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ПАМ’ЯТАЄМО -  ПОМ’ЯНЕМО
Шановний Читачу! Поминки... Гробки... Певно знаєш, що цими словами (може й іншими) у нас в Україні 

називають насамперед звичай в один із днів кінця квітня чи початку травня всією громадою того або іншого 
поселення приходити на цвинтар з метою вшанування своїх рідних, друзів чи знайомих, яких вже немає 
серед нас, але пам'ять про яких для нас є святою. Згадаймо, що під час похорон їх звучало: вічна пам'ять! 
Вшановуючи своїх небіжчиків, ми водночас вшановуємо всіх, хто одержав свою довічність в поселеннях мер
твих. Смерть їх всіх тілесно урівняла, а ось духовно вони постають нерівними, різними, бо ж пам'ять про кож
ного збережена своя і зберігається по-своєму. Не до кожного з них приходять їх рідні чи близькі люди, хоч 
вони, напевне, щодня очікують на них, бо ж під час похорон обіцяли їх не забувати. Так, мені тяжко на серці 
від того, що уже більше десяти років не був біля братських могил в Суджі Курській і Губівці Кіровоградській, де 
із своїми бойовими побратимами у братській могилі знайшли свою вічну домівку загиблі на полях ВВВ мій 
рідний брат Вітя і батько Микола. Але щороку (й не один раз) я буваю на могилі рідної моєї нені Євдокії Пана
сівни в Смілі Черкаській. Хоч останні роки свого життя вона проживала у нас в Києві, але марила рідним 
містом, де знаходиться наша батьківська домівка, де жили й ще живуть ті, кого мама добре знала і кому само
віддано допомагала у всьому не один десяток років і хто може був в чомусь їй ріднішим за сина, бо ж  знахо
дився щогодини її життя поруч, а син навідував матір десь раз на місяць. Стоячи тепер біля могили мами і віт
чима Гордія Івановича, подумки розмовляю з ними, розповідаю про своє життя. При цьому цілковито занурю
юся у свою пам'ять. Вона проносить перед тобою прожиті разом роки, навіть дні й години, коли жив у поцей- 
біччі разом з ними. Тоді здавалося, що це «разом» буде вічністю, атому може й не завжди спішив до їх помеш
кання, хоч вони чекали тебе щодня й щогодини. Коли, приїхавши, витирав материнські сльози і доводив рід
ній, що був у неї місяць тому, вона завжди казала, що то було десь півроку. І в цьому своєму відліку часу мама 
була права, бо ж при очікуванні час летить надто повільно, він своєрідно загальмовується. Залишена один на 
один у своїй хаті, вона плакала від своєї одинокості, а відтак -  забутості й непотрібності, і водночас не хотіла 
їхати до тебе на поселення, бо ж  рідна хата була для неї святинею, яку вона, як те було в минулих поколіннях, 
хотіла передати тобі у власність на проживання. Нині картаєш себе тим, що в чомусь недолюбив рідну, не 
виявляв щодо неї сповна свою ласки, тепло і увагу. Болить серце від того, що те вже не повернути і водночас 
не можна забути. Мама гірко плакала, коли я із своєю сім'єю від'їздив від неї, бо ж  вона у цьому твоєму від'їз
ді вбачала свою непотрібність, другорядність, відчувала свою сирітськість.

Я дуже люблю свою маму, але це вже не та любов, на яку вона очікувала за свого життя. Мами вже немає 
і ніколи не буде. Роки життя летять надто швидко. То ж всі ми, дочки і сини, маємо не забувати виявляти часті
ше і більше свою любов до них, виявляти її у формах теплих поцілунків, ласок, відчутних обнімок, що не замі
нюють їм твої якісь матеріальні гостинці чи грошові подачки.

А тепер стоїш перед могилкою батьків, плачеш в душі і в якійсь невидимій аурі мовчазно спілкуєшся з 
рідними для тебе людьми, чуєш їх голос. Щоразу зринають перед тобою якісь нові епізоди життя. Що харак
терно, вони частіше постають нерадісними, нещасливими. При цьому ловиш себе на думці, а чи ж були у 
твоєму житті інші, приємніші. Згадую роки війни, коли ми з мамою залишилися без житла, бо ж прибула з емі
грації у Домантово поміщиця Чайковська виселила нас із свого двохповерхового будинку, в якому розміщу
валася сільська лікарня і було житло нашої сім'ї, бо ж батько мій був лікарем. Спасала нас тоді лише корова 
Муська, яка одна втекла із «німецького полонення» всіх корів села і стала годувальницею для всіх дітей оку
пованого Домантово. Згадую босоноге дитинство шкільних повоєнних років, голодні роки студентства... І 
завжди у ці тяжкі часи життя поруч із тобою була мама, яка самовід дано і самопожертвно прагнула полегши
ти твоє буття, дати тобі освіту, щоб ти став значимою людиною. То ж у кожній своїй життєвій вдачі я відзнахо- 
джу насамперед її -  рідну й безкорисну. І нині дивляться на тебе з пам'ятникової фотографії мамині очі й ніби
то говорять тобі: «Сину, будь щасливий, я цього хотіла, жила для цього».

Відвідуючи рідні могили, завжди ставиш перед собою питання про сенс твого земного життя. Я не сприй
маю антропоморфні уявлення Бога, який при цьому постає як бухгалтер, що розмістився десь там на небесі 
і за бухгалтерським принципом дебет-кребет оцінює твоє життя. Для мене чужим є вчення про людину як грі
ховну істоту. Оскільки все у своєму житті я прагну робити на підставі загальнолюдських моральних принципів 
людинолюбства, то ж не вважаю себе грішною істотою, яка має все життя проводити у молитві каяття і постій
ного прохання «прости», «помилуй», «подай» і т.п. Для мене вічне життя не десь там і колись, а тут і тепер. Я 
маю віддати щодення своє на творення добра, значимого для всіх, хто нині поруч, на творення того, що буде
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ 1 ЦЕРКВИ

Духовний майдан, присвячений проблемам подолання і профілактики
алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших залежностей, пройшов ІЗ 
травня в Івано-Франківську. У спільній молитві взяло участь духовенство 
УГКЦ, УГІУ КП та УАПЦ. Майданом було напрацьовано і прийнято спільне 
звернення до влади з приводу болючих проблем сучасності.

Свос перебування в Стамбулі на фінальному 
матчі кубка УЄФА Президент В.Юіценко 
поєднав із зустріччю з Вселенським
Патріархом Варфоломієм І. Під час 
аудієнції у владики йшла мова про стан 
Українського Православ’я, можливість 
проведення в Києві зустрічі глав 
православних Церков, відкриття в Києві 
постійного представництва Вселенської 
Патріархії тощо.

Предстоятель УПЦ КП Філарет,
підгримуючи думку про необхідність збереження в обрядовому вжитку
церковно-слов’янської мови, водночас фактично виступає проти
відродження в Україні і в керованій ним Церкві рідної українцям її 
вимови - церковно-слов’янської з українською орфоепією. На заклик 
відомого славіста Василя Німчука відновити історичну справедливість -

українську редакцію церковно-слов’янської 
мови, Патріарх зауважив, що в Церкві 
вимагають від священиків і студентів 
духовних навчальних закладів, щоб вони 
знали церковно-слов’янську, але ж  з 
російською вимовою. «Тому, що тут вона 
так ужилася». Відтак -  маємо у 
філаретівській інтерпретації обстоювану 
регіогналами і комуністами двомовність. 
В храмах Київського Патріархату молебні 
правлять церковно-слов’янською з 
російською орфоепією. Ось і вся 
українськість владики! (Голос Православ’я.- 
№9). На Патріарха не подіяли наступні 
аргументи науковця: «Ви могли б зробити 
величезну, корисну для української



з
культури справу - потрохи відновлювати на українських землях рідну вимову 
церковнослов’янських текстів, яка від найдавніших часів була тут звичною, 
органічною. Відомо, що російську орфоепію в Україні почав запроваджувати 
в самому кінці XVIII ст. Київський митрополит Самуїл (Мисливський), який 
більшу частину свого життя провів в Росії. Впровадження російської вимови 
церковно-слов’янських текстів йшло дуже повільно, бо народ, природно, 
робив сиротив. Ще в середині XIX ст. у храмах України панувала рідна 
орфоепія. Існують беззаперечні свідчення того, що Тарас Шевченко читав 
церковнослов’янські тексти на український лад. Десь у кінці XIX ст. російська 
вимова витіснила українську. Це була величезна втрата для нашої культури, 
бо мова церковних відправ утратила ознаки українськості і ореол святенності 
залишився тільки на російській орфоепії. Рідна вимова збереглася тільки в 
Галичині, на Буковині й Закарпатті, поза межами колишньої Російської 
імперії... Думаю, що доцільно було б в храмах УПЦ Київського Патріархату, в 
яких правиться церковно-слов’янською мовою... відновити історичну 
справедливість -  українську редакцію церковно-слов’янської мови.... Я вже 
про це казав і представникам інших українських традиційних Церков. 
Пропонував , щоб не переривати тисячолітню традицію, яка йде ще від часів 
Хрещення Київської Русі, необхідно кілька разів на рік Божу Службу 
обов’язково правити українською редакцією церковно-слов’янської мови». 
Відтак в Церкві, яка претендує на вираження Київської традиції Православ’я, 
наявне нехтування нею главою Церкви на догоду Московським традиціям. Та 
й не тільки в цьому. Притаманний Київському Православ’ю принцип 
собор поправності в УПЦ КП нсхтусться монархічним правлінням Патріарха, 
а демократизм цього Православ’я -  принципом «я так думаю», а відтак цс є 
істина. Останнє виявилося хоча б в тому, що без обговорення на 
Архієрейському соборі було відкинуто пропозицію Константинополя про 
умови входження УПЦ КП до цього Патріархату, бо ж в пропозиції 
Константинополя висунення від УПЦ КП трьох кандидатур на посаду 
Предстоятеля -митрополита пониженої в ранзі Церкви -  Філарст вбачив 
можливу заміну Варфоломієм її глави. В такий спосіб лише із-за амбіцій 
однієї особи УПЦ КП втратила можливість входження в канонічне поле 
світового Православ’я, визнання благодатиості коєних в ній всіх висвячень і 
здійсненних таїнств.

Московсько-православна газета
«Мнр»(№16), повідомляючи про 
зустріч прем’єра України Юлії 
Тимошенко із Патріархом Кирилом, 
зауважує, т о  вона відбулася у 
закритому форматі. Вітаючи 
Прем’єра, Патріарх наголосив: «Мы 
не просто православные страны, но 
страны, связанные единой традицией, 
единой историей, единой Церковью.
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Мы вместе составляем опору восточнословянской цивилизации. Это должно 
помогать нам выстраивать отношения по всем направлениям. Для нас Киев -  
это Константинополь, это духовная столица русского Православия». 
Коментуючи зустріч, газета пише: «Если эта встреча и состоялась, то только 
лишь в формальном виде, но никак не ради оказания Патриархом духовной 
помощи жене-мироносице. Ибо сама «жена» явила себя не мироносицей, но 
отступницей. Отступницей от Христа, отступницей от Единой Соборной и 
Апостольской Церкви». При цьому «отстуиництво» Тимошенко газета вбачає 
в тому, що Юлія Володимирівна у Пасхальну ніч «шаталась по задворках 
церковной жизни», но «раскольническим храмам». В «Газете по-киевски» 
з’явилася інформація, згідно якої під час зустрічі з Прем’єром України 
Патріарх Кирило порушив питання усунення з посади голови 
Держкомнацрелігій Олександра Сагана, бо ж, дивись, він є виконавцем 
задуму Ющенка про Помісну Православну Церкву. Говориться, що Патріарх 
навіть пригрозив, що не приїде, якщо не усунуть О.Сагана. Повернувшись 
додому, Юлія Володимирівна нібито й зреалізувала через свого правосидця- 
баптиста Турчинова побажання Московського православного володаря. То ж 
«наші воріженьки» не лише не згинули, а ще й командують нами.

