Українські баптисти розпочали рух «За здорову Церкву». Хоч як не тяжко 

відмовлятися від усталеного, але особливості часу вимагають від церкви 
своєчасного і адекватного служіння поколінню. Зрозуміло, що зміни аж ніяк 
не можуть стосуватися головних питань віри, але в питаннях форм служіння і 
зовнішніх виявів віри сучасні християни мають змінюватися, інакше 
християнська спільнота буде просто неефективною і не зможе гідно 
реалізувати Велику Місію в ХХІ столітті. Кожна Церква має стати 
ефективною. В цьому сенс оголошеного руху, який об’єднав не тільки 
служителів Всеукраїнського союзу ЄХБ, а й інших церков, які сповідують 
вчення змін. Центр християнського життя знаходиться в Ірпіні під Києвом 
(Христианский мир. - №40). 

Своє 100-ліття відзначила 14 листопада Одеська громада Адвентистів 
сьомого дня. В гості до одеситів приїхали одновірці з різних міст України і 
Росії. Основна урочистість відбулася на суботньому богослужінні в Палаці 
студентів. Біля тисячі вірян церкви АСД і гостей вмістив він. Тут були 
промови ветеранів, зокрема Г.Галана і П.Панченка, звучав Одеський 
молодіжний хор, хор ветеранів, ансамбля народних інструментів «Адонія» і 
Київський духовий оркестр, спів окремих виконавців. Всіх об’єднав спів 
псалму «Буряма носимая»,у якому виражені переживання церкви впродовж 
сотні її років. 

 
ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 

 
Мер Києва Леонід Черновецький шкодує, що нині він не може часто 

відвідувати Церкву пастора Сандея Аделаджі – «видатного проповідника, 
якого визнають президенти багатьох країн світу». Градоначальник заперечив 
інформаці. Про причетність пастора до фінансових афер «Кінгс Капітал». 
«Сандей мій друг, - сказав він. – Я за нього ручаюся. Він ніякого відношення 
ні до яких фінансових операцій не має. Він – довірлива людина, як дитина». 
«Я надто шкодую з того, - заявив Черновецький іншого разу, - що нашкодив 
йому під час виборчої кампанії і як людині, і як пастору, і як лідеру Церкви». 

У вагонах метро з’явилися проповідники (переважно жінки), які закликають 
записуватися до «пастви Посольства Божого», проголошуючи при цьому 
його старшого пастора Сандея Аделаджу ледь не «намісником Бога на Землі». 
Проповідники наголошують, що їх пастор, виступаючи по телебаченню, вчив 
Ющенка, що треба робити прикерівництві країною, як вийти з економічної і 
політичної кризи. До його порад слід прислуховуватися, бо ж нібито сам «Бог 
дав йому слово». При цьому Аделаджа заявив: «Слава Богу, що ми тепер на 
ТРК «Київ» і висловив сподівання на подальше завоювання його Церквою 
інформаційного простору. 

Старший пастор Посольства Божого Сандей Аделаджа схвально відгукнувся 
на факт обрання Президентом США Барака Обами: «Це нова генерація 

політиків, яких Бог піднімає у світі в наш час. Я гадаю, що обрання Барака 
Обами - це сповіщення, яке сам Бог робить світу про те, що жодна раса не 
може бути принижена і що Бог може підносити і використовувати для своїх 
цілей будь-яку людину. В Біблії є слова, що останні стануть першими». 

Лідер Посольства Божого Сандей Аделаджа заперечив якісь свої зв’язки із 
фінансовою компанією Kings Capital, вкладники якої нині залишилися без 
грошей. Він також спростував слухи, що заарештований за фінансові 
зловживання директор компанії Олеександр Сафонов є пастором Посольства 
Божого. Сандей Аделаджа зауважив, що «час кризи – це час молитви і 
пошуку Божої допомоги в тяжкий для всіх час. Ми також прагнемо всередині 
своєї церкви створити антикризову групу, яка буде допомагати людям 
здолати цю кризу – допомагати юридично, молитвою і в інший спосіб, 
залежно від ситуації» ( Сегодня. – 11 листопада). 

 
МУСУЛЬМАНИ   В  УКРАЇНІ 

 
Характеризуючи нинішню ситуацію із «самобудами» в Криму, Мустафа 

Джемільов зауважив, що останнім часом на багатьох «самобудах» 
посилився вплив різного роду мусульманських сектантів, а на деяких 
«самобудах» вони є навіть керівниками і так званими «польовими 
командирами». Вони дають ділянкам, забудованим «врем’янками»якісь 
арабські найменування, самовільно визначають прізвища людей, которим, на 
їх думку, давати земельні ділянки... Одночасно вони ведуть масовану 
пропаганду проти Меджлісу кримськотатарського народу й місцевих 
меджлісів, називають їх зазвичай «невірними». Один із самозахопників – 
Даніал Аметов – є навіть делегатом Курултаю. Його «сектантство» публічно 
не розшифровується. А між тим він є активним прибічником салафії, 
радикального напрямку в ісламському сунітському світі, відомому за ім’ям 
проповідника Ібн Абд-уль Ваххаба,тобто ваххабізму. 

Київський муфтіят почав видрук часопису «Украина и исламский мир». 
Перше його число вміщує статті з проблем життя мусульман України, 
ісламських фінансів, інтерв’ю з муфтієм мусульман Криму Ем. Аблаєвим. 
Часопис розповідає про символи ісламу, переклади Корану Я.Полотнюком, 
кампанії проти хіджабу та ін. Наявна дитяча сторінка. Проте зміст 
багатоілюстрованого часопису засвідчує те, що він не може бути визнаним як 
наукове видання. Його конфесійна змістовність не дає можливості визнати 
часопис ваківським видруком, на що має намір претендувати редакція 
видання. До того ж, в Україні є державна мова, а часопис видається мовою 
колонізатора не тільки України, а й Татарстану. 

Невідомі зчинили вандалізм на місці побудови мечеті в Мелітополі. Не тільки 
побиті плити європаркану. Виявлені написані погромщиками гасла «Слава 
білим!» і «Слава Перуну!», намальовані фашистські свастики та ін. Оскільки в 
регіоні відсутні неоязичницькі спільноти, то згадка Перуна скоріше є засобом 
відвернути увагі слідчих. 
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ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 

 
Єврейські спільноти України висловили своє невдоволення тим, що СБУ 

оприлюднила список тих, хто організовував Голодомор в Україні і вони 
виявилися переважно особами єврейської національності. А ось чим 
скінчилася політика українізації Кубані в 1932-1933 році. На допомогу 
першому секретареві Пвнічно-Кавказького крайкому Б.Шеболдаєву, який 
нібито не провів суцільну колективізацію, приїхала з Москви бригада ЦК 
ВКП(б) начолі з Лазарем Мойсеєвичем Кагановичем. Почалася т.зв 
хлібозаготівля й розукраїнізація краю. Арешти, заслання, голодна смерть 
призвели до винищення 80% українського населення краю. Півторатисячі 
українських шкіл було переведено з української на російську мову 
викладання, закрито український театр, українські газети і журнали. То ж чи 
не є це винищення українців Кубані одним із комуністичних лідерів, до речі 
євреєм за національністю (День. – 21 листопада). 

 
НАЦІОНАЛЬНІ  РЕЛІГІЇ 

 
На півдні Одещини живе невеличкий етнос – гагаузи. Він має свою мову і 

культуру. В середині листопада гагаузи відзначають «вовче свято». Іменем 
вовка гагаузи не розкидаються. «Канавар урсун – клянусь іменем вовка» - 
кажуть вони. Вовк для гагаузів – посланець небес. Він може міняти свою 
подобу, нагороджувати достойних, карати винуватців і навіть віщувати долю. 
У вовчі дні жінкам не можна в’язати, ткати, вишивати. На всі роботи із 
шерстю також табу (Експрес. -21-22 листопада). 

На острові Хортиця археологи знайшли капище, вік якого – до 5 тисяч років. 
Знахідка лежала на глибині одного метра. Скоріше це було місце поклоніння 
Сонцю і Місяцю. Святилище має площу до 600 кв.м. 

На Житомирщині біля села Городець відновлено старовинне язичницьке 
капище, складене із дивовижних рожевих каменів. На великій лісовій 
галявині розкидані великі кам’яні брили. Одні з них лежать, інші – стоять, 
ніби пам’ятники. Всі брили викладені по колу, нібито на циферблаті якогось 
магічного годинника. Але це і є сонячний годинник. Волхви древлян зналися 
на астрономії. Їхні капища виконували й таку роль. 

Рідний брат Лева Силенка Всеволод спростовує слухи, які виходять від 
Святослави Лисенко, що нібито храм Різдва Силенкового збудовано не на 
тому місці, де стояла хата його батьків. В селі ще живе 90-річна Марія 
Чумак, яка може засвідчити, «де стояла наша хата, в якій ми народилися». 
Живі ще родичі, зокрема двоюрідний брат, якому 80 років і який ходив у гості 
до батьків Лева Силенка. Всеволод Силенко згадує, що коли вони 
повернулися в село після голоду 1932-1933 років, то їхня хата була 
наполовину розкрита, а дах відремонтувати було нізащо. То ж і поселилися в 
хаті сусідів, які померли від голоду. На подвір’я рідної хати хлопці бігали, 
щоб гратися там в різні ігри. Відтак слухи про те, що храм збудовано не на 

батьківському подвір’ї, є спрбою в такий спосіб применшення значення 
новозбудованої святині РУНВіри (Рідна віра. - №16). 

Ідея створення в Криму Інституту караїмознавства заслуговує схвалення і 
всілякої підтримки. Навіть те, що вже зроблено різними організаціями із 
дослідження історії і самобутньої духовності караїмів ( а воно ж твориться 
переважно на ентузіазмі), варте всілякої підтрмки і оприлюднення. Це і 
караїмська енциклопедія, і словники, і низка наукових збірників, і описання 
обрядів і звичаїв цього маленького народу, його мовного багатства... Але 
кримські караїмознавці не голі теоретики і кабінетні мрійники. Вони 
започаткували і зреалізували й практичне караїмознавство. Це – відновлення 
кенас, створення етнографічного музею і низки виставок, інвентаризація 
наявних матеріальних пам’яток караїмської культури. Значима роль 
караїмознавців і в обезопасненні від посягань на караїмські об’єкти 
іудейських спільнот під вигаданим мотивом, що караїми – нібито гілка 
іудаїзму, бо ж дивись вони вшановують Старий Завіт Біблії. Але ж і 
християни від нього не відмовилися, то чому б під таким же гаслом не 
прихопити іудеям і християнські святині! Відділення релігієзнавства НАНУ 
завжди підтримувало караїмську спільноту у захисті нею своєї самобутності. 
Ми налаштовані на співпрацю з Інститутом караїмознавства у разі його 
утворення (скоріше - на перших порах - може як філіалу якоїсь із академічних 
спільнот). Відділення вдячне Ю.О. Полканову за його постійну співпрацю з 
нами в дослідженні особливостей буття в поліконфесійному середовищі 
етнонаціональних меншин. Гадаємо, що з цієї проблематики варто було б 
провести загальноукраїнську конференцію чи то в Києві, а чи ж в Євпаторії 
або Сімферополі. В книзі «Релігійні меншини України» з нашого 
десятитомника «Історія релігій України» ми видруковуємо окремий розділ, 
присвячений особливостям віросповідання караїмів (А.Колодний). 

У збереженні пам’яток релігії і культури караїмів останніми роками помітну 
роль відіграють молодіжні табори. Так, в цьому році Феодосійське 
караїмське національно-культурне товариство «Мехебетлик» разом з 
релігійною громадою приймали в ними організований молодіжний табір 
представників караїмських династій з двадцяти міст і поселень України. 
Молодь працювала переважно над упорядкуванням караїмського кладовища, 
на якому наявні поховання ІХ ст. – 1960 року. З великими зусиллями 
табірникам вдалося повернути на кладовище більше 50 кам’яних 
надмогильників, які розташована поруч військова частина використовувала як 
будівельний матеріал. Щосуботи молодь із табору йшла до кенаси, вивчала 
Священне Писання у караїмській релігійній громаді. 

Всупереч тим ухвалам, яке провела в Києві при участі хворого Лева Силенка на 
крутосхилах Дніпра С.Лисенко, де було визначено бути керівником РУНВіри 
в Україні Анатолію Дорошенку, в травні у Богоявленському пройшов, 
скликаний духовним центром силенкіян, 8-й Священний собор ОСІДУ 
РУНВіри. Собор залишив головним координатором Громад Вірних РУНВіри 
в Україні р.т. М.Марченка, визначив Головний Стіл священної Ради, 
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призначив розпорядником Святині-Музею в Богоявленську М.Марченка. 
Порушено питання побудови Соборної Святині Матері України РУНВіри в 
Києві. 27 вересня відбулося святкування 45-ї річниці Постання РУНВіри 
(Рідна Віра. - №16). 

 
НОВІ  РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 

 
Центр громад свідомості Крішни в Україні звернувся відкритим листом 

до міністра освіти з приводу підручника «Основи здоров’я» для 8-го 
класу , в якому офіційно зареєстровану в Україні і в багатьох країнах 
світу спільноту свідомості Крішни віднесено до сект, діяльність яких 
характеризує «нетерпимість до інших людей, сім’ї, держави», «стягнення 
матеріальних засобів і цінносией на користь секти». Центр своїми 
прикладами благодійницької діяльності б’є по голові тим з Міносвіти, які 
від своєї нетямущості дають дозвіл на видрук в підручниках такої дурні. В 
листі слушно наголошується, що такі міносвітівські підручники сприяють 
розпалюванню ворожнечі й нетерпимості до представників індуїзму. 

В Київуському Українському колі Церкви Ісуса Христа Святих останніх 
днів діють програми Інституту релігії та семінарії. В минулому 
навчальному році в Інституті релігії було зареєстровано 112 студентів 
віком від 18 до 30 років. Досвідчені і добре підготовлені вчителі 
проводили заняття в шести класах. Окрім релігійного навчання, студенти 
мали нагоду служити, насолоджуватися спілкуванням, розвивати навики 
проповідників. Інститут допомагає місцевим провідникам священства 
готувати молодь до служіння на місії (Ліягона. - №10). 

Громада київських саєнтологів відзначила своє шестиріччя. При цьому 
вони підвели підсумок своєї благодійницької діяльності. А тут роботи із 
благоустрою парків міста Києва, робота із профілактики наркоманії, 
більшемісячна допомога в західних областях України постраждалим селам 
під час повені. При цьому саєнтологи слідували вченню свого вчителя Л. 
Рон Хаббарда, який свого часу казав, що йому «подобається допомагати 
людям». 

Київський український кол ЦІХСОД розгортає в столиці велику роботу з 
програми «Руки допомоги». Представники Церкви, узгодивши це із 
міською адміністрацією, займаються благоустроєм міста. Вони багато 
роблять, щоб зробити місто кращим, чистішим, привабливішим. Як сказав 
В’ячеслав Воробйов, «коли поруч близькі за духом люди, то навіть така 
робота, як збирання сміття, стає легкою, а часто - навіть веселою». Дехто з 
прохожих був зворушений, бачучи малих дітей з граблями, а дехто 
вирішив не кидати більше сміття на землю. Написи на жилетах говорили, 
яка Церква вдалася до ролі пилесосу в місті (Ліягона. - №10). 

В минуломі числі в Сторінці конфесій РП писала про анастасіївців. Їх 
громаду можна знайти за 150 км від Києва в селі Ромашки. 
Насамперед тут всі йдуть до сім’ї Ольги і Петра Раєвських, які покинули 

Київ і перебралися жити з природою. Гарантом здоров’я і довголіття 
Раєвські вважають не лише чисте повітря, якісні продукти і загартування, 
а й постійну фізичну працю. «Так можна прожити і до 120 років»,- 
вважають вони. З собою Раєвські забрали двох дітей. «В місті життя – не 
для дітей. Там немає простору, не говорячи про чисте повітря чи 
продукти». Не подобається Раєхвським і система освіти, бо ж до 9 років у 
дітей треба розвивати душу: вчити їх любити природу, людей, а все, що 
необхдно вивчати, має виикликати інтерес і приносити задоволення». 
Раєвські, щоб краще відчувати час, жити за природними біоритмами, 
відмолвилися від годинників. До них на проживання пристав 20-річний 
юнак із Сум. А взагалі в екопоселенні тут десь 20 сімей (День. – 19 
листопада). 

Поблизу маленького селища Караван на Харківщині кілька десятків 
людей будують свій власний світ. Вони ведуть натуральне господарство, 
бо ж, як сказала Тамара Костюк із поселення, «наші пращури обробляли 
землю й жили щасливо, то ж і ми певні, що без хліборобства і твариництва 
справжній українець не може почуватися щасливим». Організація ця 
називається СПАРТА, що в розшифровці – Сільськогосподарська 
Поетизована Асоціація Розвитку Трудової Активності. Спартанці 
об’єдналися заради спільної мети –навчити українців жити щасливо. 
Господарку ведуть всі разом. Живуть із натурального господарства і без 
особистої власності. Усе в Асоціації спільне. Закони СПАРТИ вироблені її 
двопалатним парламентом. В СПАРТІ не п’ють і не палять, не сваряться, а 
у вільний час дивляться телевізор або переглядають кінофільми, пишуть 
вірші. Живуть спартанці в гуртожитках – окремі жіночий і чоловічий, але 
мешканці їх виключають статеві зв’язки,бо ж близькі стосунки заважають 
у розбудові щастя. Спартанця без ручки і блокнота не побавчиш, бо ж всі 
вони поети і вивчають мову експеранто. 

На Харківщині на березі Печеніжського озера за принципами анастасіївців 
живе сім’я Ляхових. Нещодавно у них з’явилося поповнення – народився 
синочок. Живуть Ляхови в землянці. Мають мотоцикл, коня, розводять 
курей, ловлять рибу. Огороду не мають, бо на пісках ніщо не росте. 
Збудували баньку. В лісі вони, як кажуть, «мають свободу, свіже повітря». 

 
МІСТИКА В  УКРАЇНІ 

 
Останнім часом, враховуючи економічну кризу, з’являється все більше 

різних Інтернет-астрологів. Вони пропонують кожному за невелику 
плату – лише 2 гривні - скласти вам персональний фінансовий гороскоп. 
Насамперед треба заповнити невеличку електронну адресу й водночас 
надіслати астрологам зазначену суму. У відповідь читаємо: «Чекайте 
активації. Ваш гороскоп завантажиться за декілька секунд». Але 
проходять хвилини, години, доби..., а ваш персональний гороскоп не 
відкривається. На нагадування одержите відповідь: «На ваш персональний 
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е-mail більше не надходитиме нагадувань про замовлений гороскоп». Ось 
так у марновірних злодії виманюють гроші. То ж будьте уважні! 

Забобонні українці прагнуть взяти шлюб у 2008 році, бо ж 2009 рік – це за 
зороастрійським календарем рік Чорної Вдовиці і мало хто із дівчат в 
такий рік бажає одружуватися. Лише в третьому кварталі 2008 року в 
Україні зареєстровано 106 тисяч шлюбів ( в 2007 році за цей час лише біля 
48 тисяч). Але якщо одні це пояснюють тим, що покоління 1980-х років 
визріло для більш серйозних відносин, то більшість експертів все ж 
пов’язує це із забобонністю молоді, її небажанням рискувати. З чим чорт 
не жартує! Не хочеться зрештою бути вдовою. 

Міністерство праці та соціальної політики України внесло ворожок та 
астрологів до офіційного класифікатора професій. Відтепер вони 
отримають трудові книжки, платитимуть податки та зможуть виходити на 
законну пенсію. Проти цього виступало Міністерство освіти та науки. 
Попри все тут не знають, як готувати і в яких навчальних закладах 
фахівців з цих професій. Проте освітянам сказали, що це є європейський 
досвід і його слід наслідувати. До того ж, це нібито дозволить вивести ці 
«професії» з тіні і брати від ворожок податки. А оплата їх «праці» велика – 
від 15 до 3000 грн за сеанс. 

До 80% автотрагедій трапляються, як це доводить доктор технічних наук, 
полковник Любомир Сопільник, «із-за електромагнітних полів Землі». 
Науковець пропонує встановлювати у «пропащих» місцях на дорогах 
спеціальні знаки. В Польщі такі є, а у нас до цього ставляться дещо 
скептично, вбачають якусь містику. Полковник доводить, що із-за 
електромагнітник полів людина-водій на певних ділянках доріг не може 
контролювати свою поведінку. Учасники дорожнього руху в 
геопатогенних зонах поводяться неначеи зомбі. В кожній обасті є такі 
«прокляті дороги». В Києві на всіх мостах слід виставити «чорну мітку». 
Такі зони є вмісцях тріщин земної мантіїі й служать місцем викидів 
енергії,а також газів – родону, торону, гелію. На перехрестях геологічних 
розломів рівень небезпечності руху підвищується (Експрес. - 15-16 
листопада). 

 
 
 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

РЕЛІГІЯ  І  СВІТ 
 
В місті Карлсруе (Німеччина) в Центрі мистецтва з’явився молитвомат - 

автомат, який дає можливість всім, хто бажає, за невелику плату (50 
євроцентів за п’ять хвилин) відмежуватися від суєти міського життя і 
налагодити зв’язок з Богом. Особливістю молитвомату є те, що ним можуть 
скористатися не лише християни, а й буддисти, індуїсти, іудеї,мусульмани. Є 
молитви тибетських монахів і африканська пісня-прохання про дощ. Навіть 
сайєнтолог тут знайде себе. «Я створив найменший світ духовності». – каже 
берлінський художник і режисер Олівер Штурм – автор винаходу. Хочеш 
скористатися молитвоматом – заходиш в невеличку кабінку, де є лише стілець 
і телеекран. Є сенсорне меню – вибирай і слухай молитву. 

Вчені Оксфордського університету розпочали широкомасштабні 
міждисциплінарні дослідження, мета яких – знайти наукову відповідь на 
питання: чому люди вірять в Бога? В завдання дослідження не входить 
з’ясування питання: чи існує Бог?. Вчені прагнутимуть з’ясувати, чи є віра у 
вищу істоту природним явищем, властивим людській ментальності, а чи ж це 
продукт виховання або соціальної еволюції. Дослідження проводить Центр 
антропології і свідомості університету, вигравши грант сумою 1,9 млн фунтів. 
Проект розрахований на три роки. Окрім теоретичних розробок, він 
передбачає і широкі польові дослідження. Керівник дослідницької групи 
психолог Джастін Бпрретт в інтерв’ю Радіо свободи говорить, що 
відокремити природне в людині від привнесеного вихованням дуже важко. 
«Обидва ці феномени співіснують в єдності. Більшість людей думає, що 
залучення до релігії вимагає знайомства з її доктринами. Тому повсякденна 
свідомість найчастіше пояснює релігійність вихованням. Однак факти 
говорять і про протилежне: тільки значна психологічна схильність до віри в 
Бога приводить до релігійності» (Персонал плюс. - №44). 

Президент Франції Ніколя Саркозі висунув концепцію «позитивного 
секуляризму», який «обговорює, поважає і включає в себе релігію, а не 
відкидає її». «Секуляризм передбачає, що релігія – це приватна справа». 
Перебуваючи в Парижі, Папа Римський ніяк не зреагував на реалізацію в 
Франції принципу світськості держави, але він виокремив певні моменти з 
концепції «позитивного секуляризму», зокрема він заявив, що держава має 
усвідомлювати те, яке значення має релігія в процесі формування «етичного 
консенсуса» в суспільстві. 

Батьки учнів школи Santa Rosa County у США подали в суд на керівництво 
школи за те, що ними була дозволена молитва на офіційних шкільних 
церемоніях. Батьки твердять, що введення молитви потурає права їх дітей. 

Китай є країною, де найбільшим накладом друкують Біблію. Так, одне 
видавництво міста Нанкін видрукувало 50-мільйонний примірник 
повної Біблії. В останні роки Біблія тут щороку видруковується 
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трьохмільйонним накладом. Зростання видруку Біблії засвідчує постійне 
зростання кількості християн в Китаї (І.Вішко). 

Враховуючи складну економічну ситуацію, уряд Хорватії заборонив 
святкування Різдва Христового і Нового року. Владним структурам і 
державним інститутам заборонено витрачати кошти на святкові заходи і 
купівлю подарунків. Однією із причин економічних труднощів цієї країни є 
зменшення потоків туристів, які давали помітну долю надходжень в бюджет. 

 
КАТОЛИЦИЗМ 

 
Ватикан відновив ліквідовану Папою Іваном ХХІІІ систему обліку за 

допомогою пластикових карток робочого часу священиків. Мета заходу – 
дисциплінувати духовних осіб. Картками вже користується більше 2-х тисяч 
співробітників Ватикану. Це – перший крок у робочій реформі Ватикану. 
Найближчим часом буде введено оплату праці священиків залежно від якості 
їх роботи. 

В одному із своїх інтерв’ю, видрукуваному в газеті «Арка» (№20), папа 
Римський сказав, «що напевне нам потрібно розпрощатися з ідеєю 
національних Церков. Можливо, що перед нами - епоха церковної історії 
іншого, нового виду, епоха, коли християнство знову перетворюється на те, 
що символізує євангельське гірчичне зерно. Це будуть на перший погляд 
незначні, невеличкі групи, проте вони інтенсивно боротимуться проти зла і 
нестимуть у світ добро. Вони будуть відкриті до Бога... Ми мусимо 
усвідомити і те, що насправді, в основному, більше не знаємо християнства. 
Наприклад, сучасній людині вже майже нічого не промовляють ті чи інші 
церковні символи, ікони в храмі. Тобто сьогодні вже мало кому відомо, що, 
власне кажучи, це означало... Натомість і далі побутує думка: «А, 
христинство? Знаю! Але я тепер шукаю для себе чогось іншого». 

Починаючи з 1962 року, Ізраїлем ведеться добре спланована наклепницька 
кампанія проти світлої пам’яті Папи Пія ХІІ. Нині існує навіть вимога 
припинити процес його беатифікації. Мотивом всього цього є те, що нібито в 
роки Другої світової війни, коли фашисти винищували євреїв, Папа виявляв 
мовчанку. Але ж мовчанка Папи не свідчить про схвалення ним цієї акції 
гітлерівців. В такий спосіб Понтифік прагнув зберегти католицьку Церкву від 
погромів. Збереження Католицької Церкви в ті роки лихоліття було його 
основною місією. Євреї ж, маючи різні свої світові спільноти, самі б мали 
себе захищати, а знаючи наміри гітлерівців, не чекати, коли прийдуть їх 
вбивати, а могли б перебазовуватися в інші країни, де можна було б себе 
відчувати безпечно. За те, що вони так не робили, Папа відповідати не може. 
Тим більше, що є дані про його допомогу євреям у роки війни і врятування 
багатьох з них від смерті. Бенедикт ХVІ відмовив Міжнародному 
єврейському комітету з міжрелігійних консультацій в його проханні зупинити 
процес канонізації Пія ХІІ (Греко-Католицька традиція. - №22). 

Під час традиційної недільної проповіді 23 листопада Папа Римський згадав 
про Голодомор 1932-1933 років. «Я молюся за невинні жертви цієї жахливої 
трагедії»,- сказав Понтифік. Правда, при цьому в оцінці Голодомору Бенедикт 
ХVІ не вжив поняття «геноцид» і прирівняв голод в Україні до голоду в 
інших регіонах тодішнього Радянського Союзу. Відтак оцінка явища Папою 
дана в дусі московських оцінок. Але й чекати від нього чогось іншого не слід 
було. Він же німець, а цим сказано багато, бо ж в оцінках трагедій українства 
німці говорять в унісон з російськими шовіністами. Згадаймо, як в один голос 
співають щодо членства України в Європі і НАТО прем’єр-міністр Німеччини 
Ангела Меркель і кардинал-німець Вальтер Каспер. Україна для них розмінна 
монета при вирішенні питань взаєвовідносин, з одного боку, Німеччини і 
Росії, а з другого – Ватикану і Московського Патріархату. 

Враховуючи ті скандали, які виникають за участю католицького духовенства, 
Ватикан вирішив за допомогою психологічних тестів перевірити своїх 
майбутніх священиків на схильність до педофілії та гомосексуалізму. 
Правда, тести на профпридатність покищо не є обов’язковими для всіх 
священиків. Вони будуть використовуватися і не до всіх семінарістів, а 
насамперед до тих, поведінка яких викликає певну підозру. «Духовний сан 
накладає на людину і певну відповідальність й вимагає від неї високих 
моральних якостей та психологічної врівноваженості, які не дозволять 
порушити целібату», - йдеться в офіційному документі відділу папської курії 
з приводу тестування. 

 
ПРОТЕСТАНТИЗМ 

 
Після визнання Генеральним синодом Англіканської Церкви «богословськи 

виправданим» посвячення жінок в єпископи, жінок в цій церкві тепер 
висвячують більше, ніж чоловіків. Так, в тому році з 478 осіб, висвячених в 
духовний сан, 244 складали жінки. Більшість з них призначені на 
неоплачувані посади, на оплачувані – лише 95. 

Яких тільки трансформацій в протестантському світі не зустрінеш. То 
англікани визнають жіноче священство, а то й байдужість до одностатевих 
шлюбів. А ось у Фінляндії раптом лютеранський пастор Оллі Аалто з 
містечка Іматра, який відслужив на парафії понад двадцять років, надумав 
змінити свою стать. За словами Аалто, він стомився вести подвійне життя, бо 
ж насправді давно вже відчуває себе жінкою. Обстеження медиків дійсно 
засвідчило те, що пастор є транссексуалом. Більше всього Лютеранську 
Церкву Фінляндії бентежить тепер те, що Оллі, ставши жінкою, не збирається 
залишати свою пасторську посаду. Аалто застеріг, що будь-які спроби 
усунути його з парафії вважатиме дискримінацією і порушенням закону про 
рівність статей. 

Російський протестантизм знаходиться в кризі. Про це було сказано на 
конференції з аналогічною назвою. Виступаючі назвали такі вияви кризи 
протестнтського руху в Росії, як масовий історичний і загальнокультурний 



22                                                                             23 
нігілізм, нездатність до повноцінного і плідного міжконфесійного діалогу. 
Криза пояснюється ще відсутністю серед віруючих нового творчого 
покоління. Було наголошено на надмірній політизації таких протестантських 
лідерів як Сергій Ряховський та Олександр Семченко. Висловлювалася думка, 
що протестантизм в Росії не має бути філіалом західного протестантизму. 

В Англії останнім часом релігія все більше втрачає популярність (особливо 
серед молоді), дедалі більше культових споруд стоять порожніми. Як вважає 
міністр культури країни Енді Бернгем, все ж важливо зберегти архітектурну 
красу церков, занесених до реєстру пам’яток, чому, на його думку, не 
завадить внесення у церковну традицію деяких елементів «світськості». 
Міністр запропонувала в тих храмах, до яких британці навідуються найрідше, 
облаштовувати спортивні зали, мультиконфесійні центри, магазини і навіть 
ресторани. В місті Болтону після реконструкції англіканської церкви за 
мільйон фунтів стерлінгів її відкрили для людей різних віросповідань і 
національностей. Нині недіючими в Англії вважаються біля 10 тисяч церков. 

Нині на Землі проживає десь 105 млн баптистів. Вони є в більшості країн 
світу. Баптистів немає в ряді країн Африки, переважно північних, де сильна 
традиція ісламу. Як сказав Генеральний секретар Всесвітнього баптистського 
альянсу Неввілл Каллам, «ми прагнемо підтримувати в цих країнах нашу 
християнську присутність. Наше завдання – не просто утворити там 
баптистські громади, а й сприяти тому, щоб люди приходили до віри в 
Христа. Тому ми з радістю підтримуємо наших братів із інших християнських 
церков»(Протестант. - №126). 

Євангельські пастори Грузії виступили проти антигрузинських і 
антизахідних висловлювань служителів деяких протестантських 
спільнот Росії, які активно поширювали ЗМІ, в тому числі й конфесійні. «На 
темному політичному фоні ми очікували від російських пасторів духовний 
відгук, сповнений мудрості, який би сіяв між протиборствуючими сторонами 
сім’я християнської любові, але почули у відповідь пропагандистські заяви». 
Грузинські пастори здивовані надмірною активністю, тенденційністю і 
некоректністю політичних заяв їх російських колег на адресу Грузії. 

Хоч російські ЗМІ та Православна Церква й прагнуть сформувати в країні 
негативну громадську думку щодо Свідків Єгови, але там, де є збори 
конфесії, а їх понад 2100, до них надходять листи вдячності від установ і 
громадських організацій за доброчинну працю. Так, на одній із спеціально 
організованих церемоній адміністрація Санкт-Петербургу висловила подяку 
російському філіалу Свідків Єгови й нагородила своєю Почесною Грамотою 
за діяльність вірян конфесії з підтримання чистоти й порядку в місті (І.Вішко). 

 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
У відносинах між Константинопольським і Московським Патріархатами 

знову з’явилася прохолода. Під час свого візиту до Франції Патріарх 
Московський відмовився відвідати храм Константинопольського Патріархату, 

а митрополит Кирило (РПЦ) під час екуменічної конференції в Неаполі уник 
зустрічі із Патріархом Варфоломієм І. В Равені із-за розбіжностей з 
Константинополем на засіданні комісії з православно-католицького діалогу 
московська делегація взагалі покинула засідання. 

Європейський суд з прав людини захистив альтернативну Болгарську 
Православну Церкву, яка, як відомо, була насильно розгромлена 
болгарською владою. Альтернативний Синод БПЦ в 90-х роках м.ст., за умов 
всебічної підтримки його новою антикомуністично налаштованою владою, 
набув широкої популярності в Болгарії. Парадоксом є те, що в 2004 році після 
зміни влади і приходу до керівництва Радою міністрів партії колишнього 
болгарського царя Сімеона ІІ, якого свого часу не визнавала влада комуністів, 
на користь незаконно призначеного ще комуністичними спецслужами 
патріарха Болгарського Максима було вилучено значну частину храмів в 
альтернативної Церкви. Суд визнав законною виплату останній 134 млн євро 
в порядку компенсації і повернення митрополиту Інокентію - главі нової 
праволславної спільноти храмів та монастирів, які належали очолюваній ним 
Церкві до 90-х років. 

В Московсько-Православній пресі всіляко возвеличуються ті, хто працював 
на територіальні нарощування Російської імперії, хто зброєю насаджував 
її на нових територіях. Останнім часом багато пишуть про канонізованого 
праведного Феодора Ушакова. Адмірал відомий як колонізатор півдня 
українських теренів, насаджувача силою волі російських царів в Криму і 
регіоні Чорного моря. То ж в переліку святих Російської церкві маємо дух 
мілітаризму. 

Як свою перемогу й успіх Москва подавала об’єднання в 2007 році Російської 
Православної Церкви Московського Патріархату, очолюваної Олексієм ІІ, і 
РПЦ Закордонної, очолюваної покійним вже митрополитом Лавром. Але не 
всі владики та ієреї з останньої Церкви погодилися на це об’єднання. В 
листопаді в американському місті Веллі-Коттедж (штат Нью-Йорк)ті, хто не 
згодився з об’єднанням, провели П’ятий Всезарубіжний Собор РПЦЗ. Звіт 
про роботу РПЦЗ (назву ця гілка зберегла за собою) виголосив єпископ 
Агафангел (Пашковський), який фактично очолив «групу розкольників», як їх 
назвали. На Соборі проголошено продовження самостійної діяльності РПЦЗ. 
Очолив її у статусі митрополита Агафангел. До цього він очолював Одеську 
єпархію Церкви. Має вищу світську освіту – закінчив Одеський педінститут. 

Отець Ніколоз із грузинської Церкви Києва вважає, що «Росія – це 
абсолютно антихристиянська країна». Російська Православна Церква 
протягом 16 років здійснювала духовну анексію Абхазії та Півд. Осетії. «Вона 
спершу посилала туди своє духовенство, яке нібито належить до російської 
зарубіжної Церкви. Нині вона все це робить нагло й без будь-якого 
маскування». Відтак, зауважує отець Ніколоз, Росія є православною країною 
«в лапках», тому що вона «протягом всієї її імперської історії завжди вела 
себе абсолютно не по-християнськи» (О.Недавня, К.Булкін). 
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МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 

 
Організація «Декканскіє Моджахеддіни» вимагала від влади міста Мумбай 

(Бомбей) звільнення із ув’язнення своїх соратників – «індійських 
моджахедів». З метою помсти вона організувала 27 листопада масштабну 
терористичну атаку, внаслідок якої загинуло більше ста осіб, ранених було 
також понад триста. Ісламісти здійснювали терористичну вилазку групами 
по10-12 осіб. Вони атакували центральний залізничний вокзал, лікарню, 
захопили у заложники людей із двох елітних готелів. Частину людей в 
готелях вони взагалі розстріляли. Телефоном терористи повідомили, що їх акт 
є водночас відплатою за пригнічення індійською владою мусульман в штаті 
Кашмір. 

Захоплення сомалійськими піратами саудівського супертанкера – 
«ісламського судна», яке везло 2 млн баррелей нафти у США, викликало 
бурхливу реакцію у місцевих ісламістів, які вже два роки ведуть збройну 
боротьбу із урядом країни. Група ісламських бойовиків здійснила збройний 
напад на столицю країни Могадішо. Інша група захопила порт Харадере. В 
такий спосіб вони виражають свій протест проти бездіяльності керівництва 
Сомалі в боротьбі з піратами.  

 «Аль-Каїда» погрожує США терактами, масштаби яких будуть значно 
більшими від теракту в Нью-Йорку 2001 року. В заяві сказано, що вони 
будуть «у недалекому майбутньому» і що від них «зміниться весь світ – і 
політично, і економічно». 

Король поп-музики Майкл Джексон прийняв іслам і поміняв своє ім’я на 
Мікаель – на честь одного із ангелів Аллаха. Церемонія навернення Джексона 
в іслам відбулася в будинку ветерана поп-сцени Стіва Поркаро в Лос-
Анжелосі. Тут імам здійснив над ним обряд шахади – ісламський Символ 
віри, який засвідчує віру в Аллаха. 

Іслам надто добре репрезентований в Інтернеті. Тут є класичні сайти, 
присвячені Корану і пророку Мухаммеду, і сайти радикальних угрупувань, 
зокрема «Аль-Каїди». Є в мусульман і своя соціальна мережа, зокрема відомі 
fasebook чи odnoklassniki. ru. Найбільш популярна з них muxlim. com, яку 
створили в 2006 році мусульмани Фінляндії. Організатори твердять, що нині в 
мережі зареєстровано більше 10 млн користувачів із 190 країн світу. До кінця 
цього року muxlim. сom створить віртуальний мусульманський світ, де 
кожний зможе вибрати собі будь-який аватар, зможе вільно переміщуватися й 
спілкуватися з іншими користувачами. 

Американський спецназівець, що діє під псевдонімом Дальтон Ф’юрі, твердить, 
що Бен Ладену вдається уникати смерті завдяки невдачам 
американської розвідки. Боротися з ним традиційними методами немає 
сенсу. Бен Ладен, за словами Ф’юрі, користується повагою і підтрмкою 
місцевого люду, бо вміє вести такий спосіб життя, як і вони, ночувати в 
гірському схроні у суворих умовах, пити мало води, їсти протягом дня двічі 
рис із пісним хлібом. За цих умов для нього головне аби було як читати Коран 

і оприлюднювати свої аудіо – чи відеозвернення. Навряд чи хтось із західних 
лідерів зумів би так. Після його проповідей багато мусульман спроможні 
вдягнути на себе пояс шахіда чи сісти у начинену вибухівкою автіву. Бен 
Ладен має якийсь магнетичний вплив на людей. 

 
ІУДАЇЗМ 

 
В Ізраїлі в місті Ор-Ієгуда учні релігійної школи розпалили на площі перед 

синагогою багаття з книг Нового Завіту. Все це відбулося під керівництвом 
віце-мера міста. Це – відповідь на прозелітичні дії християнських місіонерів, 
які поширювали в місті сотні примірників Нового Завіту. Учні школи 
обходили квартири і збирали ці книги, з яких потім влаштували багаття. 

Після чотирьох років погроз влада столиці Таджикістану міста Душанбе дала 
вказівку знести одноповерхову будівлю синагоги, щоб вивільнити місце 
для будівництва там президентського палацу. Іудейська громада міста, яка 
нараховує біля 350 віруючих фактично залишилася без місця для 
богослужінь. Кожний молиться тепер у себе дома. Міська рада не дала 
внятної відповіді на прохання іудейської громади виділити їй нову ділянку 
землі під синагогу. Фінансувати будівництво синагоги буде ХАБАДа 
федерація. 

В Європі антисемітські акції наростають з кожним роком. Так, в цьому році 
вже зафіксовано в Німеччині більше 800 таких. Зростають глумління на 
єврейських кладовищах. Фактично це має місце в різних містах країни 
щотижня. Зростання погромів експерти пов’язують з економічною кризою. 

 
БУДДИЗМ 

 
Рік тому зник непальський юнак, якого місцеві буддисти сприймали як 

реінкарнацію Будди. Ми в РП писали про нього. Він сидів під деревом 
мовчки і не вживаючи ніякої їжі й питва протягом 10 місяців. Потім, не 
сприймаючи натовпи паломників, неоБудда втік і ніхто не знав, де він 
знаходиться. Аж ось 10 листапада ц.р. юнак знову з’явився, вийшовши із 
джунглів за 160 км від столиці Непалу Катманду. Він знову сидить у 
підніжжя дерева, одягнутий в біле й проповідує мир між людьми. Із лісу 18-
річний Рам Бахадур Бам’ян вийшов лише на тиждень. Потім знову піде в ліси. 
Тисячі паломників їдуть до , як вони вважають, живого втілення Будди. Проте 
лідери буддистів не спішать визнавати Бам’яна як реінкарнацію Будди. 

Два роки тому бутанський король Джігме Сінг’є Вангчук передав владу 
своєму тоді 26-річному сину Джігме Кхесар Намг’ял Вангчук, 
ініціювавши при цьому перехід від абсолютної монархії до конституційної. 
Син чекав два роки коронації із-за несприятливих обставин, зумовлених 
буддійськими віруваннями. І ось цей сприятливий день настав. Молодий 
король був удостоєний титулу Друк-Г’ялпо, що в перекладі означає 
«Драконів Король». 
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75-річний Далай-лама призначив регента, який після його смерті буде 

очолювати буддистську спільноту, допоки новий духовний лідер не буде 
готовим приступити до виконання своїх обов’язків. Відомо, що нового Далай-
ламу монахи вибирають серед дітей. Першосвященник буддистів заявив 
також, що він може навіть вказати на своє майбутнє втілення. До нього таке 
попередні Далай-лами не робили. Ще може бути в тибетському буддизмі одне 
новшество: відміна традиції засвідчення нової інкарнації шляхом 
референдуму серед тибетських буддистів. Всі ці заходи Далай-лама прагне 
впровадити в життя з метою відвернути можливе втручання Китаю в 
релігійну діяльність інституту тибетського буддизму. 

Спеціальні збори тибетського народу, які відбулися 17-22 листопала в 
Дарамсалі (Індія) і були скликані Далай-ламою, знову звернулися до Китаю 
з проханням забезпечити Тибету повну автономію у складі цієї держави, 
таку автономію, яка б сприяла збереженню давньої тибетської культури і 
пошануванню способу життя тибетців. 75-річний Далай-лама, який очолює 
тибетський уряд у вигнанні і є пожиттєво духовним лідером тибетців, заявив, 
що він не складає із себе ці повноваження. В самому Тибеті зростає 
невдоволення відсутністю прогресу у переговорах з китайською стороною, 
небажанням китайців взагалі визнавати існування тибетської проблеми. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
В Індії має місце зростання індуїстського фундаменталізму, активна протидія 

його з використанням навіть зброї поширенню християнства чи ісламу. 
Формуються озброєні групи, які загрожують всім, хто відмовляється від 
навернення в індуїзм. Так4, станом на 5 листопада лише в штаті Орісса в 
результаті антихристиянських погромів загинуло понад півтисячі осіб. Десь 
12,5 осіб, які втекли від погромів, проживають в 15 таборах біженців, в яких 
невистачає продуктів харчування й ліків. В результаті насильства 
фундаменталістів-індуїстів проти християн загинув католицький священик 
Бернард Дігал. 

 
НОВІ  РЕЛІГІЙНІ  ТЕЧІЇ 

 
Церква «Нове покоління» відкриває другу місіонерську школу «Творці 

жнив» у Новосибірську. Для школи придбали спеціально котедж в 
приміській зоні мегаполісу. Головна мета школи – підготовка служителів, які 
будуть займатися поширенням Царства Божого. Випускники першої школи 
вже сформували громади «Нове Покоління» в Нижньому Тагілі, Томську, 
Тюмені, Санкт-Петербурзі та ін. Водночас в Ризі «Нове покоління» відкрило 
нову свою церкву прямо в центрі міста. Пастором її стала дружина 
засновника конфесії Олексія Ледяєва Ольга. 