Росія нахабно втручається у внутрішні справи України. Її посол 
В.Чорномордін під час зустрічі із групою співробітників ОБСЄ заявив про 
наявність в Україні нехтувань правами російськомовного населення, 
витіснення російськомовних каналів з системи українського телебачення і 
радіомовлення. При цьому цей відомий діяч з російсько-імперськими 
амбіціями не зауважив на тому, що в Росії 
взагалі немає українських шкіл, що навіть в 
бібліотеці української літератури в Москві 
увільнили україномовний штат, що тут 
відсутні хоч якісь україномовні теле- чи 
радіоканали. Він не сказав, яким чином 
опинилися в Україні ті, хто нині претендує на 
російську мову. Це -  колонізатори, а відтак, 
якщо їм не подобається відродження української України, то можна 
скористатися запрошення тоді ще Президента В.Путіна повертатися додому і 
освоювати «Сибирь далёкую». А так її освоюють українські заробітчани, а в 
цей час в українські міста їдуть «братья единоверные». А ми лише співаємо: 
«Згинуть наші воріженьки...», а вони не гинуть, бо ж ми їм в цьому не 
допомагаємо, плазуючи всіляко перед «старшим братом»..

Діяльність на українському телебаченні Савіка Шустера львівська преса 
розглядає як вияв сіоністського шабашу. Його телевізійні програми - 
«Свобода», а потім «Шустер Libe» -це не просто журналістські бізнесові 
проекти, спрямовані на розвиток свободи слова, а дискредитація українського 
політикуму перед світом, роздирання України на регіони, прирівнювання 
українського націоналізму до фашизму, засіб русифікації українців, 
розпалювання антисемітської істерії тощо. Шустер на догоду скоріше
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депутату Фельдману загострює питання 
існування в Україні расової і релігійної 
нетерпимості, ксенофобії та антисемітизму.
Так, упродовж п’ятничної передачі 8 травня 
українські патріоти виставлялися як фашисти 
та людиноненависники. В такий спосіб 
неслов’янин Шустер розгортає
цілеспрямовано з інспірування іноземних 
спецслужб пропагандистську кампанію з 
дискредитації в очах світової іромадськості 
української нації і України як держави, 
вдається до неприпустимого і нахабного 
приниження українців і України, забравшись на їх рідні терени. Рівненська 
організація УНП вимагає від Президента України дати публічну оцінку 
антиукраїнської діяльності Савіка Шустера, а посла Ізраїлю в Україні Зіну 
Калай-Клайтман, яка співзвучна з ним, а відтак втручається у внутрішні 
справи України, оголосити персоною нон-ірата (За вільну Україну. -  14 
травня).

З 16 квітня Конгрес Українських Націоналістів розпочав акцію протесту з 
вимогою демонтувати каплицю УПЦ МП, яка незаконно побудована на

території Національного історичного музею. 
Учасники акції звернулися з листом до 
Президента В.Ющенка, в якому висловлюють 
свої сподівання на підтримку. «Віримо, що Ви 
захистите історичну пам’ятку українського 
народу Десятинну церкву», - говориться в 
ньому. Біля музею відкрито також «Стіну 
ганьби» київській владі та УПЦ МП, на якій 
бажаючі можуть залишити свої міркування 
щодо московсько-православної експансії в 
Україні (Нація і держава. - №18).

Обстоювана Патріархом РПЦ Кирилом ідея східнослов’янської цивілізації, 
сформованої на основі цінностей православ’я, стає домінуючою на 
багатьох конференціях, що проводяться в Україні при активній участі в них 
науковців-росіян та євреїв. Таким був і «Собор словянских народов», який 
відбувся у квітні в Києві і про який інформує видруковувана у Харківській 
єпархії УПЦ МП газета «Русь Триєдиная» (№4). Доповідачами на Соборі 
були переважно особи російської національності (Крутов, Бурляев, Азаров, 
Алексеев, Івашов, Чернов та ін. Відкривав його малорос Петро Толочко, який 
у своїх наукових здобутках не пішов далі відомої версії Рибакова про Київ як 
колиску трьох народів, забігли на нього і політичні невдахи Семиноженко та 
Вітренко. При цьому учасники зібрання користувалися версією, що 
«триединый русский народ создан по Образу и Подобию Святой Троицы. 
Триединый русский народ -  не устаревшее понятие, а объективная
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реальность. За тысячелетнюю историю наш народ смог создать уникальную 
цивилизацию». Жодний із виступаючих на Соборі не сказав, що триєдність ця 
була вивершена внаслідок колонізаторської політики Московії, що при цьому 
була засобами сили знищена національна самобутність інших, окрім 
москвинів, що Московська імперія законсервувала свій і колонізовані народи 
на рівні темного середньовіччя, а відтак із-за цього всі східнослов’янські 
народи виявилися відсталими в історичному поступі. У своєму Патріаршому 
посланні учасникам Собору Кирило виголосив далекі від наукової істинності, 
приховані російсько-імперські сентенції. Ось вони: «Уверен, что в наше 
лукавое время христианская закваска восточноевропейской цивилизации 
может стать спасительным лекарством как от проявлений национальной 
нетерпимости и экстремизма, так и от духовного беспамятства, 
разрушающего культурное, языковое и религиозное единство наших братских 
народов». Можна вітати митрополита із самовизнанням своєї 
«беспамятности», бо ж так зване «культурное, языковое и религиозное 
единство» в Україні сформувала її 350-річна колонізація Московською 
імперією і її Православною Церквою. До того ж, великодержавним й 
імперським є «безпам’ятство» Кирила. Чогось він не забув 1020-річчя від дня 
хрещення Русі, яке дає можливість Московському Патріархату спекулювати 
на єдиної колиски, єдиної «Русско-православности», але «забув» те, що в 
цьому ж 2008 році була ще одна дата -  460-річчя постання незалежності 
Московської митрополії, а відтак постання самостійності Російського 
Православ’я. У 1948 році за Сталіна цю дату відзначали надто гучно, а тепер 
забули, бо ж треба «обгрунтовувати», крадучи значимий фрагмент з історії 
Українського Православ’я, що в 1020 році з’явилася саме Східнослов’янська 
цивілізація (А.Колодний).

Гак званий Георгіївський хресний хід 6 травня зібрав до Києва 
антиукраїнську рать з різних куточків країни. Тут були ходоки і з ВОО 

Православно-патріотичного об’єднання, і з Союзу 
Православних Братств України, і з «Духовно- 
патріотичного Союзу Новороссия», і з «Войска Верных 
Казаков Североморских им. Суворова», і з «Союза 
Верных Казаков». Хоч хід нібито й був присвячений 64-й 
річниці Перемоги, але гасла його й оформлення були явно 
не українсько-незалежніїцькі. Так, йшла мова про Мазепу 
як зрадника, але ж він не зрадив Україну, а відмовився 
служити Московському колонізатору. Спів «Боже, Царя 

храни» засвідчував прагнення учасників до реанімації Російської імперії, бо ж 
українці ніколи свого царя не мали. Ходоки виступили також проти участі 
України в НАТО, але ж події в Грузії засвідчили, що гарантом від анексій 
Росією під вигаданими приводами земель України може служити лише ця 
спільнота. Чомусь ходоки бачили агресивну політику лише США, 
протестуючи проти неї біля посольства цієї країни, а агресію Росії щодо 
Грузії, збройне придушення повстання чеченського народу у його боротьбі за



свою незалежність вони не побачили. Після всього стас зрозумілим, хто може 
фінансувати такі ходи і дворушність УПЦ МП, якщо вона, засудивши 
«політичне православ’я», дозволяє розпочинати їх з подвір’я святині саме 
Українського Православ’я -  Києво-Печерської Лаври.

Антиукраїнські шабаші проводиться в Україні з наросгаючоб силою. Так, на 
екранах з’явився кінофільм Галини Царьової «Царь грядёт». Основна ідея 
фільму: віддали владу Царську самодержавну в сатанинські лапи, не 
виступивши на захист Віри, Царя й Вітчизни. На липень заплановано 
проведення в столиці незалежної України (в чому й парадокс затії!) науково- 
практичної конференції «Киев в период русской православной монархии». 
Метою конференції є популяризація Російського Православного Царя й 
інших членів царської сім’ї на Україні. Наступна конференція «Романовы в 
Києве» відкриває, як сказано в її реламі, цикл конференцій про діяння і 
заслуги царської влади в Малоросії (Новороссийский курьер. - №4).

Митрополит Агафангел вважає, що заходи із повернення України до своєї не 
сплюндрованої російським колонізатором культури, до своєї дійсної історії, 
повернення Україні не в оббреханому вигляді її героїв, є «антирусской 
ировоі^іш£Й, которая творится на Украине с согласия и при участии

самого Президента». Владика заявляє, що 
основна частина єпископату Московсько- 
Православної Церкви України виступає проти 
зняття анафеми з Мазепи. Дивного чогось в 
такій логіці мислення Агафангела немає, бо ж 
він є росіянином на українських (правда, він 
каже новоросійських) теренах. Для нього 

.дійсно Мазепа є зрадником, бо ж він виступив 
проти Московських колонізаторів, потомком 
яких є й Олексій Михайлович Саввін. То ж 
якщо для його вуха оцінка Мазепи як борця за 
українську незалежність звучить єретично, то 
в Росії бачення гетьмана зрадником не 
викликає заперечень і там можна почувати 
себе комфортно. То ж, Боже, поверни 
комфорт владиці!

Слугуючи гаслом «не дадим этой обанкротившейся власти переписать историю в 
угоду прислужникам фашистов и коллаборационистов, «Общевоинский 
союз Украины», якого пропагує і кришує московська-нравославиа газета із 
Дніпропетровська «Мир»(№16), закликає співвітчизників до об’єднання, 
створення «народного ополчення» (?), щоб «поднять на борьбу всех 
честных тружеников в нашей стране, чтобы грудыо защитить Родину от 
озверейвшей прослойки цепляющихся за власть моральных и политических 
банкротов. Славные боевые традиции требуют, чтобы в наших рядах нсбыло 
места нытикам и трусам, паникёрам и провокаторам, равнодушным и 
безответственным, чтобы каждый из нас не знал страха в этой борьбе и
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самоотверженно шёл на нашу «Отечественную» освободительную и 
очистительную войну против последышей предателей и 
коллаборационистов».

Президент Віктор Ющенко вирішив скористатися запрошенням відвідати 
Ватикан. Правда, вже давно преса зауважила на тому, що поїздки Ющенка за 
кордон -  це великі витрати державних коштів, бо ж для господарки чи 
духовної сфери вони мало чого дають. Свідченням цього є й остання поїздка 
до Туреччини нібито для зустрічі там із Патріархом Варфоломієм, а насправді 
-  на футбольний матч за кубок УЄФА. То ж Ющенко спішить їздити, бо ж 
скоро лахва за державні кошти здійснити в пізнавальну поїздку в закордоння 
минеться. Як сказав ректор Українського університету Борис Гудзяк, який 
супроводжуватиме Ющенка до Ватикану , «Президент перебуватиме в Римі 
кілька годин, основною метою буде зустріч з Папою» (Україна молода. - 
№96). Як знаємо, ніяких попередніх підготовчих заходів до цієї поїздки 
Президента не було. А між тим Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ разом з 
іншими установами провели вже три наукові конференції із циклу «Україна- 
Ватикан», йде підготовка до такої в Римі. Видрукувані матеріали двох 
конференцій. Правда, незрозуміло, як, їдучи до Ватикану, В.Ющенко не 
зустрінеться із Президентом Італійської республіки, на території якої в Римі 
розміщена ця маленька, всього на 44 га, держава. Економлячи кошти, 
державні діячі інших країн не їздять до Риму лише для зустрічі з Папою, а 
приєднують цю офіційну церемонію до офіційної поїздки до Італії. З нагоди 
поїздки навіть було оприлюднено спеціальний указ Президента про його 
офіційний візит до Ватикану, яким було спущене Кабміну спеціальне 
доручення з приводу розробки заходів щодо цього візиту. В пресі 
зазначається, що Ющенко поїхав до Риму, щоб запросити Папу відвідати 
Україну. Але водночас звучить і застереження, що графік візитів Понтифікат 
вже узгоджений на наступні роки, а тому чи знайдеться в цьому графіку місце 
для відвідин України (тим більше в час президентствування Ющенка), то ще 
питання. При цьому Папи зважають і на те, яку реакцію може викликати цей 
візит з боку Московського Патріархату.

Уроки безпеки життєдіяльності й лекції шкільних психологів про здоровий 
спосіб життя залишаються неефективними при вихованні учнівської 
молоді. Майже 80% учнів в анонімній анкеті призналися, що регулярно п’ють 
пиво і навіть вживають міцніші напої. Відтак в Маріуполі освітяни вирішили 
для виховання учнів скористатися послугами священиків. Тепер вони ведуть 
бесіди з дітьми про сенс і спосіб життя. Який ефект це дасть, це ще невідомо.

У київських церквах з'явилися онлайн-молитви і співаючі скриньки для 
милостині. Так, в Іонівському монастирі є свій сайт, на якому можна 
послухати в прямому ефірі богослужіння і задати питання 
священнослужителю. У планах адміністратора сайту отця Савви запустити ще 
й відеотрансляцію богослужінь. В паломницько-місіонерському центрі 
Федорівської парафії з’явилося табло, що повідомляє про найближчі церковні 
події і служби. А в Києво-Печерській лаврі є співуча скринька для



пожертвувань. Голосність мелодії її залежить від суми вставленої купюри. 
Скриньку подарував один політик, але вона не сподобалася настоятелеві 
монастиря, тому її виставляють лише під час церковних ярмарок. В Лаврі є 
ще батло-карти: натискаєш на кнопку -  і на моніторі висвічується заданий 
маршрут по монастирю.

Московський зайда в Україну Одеський митрополит Агафангел протии 
зняття анафеми із гетьмана Івана Мазепи. «Церковь Христова не может 
подвергнуть осуждению, неправомерно отлучить кого бы то ни было, - 
наголосив владика. -  Единственным условием снятия анафемы является 
покаяние того, кто ей предан. А так как согласно учению Православной 
Церкви после смерти покаяние невозможно, то и снятие анафемы с Мазепы 
быть не может. Поэтому я категорически против шумихи вокруг церковной 
реабилитации гетмана и не приемлю никаких торжеств в его честь» (Русь 
державная. - №5).

Землячок Президента В.Ющенка головний редактор «України молодої» пан 
Дорошенко, як і сам Гарант, активно прилучився до протиставлення 
борців за українську Україну. У нього «перепадає на бублики», як казав 
Карась у «Запорожці за Дунаєм», і Кравчуку, завдяки мудрості якого ми 
маємо незалежну Україну, і рухівським діячам (Косіву, Тарасюку, 
Яворівському, Мовчану, багатьом іншим українофілам). І на Відділення 
релігієзнавства, і на мене, як його керівника, було «бочка накотилася» із 
шпальт УМ. Ось бочки чомусь не котяться тільки на тих, хто після відходу 
Ющенка з посади понищить все, що він робив у своїх намірах українського 
відродження, збереження пам’яті українства. Будугь і державна двомовність, і 
пам’ятники Петру й Катерині, і реалізація гасел: «Геть від НАТО!» і «Россия, 
Украина, Беларусь -  єдиная Святая Русь». Чогось в газеті не зауважили на 
мудрому вислові Стецківа щодо Ющенка: «Це ж треба було виявити таке 
вміння, щоб перетворити всіх своїх друзів у ворогів». Тут хочеться згадати 
слова із російської пісні «нас на бабу променял». Мене обурило ще й те, що 
редактор «України молодої» пан Дорошенко, знаючи добре Олександра 
Сагана і його діяння з вибудови в Україні Помісної Православної Церкви, 
раптом подає його в числі за 27 травня як «пропагандиста секти саєнтології». 
Відділенню релігієзнавство, де в штаті працював О.Саган, приходиться 
вивчати різні віросповідання, видруковувати про них книги, брошури чи 
статті. Я, скажімо, писав про мормонів, РУНВвіру, видрукував в «Релігійній 
панорамі» матеріал про понад двадцять конфесії!, але ж це не означає, що від 
цього я став їх послідовником. Відтак і Саган з Єленським, до речі, 
виконуючи завдання Президії НАН України, підготувуали матеріал про 
саєнтологів, який опісля був видрукуваний. В останньому чогось зазорного 
немає, бо ж Відділення започаткувало видрук брошур проекту «Конфесії 
України». То ж ще питанням є те, хто більше добра бажає українській 
Україні: чи той, хто діє за принципом «бий свого, щоб і чужий боявся», а чи ж 
той, хто дає об’єктивні, неспотворені знання для можливого слугування в
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такий спосіб тим, хто мудро буде користатися ними при розбудові духовності 
незалежної України (А.Колодний).

Львівський музей історії релігії проводить екскурсії-містерн «Ніч у
музеї».Музей засновано ще в 1973 році. Він розміщений у колишньому 
Домініканському монастирі. На основі археологічних джерел, історичних 
документів, творів сакрального мистецтва музей представляє історію релігій в 
Україні від найдавніших часів до сьогодення. Експозиція музею побудована 
за такими розділами: «Релігія Давнього світу», «Юдаїзм», «Раннє
християнство», «Вірменська Церква», «Католицизм», «Православ’я в 
Україні», «Український греко-католицизм», «Східні релігії». Фондові колекції 
Музею налічують гіонад 50 тис. музейних предметів, зокрема велика збірка 
ікон XVI-XIX століть.

ПРАВОСЛАВ’Я

У Свято-Вознесенському монастирі УГІЦ МП, що на Буковині, 40-річний 
архімандрит Михайло Логвин усиновив 32 сиріт. Разом в 
організованому ним приюті сімейного типу знаходиться 220 дітей.
Сюди беруть навіть тих, кому медики ставлять смертельний діагноз. Так , 
в монастиру окремо живуть більше ЗО дітей, які мають діагноз ВІЧ- 
ініційованих. Дехто з останніх з часом навіть «видужував».В 
монастирському дитячому будинку є басейн, маленький зоопарк. Хоч на 
кожному поверсі у двох - жіночій і чоловічій -  будівлях є свої телевізори, 
але тут із-за моральних вад телепередач перевагу віддають DVD-дикам. 
Живуть діти в окремих кімнатах по 3-4 особи. Всі вони носять натільний 
хрестик, ходять на молитви, але до монашества їх тут не готують. На 
питання, де отець Логвин бере кошти на утримання сиротинця, він 
відповідає: «В Україні добрий народ не забуває про ближнього. У нас, 
гадаю, живуть найдобріші люди». В кінці 2008 року Указом Президента 
отцю Михайлу присвоєно звання «Героя України»(Сегодня. -  12 травня; 
Факты.- 15 травня).

Російська Православна Церква возвела у святі ледь не всіх царів, 
воєначальників, які постаралися в прихоплюванні для імперії чужих 
земельок і морів, а ось Українські Православні «сплять собі». Світові 
відомо, як багато зробив після Берестейської унії 1596 року для 
Українського Православ’я гетьман Сагайдачний, в боротьбі проти 
інославних ворогів він і загинув. Поховали його за вівтарем храму Кнєво- 
Братського монастиря, який в радянські часи був зруйнований.Саме 
Сагайдачний умовив Єрусалимського Патріарха Феофана висвятити 
ієрархію для відродженої Київської православної митрополії. Без цього 
акту Українське Православ’я гигнуло б назавжди. Саме Феофан висвятив 
на київського митрополита ігумена Михайлівського монастиря Іова 
Борецького. Для висвяти Сагайдачного Церква часто шукає якийсь факт 
індивідуального зцілення ним. Але ж Сагайдачний зцілив цілу Церкву.



Хіба це не чудо? Для Москви цей акт не мас принципового значення, бо ж 
вже тоді існувала незалежна Московська митрополія. їй навіть краще було 
б, якби цей акт не відбувся. Тоді їй легше було б красти для себе київську 
православну історію. Але дивує мовчання щодо Сагайдачного, його 
висвяти Церкви Київського Патріархату. Вона дочекається того, що було 
із висвятою митрополита Петра Могили. Поки УПЦ КП чомусь зволікав, 
Московський його висвятив, хоч, зауважу, Петро Могила ніякого 
відношення до цієї Церкви не мав, образно кажучи, не належав до її 
парафії. Згадую покійного патріарха Володимира (Романюка), коли він 
звернувся до нас з проханням прошерстити російсько-православний 
календар, яким продовжує і нині користуватися УПЦ КП, й дати 
пропозицію з приводу того, що треба звідти викинути чисто російське, а 
водночас назвати ті постаті української історії і культури, які варті 
висвяти. Ми це зробили, бо ж Патріарх шанував науку і не возносив себе 
як одноосібного вершителя дум і дій, як всезнаючого і вседостатнього 
церковного монарха. Шкода, що так рантово владика відправився (чи 
відправили) до Бога. Його задум залишився незреалізованим. Більше того, 
Київський Патріархат своїми висвятами храмів на честь Казанської Божої 
Матері продовжує оспівувати завойовницьку політику Московії, 
нехтуючи справедливою боротьбою за свою незалежність такого ж 
колонізованого росіянами волзсько-татарського народу, як і український. 
Мали б цим зайнятися і готувати відповідні рекомендації світсько 
дипломовані за історичним фахом пани Мицик і Рудюк, але вони чомусь 
вслухаються в сказане чи недоказане Патріархом, але ж він не має на тс 
належної освіти, освічувався в московсько-православних духовних 
навчальних інституціях (А.Колодний).

Архієпископ Димитрій в своїй статті в газеті «Голос Православ’я» (№10) 
гвенрдить, що «Українська Православна Церква протягом свого більш ніж 
тисячолітнього існування впливала на процес творення української 
нації...». При цьому владика картає тих «дехто», хто «на сьогодні 
повністю відкидає факт існування такого впливу». Не станемо тут 
дискусувати з владикою, бо ж може він нас сприйме не рівними собі, бо ж 
не читає праць, які говорять про дещо інше. Протягом більш ніж 
трьохстолітнього змосковщсного православ’я на українських теренах, як 
це слушно пише далеко більший для українців авторитет Володимир 
Сосюра у своїй «Третій Роті», воно призвело до того, що україгнець 
перестав ідентифікувати себе українцем, а коли його питали прой ого 
національну належність, то він тупо відповідав: ми - православні. Владика 
на досвіді своєї Церкви мав би це відчути. Бо ж якщо в Київському 
Патріархату десь чотири тисячі організацій, то Московський на 
українських теренах їх мас близько дванадцяти тисяч. І цей успіх ця 
Церква має завдяки сформованій Православною Церквою ідеї 
сдиноруськості, коли є єдина « русская национальность с тремья сё 
ответвлениями -  великороссами, малороссами и белороссамы». То ж не
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треба займатися приписками. Українців зберегли українцями далеко інші 
чинники. До речі, подібну Сосюрі думку про роль Прасолав’я в житті 
українства висловлював і перший Президент Академії наук України 
Вернадський.

Глава Відділу зовнішніх церковних зв’язків УГІЦ МП архімандрит Кирило, 
оправдуючись від штампу-оцінки «п’ята колона Москви», заявив:
«Ми є церквою нашого народу. Дехто розглядає нас як п’яту колону 
Москви... Але ми вболіваємо за формування української ідентичності і 
хочемо, щоб проект «Україна» відбувся. Ми видрукували «Молитвослов» 
Петра Могили, де молитви церковно-слов’янською подаються в 
паралельному перекладі українською мовою. А богослужіння 
здійснюються українською мовою там, де цього бажають самі парафіяни».