Під Нижнім Новгнородом в селищі Большая Єльня продовжує свою діяльність 
«Церковь матушки Фотинии Светоносной». Незважаючи на те, що Росія має 
нового Президента, тут вшановують В.Путіна як реінкарнацію апостола 
Павла. Він – один із апостолів Ісуса Христа, пришестя яукого вже відбулося. 
«Путін прийшов, щоб навернути в істинну віру побільше людей», - говорить 
матушка Фотінья. Йому нині тяжко, твердить вона, бо приходиться боротися 
із 7 антихристами, одним із яких матушка називає Нижегородського 
єпископа, що не сприймає новації Фотінії. Разом з матушкою живе ще сім 
жінок-послушниць, які повірили тому, що вона розповідає, пропагують її 
вчення. Парадний портрет В.Путіна служить для Церкви матушки Фотінії 
його іконою. 

У Волгограді діє товариство «Космічних комуністів», засноване якоюсь 
Грищенковою. Погляди її – це суміш християнства, марксизму, східних 
релігій, вчення П.Іванова, Реріхів та Блаватської. Серед «космічних 
комуністів» є реінкарнації Сталіна, Енгельса, Крупської, Ісуса Христа, 
Богородиці Марії та ін. Живі послідовники вчення Гришенкової одержують 
своє ім’я на основі уподібнення їх голосу із померлими знаменитостями. 
Таких тут набралося вже більше півсотні. Незрозуміло, на якій підставі 
реінкарнацією Христа оголошена дочка лідера секти Людмила. В помешканні 
Гришенкової висять три ікони – Ісуса Христа, Леніна і Маркса й ще гасло 
«Христос и Ленин – ум, честь и совесть эпохи». Під час моління космічні 
комуністи одягають на голову паперові пірамідки з відкритими дверцями 
нагорі – шлях «для кращого контакту з Богом». Громади грищенківців уже 
з’явилися і в інших містах Росії. Можуть вони з’явитися і в Китаї, бо ж 
грищенківці настирливо моляться за збереження комунізму в цій країні. 

 
 

ІНШІ  РЕЛІГІЇ 
 
Як відомо, чоловікам - послідовникам сікхізму не дозволяється голитися чи 

обрізати свої вуси і бороду. У відповідно скрученому вигляді вони мусять 
носити їх до скончини віку. В одного із представників сікхської конфесії 
Сарвана Сінга борода має довжину одного метра і 89,5 сантиметрів. За 
довжиною своєї бороди він має намір податися до Книги Гіннесса. 

 
 

МІСТИКА 
 
Нині у Великій Британії люди більше вірять в НЛО, ніж в Бога. 58% 

опитаних визнали існування розумного життя на інших планетах, життя на 
Землі прибульців із Космосу. Про свою релігійність заявило лише 54% 
опитаних. 
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СВОБОДА СОВІСТІ 
 

Телепрограма INTER взяла на себе невідомо ким визначену 
функцію «розвінчування» релігійного сектантства. Проте ті журналісти, які 
беруться формувати телепередачі цього змісту, виявляють повне незнання 
особливостей релігійного життя країни, специфіки віровчення різних конфесій, 
до критики яких вони вдаються, правові засади свободи діяльності релігійних 
спільнот. А так вони часто нехтують тими принципами свободи совісті, зокрема 
свободи віросповідань, які закладені в українських і міжнародних правових 
документах з питань буття релігійних організацій. Їм інколи вдається відзнайти 
якийсь негативний фактик з життя послідовника тієї чи іншої конфесії. Вони 
роздмухують його до понадхмарних вершин і в такий спосіб кидають ляп на всю 
конфесію. Я їм при цьому говорю: вийдіть на вулицю, зустріньте першого ж 
бомжа чи алкоголіка й запитайте, до якого віросповідання він належить. Почуєте, 
що до однієї з традиційних церков, переважно православної. До речі, я вдавався 
до такого опитування. Але чому ж Ви, газетарі, коли виявляєте такий факт у 
протестантів чи неорелігій, то кричите про це, як кажуть, на всю Іванівську, а 
коли бачите щось подібне, скажімо, серед православних, то мовчите, чому не 
говорите, що релігійність – чи то нетрадиційна, а чи ж традиційна – не є гарантом 
утримання від аморальних вчинків. Ще одне. В народі говорять: в сім’ї не без 
виродка. Так само й у житті релігійних спільнот. До них також може затесатися 
такий «виродок». То ж перш ніж його викривати, а разом з ним і конфесію його 
належності, сходіть в офіс цієї конфесії, поговоріть з її духовними керівниками, 
щоб переконатися, а чи ж цю «виродкуватість» сформувала належність злочинця 
саме до цієї релігійної спільноти, а чи щось інше. В четвер, 20 листопада, по 
телеканалу INTER було показано фільм «Про сектантів». Насамперед сама назва 
його є безграмотною, бо ж різне буває сектантство, в тому числі й релігійне. 
Потім, не з’ясовано, кого телевізорщики відносять до сектантів. Якщо глибше в 
історію покопатися, то й християнство свого часу було сектою на тілі іудейської 
релігії. В нас же в Україні (особливо східній) сектантами називали переважно 
баптистів. Вони певний час були дійсно сектантами, бо ж відсікалися переважно 
від православних. Але ж в Україні ця конфесія існує вже не одне покоління, 
понад півтораста років, має десь понад три тисячі громад (що в три рази 
перевищує кількість громад Автокефальної Церкви), своє Церковне керівництво, 
а тому баптистів вже ніяк не назвеш сектою. Хоч, зауважу, за традицією думки у 
нас в Україні ще інколи назву «сектант» приліпюють саме до них. В фільмі йшла 
мова про спільноту якихось вільних адвентистів. Хоч при цьому й була 
декількаслівна (може й незауважена загалом) ремарка, що, окрім них, є ще й інші 
адвентисти. Але постійне вживання у фільмі терміну «адвентизм» з додатком 
оповідей про залишеного сам на сам батька явно спрацьовувало на формування 
негативу щодо адвентизму взагалі. То ж назріла потреба проведення якихось хоч 
мінімальних читань для журналістів ЗМІ, які пишуть чи готують передачі на 
релігійну тематику. Це – щоб уникнути того нехтування свободою віросповідань 
на сторінках преси чи радіо- або телепередач, яке ще має місце. Журналісти 

чомусь не хочуть бачити фактів добра у діяльності релігійних спільнот, зокрема 
їх доброчинної діяльності. Їм давай якийсь сенсаційний «жарений фактик». Ось 
його вони так розпишуть, що той, хто хоч трохи поінформований про нього, буде 
дивуватися журналістській побрехеньці.  

А.Колодний 
 

*** 
 
При Кабінеті Міністрів України утворено урядову комісію із забезпечення 

прав релігійних організацій на повернення їм майна, забраного в роки 
тоталітаризму. Постало питання підготовки відповідного закону з реституції. 
Новостворена комісія буде працювати насамперед над поверненням 
визначених як першочергові 300 об’єктів, що знаходяться в державній і 
комунальній власності. До цих об’єктів належать католицькі храми в Києві і 
Львові, в яких розміщені органні зали філармоній. В близько десяти 
церковних будівлях розміщені медичні установи. В деяких розміщені 
картинні галереї, будинки культури, а то й використовуються як житловий 
фонд. Держава нині не має коштів, щоб кудись передислокувати ці установи. 
То ж питання повернення вирішити протягом року-двох не можна. Та й 
подеколи постає питання (особливо це стосується православної власності): 
якій із наявних релігійних спільнот передавати об’єкт? Є споруди, які 
належать до світових історично-культурних здобутків. Вони потребують 
особливого догляду, на що церкви нездатні. Зокрема, це - Софійський 
комплекс, Кирилівська Церква Києва, якій за площею фресок немає рівних в 
Східній Європі. 

Народний депутат ВР О. Боднар вже не вперше подає проект закону, яким 
запроваджується мораторій на приватизацію майна культового 
призначення. Хоч на сьогодні переважна більшість колишніх культових 
будівель й передана органами державної влади в постійне користування 
релігійним організаціям, але ще залишається культова нерухомість, яка 
використовується не за призначенням і перебуває в державній або 
комунальній власності. І хоч при вступі до Ради Європи ще в 1995 році 
Україна офіційно зобов’язувалася закріпити правове вирішення питання про 
повернення церковного майна, але повністю це зобов’язання вона не 
виконала. На місцевому рівні залишилося ще багато невирішених питань. 
Спритні бізнесмени прагнуть приватизувати це майно, а тоді вже зникне 
будь-яке сподівання на його повернення. Не стоїть питання про негайне 
повернення всіх будівель, але вони при їх використанні не мають паплюжити 
їх первісне призначення (Експрес. – 15-16 листопада). 

Меморандум про співпрацю підписали Міністерство оборони і 
представники 7 релігійних спільнот України – УПЦ Московського 
Патріархату, УПЦ Київського Патріархату , УАПЦ, УГКЦ, Римо-Католицької 
Церкви, Всеукраїнського об’єднання Євангельських християн-баптистів і 
Духовного Управління мусульман України. Створюється Рада у справах 
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душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України. Десь в 
насупному році з’являться в армії капелани. Оскільки в кожній військовій 
частині серед солдат і офіцерів є представники різних конфесій, а 
переформатувати частини за віросповідним принципом не вдасться, то Рада 
має вирішити, як у цьому випрадку бути. До того ж, військові частини не 
мають коштів на те, щоб утримувати усебе священнослужителів бодай цих 
трьох конфесій. Постає ще питання, а як бути з послідовниками тих 
віровизнань, які не послали своїх представників до Ради. 

Директор Правозахисного Центру Всесвітнього російського народного собору 
Роман Сілантьєв закликав владу Росії надати всебічну підтримку тим 
традиційним російським релігійним організаціям, які є її опорою, а «не 
п’ятою колоною» всередині країни. «Пора зрозуміти, - заявив він, - що 
сльозинка сектантів навряд чи є важливішою від пріоритетів національної 
безпеки... Тепер можна, не оглядаючись на Захід з питань свободи совісті, 
усвідомити: якщо трапиться щось – Росію підуть обороняти не сектанти, а 
послідовники традиційних релгій». Сілантьєв пропонує переглянути й без 
того недемократичний, що визнано міжнародною громадкістю, закон «Про 
свободу совісті», оскільки це пов’язано із національню безпекою (Christian 
Telegraph.- 18 вересня). 

 
  
 
 

ТЕМА ДНЯ 
 

ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ – ДУХОВНА РЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНЦІВ 
 

Значимість Помаранчевої революції, яка посадила В.Ющенка в крісло 
Президента України, він у цьому році, а це четвертий її рік, знівелював тим, що 
на цей день – 22 листопада - призначив відзначення 75-ї річниці Голодомору. 
Ніхто не заперечує важливість зробленого з цієї нагоди, необхідності згадки цієї 
річниці, але ж якоїсь чітко визначеної дати відзначення Голодомору немає. 
Урочистості могли відбутися в жовтні або в грудні, за тиждень раніше або 
пізніше дня, коли дійсно народ вийшов на Майдан. Тим більше, що річницю 
відзначали в ще недобудованому меморіалі. Можна було б і добудувати його до 
відзначення роковини Голодомору. Але нехтувати Помаранчевою Ющенко почав 
ще з останнього дня її. Так, він не пішов із словом вдячності до тих, хто в мороз і 
слякоть сидів в наметах на Хрещатику і за першим закликом польових 
командирів Юрія Луценка, Володимира Філенка, Тараса Стецьківа і Миколи 
Томенка (зауважимо, нині також зневаженими Президентом) переміщався туди, 
де з’являлися «гості» із Сходу. Як згадує М.Томенко, Президент потім сказав, 
що, «мовляв, не треба великого розуму для того, щоб Майдан організувати та з 
мегафонами людей вулицями Києва водити» (Голос України. - №223). Ющенко 

не подякував тим релігійним спільнотам, які своїми закликами до толерантності і 
вірності демократії утримували високий дух національної єдності і покликання. 
Далі за цим «невиходом до майданців» постало руйнування єдності 
помаранчевих, братання із регіоналами, зрада побратимів по боротьбі за 
демократію та ін. Від цього тягнеться ниточка до тієї заборони проведення 22 
листопада на Майдані урочистостей, пов’язаних з річницею Помаранчевої 
революції, до якої вдався Окружний суд за поданням Адміністрації міста.  

Колишній заступник голови СБУ генерал-лейтенант О.Скіпальський, 
який помітно значимий у перемозі Майдану, наголошує: «Народ у важкій 
боротьбі довірив Ющенкові державницьку булаву, аби він обстоював інтереси 
кожного українця. А через своє невміння розбиратися в людях, через ігнорування 
правди Президент може довести країну до національної катастрофи, якщо рішуче 
не перегляне своїх підходів... Він не любить правди в очі, не вміє і не бажає 
розмовляти із сильними людьми... Я змушений дистанціюватися від поведінки 
президента, яка суперечить його словам і вже стала вкрай відірваною від ідей 
Майдану» (Експрес. – 1-2 листопада).То ж гріхів є багато і їх відмолювати треба 
не тільки у Бога, а й в тих українців (до них я відношу і себе), які зраджені у своїх 
сподіваннях, які, стоячи в холод і дощ з ранку до ночі на Майдані, вірили в кращі 
звершення на рідній землі, а одержали - «месію», зорієнтованого на святкування 
сумних сторінок української історії, а не тих, які возвеличували б її. Весь світ 
пізнав Україну завдяки її Помаранчевій революції. Мільйони людей були її 
творцями. Читав, як один наш турист під час поїздки до Австралії плакався 
місцевому таксісту за те, як винищував Україну і українців сталінський режим, 
спричинивши Голодомор. Той слухав-слухав, а тоді запитує: а скільки ж є вас, 
українців? Коли почув, що біля 40 мільйонів, то сказав: шкода, що Сталін вас всіх 
не винищив, бо ж, згідно законів природного відбору, має виживати сильний вид, 
а той, який нездатний себе захистити, має вимерти. Помаранчева революція 
проснула українців до історичної творчості. То ж треба було вміти так безславно і 
бездарно поховати цей загальнонародний потяг до творіння української історії, 
це духовне пробудження українців до історичної творчості. Весь світ 
захоплювався нами!  

А може на це масонського вигляду дійство з нівелюванням Майдану 
було чиєсь замовлення? Бо ж я не знаходжу нинішнього Президента серед тих, 
хто творив Народний Рух, Товариство української мови та ін., хто йшов на 
барикади тоді, коли тебе очікувала небезпека на кожному кроці. Він тоді називав 
«батьком» навіть Кучму, а борців проти кучмізму були віднесені до фашистів. А 
де поділися нині ті будителі незалежності, які підняли українців до історичної 
творчості, у що перетворено їхні партії-організації, Зокрема РУХ, де їх голос у 
Верховній Раді, місцевих радах, хто прибрав до своїх рук всі матеріальні 
багатства українців? Ситуацію Майдану слушно описав пенсіонер Яків 
Майський у своїй статті «Неприязнь лідерів – лише наслідок» в газеті «День»: 
«Президент так і не зміг стати лідером української нації. Усі ми пам’ятаємо, що 
Майдан, поставши проти остогидженої сумовитої і кримінальної влади Кучми, 
підніс Віктора Андрійовича на Олімп, сподіваючись побачити в ньому 
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ліберального та інтелектуального лідера. На жаль ці надії не виправдалися. 
Ющенко з перших же днів виявив себе дрімучим і скупим хуторянином, який 
намагається, подібно Кучмі, «підім’яти» під себе всі гілки влади. Але коли він 
відчув, що енергійний і харизматичний прем’єр виявився йому «не по зубах», він, 
використовуючи безмежну догідливість лідерів Нашої України, почав готувати 
розвал демократичної коаліції... Президент в цьому непохитний і коаліція 
припиняє своє існування... Таким чином, особисті амбіції Президента виявилися 
йому дорожчі найвищих принципів, заради яких українці стояли на Майдані, 
вклали владу в його руки». А ось газета «Вечерние вести « повідомила, що під 
час недавнього козачого з’їзду в присутності В.Ющенка було прийнято 
резолюцію, в якій, окрім іншого, сказано, що «Віктор Андрійович – це Мойсей 
українського народу. Ми почали прорив і перетворення національної ідеї під 
керівництвом нашого Мойсея». В одному із своїх виступів Віктор Андрійович 
сам наголосив на своїй подібності з біблійним героєм, заявивши, що «йому певно 
треба десь 40 років поводити по пустелі окремих політиків, які забули про 
національні інтереси» (Вечерние вести. – 2 листопада). 

То ж невідзначення річниці Помаранчевої революції в належній для 
такого феномену світової уваги формі викликає низку питань. Хто на них дасть 
відповідь? І тут правий М.Томенко, коли він каже: «Хоч як це не парадоксально, 
уроками Майдану більше скористалися його опоненти». Гадаю, що Майдан все ж 
не вмер, він – в латентній спліячці. Його київські бійці (і я в тому числі) ладні ще 
раз звернутися до цієї форми протесту (вже проти тих, хто бездарно їх зрадив), 
прийняти у своїх домівках тих, хто для підтримки киян приїде до столиці.  

Уже після того, як «польові командири» за традицією прийшли на 
Майдан незалежності, вшанувавши вдячно тих, то виборював українську 
демократію, в «Фактах» з’являється повідомлення прес-служби Президента зі 
словами: «Я на все життя збережу предметом своєї найбільшої політичної 
гордості те, що це було в Україні, і що я мав до неї відношення». 

То ж будемо сподіватися, що в наступному листопаді «польові 
командири» закличуть на Майдан тих, хто, сам піднявшись, будив українців до 
національної творчості, національного самоутвердження. Будемо сподіватися, що 
з нагоди п’ятої річниці кожний учасник помаранчевого дійства одержить 
пам’ятну нагороду.  
             Характерно, що Майдан поєднав у своєму пориві до демократії і 
національного самозбереження представників різних в Україні сущих конфесій. 
На київських революційних просторах можна було зустріти православних із 
Київського Патріархату й автокефальної Церкви, з Греко-Католицької і Римо-
Католицької Церков. Тут були баптисти і п’ятидесятники, українські лютерани і 
харизмати, рідновіри і мусульмани. Ранок Майдану пмочинався із спільної 
молитви. Стоячи протягом десь 40 днів на Майдані серед його бійців, хотілося 
співати: «Нам поможе святий Юрій і Пречиста Мати волю здобувати...». Майдан 
поставав запорукою того, що ми зретою матимемо свою Єдину Помісну 
Православну Церкву й здобуде статус Патріархату УГКЦ, що толерантність й 

надалі буде характеризувати релігійний світ України в умовах гарантованої 
державою повної свободи совісті. 

Д.філос.н., проф. А.Колодний 
 

*** 
 

КВАРТЕТ САМОЗВАНЦІВ 
В УГКЦ діє розкольницька агентура Москви 

 
Із часу розпаду імперії зла і відновлення 
української державності перманентне 
протистояння — економічне, інформаційне, 
політичне — Росії з Україною як колишньою 
колоніальною територією і не припинялося ні 
на мить. А з приходом до влади Путіна його 
доктрина повернула Росію до збирання 
втрачених земель і утвердження світового 
гегемонізму. 

  
Після півстолітніх важких випробувань... 

 
Ця доктрина має три визначальні складові: одержавлене російське 

православіє з благославляючим неприкриту державну агресію духовенством 
(приклад — Чечня); шовінізм, в основі якого богообраність «русского народа» і 
право на «опікування», тобто окупацію інших народів; а також енергоносії як 
інструмент диктату. «Пришло время розширить нашу Святую Русскую 
Православную Веру по нитям «Газпрома» — таку мету поставили собі під час 
зустрічі й оприлюднили у спільному документі патріарх РПЦ і глава «Газпрому». 
Коментарі, як мовиться, зайві. З цього погляду новоутворені держави й особливо 
християнські — Україну, Білорусь, Грузію, Молдову — Москва розглядає не як 
суб’єкти міжнародного права, а як тимчасово втрачені внутрішні території 
Російської імперії. І відповідно до цього, РПЦ вважає своєю невід’ємною 
канонічною територією Російської імперії. А отже, категорично не визнає 
помісних українських церков. 

Саме тому проти цих конфесій російські спецслужби організовують і 
проводять небезпечні розкольницькі акції. Під прикриттям боротьби «за чистоту 
обряду» агентура КГБ–ФСБ розколола УАПЦ. Ця ж агентура спільно з «п’ятою 
колоною», очолюваною Вітренко, Кауровим і компанією, здійснює перманентні 
провокації проти УПЦ КП та її глави — Патріарха Філарета. 

Здавалося б, після півстолітніх важких випробувань, які виявили силу 
Церкви, і тріумфального виходу УГКЦ із підпілля, а також діяльної участі її 
духовенства в розбудові Церкви, відродженні духовності та національної 
свідомості українців, УГКЦ виробила собі потужний імунітет, і підступні 
провокації російських спецслужб цілісності Церкви не загрожуватимуть. Навіть 
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після того, як діаспорне духовенство, зайнявши ключові позиції в ієрархічних та 
освітніх структурах, суттєво знизило традиційну, історично сформовану й уже 
піднесену на висоту світочами Церкви й народу — Митрополитом Андреєм та 
Патріархом Йосифом — суспільну, національну та просвітницьку 
заангажованість усього священства УГКЦ. 

Не можна не визнати, що таке звуження діапазону діяльності й 
зосередженість прибулої частини духовенства винятково на справах церковних 
викликало певні протиріччя між вірними та духовенством, що діяли в ізольованій 
від світу Церкві, і кліром діаспорним, сформованим уже після проведених у 
Вселенській Церкві реформ, що були ухвалені Другим Ватиканським Собором. 
Діяльну участь у цьому Соборі брав Патріарх Йосиф. Він голосував за оновлення 
Церкви та проведення реформ, радикальна реалізація яких викликала певні 
протиріччя. Однак це не стало причиною серйозного спротиву і, тим паче, 
опозиційного руху. Водночас стурбованість української інтелегенції викликали 
не новації в обряді, а виразний космополітизм, байдужість частини діаспорного 
кліру до національних і суспільних проблем — з однієї сторони, і свідома 
практика нав’язування рязано–суздальського «восточництва» в той час, коли 
українці мають власні тисячолітні традиції — з другої. Скажімо, о. М. Димид, 
працюючи ректором Богословської академії УГКЦ у щойно звільненому від 
совєтської окупації Львові, демонстративно ходив по місту з атрибутикою 
«батюшки» і до повного уподібнення з російським попом йому бракувало хіба 
що рязанських лаптів. А чого він навчав українських дітей — майбутніх 
священиків, можна лише здогадуватися.  

І все ж, незважаючи на означені протиріччя, в УГКЦ домінували єдність 
і стабільність, нагромаджувався духовний потенціал через нові свячення. 
Резиденцію глави УГКЦ, хай із запізненням, перенесено до Києва. Цим Церква 
знову відновила свій всеукраїнський статус. Це вкрай обурило і налякало 
російських імпершовіністів і «п’яту колону» Москви у Києві. РПЦ та ФСБ 
організували провокаційні акції протесту — «хресні ходи», пікети «рускіх 
православних братств» і «общєств», які спільно з комуністами, «прогресивними» 
соціалістами, іншими українофобськими організаціями вимагали «видворення 
уніатів» із Києва: мовляв, УГКЦ — Церква «націоналістічєская, бандеровская». 
Отож українізація Києва та Сходу означала б кінець їхнім зазіханням на Україну. 
Саме тому московити будь–якою ціною намагаються втримати Україну у своїй 
орбіті. І саме тому Московія веде тотальну «холодну» війну з національними та 
духовними інституціями, у тому числі й з УГКЦ як Церквою національною, 
впливовою. Не зумівши знищити її забороною і терором, Москва сьогодні 
намагається розколоти її зсередини. Саме з цією метою використовує внутрішню 
церковну фронду мізерної частки духовенства. 

 
Немає нічого таємного, що не стало б явним 

 
Щоб підсилити поодинокі й слабкі голоси фрондерів в УГКЦ, 

несподівано, тобто без відома і рекомендації Синоду єпископів, глави Церкви та 

благословення Папи Римського, з’явилися аж чотири (!) самозваних єпископи. 
Три з них — Ілля А. Догнал, Самуїл Р. Обергаусер і Методій Р. Шпіржік — 
громадяни Чехії, а Мар’ян В. Гітюк — громадянин України. Усі четверо 
приховують ім’я єпископа Г. (якщо він, звичайно, існує), від якого прийняли 
свячення. Пояснюють це потребою суворої конспірації й таємничості, якої 
священики обіцяли дотримуватися в тоталітарну окупаційну добу. Однак тоді 
духовна особа зобов’язувалася не називати імені ні того, хто святив, ні кого 
святили. Вони ж про свою хіротонію голосять на весь світ усіма доступними їм 
засобами інформації, а ім’я святителя тримають у глибокій таємниці. В умовах 
легально діючої в демократичній державі Церкви це є не тільки незаконним, 
неканонічним, а й глибоко аморальним кроком. 

Квартет самозванців має власний сайт в інтернеті, доволі потужну 
друкарню, поширює власні брошури, статті, звернення, листи тощо, надсилаючи 
їх священикам, у монастирі, громадським організаціям мирян, приватним особам. 
А це свідчить про великі фінансові можливості та багатих господарів, свої ж 
джерела фінансування вони також тримають у таємниці. 

Щоправда, «немає нічого таємного, що не стало явним». У Чеській 
Республіці парламент уже давно ухвалив «Закон про люстрацію», на підставі 
якого оприлюднено списки діючої в комуністичну добу агентури. Отож на 
одному із сайтів фігурує Ілля Догнал як особа, що була тісно пов’язана з 
чехословацькими та російськими спецслужбами. 

Чому троє іноземців, залучивши, очевидно для прикриття, ще одного 
місцевого монаха, створили групу, метою якої стало цькування та дискредитація 
провідних постатей, зокрема глави УГКЦ та духовних інституцій Церкви? У 
своїх багатотиражних опусах вони по–блюзнірськи глумляться над главою 
Церкви — людиною, що здобула всесвітнє визнання, яка вже давно є високим 
моральним авторитетом в Україні, у світі, у Вселенській Церкві. Намагаючись 
розколоти УГКЦ, вони зневажливо обзивають Блаженнішого Любомира 
«нехристом», «схизматиком», сіють зневіру в душах греко–католиків і неповагу 
до Синоду єпископів як керівного органу Церкви. 

Хіба не промовистим є факт, що квартет самозваних єпископів, про 
хіротонію яких не знає ні Синод єпископів, ні глава УГКЦ, ні Папа Римський, 
зухвало, за принципом «лови злодія», звинувачує в неправомірних єпископських 
свяченнях владики Гузара, які він прийняв без відома Святійшого Отця. Проте, 
облудно замовчують, що це була воля Патріарха Йосифа, який, проголосивши 
Патріарший статус УГКЦ, обрав собі найближчими помічниками в цьому 
святому й великому для Церкви чині отців Любомира Гузара та Івана Хому; 
висвятив їх таємно на єпископів, щоб опікувалися підпільною Церквою в Україні, 
а владику Любомира призначив ще й єпископом–коадютором з правом 
наслідства. На жаль, через надуману причину, мовляв, немає власної канонічної 
території, а, насправді, небажання погіршувати взаємини з СРСР, Папа не визнав 
Патріархату УГКЦ і, отже, не визнав хіротонії цих двох єпископів. Негативні 
наслідки невизнання Папою Патріаршого статусу наша Церква відчуває дотепер. 
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Зокрема, й у тому, що створює можливості розкольницькій агентурі спекулювати 
драмою Церкви. 

Патріархат УГКЦ проголосив і утвердив Патріарх Йосиф. Церква має 
власну канонічну територію, діє в самостійній Українській державі. Тому, кожен 
наступний після Патріарха Йосифа глава УГКЦ просто зобов’язаний визнавати й 
утверджувати Патріарший статус Церкви. 

 
Брудні фальсифікації, як засіб боротьби за владу 

 
Не менш промовистим фактом у намаганнях поділити й розколоти 

українців є солідарність квартету з атеїстами–українофобами. Вони вважають 
галичан — греко–католиків справжніми християнами, у той час як православних 
українців обзивають «схизматиками»! Виходячи із такого середньовічного 
розуміння ролі Церкви, вони звинувачують Блаженнішого Любомира у 
«злочинній ідеї»» — пошуках шляхів до наближення, а, з часом — об’єднання 
українських Церков у єдину Київську Церкву. І цю, воістину християнську та 
шляхетну діяльність глави УГКЦ, ниці духом і вірою оцінюють як намір 
знищити саму УГКЦ. Це в час, коли Папа Римський відвідує синагоги, мечеті, 
веде екуменічні перемовини з РПЦ (до якої, до речі, підгірецький квартет не 
приховує своєї симпатії), з Вселенським Православним Патріархом, з 
протестантськими Церквами. А в Україні ще не розпочато діалогу, ще лише 
виношується візія, а звинувачення в намірах «знищити» Церкву, якій Патріарх 
жертовно служить, уже висунуто. І ким ?! Хто є ці люди, можна дізнатися вже з 
того, до якої аргументації вдаються у своїх «одкровеннях», і чого прагнуть 
досягнути. Кінцеву мету вони бачать у тому, що самим захопити владу. Вони не 
визнають Синоду єпископів керівним органом УГКЦ, вважаючи його 
формальним згромадженням послушних ставлеників Любомира Гузара. 

Задля посилення власного впливу та створення враження, що 
громадскість «гаряче» підтримує самозванців, квартет організовує собі відгуки 
підтримки в інтернеті, подаючи, звичайно, свою розкольницьку діяльність як 
спасіння Церкви. І не гребують при цьому відвертою фабрикацією схвальних 
відгуків; мовляв, нас підтримує суспільство. Наприклад, як додаток до власних 
публікацій, квартет самозванців подає начебто передруковані з інтернету відгуки 
схвалення їхньої діяльності аж чотирьох генералів УПА і УГВР. Таке посилання 
«на генералів» свідчить, що іноземці або цілком не знають історії української 
визвольної боротьби, або свідомо вдаються до брудних фальсифікацій, щоб 
переконати наївного читача у своїй «шляхетній» патріотичній місії. Адже УПА 
та УГВР як структури визвольної боротьби давно перестали існувати. Усі члени 
УГВР або загинули в совєтських таборах, або померли в діаспорі ще кілька 
десятиліть тому. 

Можна б ще аналізувати аналогічні «факти» із писань мнимих 
єпископів. Та, на мій погляд, достатньо тут поданого, щоб переконатися, кого 
заслано в нашу Церкву, і чітко заявити провокаторам: чергова широкомасштабна 

операція російських спецслужб проти Української Церкви, а, отже, й проти 
Української держави — не пройде. Іноземну агентуру треба видворити з України. 

 
Іван Гель, 

довголітній політв’язень, громадський діяч 
(Україна молода.- № 204 за 30.10.2008) 

 
 

*** 
 

ЄВАНГЕЛЬСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО: 
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

Доповідь на науковому семінарі Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 
 

Євангельське християнство визначається як такий рух в сучасному 
християнстві, який не співпадає з деномінаціями і ставить за мету захистити 
основи віри і вести активну місіонерську працю. До руху входять як 
протестантські об’єднання, так і неконфесійні громади, а також євангельські 
групи всередині традиційних конфесій (Евангенльское християнство // 
Теологический энциклопедический словарь.-М., 2003.- С.430-434). Подібним 
чином лідери євангельських християн на Західній Україні (20-30 роки XX ст.) 
визначали євангельське християнство як «створення певної духовної спільноти» з 
представниками інших конфесій. Така розширена трактовка дозволяє побачити 
протестантські євангельські церкви частиною вселенського євангельського руху, 
виявити спільні закономірності розвитку. 

Очевидно, що в такому широкому контексті можна говорити про певну 
деконфесіоналізацію євангельських церков, коли протестантська ідентичність 
підпорядковується ідентичності євангельській, тобто коли ідейна спорідненість 
важить більше, ніж корпоративна солідарність. Відомо, що на Заході, в 
Латинській Америці, Азії та Африці конфесійні розмежування нині мало 
впливають на відносини між церквами, бо всі розуміють релятивний характер 
власних традицій. Католики активно співпрацюють з «євангеліками», бо не 
вважають їх «неісторичними» чи «новими релігійними рухами». Католицькі 
церкви, які я мав можливість відвідати у США, майже не відрізняються від 
типових протестантських – громада так само грає визначальну роль в управлінні 
церквою, спільні молитви і співи, малі групи з вивчення Біблії і молодіжні клуби 
створюють «протестантську», демократичну, неформальну атмосферу у церкві, 
залучають до участі кожного її члена. Впізнати конфесійну приналежність 
церкви можна лише по назві – Храм Св. Терези вказує на іншу ієрархію 
цінностей, ніж Біблійна церква, хоча і у протестантів є кафедральні храми і 
церкви Св. Трійці. 

У серпні 2008 р. я мав чудову нагоду пройти семінар по лідерству і 
місіології в Тихоокеанському центрі Haggai Institute, що розташований на острові 
Мауі Гавайського архіпелагу. Засновник інституту - доктор Джон Едмунд Хаггаї, 
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сірієць за походженням, - мав візію створити нову парадигму неформальної 
освіти для християнських лідерів країн третього світу, яка була б неєвропо-, або 
неамериканоцентристською. Культурна релевантність, чутливість до 
національних особливостей – головні принципи місіології за Дж. Хаггаї. Чотири 
тижні я мав чудову можливість слухати семінари провідних місіологів Індії, 
Нігерії, Індонезії, Бразилії, а також відчути себе членом вселенської 
християнської родини. Моїми сусідами по групі були баптисти, пресвітеріани, 
харизмати, лютерани, католики. Директором гавайської філії інституту є католик, 
але ні його поведінка, ні його промови не демонстрували його конфесійної 
приналежності. Визначити конфесію, до якої належить учасник або викладач 
семінару, майже було неможливо. Більше того, африканські танці чи 
індонезійські пісні не залишали сторонніми навіть членів консервативних церков, 
для яких у власних країнах подібні жанри і стилі суворо заборонені. Очевидно, 
що тут свідомо підтримується високий рівень «культури іншого», що є гідним 
прикладом плюралістичної моделі міжцерковних і кроскультурних відносин. 

Магістральні тенденції у розвитку євангельських церков визначають не 
керівники великих об’єднань, а успішні пастори мегацерков, які обирають 
неповторний імідж і відповідну стратегію розвитку церкви. Мегацеркви стали 
феноменом сучасного євангельського протестантизму. Відома церква Saddleback 
у передмісті Лос-Анджелеса входила до складу Південної баптистської конвенції, 
але нині підкреслює власну автономію, щоб вільно реалізувати своє широке 
бачення. Церква Ріка Уорена визнана найбільш динамічною церквою, а сам 
пастор відіграє все більш активну роль у громадському житті країни.  

16 серпня 2008 р. в церкві під проводом пастора Уорена відбулися 
дебати кандидатів у президенти США – сенатора Барака Обами і сенатора Джона 
Макейна, на яких обговорювалися проблеми бідності, СНІДу, змін клімату і 
захисту прав людини. Прикметно, що пастор не приховував власних симпатій до 
Обами, що спеціально відзначили християнські ЗМІ. Раніше церква Saddleback 
проводила соціальні форуми, присвячені проблемам Холокосту і СНІДу, в яких 
брали участь відомі громадські діячі, «зірки» та політики. У мене особисто 
склалося враження, що Клінтон, Обама і Макейн звітують перед Уореном, 
намагаючись завойювати симпатії євангельської спільноти. Причому для 
політиків-демократів це не дуже просто. На моїх очах половина присутніх на 
міжнародному форумі «Церква і виклик СНІДу» (листопад 2007 р.) 
демонстративно не піднялась, щоб привітати Хіларі Клінтон, проте захоплено 
аплодувала королевам Зімбабве і Руанди.  

Сучасні євангельські церкви активно проводять революцію у формах 
служіння. «Святі танці», альтернативний рок, реггі подобаються молоді і 
захоплюють навіть старші покоління. У книжковому кіоску маленької церкви 
Hope Chapel я знайшов окремі стенди з сотнями дисків з радикальних напрямів 
сучасної християнської музики. Для порівняння -: в Україні «високодуховна» 
християнська музика звучить у церкві, а за її стінами віруючі слухають 
«нормальну» світську музику. Ця подвійність життя відбиває внутрішню 
опозицію релігійної свідомості пострадянських євангельських віруючих, в якій 

інтерес до творчості вступає у протиріччя з канонізацією старих богослужбових 
форм. 

Показово, що для світової євангельської спільноти характерна мода на 
консервативний стиль життя, для молоді стають цінними вірність у коханні, 
незайманість, свобода від шкідливих звичок. В цьому аспекті українські 
євангельські протестанти йдуть в ногу зі світовими тенденціями. Разом з тим 
незаперечною є толерантність у відношенні до більш ліберальних церков, чого 
дуже бракує вітчизняним церквам.  
На відміну від більшості західних, африканських і азійських євангельських 
церков українські церкви залишаються маргінальними у релігійному 
співтоваристві, а тим паче у суспільстві. Якщо африканський баптистський 
єпископ вшановується всім народом як духовний лідер, то баптистський пастор в 
Україні визнається авторитетним лише у вузькому колі власних церков. 
Очевидно, що проблема в різних смислових нюансах поняття авторитет. Для 
прогресивних євангельських церков авторитет передбачає «церкву без стін», 
активну громадську позицію, відповідність національній культурі, здатність 
реформуватись у відповідь на виклики часу. Для консервативних євангельських 
церков, які досі складають більшість серед протестантів в Україні, авторитет 
розуміється як влада всередині церкви - сила будувати міцні стіни навколо себе, 
зберігти status quo і вірність минулому, чинити стійкий опір грішній сучасності. 
Отже, йдеться про необхідність модернізації або реформації вітчизняного 
євангельського протестантизму. Про вселенське ж євангельське християнство в 
цілокупності своїх найкращих проявів можна сказати як про певний ідеальний 
тип - Ecclesia semper reformanda. 

 
канд.філос.наук М.Черенков 

 
*** 

 
 

МАРІЯ ДЕВІ ХРИСТОС СТАЛА ВІКТОРІЄЮ ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЮ 
 

Нещодавно засоби масової інформації 
описували події 15-річної давності, пов’язані із 
Софією Київською і діяльністю в цьому храмі 
Великого Білого Братства 10 листопада 2003 року. 
Знаючи, що моя сім’я є єдиною із позаконфесійно-
білобратських, з якою після повернення з ув’язнення 
Марія ДЕВІ Христос мала хоч якісь контакти (бо ж 
жила вона із Іваном Петром ІІ в якійсь самоізоляції, 
обгрунтовуючи це версією про їх постійне 
переслідування), журналісти настирливо прагнули 
дізнатися від мене, а де ж нині знаходиться богиня. Від 
її послідовників я знав, що вона в останні роки тяжко 
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хворіла і нібито виїхала десь за 
кордон для лікування там, бо ж, при 
загалом негативній знаності про неї в 
Україні, їй тяжко було знайти тут для 
себе якусь лікарню. А оскільки ні 
Марина Цвигун (таке її світське 
йменування), ні Дмитро Ковальчук 
(це її третій чоловік, другим був 
Ю.Кривоногов) не володіли якимись 
західно-європейськими мовами, то 
було єдине припущення: вони - в 
Росії. І якщо ще десь рік тому можна було заспілкуватися в Києві із 
послідовниками богині (вони ще приходили на наші конференції, просто так 
інколи заходили до нас у Відділення релігієзнавства, мали зустрічі із студентами 
могилянки), то потім і вони кудись зникли. Я міг знайти хібащо тих 
білобратчиків, які відійшли від конфесії (зокрема, Таю і Сашу Журавель), 
заспілкуватися з батьками деяких відомих діячів Білого Братства і від них дещо 
дізнатися про долю ВББ. 

І ось, блукаючи по Інтернету, 
випадково натрапляємо на сайт якоїсь «Вікторії 
Преображенської». Вивчаємо порівняльно його 
інформацію. Це дає нам підставу для висновку, 
що Марія ДЕВІ Христос, воскресіння якої так 
довго чекали її послідовники (хоч деякі з них 
час-від-часу виходили чомусь «на зупинках» з 
«потягу Марії», зокрема архієпископ Вартимей і 
єпископ Марк, а дехто самовіддано вірив їй і 
донедавна із певними сподіванням їхав за нею, 
але не з нею, бо вона в якийсь спосіб і їх 
залишила на одній із «зупинок» вже за собою, 
зокрема Тамару Х.) тепер в Москві. Здавалося, 
що після всього їй варто було б, змінивши 
прізвище, десь спокійно, як кажуть, не 

висовуючись, жити другу половину років життя. Але Марина, потім – Марія, а 
тепер Вікторія не така. Певно, наслідуючи Ісуса Христа, який пережив етап свого 
Преображення (на честь цього в християнстві є свято, що відзначається 19 
серпня), вона також постає знову ж скоріше не за своїм паспортним прізвищем, а 
оголошується Преображенською. То ж для нас стало незрозумілим: Вікторія 
Преображенська – це новий псевдонім Марини Цвигун, а чи ж нові її паспортні 
дані? 

Читаючи матеріали сайту, ніде не знаходиш згадки про Велике Біле 
Братство, про трагічні сторінки його діяльності, не знаходиш прізвищ тих, хто 
вірнопіддано служив Марії, радий був навіть пожертвувати заради неї своїм 
життям. Є лише потаємний пасаж, що у Вікторії Преображенської «був 

критичний момент в житті, коли людина або взагалі 
помирає, залишає фізичний стан, або ж відроджується 
і при цьому несе в собі набагато більший внутрішній 
зміст. Цим пояснюється те, чому у неї пропав інтерес 
до політики і соціальної журналістики (згадаймо, що 
Марина Цвигун свого часу була комсомольським 
ватажком і має журналістську освіту. – Авт.). Вона, - 
зазначається у цитованому видруку,- пізнала інший 
світ, образ якого почала передавати людям. І люди 
сприймають це з радістю, оскільки це йде на рівні 
душі. А душам що потрібно? Духовність потрібна, а 
також Любов, Красота, Чистота. Все те, чого так 
невистачає у сучасному світі. Ось де вища цінність 
мистецтва. Саме за допомогою живопису Вікторія 

Преображенська і прагне передати надсвітову Вселенську ідею». 
З 2005 року ця жінка в Росії розпочинає новий виток свого життя. У 

вміщеному на сайті www.VictoriaRa.com нібито біографічному нарисі (він так і 
називається «Биография Виктории Преображенской») нічого не сказано про рік 
народження засновниці «Космічного Полімистецтва Третього тисячоліття» (так 
вона тепер себе величає), про віхи її життя дщо 2005 року, освіту, сім’ю та ін. 
Лише наголошується, що «з дитинства Вікторія була у близьких відносинах із 
світом Мистецтва. Особливо із світом Музики, Поезії, Живопису. Творчість 
завжди поставало віссю її життя і крилами натхнення». Згідно інформації сайту, з 
2005 року В. Преображенська – учасник багатьох персональних і колективних 
художніх виставок. Вона вже є членом Творчого Союзу професійних художників 
і Міжнародного Художнього Фонду. Про творчість «дивовижної художниці», як 
її тепер величають, стали писати різні відомі часописи і газети. Сама ж Вікторія 
Преображенська вважає, що «майбутнє людства пов’язане саме з новим 
розумінням Культури (звернемо увагу на орієнтації Преображенської на 
«культуру», хоч тепер вона не вживає цей термін так, як раніше – КультУра». - 
Авт. ), що знаходить відображення в її творчості. 
Вона поєднала в єдине ціле живопис, графіку, 
музику, поезію, прозу, спонтанний танець, 
театральне дійство та ін.». Під керівництвом цього 
новоявленого культурного діяча «в дусі її ідеї 
Космічного Полімистецтва Третього Тисячоліття» 
діє «Театр Містерій Вікторії Преображенської». 
При цьому Вікторія Преображенська (будемо 
надалі так її називати), як це аналогічно було 
характерним і для Марії Деві Христос, заявляє: «В 
моїй творчості закладені ВнутріКосмічні Таємниці 
Світобудови і я дуже хочу, щоб люди їх сприйняли 
у свої душі, бо ж сьогодні людині потрібно все 
знати про Небо, про Землю, про саму себе. Пізнай 
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самого себе!». Як колись в статусі Марії Деві Христос Марина Цвигун проводила 
своєрідну гру на складах слова «культура», так тепер Вікторія Преображенська 
грається із словом «красота». «Вдумайтеся в смисл цього слова, заявляє вона. - 
Воно несе в собі сакраментальну інформацію, таку, як і більшість слів нашої 
російської мови... «К» - це приставка, яка позначає причетність до чогось, в 
даному слові звернення до «РА». «РА» - це давньоведичне ім’я Єдиного Бога... 
«РА» - це Світло, Абсолют, Джерело. «СОТА» - це первинна комірка пам’яті або 
Вселенської Інформації Акаша-Хроніки, це шестигранна основа, що закладає в 
собі інформаційний код Землі». Далі ми знаходимо повторення Вікторією 
Преображенською в бутність її Марією Деві Христос витлумачення сплетення в 
зірці Давида двох трикутників (чоловічого і жіночого): «Це бінарна складова 
Світобудови, що означає Світову Гармонію Єдності Чоловічого і Жіночого 
Начал, як двох рівних половинок: Батька і Матері, Чоловіка і Дружини, Коханого 
і Коханої... Відтак, КРАСОТА – це Схованка Світла, Абсолюту, ЛЮБОВІ». 
Преображенська навіть пророкує настання «Нової епохи – епохи світової 
жіночості». Ці розмірковування близькі до того, що провіщала свого часу Марія 
ДЕВІ Христос. 