Архімандрит Кирило з УПЦ МП вважає, що, враховуючи нинішній стан в 
Православ’ї України, єдність в ньому слід шукати не на шляхах 
оголошення якоїсь із наявних церковних спільнот автокефальною. 
«Єдність потрібно шукати в іншому -  насамперед це подолання 
конфронтаційності у свідомості, у взаємовідносинах людей між собою. 
Коли ми перестанемо ненавидіти один одного тільки тому, що мій сусід 
ходить в іншу церкву, а я -  ще в іншу, то це стане першим зримим кроком 
до консолідації Українського Православ’я».

Московсько-Православною Церквою України утворено спеціальну 
комісію з вивчення питання анафемування Мазепи. Комісія завершить 
свою роботу годі, коли затихнуть політичні дискусії щодо гетьмана. Як 
заявив архімандрит Кирило з цієї Церкви, з Мазепи може бути знята 
анафема після завершення політичних спорів навколо його фігури. При 
цьому владика наголосив, що ще митрополит Київський і Галицький 
Антоній Храповицький на початку XX століття говорив, що, скоріше 
всього, гетьман Мазепа був підданий анафемі з політичних мотивів.

УПЦ МП засуджує прагнення своїх біляцерковних структур всіляко 
вин.’ячувати царя Миколу II, називати його «соискупителем Христу». 
Церква не приймає прагнення радикальних в православ’ї сил ставити царя 
ледь не в один ряд з Ісусом Христом.

Один із членів Священного Синоду УПЦ МП митрополит Одеський 
Агафангел заявив, що він «против любых путей уврачевания раскола, 
кроме канонического пути -  через покаяние. У православного народа 
Украины недоумение и справедливый протест вызывает грубое 
вмешательство во внутреннее дела Церкви некоторых государственных 
деятелей, нарушающих Конституцию страны и стремящихся вопреки воле 
народа на словах «объединить» Украинскую Православну Церковь с 
раскольниками-филаретовцами, а на самом деле растворить Православие в 
псевдоцерковных организациях, узаконить беззаконие. Из Украинской 
Православной Церкви пытаются сделать карианную политическую 
структуру, которая будет поддерживать нагнетаемую в Украине 
определёнными силами антироссийскую истерию. Учитывая тревожный



ход развития событий, нам следует, как никогда, тесно объединиться и 
дать отпор врагам Церкви, сохраняя богозаповеданное единство Русской 
Православной Церкви на всей ее канонической территории. Если же 
раскольники покаются, тогда уже можно говорить о дальнейшем... Это 
значит, что раскольники могут вернуться в Украинскую Православную 
Церковь, котрую возглавляет блаженнейший Владимир, митрополит 
Киевский и всея Украины, только через покаяние» (Русь державная. -  
№5).
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СВІТ ГРЕКО- I РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ

Утворена 44-ю сесією Синоду Єпископів Кисво-Галицького Верховного 
Архиепископства УГКЦ, що відбулася в заміській резиденції глави 
Церкви в селі Княжичі під Києвом, освітня рада мас розробити заходи з 
реалізації ухвали про розвиток церковного шкільництва в Україні. 
Мається на увазі всебічне сприяння бажанню громадськості мати свої 
загальноосвітні греко-католицькі школи, реалізації права громадян мати 
свої загальноосвітні церковні школи та бюджетну фінансову підтримку іх 
загальнообов’язкового освітнього стандарту.

Римо-католицька Церква має чітко визначену по кожній із семи дієцезій 
систему прощ. Так, паломники Львівської архідієцезії йтимуть до 
санктуарію Матерії Божої Більшівецької, що в Галицькому районі, Києво- 
Житомирської -  до санктуарію Матері Божої Бердичівської, Кам’янець- 
Подільської -  до Летичівської Богородиці, Олесько-Сімферопольської -  
до Баштанки Миколаївської на престольне свято та ін.

Оязичнене християнство поширюється не лише серед православних, а й 
греко-католиків. В регіонах поширення цієї конфесії часто з ’являється 
комусь (частіше дітям-дівчаткам) Матір Божа, відбувається оновлення 
ікон, а чи ж Ісуса або Богородицю прагнуть відшукати в якихось 
природних витворах-вигинах на деревині. При неосвіченості й 
світоглядній затемнсності голова працює на витвір фантазій. Івруюча 
людина баить те, що хоче бачити. Одного разу довелося бути із 
білобратчиками на молінні в лісі під Києвом. Раптом одна із віруючих 
закричала, що вона бачить на вершечку сосни Марію Деві Христос. В 
унісон з нею її «побачили» й ще п ’яток вірян. Питають мене: а Ви бачите? 
Неміг же я їх розчаровувати у їх видінні і сказав, що також бачу. 1 ось такі 
чи подібні видіння часто трапляються в тій чи іншій релігійній спільноті 
або ж в якомусь поселенні. На Закарпатті часто лунають чутки про зустріч 
дітьми десь біля якогось джерела Матері Божої. То дивись у селі 
Журавкові, що на Львівщині, на пеньку проявився лик Богородиці,то в 
селі Бринь, що на Франківщині, образ Богородиці побачили на оголенному 
стволі липи. Це має місце, зокрема, в селі Старицьківка на Потавщині. Тут 
спочатку на зрізі старої груші нібито з’явився образ Матері Божої, а тепер 
господар подвір’я, де це трапилося, вже говорить і про появу на зрізі лику 
Ісуса Христа. Нині наплив із-за розрекломаного Церквою «чуда» до



Старицьківки такий, що вже сільська рада вимушена не впускати машини 
в село із-за того бруду, який залишають після себе паломники. В наші дня 
Церкви частіше стали возити по парафіях якісь чудодійні ікони, а то й 
фрагменти розшматована кістяка якогось святого -  то голову, то руку чи 
кість, то ногу, а то дивись, щей щось інше привезуть, адже все тіло є 
святим. До яких витівок тільки не вдаються нині обрядослужителі, щоб 
тільки навернути побільше парафіян до храмів. А тут ще й прощі. 
Анекдотично звучить трагічний випадок на Львівщині, коли під час 
автоаварії загинуло аж семеро прочан до Крехова. То ж молилися всі 
надаремно, бо ж Богородиця не відвернула біду. Не їхали б (а такі були, 
що не поїхали) -  стовідсотково залишилися б живими. Замість того, щоб 
провести час в молитвах, у вивченні слова Божого, годинами, а то й 
добами паломники здійснюють сакральну екскурсію у сподіванні, що буде 
якийсь позитив. Так, учні з Івано-Франківська здійснили пішу прощу до 
села Погоня, в храмі якого зберігається нібито чудотворна ікона. Її десь 
знайшов ієромонах Никодим -  парох села. Як пише газета «Експрес» , про 
те, що після відвідин Погоні «найскладніші проблеми дивним чином 
вирішуються, принаймні так кажуть священники». А що вони інше 
можуть казати. Скоро в погоні за помітним прибутком чудотворні ікони 
чи ще щось може з’явитися ледь не в кожному храмі. І таке язичництво 
твориться не тільки в Україні. Благий намір спонукав і в Болгарії группу 
православних паломників йти в місто Ямбол для святкування Вознесіння 
Господнього. В группу врізався автобус, загинуло 16 осіб, 4 знаходяться в 
критичному стані. Факти із трагічними наслідками для паломників 
породжують різноманітні висновки: не по-язичницькому слід
вшановувати святих осіб; всі паломники були настільки грішні, що 
Господь не відвернув від них смерть; немає нічого святого в тому, чому 
паломники мали намір поклонятися; взагалі не існують як святі ті, хто 
вшановується паломництвом. То ж паломництво існує скоріше як ще одна 
із форм церковних поборів При цьому, як це визнають у названих вище 
Старицьківцях, «більшість паломників це просто допитливі люди, а таких, 
хто стоїть і молиться -  одиниці». Може тому Церкви не спішать з 
визнанням цих чудодіянь, бо ж все це спонукає на питання: чому це 
раптом та ж Богородиця Марія не з’явиться в нормальному (хай 
людському) образі і заявить, що ось я є і прийшла для того чи іншого, а то 
її відзнаходять в якомусь оновленні чи плачі ікон, у з’яві нібито її образу 
на гілках, пеньках,бликах Сонця чи фотознімках. Тут скоріше сприймаєш 
протестанське розуміння Бога, який в тобі, в не в якихось матеріальних 
витворах. Чекаєш, коли ж зрештою історичні Церкви засудять ось ці вияви 
пантеїзації християнства, оязичнення його. Бо ж Бога слід вшановувати й 
молитися до нього, а не до якихось людиною створених його замінників. 
Розумієш, що це чудотворення і чудобачення необхідне Церкві не тільки 
для мобілізації насіви, а й для оденржання від неї подаяния на утриамння 
храму у кліру (А.Колодний).
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Стефан Решко був єдиним баптистом у радянському футболі. Решко 
знають як успішного захисника київського «Динамо». Нині йому 62 роки, 
працює в Академії внутрішніх справ. Оскільки київські футболісти 
користувалися якимсь імунітетом, то до них не мало справи навіть КДБ. 
Тому, як розповідає Решко, «я навіть проповідувати намагався, нікуди не 
їхав без Біблії, завжди молився перед матчем». Про те, що я баптист, 
знали,- розповідає він. - Проте в Києві відкрито на зібрання в церкву по 
вулиці Боженка ходити не ризикував, тільки інкогніто (Газета по- 
українські. -  12 травня).

В Україні ще з радянських часів наявне переконання в чесності 
протестантів при виконанні ними своїх службових обов’язків. Подібне 
має місце й нині. При цьому значимим є те, що характеристика «віруючі» 
громадською думку приписується саме їм, кого в народі ще часто за 
православ’ям утвердженою кличкою називають сектантами або штундами. 
Ось і тепер на роботу вантажниками, як сказала ирес-секретар аеропорту 
«Бориспіль», «прагнемо браги віруючих людей». Як з’ясувалося, це є 
баптисти. Відтак православні, які до цього працювали, не є в громадській 
думці віруючими. І наслідок. За перший квартал цього року після масових 
увільнень лінійне відділення міліції, яке працює в аеропорту, зафіксувало 
18 краж, в той час як за цей же період 2008 року їх було аж 74. НА 86% 
менше було складено актів про пошкодження багажу.

ХАРИЗМ АТИ УКРАЇНИ

Старший пастор «Посольства Божого» Сандей Аделаджа проживає в
Ірпіні. Тут його сім’я має по вулиці Київській за високим парканом два 
чотирьохповерхові особняки. Будинки побудовані надто швидко -  всього 
за один рік.Із будинку сусіди часто чують музику зі словами на біблійну 
тематику, спів релігійних пісень. По двору бігають діти (а їх в Аделаджів 
троє) зі словами «Алілуя». У вихідні дні до сім’ї пастора приїздить надто 
багато гостей. На першому і другому поверхах будівлі для них є 
спеціальні кімнати, спальні. Господарі мешкають на 3 і 4 поверхах.Сусіди 
пастора заявляють, що Аделаджі не агітують за те, щоб вони вступали в 
їхню Церкву і взагалі вони не йдуть на якесь спілкування з ними. Спроби 
журналістів «Газеты ио-кисвски» (див. № 91) пройти в будинок не 
справдилися, бо ж їм охорона відповіла, що пастор і його дружина дома не 
приймають, прийом у них лише в центральному офісі.