Вікторія Преображенська твердить, що декілька тисячоліть тому, коли 
ДавньоСлов’янська Культура несла в собі Золото Божого Духа, світла, Духовної 
Інформації і Знання Абсолюту, а «людина, давній рус, арій був наповнений 
великою могутністю, красотою і духовністю», «здатністю напряму спілкуватися з 
Богом, Абсолютом», «було насичене Золотом Первинної ВнутріБожественної 
Інформації, а відповідно – Енергією Духа Святого, Енергією Життя вічного, 
Людина сповнювалася Божественно-Космічними Знаннями і була в постійному 
спілкуванні з Творцем і Природою. Нині ж, - як вважає засновниця Космічного 
Полімистецтва, - тільки мова символів і наша рідна російська мова зберегла 
сакраментальну інформацію для людини розумної, для Просвітленних». Мова 
символів, або ж потаємне Знання Бога, Абсолюту, за В.Преображенською, є 
Езотеризм. Далі вона, як і в минулому (дивись у видрукуваній в 2003 році книзі 
Марії ДЕВІ Христос «Наука о Свете и Его Трансформации» чи в «Последнем 
Завете» її вірш «ЧелоВек»), твердить, що слово «ЧелоВек» вміщує в собі ситмвол 
Божественного. «Чело» - це Знання, де зберігається вся Божественна інформація, 
і «Век» - це вічність. Коли ЧелоВек буде відповідати цьому імені, то він стане 
подібним Богові, він стане творити Неосяжне. І це буде так, бо ж наступила 
Епоха відродження Русі, Епоха відродження планети Земля, Епоха відродження 
всієї Світобудови!». 

Не стану далі втомлювати читача витягами з інтернетівської інформації 
про світобачення Вікторії Преображенської і її порівняннями з тим, що свого 
часу писала Марія ДЕВІ Христос. До речі, в особисто підписаній нею мені книзі 
«Последнего Завета». Цими розмірковуваннями я хотів лише засвідчити, що то є 
одна і та ж особа, яка в Україні за паспортом поставала як Марина Цвигун. В цій 
ідентичності можна також переконатися, коли порівняєш фототеріали сайту 
www. VictoriaRa. сom й ілюстрації до подареного мені «Последнего Завета» 
Марії ДЕВІ Христос. У видруках Вікторії Преображенської маємо такі ж, як і 

раніше, космічні устремління й обіцянки їх автора: «Я бажаю познайомити вас з 
незначною дещицею Культури, яку я формую в лоні Русі, бо ж за Руссю – 
Майбутнє Планети, її Духовний потенціал і Відродження!». Такі наміри (і це 
певно усвідомила Марина Цвигун) більше співзвучні із духовністю росіян, ніж 
українців, а тому вона й перебралася з Києва до Москви, часто буває із своїми 
виставками і містеріями в Санкт-Петербурзі. Україна прагне виокремитися із Русі 
і слов’янства, Росія ж все робить для їх збереження, навіть на державному рівні 
культивує це. То ж дещо модернізоване в Росії вчення Марії ДЕВІ Христос, в 
якому Україні не відводилося навіть мізерного місця, імпонує Росії і росіянам. 
Вони в захопленні від творця Космічного Полімистецтва Третього Тисячоліття, 
називають її творчість «новим напрямком у мисецтві», їй надають площі у 
виставкових залах, час в ефірі, за нею бігають кореспонденти різних ЗМІ. 
Вікторія Преображенська вже видрукувала серію із чотирьох книг – «Язык 
Света», «Планета Египет», «Терем 
РА» і збірник «Научно-Теософские 
Работы». Голова може заколихатися 
від таких оцінок її в пресі відомими в 
Росії людьми: «Изумительно 
прекрасные картины, потрясающая 
музыка и сама художница. Это – 
выдающаяся личность. Таких людей 
надо ценить, их мало. Это светоч 
современного мира»; «Больше всего на 
меня произвело впечатление пение 
автора. Пение передавало вибрации, 
которые не встретишь в нашей 
обыденной музыке»; «Космическое 
Полиискусство Третьего Тысячелетия 
Виктории Преображенской – созидание нового цельного пространства жизни 
России - возвращает человека к единой надмирной космической Культуре… Это 
– начало Золотого Века мира искусств». 

Читаючи сайти Вікторії Преображенської, відчуваю, що вона, будучи 
вже в новій іпостасі, знову займається самосакралізацією. Тут і оприсутнення її 
під час театру-містерії на сцені у власному театрі в одязі Богині Ісіди (що, до речі, 
мало місце і в Києві, але в іншій ситуації), і озвучення при її акторстві давньо-
єгипетською мовою (звідки вона її знає?) персонажів Книги Життя, і 
вихвачування нею у своїх творах «фрагментів з іншого світу» завдяки її, як 
сказано, «проникненню в інші світи». В її розмірковуваннях проглядається ідея 
необхідності посередника між Богом і людьми, коли Богові потрібно буде надати 
людині спасіння. Чи не заявка це на майбутнє? 

Якщо в іпостасі Марії ДЕВІ Христос Марина Цвигун прагнула подати 
себе як земне втілення водночас Спасителя і його матері Богородиці Марії, то 
Вікторія Преображенська твердить про свою здатність передати «надсвітову 
Вселенську ідею», «божественні імпульси» потаємного Буття, засвідчити 
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«існування замежових вимірів», розкрити «свої 
подорожі в інші світи» тощо. Порівнюючи душу 
Вікторії Преображенської з дитячою душею, а саме 
останнім, за словами Ісуса Христа, «відкривається 
Царство Небесне», шанувальники її пишуть таке: 
«Істинне яснобачення настає тільки у тих людей, в яких 
гармонія вищих сфер дійсно сходить у точку свідомості 
і здійснює своє провидіння. Потойбічність і суміжність 
цих людей, їх сила і глибина дають творчість. Якщо ці 
люди реалізують себе в живописі, то йде відкриття 
духу. Якщо у вокалі – гармонією співу йде озаріння 

душі. Якщо людина хореограф, то тоді постає танець. 
Ці й інші таланти наявні у Вікторії Преображенської. 
Вона і хореограф, тому що ставить невеличкі сценки із 
містерій давності, втілюючи їх в балеті, в рухах. Вона і 
композитор, тому що сама пише музику для цих сцен і 
своїх пісень. Як живописець, як графік, вона 
виставляється в художніх галереях. Як поет, вона 
видруковує книги своїх віршів. Ось так виражається 
особистість, яка прилегла до інших світів». 

Росія більш містична, ніж Україна, країна. 
Пройдеш по книжкових магазинах і ярмарках її 
столиці й дивуєшся заповненню їх полок різними 
езотеричними й окультними виданнями. Тут в 
особливій пошані Блаватська і Реріхи. Може саме 
тому Марина Цвигун, вважаючи їх своїми вчителями, 
у своїй новій іпостасі виявилася в Росії запрошеною. 
Тим більше, що при зіткненні з Вікторією 
Преображенською - чи то на її виставах-містеріях, чи 
то при читанні її одкровень, а чи ж при перегляді на 
виставках її художніх творів - перед тобою постає 
езотерик не в книжковому його вияві, а в синтетично 
мистецькому, чого не було раніше, а може й було (за 
розповідями), але я не бачив. То ж якоїсь помилки в 
тому, що творчість Вікторії Преображенської тут 
оцінюють як «одкровення світоча сучасного світу», 
немає. Вона, безумовно, обдарована людина. Всі 
мистецькі заготовки були сформовані Мариною 
Цвигун ще в Києві, але вони тут не знайшли свого 
споживача. По-перше, аудиторія, якій вони 
репрезентувалися, була невеличка і в масі своїй далека 
від езотеричного світобачення. По-друге, українець до 

всього підходить прагматично, для нього прийнятним є те, що є значимим у його 
повсякденні. По-третє, в громадській думці України загалом сформована 

негативна оцінка Марії ДЕВІ Христос. І що б вона 
(навіть геніальне!) не витворила, його сприймають 
через усталені несприйнятні оцінки Білого 
Братства, сформовані часто сфальсифікованими і 
тенденційно рекламованими фактами. Враховуючи 
все це, можна зрозуміти передислокацію Марини 
Цвигун до нашого північного сусіда.  

Вікторія Преображенська – це скоріше її 
псевдонім, а не нові паспортні дані. Марина 
Цвигун через преображення свого статусу з богині 
на фундатора Космічного Полімистецтва зрештою 
перемогла те несприйняття, яке було виявлене 
щодо неї, її творчих езотеричних наробок в 
Україні. Вона обіцяє у своїй новій функціональній ролі,скажемо її словами, 
«познаймить вас із маленькою часточкою Культури, яку я формую в лоні Русі, бо 
ж за Руссю – Майбутнє Планети, її Духовний потенціал і Відродження!» . Росія з 
її прагненням знову отримати статус світової наддержави приймає такі наміри 
Преображенської, всіляко їх схвалює і, як це можна припустити, навіть 
матеріально їх підтримує. 

Я не стану тут засуджувати Марину Цвигун за ті метаморфози життя, до 
яких вона вдається, гадаю, свідомо. В Україні вона залишила біля розбитого 
корита тих, хто сприймав її як богиню, вірив їй, із сподіваннями на краще ловив 
кожне її слово. Я пробував заспілкуватися з тими, хто раніше був у Великому 
Білому Братстві. Дехто з них уникає будь-яких розмов про ті дні, а то й роки, 
дехто каже, що вже навіть забув, що колись був білобратчиком, інші знаходяться 
в повній розгубленості від того, що Марія ДЕВІ Христс їх мовчки залишила, 
виїхавши за кордон. Вони відчувають себе ошуканими, бо ж, окрім іншого, 
приходилося від своєї зарплати відкривати її часточку на утримання своєї 
«спасительки» і її чоловіка, видрук її книг, видання барвистого (а відтак 

недешевого) часопису «Юсмалос», на дещо 
інше. Але найбільша ошуканість 
відчувається, зрозуміло, коли приходиться 
визнавати хибність своїх світоглядних 
уподобань, необхідність розпрощатися з 
ними. Засуджувати Марію ДЕВІ Христос 
можна було б ще тоді, коли б вона, скажімо, 
переїхавши до Москви, заявила, як це свого 
часу скоїв предтеча Білого Братства Юрій 
Кривоногов, про хибність того вчення, який 
вона творила й обстоювала. Ознайомившись 
із сайтом Вікторії Преображенської, 
приходиш до висновку, що у своєму 
світобаченні і його художньому 
оприлюдненні фактично чогось нового у 
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Марини Цвигун немає. Маємо ту ж саму Марію ДЕВІ Христос, але в іншій формі 
свого виявлення. Росіяни сприймають це, їм це подобається, то ж хай подякують 
Україні, що вона подарувала їм засновника Космічного Полімистетва Третього 
Тисячоліття.  

Ми ж, науковці-релігієзнавці, маємо грунтовно дослідити феномен 
Великого Білого Братства. Вивчати його варто ще й тому, що, окрім 
рідновірських релігійних течій, воно було єдиним нашим власним неорелігійним 
витвором, який в перехідні роки від доби тоталітаризму до демократичного 
розвитку України постало як один із виявів світоглядних пошуків молоді, 
синкретизувавши в собі різні релігійні вірування і позакультову містику. Для 
українського релігієзнавства важливим є дослідження процесів появи 
кеносистичних релігійних утворень, бо ж такими порівняно багатою є релігійна 
історія України. Тут і інокентіївці на півдні країни, і мурашківці та леонтіївці на 
Волині, і митрованівці на Кіровоградщині, й інші в інших областях і в різні роки. 
Спілкуючись із послідовниками Білого Братства, я прагнув усвідомити, що 
послужило для них підставою сприйняття Марини Цвигун як синкретичного 
божества Марії ДЕВІ Христос. І тут, скажу, однозначної відповіді не одержав, бо 
ж дехто уособлював її з описаною в Одкровенні Івана Богослова «жоною», дехто 
посилався на езотеричні праці її попередників, а дехто увірував у неї як Господа 
із-за її лагідності, уважності, знаності і навіть красивості. Спілкуючись у себе в 
квартирі з Марією ДЕВІ Христос (а вона у нас була декілька разів і мешкала 
після повернення з ув’язнення недалеко від нашого будинку), я прагнув збагнути, 
а чи ж вона сама сприймає себе за божество, а чи ж грає роль богині. Признаюся, 
відповіді я так і не одержав.  

Для пізнання феномену Великого Білого Братства потрібно вивчати не 
лише написане нею, а чи ж різні видруки Братства, зокрема часопис «Юсмалос» 
років одноосібного очолювання Марією ДЕВІ Христос конфесії. Важливо ще й 
прочитати рукопис праці, написаний Ю.Кривоноговим під час його ув’язнення в 
Сокирянах. Щоб зрозуміти природу кеносистизму, доцільно порівняльно 
вивчити природу такого феномену як Церква Останнього Завіту, засновник якої 
Вісаріон (Сергій Тороп) проголосив себе Сином Божим. Послідовники Вісаріона 
є і в Україні і, як на мене, їх вчення, зокрема про екопоселення, більше відповідає 
ментальності українців, ніж езотеричне вчення Марії ДЕВІ Христос. Воно не 
настільки затуманене різними словоплетивами, а орієнтує людей на моральне і 
спільнотне життя, вдоволення здобутками своєї праці і розвиток своїх 
обдарувань. У Білому Братстві його послідовники пасивні сприймачі витворів 
Марії ДЕВІ Христос, оспівувачі її вдач і очікувачі здійснення її пророцтв. Базові 
книги обох конфесій мають однакову назву – «Последний Завет», проте праця 
Вісаріона, яка постає у формі запису секретарем посланця Бога Вадимом різних 
його бесід та інтерв’ю, є більш життєзначимою, ніж езотеричні розмірковування і 
словесні викрутаси Марії ДЕВІ Христос, в яких, окрм неї, певно ніхто добре й не 
розбирався. Про високий художній талант Марії ДЕВІ Христос – Вікторії 
Преображенської ми писали вище. Він – самородний, бо ж Марина Ціигун 
одержала лише вищу журналістську освіту. А ось художні здібності Вісаріона 

вражають, якщо врахувати при цьому те, що до богооб’явлення він був 
спортивним тренером, а потім міліціонером. На основі вивчення життєвої долі 
сакралізованих земних представників роду людського можна буде більш глибоко 
пізнати й постаті Будди, Ісуса Христа, Мухаммеда, розкрити роль особистністних 
чинників у постанні світових релігій. Християни очікують на друге пришестя 
Ісуса Христа. Питається, а чи повірять вони йому, коли він з’явиться? Приклади з 
Марією ДЕВІ Христос, з Вісаріоном засвідчують те, що можуть не повірити, а то 
й, дивись, ще й у в’язницю посадять як самозванця.  

Відтак проблема сакралізації і самосакралізації живої особи не така вже 
й проста для її вирішення. Наступні етапи розкручування феномену Вікторії 
Преображенської можуть зрештою завершитися появою чогось подібного до 
Марії ДЕВІ Христос, але вже певно з іншим ім’ям. 

 
Матеріал підготував д.філос.н., проф. А.Колодний 
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю 
 

БОЖЕСТВЕННЕ СПОЖИВАННЯ 
 

Доктор філософських наук, професор Людмила Филипович вважає, що 
суспільство споживання стоїть на порозі виникнення нової світової релігії 

 
В інтерв’ю часопису «Контракт» директор Центру 
релігійної інформації і свободи, зав. відділом 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії  НАНУ 
професор Людмила Филипович розповіла про те, що: 
1) кількість віруючих на планеті неухильно зростає 
2) в ісламі екстремізму не більше, ніж у християнстві 
3) найбідніші країни — найрелігійніші 
4) церква — не швидка допомога 

 
Чи був в історії період, коли люди не знали релігії? 

— Запитання непросте. Думаю, у межах тієї 
структури, котру ми мислимо як людське суспільство, такого періоду не було. 
Насправді дуже складно виокремити момент, коли зграя людиноподібних істот 
організувалася в таку собі подобу общини — прообраз суспільства. Хто і як 
доведе, що це сталося 40 чи 100 тисяч років тому? Вивчаючи релігію, природно 
виходити з того, що людство було релігійним завжди. Інше питання, що вкладати 
у поняття «релігія». 
Як із цим розібратися, якщо в науці понад сто визначень релігії? 

— Близько трьохсот. І, думаю, жодне з них не претендує на абсолютність, 
універсальність та досконалість. Так само як змінюється релігія, змінюються її 
визначення. І якщо спочатку ми вважали, що релігія — це зв’язок між людиною і 
Богом, то згодом дійшли до того, що йдеться про своєрідну форму поклоніння 
священному. Тепер узагалі виникає питання: а чи потрібен той сакрум людині 
релігійній, якщо вона сама все сакралізує? 
Чи зберігають світові церкви свою «частку ринку», збільшують її чи ця 
частка зменшується? 

— Кількість віруючих у світі з року в рік збільшується. Це переважно 
відбувається за рахунок природного приросту населення, частково — за рахунок 
новонавернених. За останні 100 років населення Землі збільшилося з 3 млрд до 
6,5 млрд. Це основний ґрунт для того, щоб відбувалося просте відтворення 
релігійності: діти наслідують релігію батьків. 

Тому давно час відмовитися від звичних поглядів, які ґрунтувалися на тому, 
що в майбутньому взагалі не буде релігії. Ця дуже популярна теза була 
сформульована у середині ХIХ століття філософами-позитивістами. Вважалося, 
що в добу науково-технічної революції людина звільниться від марновірства, 
різних примітивних уявлень про будову світу, оскільки все нібито буде пояснено. 
А Homo sapiens взяв і відмовився від раціо? 

— Так! У глобальному масштабі розум фактично виявився неспроможним 
допомогти людині адаптуватися в нових умовах. Тому вчені фіксують 
збільшення релігійності у світі, причому дуже активне зростання спостерігається 
протягом останніх 20 років. 
Яким чином різні кризи — фінансові, політичні, соціальні — впливають на 
цю ситуацію? 

— Вони підживлюють релігійність у людях. У критичних умовах ми шукаємо 
опору, порятунок, а жодна раціональна система не дає цього вповні. Для людини 
немає жодного авторитету, крім Абсолюту, який ніколи б не зраджував, не 
залишав би наодинці зі своїми проблемами. Тобто релігія — єдине, що 
залишається в людини у критичних ситуаціях як надія, навіть якщо вона 
нездійснена. Тому, прогнозуючи майбутнє релігії, беручи до уваги нинішню 
кризу, можна очікувати збільшення кількості віруючих людей. 
Давайте розглянемо структуру цього збільшення. 

— Деякі релігії динамічніше поповнюються «новобранцями». Це стосується 
насамперед ісламу, кількість послідовників якого вже перевищила 1 млрд осіб (з 
огляду на те що в мусульманських країнах високий рівень народжуваності й 
дуже багато багатодітних сімей), у той час як у Західній Європі спостерігається 
зменшення кількості християн. Приміром, 1900 року в Європі християни 
становили 94,4% всього населення, а 2000-го — лише 75,8%. З Європи, фактично 
своєї території історичного поширення, християнство «сповзає» на південь та 
схід. І починає визначати духовне життя держав, які раніше слабо знали 
християнство: Африки, Латинської Америки, Азії. Зараз доводиться 
констатувати, що християнський образ втратив свою «європейскість». 

Зменшення кількості європейських християн відбувається не так за рахунок 
приросту мусульман чи інших релігій, як за рахунок зростання чисельності 
невіруючих, або так званих агностиків: за експертними підрахунками, у 1900 році 
вони становили 0,5%, сьогодні — 18,5%. Заможна, успішна Європа стає більш 
безвірною. 
Матеріально благополучній людині не потрібен Бог? 

— Виходить, так. Зазвичай чим вищий рівень добробуту індивіда, тим більша 
його переконаність у тому, що цей результат — справа виключно людських рук. 
Принаймні статистика свідчить про те, що найменш благополучні в 
економічному аспекті країни є найрелігійнішими. 
Якщо із Західної Європи християнство «сповзає», що там тоді залишається? 

— Колосальні проблеми, які усвідомлюють і керівники церков, і самі віруючі. 
Західна Європа стоїть перед втратою християнської домінанти у своїй культурі. 
Чим це загрожує? 

— Прийдуть інші релігії, церкви, альтернативні світоглядні системи. В Англії, 
Німеччині, Франції не тільки мігранти з мусульманських країн, а й етнічні 
британці, німці, французи ідентифікують себе не з християнством, а з ісламом, 
новими релігіями, беруть участь в окультних рухах, популярними є синтетичні 
науково-релігійні об’єднання на зразок саєнтології. Не можна сказати, що західна 
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людина втратила потребу в духовності, але вона стала шукати її поза межами 
традиційного християнства. 
У такому разі що не так із християнством? 

— Настав час переосмислення місця і ролі християнства в житті суспільства. І 
так було вже, наприклад, у 1960-х, коли відбувся Другий Ватиканський собор. 
Тоді було чітко сформульовано соціальну концепцію католицької церкви. Вона, 
зокрема, передбачала активну участь віруючих у житті всього соціуму і 
пропозицію альтернативних освіченому розуму та секуляризованому суспільству 
відповідей на запитання сучасності. Є проблема бідності, расової дискримінації, 
абортів, одностатевих шлюбів тощо, отже, потрібно якось реагувати. 
Але аборти як були, так і залишаються забороненими церквою. 

— Так. Але раніше цю тему вважали якоюсь... маргінальною. Зараз у 
католицькій церкві аборти — проблема, яку серйозно і відкрито обговорюють. У 
середньовіччя християнська церква визначала закони, за якими мало жити 
суспільство. У добу Просвітництва цей вплив було втрачено. На зміну 
християнським домінантам прийшли секулярні уявлення: церкву потрібно було 
відокремити від держави, вона визнавалася силою, що гальмувала розвиток 
науки. Але й ця ситуація змінилася. Суспільство виявилося неспроможним без 
якогось сильного духовного рушія розв’язувати свої проблеми. Неможливо 
будувати людське життя тільки матеріальними засобами, досягаючи виключно 
матеріальних цілей. Цього виявилося замало. І коли в Європі обвалилася 
матеріалістична ідеологія, а в нас відбувся колапс комуністичної, постало 
питання: на що орієнтуватися? І час показав, що людство не може жити без 
моральних цінностей, зрештою, без ідеального. Тому релігія зараз 
актуалізувалася в житті не лише окремої людини, а й усього суспільства, вона 
стає публічною силою. Погляньте, як активно її використовують (хтось 
талановито, хтось — ні), наприклад, у політиці. І з огляду на це дуже цікавою є 
книжка Мадлен Олбрайт, що вийшла порівняно недавно, у якій невдачі 
американських президентів, зокрема Джорджа Буша, автор пов’язує з 
ігноруванням релігійного чинника у формуванні своєї зовнішньої політики. 
Використовувалася мова бомбувань, економічного тиску і чого завгодно, тільки 
не мова релігії. Ніхто не врахував ісламської ментальності, яка не терпить 
приниження, оскільки мусульмани мислять себе носіями релігії, що є заключним 
і найвищим етапом у розвитку авраамістичних релігій. 
Якщо іслам — лідер за кількістю послідовників, хто в такому разі 
аутсайдер? 

— Зменшується кількість буддистів на планеті. По-перше, у їхніх 
традиційних країнах активно працюють католицькі та протестантські місіонери. 
По-друге, настав час активних релігій. А буддизм ґрунтується на практиці 
споглядання. Найчисленнішою релігією залишається християнство — близько 2 
млрд послідовників. Хоча кількість православних зменшується на тлі зростання 
чисельності католиків і протестантів. 
У чому, на ваш погляд, полягає криза світових церков? 

— У стані, який у близькому майбутньому може призвести до зникнення 
релігії або окремої церкви. У нинішніх формах релігії втрачають здатність 
адекватно відповідати на виклики епохи. Постмодерн змусив замислитися про 
зміну якості віри, яка повинна балансувати між раціоналізацією і містифікацією, 
між фундаменталізмом та лібералізмом. І тут важливо, яку стратегію обирає та чи 
інша церква: ізоляціоністську чи адаптативну. Наприклад, зараз у Пензі близько 
35 православних віруючих понад рік очікують апокаліпсису, живучи у землянках. 
Землянки обвалюються, кілька осіб уже померли. Наведу інший приклад. 
Нещодавно було порушено кримінальну справу щодо одного протестантського 
проповідника, який пояснював групі українських громадян, що з огляду на 
майбутній кінець світу потрібно активно брати банківські кредити: мовляв, 
віддавати їх уже не доведеться, хоч перед смертю нормально поживете. Тепер 
банки хочуть повернути свої гроші, а в цих віруючих їх уже, звісно, немає. Отже, 
це ізоляціоністські стратегії. 
Який основний мотив зміни віросповідання? 

— Хоч як дивно, знання догматики не відіграє вирішальної ролі у цьому 
питанні. Недавно ми проводили дослідження щодо цього. Основні причини 
вельми земні: зустріч із проповідником, перегляд якогось фільму про 
реінкарнацію, бажання послухати християнський рок або звучання екзотичних 
інструментів індуїстів, інтерес до східних бойових мистецтв, фен-шуй тощо. 
Дивує те, що часто зміна віросповідання буває несвідомим і несерйозним 
вибором людини. Але у нових релігійних течій блискучих перспектив я не бачу. 
Відомий італійський релігієзнавець Массімо Інтровіньє проводив дослідження, у 
результаті якого з’ясувалося, що послідовників у них не більш ніж 2% жителів 
планети. В Україні ця цифра ще менша. Хоча є деякі течії, чисельність яких 
зростатиме, зокрема за рахунок харизматичних релігій. Але духовне обличчя 
планети або України це не змінить. 
Багато говорять про те, що сучасний соціум трансформується в суспільство 
споживання. І явище це глобальне, що охоплює більшу частину планети. На 
вашу думку, воно може породити нову світову релігію? 

— Фактично ця нова релігія вже породжена. Перш ніж перейти до її аналізу, 
хочу зазначити, що формування в Україні суспільства споживання має, хоч як 
дивно, свої плюси. Я назавжди запам’ятала культурологічний шок, який 
пережила у 1993 році, вперше виїхавши за кордон. Людину радянського 
загартування тоді спантеличив звичайний гастроном. Завдяки споживчому буму 
Україна європеїзувалася. Так, культури споживання немає. І це серйозна 
проблема, але, повторюю, усе має свої позитивні сторони. Тепер про негативне. Я 
не приймаю споживацтво як стиль мислення і життя хоча б тому, що воно 
атрофує креативне начало в людині, функція якої зводиться до механічного 
перетравлювання того, що їй нав’язують як їжу — фізичну або духовну. 

Сьогоднішня форма суспільства конструює нову форму релігії — релігію 
споживання, яка вже реально існує. Необхідні складові релігії є очевидними. 
Уявлення про ідеал — багатство, влада, слава. Є концепції, що регулюють наші 
відносини з цими ідеалами: ми знаємо, що потрібно зробити, щоб заробити 
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якнайбільше (тренінги, додаткова освіта, МВА). Є організації, які втілюють ці 
відносини: корпорації, асоціації тощо. Чи є ритуальні дії? Звісно! Ми, наприклад, 
навчилися знімати стрес за допомогою шопінгу. Тобто маємо внутрішній виклик, 
що отримує відповідь і виливається у задоволення. Очевидним є весь 
структурний і концептуальний ряд, властивий релігії. Усе це ще не оформлено, 
немає батька-засновника, централізованого управління. Можливо, те, що ми 
бачимо, — прообрази, маленькі структури, які колись зіллються в абсолютно 
цілісну концепцію. І все буде сакралізовано. Утім, сакралізація вже почалася! 
Коли людина надбагата, вона починає вірити у своє особливе призначення, у те, 
що є помазаником. Адже не кожен має заводи і пароплави. Отже, їхній власник 
особливий.  
Церква може якось впливати на це? 

— Думаю, не в церквах справа. Вони не можуть вплинути на процес 
економічного розвитку. 
Вони ж завжди вчили помірності?! 

— Безумовно, аскеза, за поодинокими винятками, присутня у будь-якій релігії 
чи філософському вченні. Але те, що відбувається, — лише свідчення 
інтелектуального і культурного рівня людей у суспільстві. В Америці та Європі 
церкви мають певний вплив на цей процес. Щодо нас, то тут все ж таки присутні 
візантійські традиції розкоші, й це багато що визначає. Але, до речі, не всі 
заможні люди схильні бездумно пускати гроші на вітер. Дехто розуміє, що 
суспільство — це система солідарних відносин. Звісно, ми не знаємо, що рухає 
благодійниками, але сама по собі така діяльність заслуговує на повагу. 
Та якщо церква не може вплинути на глобальний соціальний процес у 
суспільстві, чи відповідає вона потребам, вимогам і очікуванням цього 
суспільства? 

— Церква — не швидка допомога! Її основне завдання — гарантувати людині 
порятунок після смерті. Адже більшість людей приходять у храм не для того, 
щоб отримати гуманітарну допомогу або раз на тиждень смачно і безплатно 
поїсти. Так, соціальні функції церкви ніхто не скасовував. Але не вони є її 
головною прерогативою. Церквам зараз непросто, як і простому віруючому. 
Адже він постійно перебуває в активній опозиції до того, що його не влаштовує. 
Бути як усі набагато легше. Хто зараз живе, дотримуючись десяти заповідей? Чи 
багато хто може їх перерахувати? 
Якщо ними не користуються і про них навіть не знають, для чого вони тоді 
потрібні? 

— Вони потрібні як ідеал, до якого людина завжди прагнутиме. Людина 
завжди хоче бути або хоча б здаватися кращою, ніж є насправді. 
Чи є зараз в Україні релігійні організації, що ведуть деструктивну 
діяльність? 

— Деструкція тією чи іншою мірою притаманна будь-якій релігії. Усі вони 
хочуть щось зруйнувати, аби на звільненому місці щось створити. Це закон будь-
якої релігії. 
Чому тоді світ заговорив саме про ісламський екстремізм? 

— Усе це стереотипи. В ісламі екстремізму не більше, ніж у християнстві, 
іудаїзмі чи індуїзмі! Питання в окремих представниках і керівниках релігійних 
течій. Українські тоталітарні церкви, які б завдавали шкоди державі й про загрозу 
яких чомусь багато говорять, мені не відомі. «Білого братства» уже давно немає. 
До речі, ви ж були знайомі з Марією Деві Христос. Що, на вашу думку, нею 
рухало? І що з нею тепер? 

— Не впевнена, що досконально знаю відповідь на це запитання. Хоча б тому, 
що ніколи не запитувала її про це. Думаю, головною була її незвичайна віра у те, 
що вона може змінити світ. Це дуже серйозний мотив. Останні 3–5 років ця жінка 
не виходить на зв’язок. Але я знаю, що вона жива. 
Скажіть, ви самі релігійні? 

— І так, і ні. Присвятивши релігієзнавству багато років, важко повірити в те, 
що весь релігійний досвід людства — плід нерозвиненої свідомості або реакція 
на якісь природні та соціальні страхи. Думаю, є нематеріальна надприродна 
реальність, що існує як духовна сутність. У різних релігіях вона має різні 
втілення. Наприклад, у християнстві це Ісус Христос. За світосприйняттям і 
світоставленням мені близьке православ’я. Впевнена: Бог потрібен не лише 
слабким, безсилим, а й сильним особистостям. 

 
Журналіст Яніна КУДЬ 

 Фото Світлани СКРЯБІНОЇ 
(Контракти.- 24 Листопад 2008, Понеділок) 

 
*** 
 

СТОРІНКА ПАМ’ЯТІ 
 

ВЧИТЕЛЬ ЛЕВ СИЛЕНКО 
 

Так називають його не тільки послідовники 
заснованої ним Рідної Української Національної Віри, а 
й всі, хто неупереджено читав його праці і насамперед 
понад тисячосторінкову «Мага Віру». Але Силенка вже 
немає серед нас. З невідомих мотивів, без консультацій 
на те з його рідним братом тяжкого 
післяінсультнохворого Вчителя Святослава Лисенко, 
яка називає себе його «духовною дочкою», завезла з 
Києва в старечий приют в Торонто (Канада), де він і 
помер. Про мертвих говорять хороше або ж нічого. Як 
релігієзнавець із 60-річним стажем висловлю своє 
бачення цієї неординарної постаті української 
духовності. Тим більше, що мені пощастило бути в розбудованому Левом 
Силенком у Спрінг-Глені (США) духовному центрі РУНВіри Оріяні, вже писати 
про цю конфесію (див.: РУНВІРА. – К.,2002). 
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Не стану переповідати біографію Вчителя, а лише зауважу, що 

народився він в селі Богоявленському на Кіровоградщині, де нині збудовано 
перший в Україні рунвірський храм. До того, як я їхав в Спрінг-Глен і після того, 
мені надходили листи від послідовників багатьх конфесій і їх спільнот, де 
давалася загалом негативна оцінка того, що зробив Лев Силенко. Після зустрічі з 
ним і прочитання його праць я для себе і для тих, з ким веду мову про РУНВіру, 
зняв оцінку шарлатанство. Насамперед я мав перед собою людину, яка всіма 
фібрами своєї душі віддана Україні, вболіває за всі ті прикрощі, які ми маємо на 
шляхах розбудови нашої незалежної держави. І хоч я не є прихильником 
світорозуміння Лева Силенка, але водночас толерантний щодо нього і прагнув 
зрозуміти, з якою метою він взявся творити для українців їх рідну віру. Вчитель 
не сприйняв християнство і розглядав прийняття і поширення його на 
українських теренах нашою національною трагедією. Сказати, що він абсолютно 
неправий в цьому, не можна. Бо ж саме християнство знищило всю ту багату й 
оригінальну культуру, яку ми мали до появи його тут, конфесійно поділило наш 
народ, що спричинило, як слушно зазначав Петро Могила, війну «Русі з Руссю», 
воно в московсько-православному вияві освячувало і ще й нині освячує наше 
колоніальне буття в Московській неволі. Силенко, як і ми нині, мав перед собою 
православну Церкву чужого народу, яка винищувала українськість гаслами 
якоїсь слов’янськості, єдиноруськості, малоросійства, яка духовно окормлювала 
гнобителів і гробокопателів українського народу. За цих умов Силенко шукає той 
важіль, який би міг утвердити в українців українство, який би послужив 
духовною основою відродження ними своєї національної державності. Відтак він 
стає творцем Рідної Української Національної Віри. Коли йому закидали, що то є 
штучний витвір, то він вагомо відповідав, що всі релігії є штучним витвором 
Будди, Ісуса Христа, Мухаммеда, інших пророків.Вони творили їх, коли в тому 
була потреба у їх народів.  

Згідно вчення РУНВіри, єдиний Бог відкривається кожному на Землі 
сущому народу під своїм ім’ям. До українців він прийшов під ім’ям Дажбога. І 
саме тому, що вони не сприйняли його з цим ім’ям, а вшановують його під 
єврейським ім’ям Ягве, то й мають всі біди в своїй історії, по суті не мали своєї 
державності, постійно були розшматовані на куски своїми ненажерливими 
сусідами, які нищили його культуру, духовний цвіт нації. Силенко закликає 
українців до духовної революції, повернутися до своїх національних традицій, 
коріння яких ще в далекому Трипіллі. Коли йде мова про формування з молодої 
людини українця, я завжди відсилаю при цьому до педагогіки Вчителя. Мені 
більше імпонує вчення Силенка про велич людини, ніж те святоотецьке 
розуміння її як немічного хлюпика, що тільки благає подай та прости. «Життя – 
це праця, а праця –це щастя. Щастя не падає з неба, людина його творець», - вчив 
Силенко. Живучи на землі, думай про земне, а вже коли підеш на небо, то 
думатимеш про небесне 

Я не стану далі переповідати зміст вчення РУНВіри і давати його оцінку, 
бо ж це є в моїй брошурі, а лише зауважу, що створивши його, Силенку потім не 
вдалося розбудувати як єдине ціле свою віросповідну спільноту. Але це вже 

залежало не тільки від нього, а значною мірою від Святослави Лисенко, яку 
багато рунвірів і в Америці, і в Україні звинувачують в розколі рунвірівського 
руху, плодінні в ньому якихось нових течій. Якщо після смерті Лева Силенка 
РУНВіра може розраховувати на якусь перспективу, то тільки в єдності всіх своїх 
спільнот, орієнтації на самоутвердження, а не все нові і нові гетьманства в ній. До 
того ж, РУНВіра, як вчення, не має бути застиглим. Воно творилося Левом 
Силенком в діаспорних умовах, а відтак має відчути дух рідної землі, де 
поширюючись, мала б знайти розуміння в селі, а не лише серед національно 
зорієнтованої інтелігенції міст, яка з певних причин не сприймає християнство як 
релігію українців. Для спокою в РУНВірі мала б пожертвувати своєю 
«дочірністю» в ній С.Лисенко. Можна зрозуміти бажання рунвірів мати храм 
Дажбога в Києві, як того хотів і сам Лев Силенко, але це знову ж залежить від їх 
спільнотних устремлінь, бо ж прагнення декого із рунтат перебрати на себе 
функцію єдиноістинного витлумачувача вчення «Мага Віри» призводитиме до 
нового дроблення конфесії, внутрішнього протистояння в ній, а зрештою – і до 
загибелі. Рунвірівським «гетьманочкам» варто усвідомити, що своїми діями вони 
вже підірвали авторитет вчення Силенка, сприяли появі різних вигадок про 
Вчителя, фальсифікації засад РУНВіри. А між тим Вчитель, безперечно, був 
обдарованою і помітною на теренах української духовності особою. Саме він 
слушно зауважив, що в українців дуже низький інстинкт спільнотної 
спорігненості й самозбереження. Тому, «щоб українці вижили як національна 
спільнота, їм потрібно відбудувати силу інстинкту національного 
самозбереження». «Маємо бути нацією,-наголошував Силенко, - а не 
зденаціоналізованою юрбою». Для цього насамперед слід задуматися над 
історією України, прочитати її не по московських установках, які й понині 
живуть в головах навіть деяких «науковців», які кладуть українців «в колиску 
трьох близнюків». 

Згідно вчення Силенка, спочилий сповідник РУНВіри відходить у 
вічність Народного Єства – Царство Духа Предків Рідних. Саме в ньому 
закодоване Минуле, Сучасне і Майбутнє Народу України-Руси. Але людина не 
смертна: народження дитини – це оновлення старого тіла спочилих. «Ми є 
нашими Предками, а наші Предки – це Ми». Цим самим Вчитель засвідчував 
свою нову з’яву на Землі в оновленому тілі, своє, як і інших, безсмертя. 

Лев Силенко заповідав після смерті спалити його тіло, частину праху 
розвіяти над однією із круч над Дніпром, де потім побудувати храм Дажбога, 
іншу ж частину поховати в рідному селі Богоявленському біля могили матері. 
Чогось він не заповідав ще одну частину поховати на кладовищі в Оріяні, куди 
привозять прах послідовників Вчителя з різних країн світу на кладовище, що 
називається Свяорпа (Святиня Оріянської Пам’яті). 

То ж хай залишається світлою пам’ятю в українців той, хто думав про 
них.Його творчий спадок ще довго будуть вивчати науковці, а архів Вчителя 
варто привезти в Національну наукову бібліотеку імені В. Вернадського.  
 

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
Бачевский Дм. Исповедь Христа. Развенчание мифов. Роман. – К., 2008. З 

роману Ісус постає надто зрозумілим, близьким, людиною, яка знаходтиться у 
вічному пошуку. Книга акумулює все найбільш дійсне і могутнє із священних 
писань. Священий лик Спасителя подається через перипетії його життя. При 
цьому з’ясовуються дійсні мотиви і призначення діяльності Ісуса Христа.  

Релігійна свобода. Спецвипуск – 2008. – К., 2008. Видання вийшло з 
підзаголовком «Теоретичні і практичні виміри оптимізації міжконфесійних 
відносин». Статті спецвипуску розміщені в трьох роздвлах: 1.Міжконфесійні 
відносини в їх природі і виявах. 2. Конфесійні виміри відносин сфери 
релігійного життя України. 3. Практичні виміри міжконфесійних відносин. В 
додатку видрукувано для обговорення проект «Концепції державно-
церковних відносин в Україні».  

Арсен Річинський і проблеми помісності Української Церкви. Науковий 
збірник. –Тернопіль, 2008. Статті збірника розкривають бачення 
А.Річинським різних проблем етнології релігії, зокрема особливостей 
національної Церкви, Українського Православ’я, ідей месіанізму. 
Розглядаються нинішні проблеми складного процесу постання в Україні 
помісної Церкви, зокрема в контексті відзначення 1020-річчя хрещення 
України-Руси. 

 
 
 

*** 
 
 
 

АНОНС 
 
Дорогий Читачу! До нас звертається дехто з Вас із зауваженням, що рукописи 
«Релігійної панорами» потребують уважного прочитання їх літературним 
редактором. Ми самі це знаємо. Але для його утримання потрібно мати кошти. Їх 
у нас немає. Передплата незначна і покриває десь на 25-30%% наші витрати лише 
на видрук часопису. То ж самим приходиться готувати макет журналу на 
чистому ентузіазмі. Не думаємо, що так багато залишається помилок, але 
визнаємо, що вони є. Вибачаємося перед Вами. Якщо для Вас це основне і Вам 
неприємно читати «Релігійну панораму» в тому вигляді, в якому вона виходить у 
світ, то не передплачуйте її на 2009 рік. Добре, що вона хоч такою 
видруковується. Анатолій Колодний – головний редактор часопису. 
 

КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, ЗУСТРІЧІ 
 
 
 

АРСЕН РІЧИНСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я 
 

15 листопада в Тернополі на базі 
Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола 
НаУКМА відбулися шості Річинські читання, які 
проводяться кожні два роки. Їх проведення було 
започатковане в Кременці, в районі якого у селі 
Тетильківці народився цей видатний український 
етнолог релігії. Кременецьке медичне училище 
носить імя Арсена Річинського, а його директор 
Петро Мазур є координатором всіх заходів, 
присвячених їхньому земляку громадському 
діячеві 20-30-х років минулого століття, вченому-
релігієзнавцю, який за свою монографічну працю 
«Проблеми української релігійної свідомості» (до 
речі, за активної участі М.Анрейчина і А.Гудими 
вона вже двічі видрукувана в останні роки в 
Тернополі) сталінськими кагебістами ще в 1939 
році був спроваджений в табори Зауралля, де й 
помер в 1956 році. Цього разу Читання носили 
назву «Арсен Річинський і проблеми Помісної 

Української Церкви». На заході виступили з доповідями київські науковці 
С.Здіорук, А.Колодний, О.Саган та П.Яроцький, львівський професор А.Пашук, 
гості з Нововолинська і Володимира-Волинського, де проживав мислитель до 
висилки, а його донька Людмила до останніх років життя. Виступали на 
Читаннях також тернопільські науковці. Як завжди невтомним був професор 
Арсен Гудима, який взяв на себе основну долю роботи з організації заходу. До 
початку Читань видрукувано науковий збірник, назва якого відтворює їх назву. У 
виступах доповідачів порушувалося питання видруку праці  «Проблеми 
української релігійної свідомості» без 
купюр, а то й видання декількатомника  
праць Арсена Річинського, до якого ввійшли 
б иакож ті незнані загалу його статті, які він 
видруковував у редагованих ним часописах 
«Нова Дорога»(1918), «На Варті»(1925-
1926), «Рідна Церква»(1927) і «Наше 
брацтво»(1929), праці, присвячені питанням 
медицини (до речі, А.Річинський мав фахову 
медичну освіту і працював лікарем), 
народної творчості, музикальні твори 
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талановитого тетельківця. У Нововолинському музеї буде обладнано кімнату, 
присвячену мислителю, а з тим і проведено там одні із Річинських читань. Гостро 
говорилося про те, що, привізши прах мислителя до Тернополя, УАПЦ провела 
десь просте його поховання (учасників Столу навіть не змогли повезти до 
могилки А.Річинського, бо ж вона в неналежному стані), не організувала за 
прикладом греко-католиків урочисте вшанування борця за свободу України, за 
відродження її Української Православної Церкви. Керівництво православних 
автокефалів запевняло про вирішення в ближній час цього питання. Дивним є те, 
що до віддання належних почестей мислителю-борцю за українську свободу не 
прилучилися державні органи області, українські громадські організації. З болем 
в душі від’їзжали гості конференції із-за того, що не змогли покласти на могилу 
А.Річинського букети квітів, вінок пам’яті. 