Біля півсотні харизматичних церков із різних областей України, які брали 
участь в Дніпропетровську у Круглому столі «Легалізація чаклунів: 
антикризовий захід чи посягання на Конституцію», одноголосно засудили 
відьм і чаклунство. Вони закликали у своїй ухвалі авторитетних 
представників церковної,політичної, наукової, культурної і спортивної
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громадськості стати на боротьбу з поширенням в Україні окультизму. 
Представники церков вимагають вилучити із національного класифікатора 
професій астролога, а також гадалок із харимантами. Відомо, що на їх 
захист піднялися чиновники з Науково-дослідницького інституту 
Міністерства праці і соціальної політики, бо ж нібито діяльність 
окультистів, а відтак астрологів, гадалок, цілителів та харимантів, 
відповідає діючому законодавству, а також міжнародним стандартам.

На сайті «Посольства Божого» поруч із фото глави МВС висять слова: 
«Юрій Луценко -  кращий піар-менеджер пастора Сандея. 
Популярність в Україні київського пастора нігерійського походження 
набирає обертів» А й справді після гучної афери компанії «Кінгз Кепітал» 
з прилучення Сандея Аделаджі до звинувачення її в пограбування 
вкладників десь на 100 млн доларів вся Україна дізналася про існування 
такої харизмагичної спільноти. А хто в Україні знає, що вона не єдина, хто 
знає пасторів інших харизматичних об’єднань, скажімо, пастора 
«Перемоги» Генріха Мадаву чи Об’єднання харизматів Анатолія 
Г аврилюка?

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

Перший Всесвітній конгрес кримських татар, в роботі якого взяло участь 
більше 800 делегатів, розпочав роботу 20 травня в Бахчисараї у Ханському 
палаці. Делегати конгресу взяли участь в намазі в Хан-Джам (Ханська 
мечеть). Намаз організовував муфтій Криму Еміралі Аблаєв.

В Києві діє громада мусульман, яка підлягає Кримському муфтіятові. 
Нещодавно з останнього до неї прислали духівника. Щороку 18 травня 
кримські татари Києва відзначають день скорботи. З цього року День 
пам’яті депортації відзначається на загальноукраїнському рівні. Цього дня 
відбуваються молебні на честь загиблих і закатованих. Голова київського 
осередку кримськотатарського земляцтва вважає, що його народ слід 
називати кримцями. Кримськими татарами їх назвали в Російській імперії 
після анексії нею півострова у XVIII столітті. Фактором шовінізму 
послуговується і ниншня проросійська влада Автономії. Вона творить 
різноманітні проблеми для репатріантів. Зокрема, це виявилося і в 
декількарічному зволіканні у виділенні ділянки землі під побудову 
соборної мечеті в Сімферополі. Президент України своїм Указом 
№281/2009 «Про заходи у зв'язку з 65-ми роковинами депортації з Криму 
кримських татар та інших осіб за національною ознакою» доручив Раді 
міністрів АРК посприяти, аби Сімферопольська міська рада нарешті 
виділила земельну ділянку для будівництва Соборної мечеті (Україна 
молода. -  16 травня).

Аспірант Острозької академії Михайло Якубович майже три роки 
перекладав 114 сур, 6236 аятів Корану. Якубович зробив перший



повний переклад українською священної книги мусульман. Як це він сам 
визнає, в Україні вже були спроби перекладу Корану, однак вони лише 
часткові і не завжди відповідали оригіналу. Відомо, що в ісламі 
священною книгою ностас лише арабомовний Коран, бо ж нібито іншою 
Боже одкровення передати не можна. Дійсно, досконало перекласти Коран 
неможливо із-за складної конструкції його речень, риторичні прийоми та 
змістовне навантаження тексту. Коран написаний у поетичному стилі, а 
перекладати його треба прозою. «Мені допомагають консультаціями 
багато людей. Тісно співпрацюю із викладачами університету в 
Саудівській Аравії, своєрідним науковим керівником роботи є шейх 
Ахмад Ашеркалі. Нині роботу опрацьовують українські експерти, які 
мають дати висновок про рівень виконання роботи та близькість 
перекладу до оригінального тексту.» (Експрес. -  ЗО квітня-7 травня).

Служба безпеки України заявила, що вона не допустила утворення в 
Україні осередку терористичної організації «Хізб ут-Тахрір» (Партія 
відродження). Тих іноземців, які агітували за створення партії, вислано з 
України, а тих, хто знаходився під їх впливом, попередили. Рішення щодо 
порушення проти них кримінальної справи буде ухвалене після одержання 
результатів правової експертизи вилученої літератури. Осередок діяв не в 
Криму. Стало відомо, що до складу осередку (так званої халки) партії 
входило 9 осіб, які пройшли спеціальну диверсійну підготовку в якійсь 
державі Близького Сходу. Партія мала б мази чітку ієрархічну структуру, 
проводила конспіративні зібрання. На них, окрім Корану, вивчалися праці 
засновника руху Тюкіюддіна Набхані, програмні документи організації. 
Проте відомо, що осередки такої партії вже діють в Криму. До того ж, 
міжнародна, панісламістська партія «Хізб ут-Тахрір аль Ісламі» (Ісламська 
партія звільнення) легально діє в понад 40 країнах світу. СБУ в своїй 
інформації заявляє, що «Хізб ут-Тахрір» заборонена в 29-ти країнах. В 
Європі вона заборонена лише в Німеччині -  через декларований нею 
антисемітизм. «Хізб ут-Тахрір» твердить, що вона «бореться за 
відновлення всесвітнього халіфату (середньовічної мусульманської 
держави) лише ненасильницькими методами». Прямих доказів 
терористичної діяльності партії в Україні немає.

Відзначаючи 15-річчя Кримської автономії, шовіністична російська 
преса півострова смакувала цю дату. При цьому один із ведучих 
місцевого телебачення заявив: «Ми їх випередили!». Кого «їх»? Зрозуміло, 
що кримських татар. Російські завойовники становлять нині 68 відсотків 
населення сучасного Криму, але ж їх два столі ггя тому тут взагалі не було. 
Кримські татари становлять лише 12% населення Півострова, а з часом із- 
за асиміляції, ігнорування в АРК кримськотатарської мови (на 300 тисяч їх 
в Криму діє лише 15 шкіл, а кримськотатарську мову в школі вивчають 
тише 3% дітей), еміграції за межі Криму в пошуках роботи і того менше. 
То ж доля кримськотатарського народу в його руках, у руках його
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представницького органу Курултаю і Меджлісу, в руках духовного 
окормлювача кримських татар Муфтіяту півострова.

Виступаючи 18 травня на мітингу кримськотатарського народу в Бахчисараї, 
керівник Меджлісу Мустафа Джемільов сказав: «Хіба не багато у нас 
з’явилося таких вузьколобих і не в міру амбіційних «патріотів», у яких 
основна патріотична діяльність зводиться, на радість ворогам відновлення 
прав нашого народу, до спроб дискредитувати й очорнити 
представницький орган нашого народу -  Меджліс? Чи не надто багато у 
нас завелося різного роду сектантів, які, знову ж таки на радість ворогам 
нашого народу, прагнуть розділити кримських татар на «правильних» і 
«неправильних» мусульман, дискредитують своєю поведінкою наш народ, 
нашу релігію в очах людей інших національностей і віросповідань?» 
(Голос Крыма. -  22 травня).

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Маленькому народу -  кримським караїмам постійно приходиться 
відбиватися від євреїв, які безпідставно і подеколи нахрапно прагнуть 
асимілювати його, перебрати собі їх святині, розпоряджатися ними за 
своїми прихотями. Прийшло повідомлення, що на якійсь безцеремонній 
підставі директор Міжнародного центру єврейської освіти і польових 
досліджень Артем Марчук з Москви при 
підтримці Єврейського Агентства,
Євроазійського єврейського конгресу та 
інших єврейських організацій раптом 
надумав в липні здійснити чергову (уже раз 
прийшлося відбивати нахабство цього 
гробокопа теляв 2008 році) експедицію до 
караїмських святинь Криму. По-перше, 
виникає питання, на якій підставі раптом 
чужоземці з Росії мають господарювати на 
теренах незалежної України без офіційного 
дозволу і згоди української влади на 
археологічні розкопки іноземних експедицій 
на її території, зокрема дозволу інституції із 
збереження пам’яток історії і культури. По- 
друге, яке відношення мають єврейські організації до святинь караїмів, які 
є самостійним історичним етносом і лише вони мають право на вирішення 
долі своїх святинь. Той факт, що караїми вшановують Старий Завіт Біблії 
не робить їх іудеями, бо ж, якщо слідувати цій логіці, то тоді слід всі ті 
етноси, які сповідують християнство, також віднести до іудеїв (бо ж вони 
також сприймають як свою Священну книгу євреїв Старий Завіт Біблії) і 
господарювати по їхніх святинях в пошуках зрозуміло чого. По-третє,



Бахчисарайський державний історико-культурний заповідник разом із 
Всеукраїнською Асоціацією «Кримкарайлар» проводять нині 
інвентаризацію караїмського кладовища Балта Тіймез (це біля 7 тисяч 
пам’ятників) і чужинцям щось там робити нічого. По-четверте, перш ніж 
організовувати якісь експедиції на терени іншого народу ( у даному 
випадку караїв), треба одержати дозвіл від його організованих інституцій 
на свої діяння в її законних володіннях, а не вдаватися до дій, подібним 
фашистським загарбанням. Тут аж ніяк не може бути використаний 
імперський принцип: «Всё, что мною пройдено,всё вокруг моё».. Чому б 
названій вище експедиції не поїхати до Ізраїлю й копати там ще невивчену 
цілину з історії іудаїзму? Біда в тому, що єврейська спільнота ніяк не 
може усвідомити, що криські караїми мають тюркське коріння, а відтак 
потрібно залишити їх у спокої і не провокувати щороку конфліктні 
ситуації (А.Колодний).

Часопис «Слово Оріїв», який належить рунвірам України, в квітневому 
числі з болем відзначає наявність розмірковувань про «якісь гілки 
РУНВіри». І це в той час, коли після смерті Вчителя Лева Силенка 
потрібнішим було б гасло «Ми -  єдині!». «Так заповідав Учитель і Пророк 
Лев Силенко, так вчить Святе Письмо «Мага віра» і, зрештою, вся історія 
України-Руси». Діючі в Україні чотири центри РУНВіри роблять все 
можливе для здійснення цього заповіту Силенка. Досягнута принципова 
згода їх керівників і намічено трирічний план втілення цього задуму в 
життя. Часопис пропонує викинути із вжитку термін «гілки» і називати 
або об’єднання рунвістів, або ж словами «центри», «осередки» чи інше.
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НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

В перші дні після Першотравня в гірняцькому районі Макіївки на
місцевому кладовищі виявили 
пошкодженими 83 надгробки.
Вандали зруйнували навіть гіівтонні 
пам’ятники. І ось на другий день в 
пресі пішла гулять версія, що той 
злочин скоїли послідовники якоїсь 
новітньої релігії або ж сатаніти. 
Чомусь подібні мотивування для 
журналістів у нас є найбільш 
поширеними. А між тим через 

тиждень з’ясувалося, що винуватцями вандалізму була компанія юнців, 
які після чергової попойки вирішили «побавитися» в такий спосіб. 
Спочатку їх було біля 20, але в погромі брало участь п’ятеро. Подібний 
розбій мав місце і в місті Добропіллі, де злочин коїли «от нечегоделания» 
хлопчаки 14 і 18 років і 14-річна дівчинка. В маленькому селі Раківка під
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Києвом в ніч на 3 травня було зруйновано 84 надгробки. Від пам’ятника 
афганцю залишилися лише дрібні кусочки, бо ж його розбивали, що 
видно, молотом. У вазочку на могилі малютки вандали опорожнилися. В 
Маріуполі трос не тільки руйнували пам’ятники, а й ще збирали на 
кладовищі металолом. В одній Донецькій області з початку року заведено 
вже ЗО кримінальних справ за фактами вандалізму на кладовищах. Але 
повернемося до мотивування злочинів 
журналістами. Своїми версіями про 
причетність до цього представників якихось 
нових течій чи сатанісгів вони дають у руки 
вандалам той мотив, який вони можуть 
використовувати під час суду, щоб маги 
пом’якшувальний вирок. То ж не спішімо з 
визначенням мотивів цвинтарних руйнацій.
Але водночас назвати весь цей вандалізм простим хуліганством також не 
можна. Той, хто руйнує, не має чогось святого в душі, не думає надь тим, 
що десь в іншому місці можуть зруйнувати в такий же спосіб і з тією ж 
мотивацією пам’ятник і йому рідним людям, а з часом -  і пам’ятник на 
його могилі.

Громадська організація «Українська Духовна Республіка», утворена в 
1989 році з ініціативи письменника-фантаста Олеся Бердника на основі 
ідеї Григорія Сковороди про Горню Республіку Духу, проіснувала не 
довго. Всім пам’ятний її Перший Всесвітній Собор 1990 року, який 
відбувся в Коломиї. Усього ж відбулося сім Соборів УДР. Конституція 
Республіки проголошувала братерство українців усього світу. Але благі 
ідеї УДР -  загальнолюдські цінності, прихід миру і щастя, подолання 
будь-яких суперечностей, а також ядро консолідації -  Дух у всій його 
всеохопності: мистецтво, культура, наука, релігія, філософія, любов, 
краса, безстрашна думка, прагнення до свободи -  були наскільки 
абстрактними в їх декларуваннях, що із смертю фундатора Української 
Духовної Республіки Олеся Бердника пішов у спомин його духовний 
витвір. Власне, пам’ять про нього зберігає лише дружина Валентина 
Сергіївна, яка мешкає в селі Гребені під Києвом. Вона підтримує зв’зки з 
колишніми членами Духовної Республіки, опікується перевиданням творів 
О.Бердника, популяризує їх, пише книгу спогадів і доглядає могилу 
чоловіка, якого поховали у рідному дворі (За вільну Україну. -  Нтравня).

Львів багато чим відзначається, а в додачу до цього ще й став осередком 
пропаганди масонства. Тут в масонському стилі обладнано ресторан з 
назвою «Найдорожча ресторація Галичини». В інтер’єрі цієї ложі є 
портрети відомих представників ордену, а також наявне оздоблення 
циркулями, молоточками, пірамідами, трикутниками із всевидящим оком 
й іншими атрибутами «вільних каменярів» (що означає в перекладі із 
французького -  «масон»). При вході до ресторації, освітленому лише 
свічками, вас зустріне швейцар в масонському наряді - фартушку й



білосніжних печатках. Згідно ритуалу, такий же набір він дає кожному 
відвідувачу-чоловіку. При цьому враховано те, що жінки не можуть бути 
членами масонських лож, а тому вони приходять сюди лише як гості. 
Туалет в ресторані оформлено у вигляді трону. Метою створення 
ресторану, як зауважує його володар Юрій Назарук, було довести, що 
масони не такі страшні, якими їх малюють. Відомо, що масонами були 
Іван Франко, Михайло Грушевський, інші відомі діячі. В ресторані висить 
фото двоюрідного брата англійської королеви Майкла Кепського, що є 
масоном. На цьому фото він разом з дружиною В. Ющенка Катериною. Як 
те зрозуміти, ніхто не каже. А чи ж не свідчить це про те, що вона є також 
масонкою, а відтак...(Сегодня. -  ЗО травня).

Послідовники Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів як громадяни 
України виявляють свою повну законопослушність. Ось що з цього 
приводу говорить Наталія Кларк з Броварів: «їдучи за кермом, наприклад, 
ми дотримуємося правил дорожнього руху, бо не хочемо піддавати 
набезпеці життя рідних, які сидять поруч з нами, так і інших людей. Те ж 
стосується й інших існуючих в нашому суспільстві законів і правил. Якщо 
ми дотримуємося їх, то будемо в безпеці. Я знаю, що бути хорошими 
членами ЦІХСОД означає бути і ... хорошими громадянами своєї країні, це 
також означає не бути байдужими» (Ліягона. -№4).

Перебуваючи в Німеччині, послідовниця Церкви мормонів Тамара 
Козлова з Києва була вражена виконанням громадянами цієї країни 
законів. «Дотримання закону, - робить висновок вона, - робить життя всіх 
громадян більш безпечним і впорядкованим. Про цей прекрасний 
євангельський принцип просто й зрозуміло говориться у Священних 
Писаннях. .. Небайдужісгь -  ось у чому, на мій погляд, сила вільної 
людини. Виявлення турботи має бути не лише до своєї сім’ї, а також до 
природи, навколишнього середовища, країни... У нашому житті має діяти 
закон небайдужості... Мені хочеться, щоб діти з дитинства більше любили 
свій край, а потім навчили цьому і своїх дітей... Давайте діяти і, знаєте, 
Бог вкаже дорогу» (Ліягона. - №4).

Павліна Убійко є консультантом із сімейно-ісгоричної роботи в 
Оболонському приході Києва Церкви Ісуса Христа Святих останніх 
днів. «Генеалогія, -пише вона, - є настільки цікавою і захоплюючою 
справою, що дуже важко знайти людину, яка б не зацікавилася сімейною 
історією і відмовилася б поговорити на цю тему. У нашій Церкві є 
спеціальне приміщення, де можна поспілкуватися початківцям і вже 
досвідченим дослідникам. Це -  центри сімейної історії. У Центрах не 
прийнято вести місіонерські бесіди і проповідувати... Ознайомлення 
відвідувачів центрів сімейної історії з церковними програмами і 
проектами часто викликає у людей бажання скористатися можливостями, 
які надає Церква для пошуку... Проект індексування метричних записів, 
який зараз здійснюється у багатьох країнах, уже розпочався і в країнах
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Східної Європи. Серед захоплених генеалогією, в тому числі й не членів 
Церкви, є бажаючі приєднатися до цього проекту» (Ліягона. - №4).

Україну відвідав другий радник Першого Президентства Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів Дієте Ухдорф. Мета його поїздки -  
актуалізувати увагу послідовників конфесії до питань зміцнення сім’ї, 
ведення доброчинного життя і сумлінного виконання своїх громадських 
обов’язків. Окрім зустрічі з членами Церкви Ісуса Христа Святих останніх 
днів і бажаючими взяти участь в ній, яка, що характерно і вельми 
похвально, проходила українською мовою, Дієте Ухдорф взяв участь 28 
травня в презентації гуманітарного проекту зі створення медичного 
діагностичного центру в селищі Петроиавловськ Борщагівка, для 
оснащення якого медичним діагностичним обладнанням Церква надала 
благодійне пожертвування. Церква ІХСОД діє в Україні з 1996 року. До її 
управління нині входить більше ЗО громад. Управління знаходиться в 
Києві по вул. Терещенській,19-а.

В Києві відбулася презентація книги блаженного Іоанна «Граль 
Последней Капли», в якій особливе місце належить оцінкам Порфирія 
Іванова. В агітці книги сказано: «И по сей день Порфирий Иванов 
остаётся неразгаданной тайной. Одни называют его язычником, другие -  
народным целителем. Кто-то поклоняется ему как идолу-кумиру. Есть и 
те, кто полагает его шарлатаном, 
еретиком или просто сумасшедшим.
Блаженный Иоанн Бериславский 
утверждает, что Порфирий -помазник 
Божий, провозвестник нового
человечества. Такие личности, как 
Порфирий, приходят на землю с миссией 
явить миру, что в человеке существует 
неисчерпаемый духовный потенциал, о 
котором даже и не догадывается обычный смертный. Порфирию удалось 
преодолеть штампы и стереотипы человеческого мышления. Он достиг 
состояния, которое в религии именуется термином неотмирскость. В нём 
был восстановлен архетип богочеловека... Порфирий -  предтеча нового 
человечества, которое идёт в мир. Именуют их серафитами... Однажды 
Богородица в одном из своих явлений блаженному Иоанну сказала, что 
Порфирий взят в её удел и является архистратигом её небесного 
воинства».

МІСТИКА

Міліцейське управління Києва попереджає, що останнім часом місто 
наповнили ворожки ромської національності. Вони окупували парки і 
сквери, нахабно прагнуть визначити долю кожного, хто біля них 
проходить, влаштувати його життя, яке є зіпсованим зглазом, накладеним



прокляттям тощо. Жертвами шахрайок стають переважно молоді жінки та 
дівчатка. Перебуваючи у загіпнотизованому стані, вони віддають 
ворожкам гроші, цінності. Циганки ходять і по квартирах, називаючись 
при цьому, щоб їх впустили лише в помешкання, працівниками соцбезу, 
будинкоуправління, навіть Нацбанку. Вони просять дозволити ввійти в 
хату, щоб иерепелснати дитину, напитися води, поміняти гроші на 
дрібніші та ін. При цьому вони вміло користуються прийомами 
психологічного впливу. Ось як оцінює цю їх здатність керівник 
благодійної організації «Ромське довге життя» Геннадій Чічак: « Ромам з 
генами передасться дар ворожіння по руці чи на картах. Вони переймають 
цю науку від своїх бабусь. Це ж є перше ремесло, завдяки якому більшість 
цих людей заробляє гроші». А ось що говорить про здібність ворожіння 
ромів науковець з університету ім.. Шевченка Тетяна Куценко: «Заведено 
вважати, що цим даром володіють люди із темними очима. Але йдеться не 
про колір очей, а про силу погляду, за допомогою якого переводять 
психіку людини у змінений стан свідомості. Сильний погляд загальмовує 
певні ділянки кори великих півкуль. У такий спосіб гіпнотизер здобуває 
доступ до підсвідомості людини, на яку впливає. Людина втрачає волю, її 
рухи та дії стають автоматичними, про що вона згодом не пам’ятатимуть. 
До жертви, як правило, намагаються доторкнутися, цебто встановити 
тактильний контакт, що сприяє довірі. При цьому жести повільні, що має 
заспокійливий ефект. Гіпнотизер застосовує ключові слова, стежачи за 
реакцією людини. Так організм вводять в оману, а отже підбирають ключ 
до підсвідомості. Шахраї, які володіють таким мистецтвом, незалежно від 
національності, можуть здобувати необмежений вплив на жертву». 
Потерпілим міліція радить звертатися за телефоном (044) 572.70.09 і 
572.70.02. Водночас юрист і керівник циганського керівництва «Романі 
Яг» Владар Адам радить дітям і дорослим ніколи не звертати увагу на 
вуличних «приставалок»: «Дійсна циганка-гадалка, яка поважає себе, 
ніколи не вийде на вулицю».

9-11 травня В.Ющенко знаходився в Прикарпатті без родини на власній дачі 
у селі Татарів, іцо за Яремчею. Він займався тут упорядкуванням дачі.

На державну резиденцію
«Снньозорі» не заїхав. Але, як 
розповідають, він зустрічався із 
карпатським мольфаром Нечаєм. В 
оселі віщуна Ющенко пробув 
більше години і нібито був 
вдоволений почутим від нього.
В українських народних
віруваннях вихор витлумачують 
як вияв нечистої сили. Його 
уособлюють в образі чорного 
чоловіка, порослого шерстю, з
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хвостом і крилами, з великими лазурями на ногах і руках. Живе він нібито 
в полі, але ніколи не сидить на одному й тому ж місці. Бігає, особливо 
перед дощем, бо ж нібито в такий спосіб йому вдається уникнути грому, 
який їх відразу ж вбиває. Маючи таке повір’я, українець, побачивши 
вихор, тікав від нього, прагнув кудись заховатися. Вважалося, що вихор 
має здатність проникати в тіло людини і спричиняти важкі захворювання. 
Останнім часом в Україні все частіше фіксується поява вихрів. їх 
особливо багато біля Унівської Лаври на Львівщині.