 
 Професор А.Колодний 

 
 
 
 
 

МИХАЙЛО ПАНОЧКО В АКАДЕМІЧНИХ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ 
 

18 листопада науковці Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ приймали в себе 
керівника Церкви християн віри євангел  
ьської України Михайла Паночка. Це не 
перша його зустріч із загалом українських 
релігієзнавців, бо ж на неї прийшли і 
викладачі деяких університетів міста. 
Михайло Степанович цікавий для науковців, 
бо ж керована ним конфесія п’ятидесятників 
виявляє нові форми буття як релігійної 
спільноти в складній українській дійсності. В 
християн віри євангельської, на відміну від 
інших конфесій, в тому числі й 
протестантських, у пошані українська мова. 
П’ятидесятницька спільнота вдається до 

екуменічної співпраці з іншими християнськими течіями в організації і 
проведення різних суспільно значимих громадських акцій. Це з її ініціативи із 
запрошенням до цього представників інших конфесій проводяться восени 
подячні дні Богу насамперед за добрий врожай. 12 жовтня цього року в Києві 
на Майдані незалежності була проведена благодійницька акція «Молитва за 
Україну». Церква діє не відокремлюючись від української спільноти, її 
проблем і устремлінь. Її вірних можна зустріти на благочинній діяльності у 57 
в’язницях, вони йдуть у 27 наркоцентрів. Щоб депутати Верховної Ради жили 

й працювали по-божому, Церква ХВЄ передала кожному з них іменним 
дарунком Біблії. Михайло Степанович говорив і про проблеми в бутті 
конфесії. Особливу увагу приходиться приділяти молоді, бо ж молодь – це 
майбутнє Церкви. Йшла мова  про те, що 
нині дещо змінилася переорієнтація в 
місіонерській роботі. Якщо раніше місіонери 
п’ятидесятників України виїздили за кордон, 
особливо в Росію, то тепер вони працюють в 
українській глибинці, куди не часто доходить 
Слово Боже. Церква не сприймає ті нові 
форми богослужіння, які привезли вУкраїну 
із закордоння деякі конфесії. «У вірі не 
можна переходити певну межу»,- наголосив 
єпископ ЦХВЄП. Водночас йшла мова про 
те, що Церква поза політикою, але вона діє в 
суспільстві, а відтак вона не може бути 
спокійною від всього того, що твориться в 
суспільному житті. Але при цьому п’ятидесятники не виявляють якусь свою 
прихильність певній політичній силі. Михайло Степанович тут влучно й 
образно сказав: церковний діяч не повинен ні на кого плювати й нікого 
лизати. Йшла мова про проблеми росту Церкви. Насамперед вона зростає, 
скажемо так, за рахунок «власного поповнення». Всі сім’ї п’ятидесятників 
багатодітні (у самого єпископа п’ятеро дітей). Там, де живуть п’ятидесятники 
(а це переважно Волинь), немає вимираючих сіл, закриття шкіл із-за 
відсутності учнів. Церква нині має лише офіційно зафіксованих громад понад 
1600. І це при тому, що в роки тоталітаризму конфесія була забороненою, її 
послідовників всіляко дискримінували, а керівників - ув’язнювали. 
Незважаючи на певний відхід частини громад п’ятидесятників до 
харизматичних спільнот, Церква відчуває свою перспективу в Україні. Певно 
що разом з праволславними автокефалами, греко-католиками, свідками 
Єгови, баптистами з Ради Церков ЄХБ та деякими іншими релігійними 
спільнотами п’ятидесятники мали б одержати офіційну реабілітацію від 
лержави, вибачення за ті гоніння, яких зазнали в роки тоталітаризму. Церква 
могла б мати змістовний музей із своєї історії. 

 
 Професор А.Колодний 
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 

МІЖНАРОДНА СПІЛКА ЦЕРКОВ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ** 

 
Нині в Україні діє кілька релігійних об’єднань (спілок) віруючих 

Євангельських християн-баптистів (ЄХБ). Поміж них є громади Міжнародної 
спілки церков ЄХБ (МСЦ ЄХБ), які до цього часу категорично не бажають 
офіційної реєстрації в органах влади. Корені негативного ставлення до державної 
реєстрації та відособленої активності від інших об’єднань віруючих 
євангельсько-баптистського спрямування лежать у недалекому минулому. 

Упродовж 1960-х — 1980-х рр. на території СРСР фактично діяло два 
релігійних центри конфесії ЄХБ: легальний, визнаний органами влади — 
Всесоюзна Рада (ВР ЄХБ) і нелегальний, утворений з тих осіб, котрі відійшли від 
ВР ЄХБ (спочатку — «Ініціативна група», а пізніше — «Організаційний комітет 
зі скликання надзвичайного Всесоюзного з’їзду церкви ЄХБ»; з 1965 р. — Рада 
Церков (РЦ ЄХБ) як очільник Спілки Церков (СЦ ЄХБ). 

У цілому протестантські об’єднання України післявоєнного періоду 
складали три великі групи: зареєстровані (лояльно ставилися до радянської 
влади); незареєстровані, які діяли в наявному порядку (лояльні до влади, але 
виступали проти державного втручання у справи церкви); релігійне підпілля 
(незареєстровані групи віруючих, які боялися радянської влади і виступали проти 
державного втручання у свої внутрішні справи). Такий стан речей був і поміж 
віруючих ЄХБ. 

Грубе втручання державних органів у справи церкви в середині 1940-
х рр. призвело до першого серйозного розколу в конфесії ЄХБ. Частина 
баптистів, незгодних з політичним державним експериментом, вийшла з лав 
ВС ЄХБ і утворила нелегальну релігійну організацію «чистих баптистів». Поряд з 
«чистими баптистами» на території України також діяли групи «істинних 
баптистів» («доскональці»), «молодих баптистів» та «чистих євангельських 
християн» («чисте зерно»). Штучного об’єднання не приймали також чимало 
п’ятидесятників, які дотримувалися власної догматики, не визнавали 
законодавства про культи та відмовлялися від служби в армії. 

Серйозні внутрішні суперечки у Спілці ЄХБ припадають на 1953 – 
1954 роки. Саме в цей період зі складу ВС ЄХБ масово вийшли ті групи 
баптистів, які вимагали широкого розгортання релігійної пропаганди, релігійного 
виховання дітей, підлітків і молоді до 18 років, заборони шлюбів з невіруючими, 
організації «вечорів кохання» тощо. Щоб призупинити процес активного 
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духовного пробудження в середовищі віруючих церкви ЄХБ і масового 
збільшення їх чисельності, владні органи швидкими темпами закривають 
офіційно чинні церкви братства ЄХБ. Розпочата «холодна війна» між 
наддержавами планети одразу ж відбилася на становищі радянських віруючих. 
По країні Рад прокотилася нова хвиля репресій, деякі віруючі громад ЄХБ 
отримали 25 років тюремного ув’язнення, окремих звільняли з роботи, не давали 
можливості навчатися в середній і вищій школі. Усі засоби масової інформації 
трактували їх як ворогів народу, держави, партії тощо. 

Уже на середину 1950-х років рух «чистих баптистів» охопив 
Ворошиловградську, Дніпропетровську, Запорізьку, Кримську, Сталінську, 
Харківську та Херсонську області. Особливо інтенсивним він був у Сталінській 
облрсті, де активно працювали талановиті проповідники О. Асін, В. Ванін, 
П. Волковський, Г. Гайдук, В. Гаража, Г. Дубовик, С. Зернов, Г. Калач, 
Я. Литвиненко, А. Шемет. Часто релігієзнавці ототожнювали його з рухом 
«доскональців». Упродовж 1955 – 1956 років також зафіксовано діяльність 
окремих груп «старобаптистів». 

На кінець 1950-х — початок 1960-х років опозиція в значній своїй 
частині опинилася поза ВС ЄХБ: одні вийшли зі Спілки самостійно, інших 
відлучили за «нехристиянську поведінку». Частина громад, керівництво яких 
підтримувало опозицію, у своїй діяльності відкрито порушувала вимоги 
законодавства про релігійні культи й була знята з реєстрації. Цим лідери ВР ЄХБ 
тільки сприяли переходові значної кількості громад до опозиції, на підпільне 
становище. 

Серйозним розколом у середовищі церкви ЄХБ стало організоване 
об’єднання неприєднаних п’ятидесятників (віруючих ХВЄ) в Україні. Його 
здійснив у 1955 – 1956 роках О. Бідаш, який поставив питання про вихід усіх 
п’ятидесятників з ВС ЄХБ на підставі догматичних розбіжностей. 

Отже, опозиція поміж віруючих до релігійної політики держави й 
діяльності ВР ЄХБ упродовж 1950-х років існувала в латентній формі. Релігійне 
дисидентство на рубежі 1950-х — 1960-х років відвернуло головний удар 
владних структур від зареєстрованих громад ЄХБ та скерувало на себе увагу 
міжнародної громадськості. 

Другий серйозний розкол у ВС ЄХБ стався у 1960 – 1961 рр., коли 
ВР ЄХБ за вказівкою партійно-державних кураторів релігії затвердила два 
ключові документи, котрі мали б регулювати все церковне життя — «Нове 
Положення ЄХБ» та секретний «Інструктивний лист старшим пресвітерам». 
Аналіз обох актів засвідчує суттєві розбіжності між їхніми положеннями й 
основними принципами баптистського віросповідання. Уведення нового 
Положення ВС ЄХБ мало негативні наслідки: різко зменшилася чисельність 
офіційно зареєстрованих проповідників (за рахунок, перш за все, їх переходу на 
нелегальну, підпільну діяльність), суттєво звузився вплив церкви ЄХБ на 
населення (хоча релігійність останнього не зменшилася), значно скоротилася 
кількість зібрань віруючих та чисельність наближених і таких, хто охрещувався, 
тощо. 
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Улітку 1960 р. особливо великого розмаху набув рух проти Положення 

поміж віруючої молоді. Незабаром він отримав назву «молоді баптисти» й став 
одним зі складників опозиції до ВР ЄХБ (поряд з «чистими баптистами», 
«істинними баптистами» і «чистими євангельськими християнами»). «Молоді 
баптисти» розпочали широкомасштабну агітацію проти нового Положення 
ВС ЄХБ. 

Чимало віруючих церкви ЄХБ - як незареєстрованих, так і 
зареєстрованих громад - не могли змиритися з кризовою ситуацією. Вони 
вирішили організувати опозицію до духовного центру, першим етапом 
формування якої стала діяльність «Ініціативної групи зі скликання надзвичайного 
з’їзду церкви ЄХБ». 

Уплив нелегальної течії на євангельсько-баптистське братство в Україні 
був першочерговим завданням Ініціативної групи (1961-1962 рр.). Цьому 
причинами були велика чисельність українських незареєстрованих громад, 
активна діяльність різних євангельсько-баптистських течій у межах республіки 
тощо. Через два місяці після утворення Ініціативної групи до Узловської церкви 
приїхав з України О. Прокоф’єв, який одразу ж погодився працювати в складі 
групи, допомагав укладати перші послання, ставив власний підпис під усіма 
офіційними документами групи та Оргкомітету аж до свого чергового арешту в 
квітні 1962 р. 

О. Прокоф’єв допоміг Ініціативній групі налагодити зв’язки з 
українськими віруючими. В Україні Г. Крючков, за його ж спогадами, найраніше 
відвідав громаду Харкова, де провів першу нараду «ініціативників». Тут він 
познайомився з майбутнім лідером українського підпілля ЄХБ Є. Якименком. 
Далі були неодноразові поїздки до Києва, інших українських міст. У цілому 
Ініціативна група налічувала 11 осіб. Її очолювали, згідно офіційної версії, 
Г. Крючков і О. Прокоф’єв. 

 Відкритий виступ Ініціативної групи поміж віруючих мав ефект вибуху. 
Швидко створювалися нелегальні угруповання незадоволених ВР ЄХБ, які 
очолювали зняті з реєстрації пресвітери та проповідники. В областях і 
представники ВР ЄХБ і уповноважені РСРК розгубилися. Вони не чекали такого 
розвитку подій. ВР ЄХБ виключала цілі громади віруючих з лав ВС ЄХБ, потім 
уповноважені РСРК знімали їх з реєстрації, тим самим забороняючи релігійну 
діяльність. Усі виключені відразу ж гуртувалися навколо Ініціативної групи. За 
даними зарубіжних дослідників, майже половина членів громад уже на початку 
1960-х рр. перейшла до опозиції [Чѐрнер Г. Хорошего держитесь: Церкви и 
религиозные объединения в Российской державе, Советском Союзе и 
независимых государствах, возникших после его распада. — Х., 1999. — С. 207]. 

В Україні прибічники Ініціативної групи розгорнули діяльність відразу 
ж після прийняття та оприлюднення нового Положення ВР ЄХБ — у 1960 р. 
Активісти громад Києва і Харкова не тільки опротестували цей документ, але й 
виступили проти радянського законодавства про культи. Зокрема, у Києві 
М. Величко, Г. Вінс, Л. Коваленко, П. Оверчук уже 1960 р. створили з віруючої 
молоді окрему, незалежну від ВР ЄХБ, нелегальну групу. Дещо пізніше, після 

відкрито опозиційного виступу Ініціативної групи, вони запросили до Києва 
Г. Крючкова та О. Прокоф’єва, провівши за їх участю в сел. Нова Боярка кілька 
нелегальних зборів групи. З цих подій рух «ініціативників» захоплює всю 
Україну: окремі віруючі і цілі групи виходили із зареєстрованих громад ЄХБ, 
виникали нелегальні об’єднання незгодних з політикою ВР ЄХБ. Одразу ж після 
офіційного виступу Ініціативної групи до органів влади масово надходили листи 
від віруючих з проханнями дозволити проведення Всесоюзного з’їзду. 

У відповідь на активізацію релігійного підпілля, посилення опозиційних 
настроїв поміж віруючих під егідою Ініціативної групи ВР ЄХБ виробила певні 
заходи, спрямовані на «очищення громад ВР ЄХБ від прокоф’ївських активістів». 
Вона розпочала кампанію з дискредитації членів Ініціативної групи, а також 
спробу локалізувати поширення їхніх ідей. 

Діячі ВР ЄХБ недооцінювали рух «ініціативників» у той час, як останні 
заявляли, що їх підтримують усі незареєстровані громади, котрі складали 
2/3 церкви ЄХБ. Офіційна статистика на піковому етапі руху «ініціативників» 
нараховувала близько 155 тис. його учасників [Лялина Г. С. Баптизм: иллюзии и 
реальность. — М., 1977. — С. 42 – 51]. Таку ж цифру прибічників опозиції в 
євангельсько-баптистському братстві СРСР називають сучасні дослідники. 

ВР ЄХБ офіційну позицію щодо діяльності Ініціативної групи 
оприлюднила лише в 1962 р. у листі до церков братства, а точніше до пресвітерів 
і виконавчих органів громад. Реакція на діяльність «ініціативників» з боку 
каральних органів держави також не забарилася. Упродовж 1960 – 1963 років 
було заарештовано близько 200 активних «ініціативників», але це не послабило, а 
тільки зміцнило опозиційний рух. Лише могутня підтримка віруючих утримала 
владу від негайного арешту членів Ініціативної групи (у 1962 р. заарештували 
лише О. Прокоф’єва). Проте на місцях терор проти «незгодних» з ВР ЄХБ не 
приховували. 

Оскільки ВР ЄХБ не підтримала пропозиції проведення з’їзду конфесії 
за участі членів Ініціативної групи, уже 25 лютого 1962 р. Ініціативну групу було 
перетворено на Оргкомітет зі скликання Всесоюзного з’їзду представників 
церков ЄХБ — і зареєстрованих, і незареєстрованих громад. З цього моменту 
підготовчий етап проведення з’їзду церкви ЄХБ був замінений на організаційний. 
Ініціатори надзвичайного з’їзду накреслили нові завдання. 

У складі Оргкомітету Україну представляли: Г. Вінс (секретар), члени — 
І. Антонов (Кіровоград), П. Зінченко (Харків), Г. Майборода (Сєвєродонецьк 
Луганської обл.), П. Савченко (Жданов Донецької обл.). Для керівництва 
нелегальними групами ЄХБ на території УРСР Оргкомітет створив 
«Всеукраїнську раду» начолі з Г. Вінсом. Окрім того, були створені обласні ради 
в Донецькій, Київській, Луганській, Рівненській і Харківській обл. Київська рада 
поширювала свій вплив на нелегальні громади ЄХБ у Вінницькій, Житомирській 
і Хмельницькій областях, а Рівненська — з центром у м. Здолбунів — у 
Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. 

Відразу після утворення Оргкомітет розпочав активну петиційну 
діяльність. Члени Оргкомітету щиро не розуміли нелегальності своєї діяльності. 
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Вони наводили аргументи проти цього твердження, суть яких у тому, що 
«ініціативники» неодноразово відкрито зверталися спочатку до ВР ЄХБ, потім — 
усієї церкви, пізніше — до різних центральних органів влади. «Сотні листів з 
тисячами підписів віруючих церкви — невже це нелегальна діяльність», — 
правомірно запитували «оргкомітетівці» [ЦДАВО України. — Ф. 4648. — 
Оп. 2. — Спр. 374. — Арк. 25]. 

Незабаром після оприлюднення повідомлення про утворення 
Оргкомітету з’явилося його рішення від 22 квітня 1962 р. про протиправну 
діяльність ВР ЄХБ. Відповіддю ВР ЄХБ на це рішення Оргкомітету було 
звернення від 2 червня 1962 р. до всіх церков об’єднання з відкритим листом, у 
якому говорилося, що дії Ініціативної групи та Оргкомітету інспіровані «ворогом 
Божим». Симптоматично, що на оригіналі цього документа, який знаходиться на 
зберіганні у фонді РСРК при РМ СРСР, значиться резолюція чиновника Ради: 
«ознайомлений, згоду дано»… 

Розширене засідання Оргкомітету, проведене в цілковитій секретності в 
Москві 5 травня (за іншими даними на конференції, котра відбулася 23 червня 
1962 р.), вирішило відлучити від церкви керівництво ВР ЄХБ (наслідуючи 
аналогічний захід з боку останньої). В офіційному документі, прийнятому на 
цьому засіданні і відомому під назвою «Протокол №7», ВР ЄХБ та її офіційні 
представники позбавлялися права здійснювати богослужіння, а також 
репрезентувати церкви в межах країни та за кордоном. У протоколі №7 було 
перелічено 27 прізвищ і пояснено, що цей список у подальшому буде доповнено. 
На доповнення до Протоколу №7 було оприлюднено Протокол №7а розширеної 
наради комітету від 9 вересня 1963 р. Він включав і додатковий список 
нововідлучених служителів ВР ЄХБ від церкви [ЦДАВО України. — Ф. 4648. — 
Оп. 2. — Спр. 413. — Арк. 42 – 42зв.]. Проте всі ці відлучення були незаконними, 
тому ВР ЄХБ їх не визнала. Але, що найголовніше, їх не визнала більшість 
громад. Чинна в братстві процедура відлучення передбачала, що відлучати від 
церкви може лише помісна церква, а відлучати пресвітера громада може лише в 
присутності старшого пресвітера, щоб церква тим самим не могла чинити тиск на 
пресвітера. Разом з тим, діячі ВР ЄХБ, починаючи ще з 1959 р., самі зловживали 
відлученнями та порушеннями їх порядку. Після таких відлучень багато 
прибічників Оргкомітету перестали його підтримувати, зайнявши нейтральну 
позицію сторонніх спостерігачів або залишившись членами ВС ЄХБ. 

Окрім звернень до державних органів влади і віруючих країни, 
Оргкомітет також неодноразово апелював до різних зарубіжних міжнародних 
організацій і установ, викладаючи їм свою позицію та бачення релігійної ситуації 
в Радянському Союзі. 

Восени 1962 р. «оргкомітетівці» змінили свою тактику взаємодії з 
зареєстрованими громадами ЄХБ. Лідер Оргкомітету Г. Крючков рекомендував 
відвідувати молитовні зібрання в легальних молитовних будинках і не вести 
жодних розмов про погляди незгодних з політикою ВР ЄХБ. Необхідно було 
завоювати довіру, а вже пізніше провести роботу на розвал легальних 
(зареєстрованих) громад із середини. 

Програмові документи Оргкомітету - як відкрито, так і таємно - 
розповсюджували поміж громад віруючих. Для їх виготовлення та тиражування 
використовували технічні засоби — гектографи і склографи. У своїй діяльності 
прибічники Оргкомітету вдавалися до конспірації, послуговувалися зв’язківцями 
й кур’єрами для розсилки документів, організовували особисті зустрічі з активом 
на місцях для поширення вказівок, установок щодо активізації нелегальної 
діяльності та ін. Унаслідок цього окремі уповноважені РСРК дійшли висновку, 
що Оргкомітет і його активні прибічники утворили фактично релігійну політичну 
організацію (тобто сформовану релігійну опозицію як до атеїстичної політики 
держави й партії, так і до угодницької діяльності ВР ЄХБ). 

Представники Оргкомітету таємно роз’їжджали по країні, влаштовуючи 
спеціальні наради своїх прибічників та проводячи відповідну агітацію і в 
зареєстрованих, і в незареєстрованих громадах. Вони відвідували молитовні 
будинки церкви ЄХБ, де після закінчення богослужінь виступали зі своїми 
проповідями. Уже до кінця 1962 р. було обрано та рукопокладено, як повідомляв 
«Братский листок», понад 259 служителів культу (112 пресвітерів, 
37 благовісників і 105 дияконів). 

Лідери опозиції обрали Київ одним із центрів діяльності президії 
комітету. Тут систематично проводили його нелегальні засідання, скликали 
міжреспубліканські й союзні наради, у яких брали участь представники різних 
областей і республік. Керівники київських опозиціонерів вели свою діяльність не 
тільки в Києві, а й за його межами. Вони регулярно виїжджали в інші міста, 
області й республіки для створення нелегальних релігійних груп прибічників 
Оргкомітету. 

Однією з ключових проблем розвитку конфесії Оргкомітет убачав 
реєстрацію релігійних громад державними органами. Опозиціонери вважали 
дискримінацією факт існування незареєстрованих громад ЄХБ, адже їм 
забороняли будь-яку релігійну діяльність. Разом з цим Оргкомітет рішуче 
відкидав найменші звинувачення в розкольницькій діяльності. 

Учасники нелегальних груп віруючих, які підтримували діяльність 
Оргкомітету на теренах України, активно діяли на місцях. Вони систематично 
відвідували різні релігійні об’єднання ЄХБ на території своїх областей і за їх 
межами; залучали нових прибічників до своїх рядів; переконували віруючих у 
тому, що органи влади разом з духовним центром проводили спільну політику, 
спрямовану на ліквідацію церкви ЄХБ; закликали виходити з релігійних громад, 
не підкорятися реєстраційним органам і взагалі виходити з-під реєстрації; 
широко залучали дітей шкільного та дошкільного віку на молитовні зібрання; 
створювали дитячі гуртки, де навчали декламувати вірші, співати псалми, пісні 
на релігійну тематику, супроводжувати церковний спів музикою тощо. 

У лютому 1964 р. засновано Раду родичів в’язнів ЄХБ (РРВ ЄХБ), мета 
якої — поширення відомостей (у тому числі поміж світової громадськості) про 
ув’язнених за релігійні переконання прибічників Оргкомітету (з вересня 
1965 р. — членів СЦ ЄХБ), підтримка їх і їхніх сімей, клопотання про долю 
ув’язнених перед державними органами. Упродовж 15 рр. РРВ ЄХБ очолювала 
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мати Г. Вінса — Л. Вінс. До 1969 р. РРВ ЄХБ існувала окремо від СЦ як 
громадська організація. Основним завданням РРВ ЄХБ стало поширення 
друкованої інформації про в’язнів-віруючих церкви ЄХБ. Так започатковано 
«релігійний самвидав». 

Після кількох років активності релігійної опозиції в середовищі церкви 
ЄХБ у цьому рухові також виникли відцентрові сили, котрі почали говорити про 
помилки не тільки ВР ЄХБ, а й керівництва Оргкомітету. Частина невдоволених 
діяльністю лідерів РЦ ЄХБ вийшла зі складу СЦ і повернулася в 
підпорядкування ВР ЄХБ. 

Упродовж 18–19 вересня 1965 р. в Москві працювала Всесоюзна нарада 
служителів опозиційних церков ЄХБ, на якій були присутні пресвітери, 
благовісники, диякони та проповідники з усіх частин країни. У ході зібрання 
було вирішено перейменувати Оргкомітет на Раду Церков ЄХБ (РЦ ЄХБ) як 
керівний і духовний центр Спілки Церков (СЦ ЄХБ). До складу РЦ ЄХБ було 
одноголосно обрано: Г. Крючкова — пресвітера церкви ЄХБ м. Узлова; 
Г. Вінса — благовісника церкви ЄХБ м. Києва; С. Дубового — пресвітера церкви 
ЄХБ м. Джезказгана; І. Антонова — пресвітера церкви ЄХБ м. Кіровограда; 
М. Батурина — пресвітера церкви ЄХБ м. Шахти; П. Якименкова — пресвітера 
церкви ЄХБ м. Москви; Д. Мінякова — пресвітера церкви ЄХБ м. Барнаула; 
С. Голєва — благовісника церкви ЄХБ м. Рязані; А. Гончарова — пресвітера 
церкви ЄХБ м. Прокоф’євська; М. Кондрашова — пресвітера церкви ЄХБ 
м. Моздока; С. Цуркана — пресвітера церкви ЄХБ с. Слободзея (Молдавія). 

Спеціальна заява з приводу створення РЦ ЄХБ повідомляла про її 
основні функції: а) здійснювати духовне та організаційне служіння в церкві ЄХБ 
на всій території СРСР, керуючись у своєму служінні Святим Письмом (Біблією); 
б) здійснювати в межах закону зовнішнє представництво церков ЄХБ як у СРСР, 
так і за кордоном; в) продовжувати клопотання перед урядом про дозвіл на 
скликання Всесоюзного з’їзду церкви під керівництвом РЦ ЄХБ. 

Через рік після заклику РЦ у 1969 р. до своїх громад реєструватися в 
органах влади Рада прийняла програмний документ, у якому констатувала, що 
майже всі громади СЦ передали до офіційних інстанцій прохання про 
реєстрацію. З часом керівники СЦ ЄХБ зрозуміють, що цей крок не матиме 
позитивних наслідків. Жодну з громад, яка подала заяву про реєстрацію під 
керівництвом РЦ, не зареєстрували. 

Відбувши свій перший термін покарання, Г. Вінс повернувся до Києва 
19 травня 1969 р., але репресій щодо нього та його родини не припинили. За ним 
був встановлений суворий контроль; його сім’єю опікувалися спеціальні органи. 

5 червня 1971 р. оприлюднено заяву про початок роботи підпільного 
видавництва СЦ ЄХБ «Христианин», діяльність якого покликана була 
ліквідувати дефіцит релігійної літератури в СРСР. У 1971 р. уповноважені РСР в 
областях повідомляли про нову тактику опозиційних віруючих конфесії ЄХБ: 
вони великими групами відвідували зареєстровані громади, говорили з ними про 
єднання, роздавали літературу тощо. Такий підхід серйозно схвилював старших 
пресвітерів ВР ЄХБ в областях, а також уповноважених Ради. Вони назвали нову 

тактику СЦ тактикою «троянського коня» [ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 17. — 
Спр. 87. — Арк. 30 – 32]. 

З початком 1970-х років з’явився третій різновид євангельсько-
баптистських церков — «автономні церкви». Незважаючи на завіряння 
керівництва цих автономних релігійних об’єднань про підтримку програми РЦ, 
остання негативно сприйняла їх існування, звинувативши в зраді та компромісі з 
владою. Вони були автоматично виключені зі складу СЦ ЄХБ. 

Упродовж другої половини 1960-х — першої половини 1970-х років 
особливо гострого та широкого розмаху набула петиційна кампанія. Іноземні 
засоби масової інформації опублікували низку документів: заяв, звернень до 
керівництва КПРС, радянського уряду, світового співтовариства. Пройшовши всі 
інстанції радянської держави, не знайшовши правосуддя та захисту, віруючі 
церкви ЄХБ були змушені звернутися до міжнародних правозахисних 
організацій за допомогою. Радянські віруючі просили забезпечити їм: 1) право на 
життя, працю та освіту; 2) право на свободу віросповідання; 3) право мирних 
зібрань; 4) звільнення всіх в’язнів, засуджених за Слово Боже, та їх реабілітацію; 
5) батьківські права на виховання дітей до їх повноліття тощо. 

Наприкінці 1960-х рлків, налякані розмахом руху опозиційно 
налаштованих до ВР ЄХБ віруючих, органи влади почали шукати компроміс. 
Вони дещо пом’якшили політику реєстрації релігійних громад; дозволили 
автономну реєстрацію в тих випадках, коли віруючі були лояльні до 
законодавства про культи, але не бажали підкорятися ВР ЄХБ. Останній захід 
став новинкою та явною поступкою — раніше громадам забороняли існувати 
поза офіційними релігійними спілками. 

Події другої половини 1960-х — першої половини 1970-х років свідчать 
про те, що розмах релігійного дисидентського руху вийшов за межі, окреслені 
владою для релігійних організацій на початку 1960-х років, і склав реальну 
загрозу іміджеві державної влади. РСР не очікувала зустріти таку стійкість та 
силу й усвідомила, що вже не може керувати цим процесом, а тому була змушена 
дещо послабити антирелігійний натиск. Таким чином, завдяки активній позиції 
представників СЦ ЄХБ, усі віруючі (і в першу чергу члени громад ВС ЄХБ) 
отримали більше свободи для релігійної діяльності. 

У другій половині 1970-х років віруючі СЦ змінили тактику проведення 
своїх зібрань. Замість організованих масових молінь у лісах вони почали їх 
проводити під виглядом (або з приводу) весіль, іменин, ювілеїв, річниць тощо. 
Одразу після з’їзду ВС ЄХБ у грудні 1974 р. РЦ заборонила своїм прибічникам 
погоджуватися на зустрічі та бесіди з служителями ВР ЄХБ, відвідувати 
богослужіння зареєстрованих церков, проводити свої богослужіння в 
приміщеннях зареєстрованих громад, реєструватися тощо. 

З 1977 року остаточно припинено пошук примирення та порозуміння 
між ВР ЄХБ і РЦ ЄХБ. Остання категорично відмовилася від будь-яких 
переговорів з представниками зареєстрованих громад. Така різка зміна лінії 
поведінки призвела до посилення відцентрових рухів поміж самих опозиціонерів 
і навіть зачепила особисті позиції та переконання окремих членів РЦ. 
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Невирішеність питання щодо легального існування СЦ ЄХБ та її 

керівного органу зумовили зближення релігійного активу з українським 
правозахисним рухом. Відомо, зокрема, що син одного із засновників РЦ ЄХБ 
Г. Вінса — Петро — увійшов до Української Гельсінської групи, у складі якої 
боровся за права людини в СРСР. 

Межа 1970-х — 1980-х років позначена запеклою боротьбою влади з 
самвидавною літературою прибічників РЦ ЄХБ. Унаслідок багатьох 
спецоперацій правоохоронних органів на території України було вилучено тисячі 
примірників релігійної періодики. Цей же період був досить складним для 
СЦ ЄХБ через нову хвилю активізації репресій щодо віруючих, особливо 
релігійного активу. 

Після від’їзду сім’ї Вінс до США РЦ ЄХБ вирішила утворити свою 
структуру за кордоном, яка могла б представляти її інтереси на міжнародній 
арені, ставши альтернативою монопольній зарубіжній політиці ВР ЄХБ. 

Необхідність постійної боротьби за свободу совісті та релігійного життя 
сприяла розвитку правосвідомості в середовищі конфесії ЄХБ. Рівень юридичної 
грамотності прибічників РЦ ЄХБ був вищим, ніж в освіченої частини 
радянського суспільства. Прибічники РЦ стали борцями за громадські права. 
Багаторічний колективний спротив владі заради духовної незалежності виробив 
міцну громадянську позицію та розвинув почуття власної гідності й солідарності. 
Лише офіційне проголошення курсу на перебудову радянського суспільства та 
спроби запровадження гласності М. Горбачовим спочатку пригальмують, а на 
кінець 1988 р. остаточно припинять репресії за релігійною ознакою. 

Перший після гонінь з’їзд СЦ ЄХБ, з деяких міркувань названий 
Всесоюзною нарадою, відбувся в Ростові (РРФСР) у 1989 р. На ньому з новою 
силою вибухнули подальші розколи в середовищі СЦ, що значно ослабить 
колись міцне й згуртоване братство незалежних громад. За офіційною 
статистикою, на 1 січня 1989 р. у всесоюзному масштабі членів ВС ЄХБ 
налічувалося 237 170, громади СЦ ЄХБ нараховували 15 308 осіб, а до 
автономних церков ЄХБ належало 7 773 віруючих [Информационный 
бюллетень. — 1989. — №1]. М. Бурдо називав цифру віруючих СЦ у 100 000, 
ураховуючи сюди незареєстровані та зареєстровані автономні громади й групи 
віруючих, а також дітей, які відвідували молитовні зібрання. Проте ця цифра, 
зважаючи на підпільний і нелегальний їхній стан, є також лише гіпотетичною 
[Bourdeaux M. Gorbachev, glasnost and the gospel. – London, etc.: Hodder & 
Stoughton, 1990. – Р. 129]. 

Станом на 1 січня 1991 р. в Україні нараховувалося 1 062 громади ЄХБ 
під керівництвом ВР ЄХБ і зареєстрованих церков на автономних правах, а також 
обліковувалося 73 громади СЦ ЄХБ, керівним духовним центром яких була РЦ 
[Історія християнської церкви на Україні: релігієзнавчий довідковий нарис. — К., 
1992. — С. 97]. 

Здобута релігійна свобода у ході перебудови радянського суспільства 
поставила РЦ перед великим колом проблем. Після 1988 р., коли на волю вийшов 
останній в’язень церкви ЄХБ, у середовищі віруючих СЦ запанувала 

розгубленість. Зненацька виникло багато питань: про ставлення до 
зареєстрованих братів і сестер, одновірців за кордоном, духовну освіту, 
внутрішній порядок, духовну дисципліну тощо. У цій ситуації стало очевидним, 
що Г. Крючков був не зацікавлений у підготовці добре освічених проповідників: 
мабуть тому, що вони могли б піддати критиці його диктаторський стиль 
керівництва. Виникли глибокі протиріччя, які торкалися сутності громади: 
наскільки вузькою та закритою вона повинна бути, наскільки далеко може сягати 
свобода євангелізації, чи варто її взагалі відхиляти, наскільки суворою зберігати 
надалі виниклу в умовах переслідувань і необхідну тоді для виживання 
дисципліну, чи можливе її пом’якшення тощо. 

Після розпаду СРСР СЦ ЄХБ зберегла свою структуру в межах 
колишнього Союзу й з часом була перейменована на Міжнародну спілку церков 
ЄХБ (МСЦ ЄХБ), яка донині об’єднує євангельських християн-баптистів країн 
СНД, Балтії, а також еміграції (США, Канада), котрі не бажають реєструватися в 
органах влади. 

Нині до МСЦ ЄХБ входить 15 об’єднань: Сибірське, Середньоазійське, 
Уральське, Північне, Московсько-Приволзьке, Курсько-Рязанське, Білоруське, 
Кавказьке, Київське, Західне, Харківське, Донецьке, Одеське, Молдавське, 
Американське. До братства належать 2 964 церкви й групи віруючих, біля 
68 тисяч членів релігійного об’єднання, понад 10 тисяч молодих людей і 40 тисяч 
дітей [Братское послание служителей Международного совета церквей ЕХБ // 
Братский листок. — 2008. — №4. — С. 1-2]. 

Братство має такі духовні відділи: благовістя, роботи з молоддю, 
виховання дітей, видавництва літератури, музично-хоровий, історико-
аналітичний, міжнародних зв’язків, заступництва, біблійні курси. Щодо 
ставлення МРЦ ЄХБ до євангельсько-баптистських спілок, які утворилися після 
розпаду ВС ЄХБ, то воно залишається незмінним — їх духовний стан 
визначається не найкращим чином. 

15 липня 2007 р. помер голова МРЦ ЄХБ Г.К.Крючков (1926-2007). Уже 
в січні 2008 р. на розширеній нараді служителів МРЦ ЄХБ було обрано 
тимчасово виконуючого обов’язки голови незалежного братства М.С.Антонюка 
та його помічника — Г.С.Єфремова. Їм було доручено керувати МСЦ ЄХБ до 
чергового з’їзду представників церков братства у жовтні 2009 р. 

Таким чином, незалежна Україна отримала в спадок від СРСР розділене 
на кілька частин, часто антагоністично налаштованих одна проти одної, братства 
віруючих ЄХБ. Мова про якесь об’єднання між ними уже навіть не ведеться.. 
Офіційна статистика Держкомнацрелігій України дає на початок 2008 року таку 
кількість організацій єванегельськиї християн-баптистів: Всеукраїнський союз 
об’єднань християн-баптистів – 2711, Рада Церков ЄХБ – 42. На початок 2004 
року фіусуваласі ще й кількість незалежних громад ЄХБ (142), братства 
незалежних церков і місій ЄХБ (45), асоціації незалежних євангельських 
християн баптистів (12) та ін. Тепер всі інші баптистські спільноти, окрім 
названих вище двох, подаються об’єднаною цифрою – 266 (Релігійна панорама. -
2008. - №2. –С.65-66). 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
 
 
 
Газета «Єврейські вісті» (№9) видрукувала 

статейку «Апостол – девушка?», в якій на 
основі різних видруків доводить, що на 
картині «Таємна вечеря» Леонардо да Вінчі 
намалював справа від Ісуса Христа не 
юнака Івана, а Марію Магдалину. Що то так, 
свідчить порівняння двох картин художника – 
«Таємна вечеря» і «Мадонна в гроті». Одна й 
та ж людина! Відомо, що  Леонардо скептично 
ставився до офіційної історії християнства. Він 
поділяв наявні в його час погляди на Марію 
Магдалину як на дружину Христа, яка була 
нерозлучною з ним до останніх днів життя, а 
тому могла бути й на таємній вечері. Те, що 
Марія Магдалина є дружиною Ісуса, показав у 
своїй книзі «Код да Вінчі» американський 
письменник Ден Браун. Але треба ще уважно 
читати новозавітні книги. Там багато є натяків 
на те, що Ісус мав статус одруженої людини. Так , в Євангелії від Івана 
(11:2) говориться, що «Марія була та, яка помазала Господа миром і 
волоссям своїм йому ноги обтерла». Подібне є в Євангеліях Матвія (26:6-
7) та Марка (14:3). Згідно іудейської  традиції, витирати волоссям ноги 
могла лише дружина. Дослідники пишуть, що після розп’яття Ісуса Марія 
Магдалина, яка була вагітною (чому її й називають «грішницею») втекла з 
Іудеї в римську провінцію Галлія, де й померла у віці 63-х років і де в 
містечку Сент-Бом є її могила . В 1970 році пресвітеріанський пастор 
Вільям Філіпс видрукував книгу «Чи був Ісус одруженим», в якій доводив, 
що «так», бо ж неодружений чоловік-іудей того часу вважався в 
суспільстві ізгоєм. 

В пресі часто вживається поняття «бабине літо». Журналісти його 

настання пов’язують з теплими днями осінніх місяців вересня чи навіть 
жовтня. А між тим «бабине літо» має конкретні дати в календарі. Як 
відомо, раніше новий рік починався з 1 вересня (тепер 14 вересня за новим 
стилем). Одна з оповідей розповідає, що зайнятість на 
сільськогосподарській ниві в кінці літа не давала можливості жінкам хоч 
трохи відпочити, відчути літню теплінь. Літо проходило, а сил на зиму 
жінки так і не набралися. І ось щоб хоч якось вдовольнити забаганки 
жінок, компенсувати їм неодержане, Бог нібито вирішив продовжив їм ще 
на тиждень літо, це б то з 15 по 21 вересня (А.Колодний). 

Біблія твердить, що життя на Землі створив Бог. А ось газета «Експрес» 
(№150) видрукувала статтю «Життя 
упало із Космосу». Згідно інформації 
відділу фізики планет та малих 
космічних тіл Сонячної системи 
Інституту космічних досліджень 
РАН, під час дослідження штучних 
метеоритів  виявилося, що високі 
температури майже не вплинули на 
скам’янілі форми життя. Відтак 
висновок: якщо десь поза межами 
Землі існувало життя, то його 
рештки мали всі шанси дістатися 
Землі. Крім того, якщо бактерії 
містяться не зовні, а всередині 
пористої породи, то вони мають шанс залишатися живими упродовж 
подорожі Космосом та найбільш жорсткого випробування – падіння крізь 
атмосферу Землі. Існує думка, що епідемію грипу-іспанки з собою приніс 
Тунгуський метеорит. 

Кримські драйвери на глибині всього 14 метрів знайшли на узбережжі 
Тарханкута залишки печерних помешкань із 
рівномірними вікнами й  сходами-плитами та 
ціле поселення з будинками, храмами й 
шляхами. Виявлено багато різних унікальних 
старожитніх раритетів. Вчені вважають, що 
місто поглинуло море десь 7,5 тис. років тому 
внаслідок Всесвітнього потопу. Багато 
дослідників вважають, що саме в Чорному морі 
варто шукати сліди древніх цивілізацій. 
Знаменитий океанолог Роберт Балард, 
досліджуючи дно Чорного моря, має надію 
знайти нові аргументи того, що саме утворення 
цього моря стало підгрунтям біблійного опису 
Всесвітнього потопу й саме тут треба шукати 
ковчег Ноя (Голос України. - №223). 
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Незважаючи на спроби різних християнських церков нав’язати світові свої   

легенди щодо творіння живого, 
науковці різних університетів Заходу 
час від часу висувають все нові й 
нові гіпотези, які далекі від 
біблійної оповіді. Вчені Університету 
Руттерс (США) виявили, яка подія 
привела до виникнення життя на 
Землі. Науковці вважають, що 
поштовхом став епізод, коли 

амебоподібний організм поглинув 
бактерію, яка мала здатність за 
допомогою сонячного проміння 
розкладати воду і вивільняти кисень – 
тобто здатну до фотосинтезу. Замість 
того, щоб стати здобичею цього 
організму, бактерія поселилася в 
ньому і стала спільним предком 
всього рослинного світу Землі. Це 
відбулося 1,9 млрд. років тому. Опісля потомки цього організму 
наповнили атмосферу киснем. Проведений вченими генетичний аналіз 
хлоропластів різних видів рослин засвідчив, що всі вони повинні були 
мати спільного предка. 

 

 



Закінчення. Поч. 2-й crop, обкладинки.

навіть заважає, історія України і її історична доля — не для них, світочів українського 
національного духу вони й не згадають. Відтак — чужі на своїй землі. Образно кажучи, 
їдять сало, не згадуючи, що воно українське. А  якщо буде треба, то за шмат гнилої ков
баси...

Т о ж  чи існує загроза корінному етносу з  боку релігійних спільнот, що діють на її тере
нах. Так, існує. Н е стану тут конкретно називати релігійні спільноти, послідовники яких є 
автіорами чи ж  захисниками певних антиукраїнських концепцій, але ж  вони є. Серед цих 
концепцій: Україна — це «окраина» іншої держави, до якої вона неодмінно має входити; 
українці — це близнюки єдиної колиски, що називається Київська Русь і в якій вони 
мають старшого брата, якого мають кохати, слухатися і разом з ним в цій колисці сидіти; 
мова українська — це суржик польської і російської; православ’я єдине, позанаціональне, 
а відтак якогось Українського Православ’я не існує; У Г К Ц  не самостійна, як це було виз
начено Артикулами Берестейської унії 1596 року, церковна спільнота, а один із фрагмен
тів Римо-Католицької Церкви та ін. Національній безпеці України загрожує також 
викрадення Московською Православною Церквою, що з'явилася лише в X V  столітті, 
історії Українського Православ'я з метою в такий спосіб виправдати духовну колонізацію 
України. Загрозою національній безпеці нашої країни є діяльність біляцерковних братств 
Московсько-Православної Церкви України, які через свої хресні ходи й інші зборища 
прагнуть повернути колесо історії назад, зокрема утверджуючи в мирянській суспільній 
думці гасло «Православие. Самодержавие. Народность» і царепоклоніння перед імпера
тором Миколою II. Національній безпеці України загрожує також організований на єпар- 
хіяльному рівні структурами У П Ц  М П  регіональний сепаратизм. Т ут маємо діяльність 
священиків цієї Церкви в русинському русі на Закарпатті, підбурювані митрополитом 
Агафангелом новоросійські настрої і діяльність з такою орієнтацією біляцерковних спіль
нот південного регіону, мовчанку церковних достойників щодо сепаратизму на Сході кра
їни, де звучить ідея автономного Донецького виокремлення з української держави.

Щ об гарантувати національну безпеку українства, на мою думку, слід: поширити дію 
закону про державну мову і на релігійні спільноти; заборонити антиукраїнську москов
сько-православну пресу єпархій Сходу і Півдня й діяльність біляцерковних структур, що 
мають українофобську зорієнтованість; притягувати до судової відповідальності і навіть 
тюремного ув'язнення церковних діячів, що посягають на національну безпеку; при реє
страції релігійних спільнот державним органам враховувати їх зорієнтованість на збере
ження національної безпеки. Національна безпека України вимагає також відвернення 
втручання у сферу релігійного життя країни зарубіжних релігійних центрів, зокрема 
Московського Патріархату, Ватикану, ісламських центрів тощо. Слід знімати з реєстра
ції етнонаціональні меншини, діяльність яких має відцентровий характер, постає у формі 
перетворення їх на українських теренах у фрагменти матірної держави. М З С  слід також 
робити попередження послам країн, які прагнуть використовувати етнорелігійні спільно
ти, покликані до релігійної діяльності, в інтересах своїх держав.

Відтак проблема ролі релігійного чинника в гарантуванні національної безпеки Украї
ни є на часі. Тією чи іншою своєю діяльністю більшість релігійних спільнот несуть націо
нальну небезпеку. Т о ж, приймаючи новий Закон про свободу совісті, треба враховувати 
в ньому цей аспект відносин держава-церква. М оже варто продумати й вжити механізм 
конкордатів між державою і релігійними спільнотами.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ
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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 життя. У нас 
особливо не вистачає інформацій про конфесійне буття на місцевому рівні. До 
нас не надходять періодичні релігійні видання з областей, районів. То ж будемо 
дякувати тим, хто допоможе розширити межі наших інформацій.
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