Подільська раидержадміністрація Києва виступає проти забудови 
Замкової гори. При цьому вона передбачає реконструкцію розміщеного 
на ній парку. Водночас влада району оголосила війну неформальним 
молодіжним об’єднанням сатаністів, які збираються на Замковій горі з 
метою виконання тут своїх обрядових дійств. «Подільська влада буде 
розбиратися з тим, що тут роблять неформали і наскільки це відповідає 
нормам християнської моралі», - зауважив заступник голови 
райдержадміністрації Віктор Чорний. На Замковій горі часто знаходять 
трупи, правда тварин -  собак, птахів. Тому передбачають вхід на неї 
закрити або зробити платним.

Бог не допомагає, бо ж треба всього досягати без сподівання на те, що 
хтось підмінить твої зусилля. До такого висновку мав 
би прийти тренер київського «Динамо» Юрій Сьомін, 
який перед півфінальним матчем Кубку УЄФА з 
«Шахтарем» завітав до Києво-Печерської Лаври, де 
приклався до скриньки з правицею святителя і 
чудотворця Спиридона. Сьоміна можна часто бачити в 
храмах. Його вважають одним із найбільш побожних 

серед футбольних фахівців. За Божою 
підтримкою Сьо мін звертається не 
лише перед матчами, а й коли автобус 
із гравцями їде до аеропорту. Але, як 
знаємо, відвідини храму й молитва до 
Бога не допомогли «Динамо» виграти у 
«Шахтаря». То ж на Бога сподівайся, 
але чекай доброго й успіху від себе й 
людського оточення.
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

Росіяни акцентують нині увагу на вигаданій і обстоюваній ними 
шовіністичній ідеї слов’янської єдності, аби не платити за користування

чужими територіями, надрами,
демографічним та інтелектуальним 
потенціалом. Слов’янська єдність -  
категорія суто фольклорна, а водночас для 
росіян спекулятивна, політтехнологічна, 
піднесена до рангу релігії, останній бастіон 
в обороні російських шовіністичних 
зазіхань, зокрема на терени України і 
Білорусі, хоч, до речі, термін «слов’янська 
єдність» не вживається в офіційних сайтах 
ні Медведева, ні Путіна. Там можна знайти 

хіба що згадку про щорічний «Слов’янський базар» у Вітебську чи 
відкриття нових православних храмів. Навіть в офіційному документі 
«Концепція зовнішньої політики Російської Федерації» про слов’янську 
єдність ні слова. А між тим про яку слов’янську єдність йде мова, бо ж 
слов’янами є і поляки, серби, болгари, чехи, словени, словаки, чорногорці 
та ін. Але чомусь, говорячи про «слов’янську єдність», про них і не 
згадують, а мають на оці українців і білорусів, на терени яких нахабно 
претендують росіяни і які формують цю ідею єдності через Церкву 
Московського Патріархату. Німці, норвежці, шведи, данці, голландці є 
нащадками германських племен. Проте чомусь ні в кого не спаде думка 
обстоювати якусь германську єдність подібно тому, як Московська Церква 
обстоює слов’янську єдність. Цс характерно, зокрема, для Патріарха РПЦ 
МП Кирила, який будь-як прагне з береш и Московсько-Православну 
імперію.

Православ’я, яке є в Росії пануючою ідеологією і домінуючою церковною 
структурою, не сприяє розвитку моральності в країні, збереженню 
навіть тих моральних здобутків, які були за років соціалізму. В РФ 
наростають руйнівні зміни в моральній сфері життя суспільства. Як 
відзначає там же видруковувана «Православная газета» (№15), «Россия 
вышла на первое место в мире по потреблению алкоголя на душу 
населения, на первое менсто по СПИДу в Европе и на одно из первых мест 
в мире по абортам. Сегодня средний возраст приобщения к наркотикам в 
России составил 15-17 лет, участились случаи первичного употребления 
наркотиков детьми 9-13 лет. Греховные пороки, духовная пустота, а в
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конечном итоге непонимание смысла жизни и встречающихся на нашем 
жизненном пути испытаний приводит наших современников к 
самоубийствам. При этом Россия в последнее время находится в мировых 
лидерах по количеству самоубийств. Всего с 1995 по 2003 год в России 
покончили с собой 500 тыс. человек. Если учесть, что по статистике из 20 
попыток самоубийства только одно приводит к смерти, то получается , что 
за последние годы 10 миллионов наших сограждан пытались наложить на 
себя руки... Поэтому в эти дни для нас особое и большое значение имеет 
решение проблемы потери нравственного начала в жизни людей. Многие 
и многие наши соотечественники разучились трудиться. Они готовы 
скореее долгие месяцы пребывать без работы, довольствоваться мизерным 
пособием, чем начать осваивать новую рабочую специальность... По- 
прежнему зазывают у нас молодёжь развлекательные клубы, по-прежнему 
идут по телевидению нескончаемые сериалы, по-прежнему наши улицы 
полны людьми, прямо из бутылок распивающих пиво и спиртные 
напитки». Визнання це належить архієпископу Єкатеринбургському 
Вікентію. Правда, владика не ставить питання: чому це люди йдуть в 
клуби і шляються по вулиці, а не навертають до його храмів.

Російське Міністерство закордонних справ Росії засудило спроби України 
переписати історію. Бачите, російським колонізаторам не подобається, 
що незалежні країни, які з’явилися після розвали Союзу, викривають

колонізаторську політику Москви, по суті 
фашистські методи примуси нею 
завойованих народів до послуху. Гіршого 
колонізатора, ніж російський, історія не 
знала. Москва ставила за мету всіх зробити 
росіянами, виключити будь-які
можливості державницького виокремлення 
загарбаних нею народів. В «російській 
в’язниці» ще й нині коротають свій вік 

великі народи, зокрема татари, башкири, комі, якути, тувинці, чеченці та 
інші. Російський МЗС засудили спроби української влади, зокрема 
Президента В.Ющенка, добитися реабілітації Івана Мазепи, зняття з нього 
анафеми, накладеної на нього за Петра І. Ще й від кого хоче добитися 
Ющенко -  від самого патріарха Московського Кирила. То ж чекай у моря 
погоди, бо ж вся фактично антиукраїнська політика Московського 
Патріархату щодо України розроблялася саме ним. І чого старцювати із-за 
явно штучного анафемування перед українофобом! Як пише Ю.Луканов в 
«Дні» (28 травня), «правду кажучи, мені особисто глибоко по цимбалах, 
зніме ця Церква анафему з Мазепи чи не зніме. Але, можливо, такий крок 
мав би якесь значення у релігійному житті. Втім, вибачайте, не главі ж 
держави цим займатися. І навіть не міністерствам з їх відомствами». Ще 
одне. Анафема Мазепи — це політичний акт, здійсненний Петром І. Про це 
свідчить і маніфест монарха від І листопалда 1708 року, де чітко сказано:
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«Гетман Мазепа... изменил Нам, Великому Государю, без всякой данной 
ему в том причины...». Тут цар вже явно лукавитьі бреше, бо ж він 
першим сплюндрував попередні двосторонні домовленості, так звані 
Коломацькі 1687 і Московські 1689 року, які гарантували вільне існування 
козацької автономії під владою Москви. Більше того, як свідчить княгиня 
А.Дольська, під час зустрічі з нею ще в 1706 році генерал Рена, 
посилаючись на московського воєводу Шереметьева, сказав, що Мазепа 
«не знає, що князь Олександр Данилович (Меншиков) яму під ним риє й 
хоче, його віставивши, сам в Україні бути гетьманом».

Читаючи інформацію про покладання квітів на могилу генерала Денікіна у 
Донському монастирі в присутності Патріарха Кирила російським 
прем’єром В.Путіним і висловлену ним згадку слів генерала, що Україна є 
невід’ємною частиною Росії, я згадав, що це не перша такого змісту 
зайва російського КГБіста, що ж він вже один раз казав, що Україна 
не є якесь державне утворення, бо ж вона складається із шматків 
територій сусідніх держав (а відтак і Росіі). Ці думки, освячені 
присутністю і мовчанкою (а відтак -  згодою) Патріарха нагадують 
розмірковування Гітлера в його «Mein Kampfi», де на перших сторінках 
говориться, що Австрія -  це не держава і що німецька нація не повинна 
бути розділеною. Там ще йде мова про те, що в цій великій державі мас 
бузи один вождь. То ж і цей непривабливої зовнішності діяч не проти 
зіграти роль вождя в якійсь новій Російській імперії. Благо, що 
Московський Патріархат всіляко пропагує культ царя-батюшки, формує 
громадську думку щодо повернення до влади царів.
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КАТОЛИЦИЗМ

Новим керівником Швейцарської гвардії Ватикану став полковник 
Даніель Арніг. Ця армія є найстарішою у світі. Вона була створена в 1506 
році. Особливістю папського охоронного корпусу є те, що протягом 
півтисячоліття в ньому служили чоловіки з швейцарським громадянством, 
католики, ростом не менше 174 сантиметрів, із середньою освітою, 
фізично розвинуті. Тепер папських охоронців є ПО. Вони заледве 
вміщаються в казармах Ватикану. То ж із певним здивуванням була 
сприйнята заява полковника про те, що в папській гвардії будуть служити 
і дівчата. Постає проблема їх розміщення.

12-14 травня в Ужгороді проходила 12-та зустріч грско-католицьких 
єпископів. Форум відбувався під егідою Ради єпископських конференцій 
Європи. В лоні католицької церкви нині перебуває так звані Церкви sui 
iuris, які, зберігаючи повноту спілкування з Римською Церквою, 
відрізняються від неї своїм літургійним порядком, формами народного 
благочестя, богословською традицією. На сьогодні існує 24 Церкви 
візантійського обряду, які називаються греко-католицькими. 15 з них, 
представлених в Європі, взяли участь в Ужгородській зустрічі, яку
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патронував апостольський адміністратор Мукачівської єпархії єпископ 
Мілан Шашік. В форумі брали участь 53 єпископи. Обговорювалася тема 
«Чин здійснення таїнств».

Під час свого візиту до Ізраїлю Папа відвідав не тільки християнські 
святині, а й святині ісламу та іудаїзму, закликаючи при цьому до 
міжконфесійного діалогу. Заходячи в третю святиню мусульман -  мечеть 
Куббат ас Сахра для бесіди там із єрусалимським муфтієм Мухаммедом 
аль-Хусейном, Папа при вході на знак поваги до ісламу зняв свої червоні 
туфлі. Ним була виголошена молитва біля Стіни плачу. З особисто 
написаним текстом Бенедикт XVI втикнув аркуш у щілину стіни. Проте 
трапилися й прикрощі. Папа залишив, не обмінявшись подарунками, 
міжконфесійну асамблею, коли палестинський шейх ат-Тамімі заявив: 
«Ізраїль знищив наш дім, вигнав наш народ, побудував поселення на 
наших землях, зруйнував святині ісламу, знищував у газі жінок, дітей і 
старих людей». Папська канцелярія розкритикувала демарш шейха. А між 
тим скоріше тут треба було б розкритикувати Папу за його вибрик на 
догоду ізраїльтянам, бо ж шейх говорив правду.

Під час перебування Пани Бенедикта XVI в Ізраїлі з офіційним візитом 
відбувся скандал. Ізраїльська преса зреагувала по-своєму на минуле 
Йозефа Рагцінгера. Журналісти смакували те, що нібито в дитинстві він 
був у гітлерівській юнацькій організації. Журналісти критикували Папу за 
надто відсторонене ставлення його до злочинів проти євреїв. «Його 
промови були позбавлені персонального розкаяння за скоєне німецькими 
фашистами», - писала «Jerusalem Post». Невдоволені євреї були й тим, як 
Папа відвідав меморіал жертв Голокосту «Я два-Шем». Директор 
комплексу зауважив: «Він приїхав та говорив неначе історик, як той, хто 
дивиться збоку. Але ж він був частиною всього цього».

Під час зустрічі із главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом у 
Віфлесмі Папа Бенедикт XVI заявив: «Святий престол підтримує 
право вашого народу на суверенну батьківщину на землі предків, яка 
житиме у безпеці й мирі зі своїми сусідами в кордонах, що 
визнаватимуться міжнародною спільнотою». При цьому Папа використав 
англійський термін Homeland (батьківщина) замість слова state (держава), 
яке частіше вживається в аналогічному контексті.

Ще в травні 1981 року турок Мехмет Алі Агджа стріляв у Папу Івана 
Павла II. Іван Павло II вижив після вогнепальних поранень у руку й 
живіт. Одужавши, Понтифік поїхав до в’язниці, щоб пробачити свого 
можливого вбивцю. При цьому він навіть назвав Алі Агджу своїм братом. 
Агджа відбуває пожиттєве ув’язнення. І ось новина! Агджа просить 
польський уряд надати йому громадянство. Водночас він хоче охреститися 
на очах у журналістів на площі Святого Петра в Римі.

Зважене офіційне комюніке підсумовує наслідки візиту до Ватикану 
Президента Білорусі Олесандра Лукашенка: «Під час розмови, яка 
відбулася у теплій атмосфері, обговорювалися питання зв’язків між вірою



та розумом, а також міжконфесійного та міжкультурного діалогу». 
Офіційний речник Святого Престолу заявив, що «білоруські католики не 
мають проблем». Білоруські урядовці заявляють, що вони розпочинають 
прикладну частину роботи з підготовки конкордату між Республікою 
Білорусь і Святим Престолом. Лукашенко визнав авторитет Святого 
Престолу на міжнародній арені. Він зазначив, що Мінськ міг би бути 
«найкращим у світі містом, де Вселенський Понтифік міг би зустрітися з 
Патріархом всієї Русі Кирилом».

Одну із найвищих Папських відзнак -  Великий Хрест Ордену Пагін Пія IX 
-  одежала посол України у Натикані Тетяна Іжевська. їй присвоєно 
титул Дами Великого Хреста Ордену.

З липня місяця в ефір радіо Ватикану вийде перша за всю історію 
існування радіостанції реклама. Річне мовлення станції обходиться 
Ватикану в ЗО млн евро. За умов кризи святі отці вирішили знайти новий 
спосіб фінансування свого радіо.Першим рекламодавцем Ватикан обрав 
італійську електрокомпанію, але сподівається згодом залучити охочих зі 
всього світу. Спеціальне агентство Ватикану ретельно прослуховуватиме 
запропоновані рекламні ролики, щоб пересвідчитися, що вони 
відповідають всім моральним нормам і правилам римо-католицької 
Церкви. Експеримент схвалив особисто Папа Римський.
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ПРОТЕСТАНТИЗМ

В Російському об’єднаному союзі християн віри євангельської 
(п’ятидесятників) занепокоєні тим, що працівники органів держбезпеки 
настирливо прагнуть схилити до співпраці представників цієї 
релігійної спільноти. Тим більше, що згідно федерального закону «О 
федеральной службе безопасности» забороняється використовувати 
конфедиційну співпрацю на контрактній основі між священнослужитеями 
і представниками офіційно зареєстрованих релігійних спільнот.

Англіканська Церква видрукувала серію молитв, які покликані 
допомогти школярам і студентам легше пережити літню екзаменаційну 
сесію. Єпископ Лінкольна Джон Саксбі вважає, що «молитви допоможуть 
молодим людям успішно витримати екзамени».

ПРАВОСЛАВ’Я

Заборонена у виданні в Росії газета «Дух христианина» (№8) наголошує на 
тому, що новообраний Патріарх Кирило нині зайнятий «чисткою»,
усуваючи із посад тих, хто під ча патріаршого перегону висловив якійсь 
критичні зауваження на його адресу. Вже зміщений з посади керуючого 
справами РПЦ митрополит Климент. Кирила не влаштовують і ті, хто



зо
засуджує його підприємницьку діяльність, прагнення йти на зближення із 
Ватиканом. А між тим Патріарх зауважує, що «Папа Римський є людиною 
дуже цілісною, внутрішньо інтегральною, сильним богословом, у якого 
справи співпадають із переконаннями». Газету особливо зацікавило 
відвідування Кирилом у Петербурзі могили свого вчителя митрополита 
Никодима (Ротова), який помер у Ватикані на прийомі у Папи Римського 
31 рік тому. Відтепер перед Кирилом відкрито двері для реалізації 
прагнень Никодима.

В Росії відбувається все більше одержавлення Московського
Патріархату. Православная российская газета «Дух хритианина» (№8) 
про це пише так: «С приходом к власти нового патриарха в нашей Церкви 
началась смута, примерно такая же, как в начале XX века...
Просматривается тенденция влияния церковных властей на власти
светские. Например, если кто-то в правительстве не симпатизирует 
новому патриарху, то на таких начинаются нападки со стороны 
сотрудников ОВЦС в СМИ в виде «народных» жалоб в высшие 
инстанции. Выстроился в Церкви и некий «карьерный пирог». К примеру, 
«уровень» патриарха -это как бы уровень президента, уровень
митрополита -  уровень губернатора, благочинного -  главы районной 
администрации... И если Христос умывал ноги своим ученикам, то и 
епископ не должен пользоваться своей властью как «местный князёк», а 
обязан служить Богу и людям».

За замовленням Московської Патріархії у Волгограді виготовлено для 
Російської Армії пересувний православний храм. При переїзді -  це 
звичайний КАМАЗ, а після переобладнання в храм -  приміщення у 40 
кв.м. на 50 осіб. Унікальна система шарнірів дає можливість перетворити 
кузов грузовика в храм з куполом і хрестом, з вівтарем, з папертю і навіть 
із окремою сповідальною.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

В столиці Туреччини Анкарі пройшли масові демонстрації проти 
ісламізації країни. Демонстранти вимагали відставки прем’єр-міністра 
Туреччини Реджепа Ердогана, який, на їх думку, порушує секулярні 
принципи країни, закладені фундатором світської Туреччини Кемалем 
Ататюрком. Демонстранти тримали в руках транспаранти з написами: 
«Світська Туреччина залишається світською».

Фундаменталістська Саудівська Аравія, слідуючи європейській моді, 
провела 18 травня конкурс найгарніших жінок. На умовне звання «Міс 
Саудівська Аравія» претендувало дві сотні кандидаток. Вбрані вони були 
у закритий одяг, який приховував обриси жіночого тіла. На голові була 
чадра з прорізом для очей. То ж мали конкурс не тіла чи обличчя, а



моральної краси. Конкурсна комісія визначала жінку, яка виявляє 
найбільшу відданість і шану своїм батькам та мусульманським звичаям 
Організаторка аравійського конкурсу Хадра аль Мубарак заявила: «Наш 
конкурс є альтернативою тим занепадницьким потугам оцінити красу, які 
зводяться винятково до вигляду жіночого тіла. Переможці не потрібно 
бути вродливою. Нас цікавить лише краса духу і моралі».

В Узбекистані активізувалася діяльність ісламістів. Бойовики Ісламського 
руху опору напали на прикордонний з Киргизією пост в Хонабаді. 
Відбулися зіткнення і в Андижані. До місць безпорядків стягнуті 
підрозділи поліції і збройних сил. В Андижані прозвучав вибух, який 
забрав життя у семи осіб.

Якщо Президент США Буш шукав шляхи усунення конфлікту між 
палестинцями і євреями, то Обома відшуковує шляхи примирення 
між ними, враховуючи при цьому потужній іранський чинник та 
реалізацію Іраном своєї мети через своїх довірених осіб з ХАМАСу і 
Хезболи. Нині Іран є ключовим елементом можливості зменшення в 
регіоні тиску з боку радикальних ісламістів. Сьогодні більшість 
сунітських арабських урядів, зокрема Сауд. Аравії, Єгипту та Йорданії, 
набагато більше занепокоєні з приводу іранського регіонального 
панування, ніж стосовно Ізраїлю. Бо ж вони переконані, що останній не 
має наміру міняти наявні в цих країнах режими, в той час як ісламські 
екстремісти, за іранської підтримки, не приховують такі свої цілі. 
Помисли іранських мулл перегукуються з ідеями ХАМАСу, який вважає, 
що немає місця для єврейської держави серед мусульманського світу і що 
вбивство євреїв освячене Аллахом (День. - №87).
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ІНДУЇЗМ

Незважаючи на домінування в Індії релігії індуїзму, під час чергових 
виборів до парламенту країни «Національний демократичний альянс» 
начолі з «Бхаратія джаната парті», що вимагала від усіх релігійних 
спільнот країни визнавати верховенство індуїзму, одержав лише 153 місця 
із 543. Перемогу одержала партія «Індійський національний конгрес», 
очолювана Сонею Ганді.

В індійському селищі Саїні (штат Уттар-Прадеш) народилася дівчинка з 
двома обличчями. Послідовники індуїзму вважають маленьку Лалі 
Кумар втіленням слонового божества Ганеші. За благословенням до 
дитини приходять щодня десятки послідовників індуїзму. Немовля 
нормально дихає, має чотири ока і два носи й роти. Батьки не дозволяють 
лікарям оглядати дитину й робити операцію, бо ж вважають, що у неї все 
гаразд. Вони також вважають Лалі перевтіленням божества й охоче 
приймають паломників, які осипають батьків монетами.



35 років не миється 63-річний житель Варанасі Кайлаш Сінях. Гігієнічні 
процедури він замінив «полум’яним очищенням». Щодня Сінях стоїть на 
одній нозі перед вогнем, курить марихуану та молиться Богу Шиві. 
Він вірить в те, що в такий спосіб йому пощастить зачати сина (нині у 
нього сім доньок) і покінчити зі всіма бідами Індії. Віддаючи своїх доньок 
заміж, Сіняху доводилося давати придане. Тепер він хоче мати сина, щоб 
його наречена прийшла до Сіняхів із грошима. Такий спосіб життя Сіняху 
визначив місцевий провидець. Із-за своєї обітниці Кайлаш Сінях 
пересварився зі всіма своїми близькими. П’ять років тому він навіть 
відмовився виконати священне обмивання у Гангу після смерті брата.

Серед індуїстів Індії зростають антихристиянські настрої. Цьому сприяє 
вбивство індуїстського лідера Свамі Лаксмарасваті, яке бездоказово 
приписують християнам. В християнських видруках Індії з’явилися статті, 
в яких йде мова про розробку секретного плану вигнання християн із 
штату Оріса, де їх проживає більша частина країни. Лідери партії Бхарапія 
Джаната погрожували смертю людям, які відмовлялися за них голосувати. 
Представники партії попередили християн: «Якщо ви будете голосувати за 
інших кандидатів, ми виженемо вас із штату Оріса». Офіційні дані 
засвідчують, що в результаті нападів індуїстів на християн в Індії у 2007- 
2008 роках загинуло близько 80 осіб останніх, опоганено до 270 церков, 
зруйновано понад 6 тисяч будинків християн.

32

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ГЕНІЇ

У Франції розпочався суд над сімома проповідниками спільноти 
саєнтологів. їх звинувачують в організації злочинної групи, очолюваній 
Аленом Розенбергом, для здійснення групового шахрайства шляхом 
проведення фармакологічних практик. Позов до суду подала парижанка 
Од-Клер Мальтон, яка нібито після психологічного тесту витратила на 
саєнтологічні книги, вітаміни для очищення організму, процедури в сауні 
та купівлю Е-метра (прилад для вимірювання духовного прогрему) 21 
тисячу євро. Його підтримало ще десь до десятка ошуканих. В тому разі, 
якщо звинувачення підтвердяться, то паризькій структурі саєнтологів 
загрожує штраф у розмірі 5 млн євро та заборона діяльності церкви 
саєнтологів на всій території країни. Увага до цього процесу прикута зі 
всього світу. Нині саентологи наявні в 159 країнах, мають в своїх 
організаціях мільйони членів.

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів відзначила 50-річчя заклику 
«Кожний член Церкви -  місіонер». Заклик цей виголосив Президент 
Девід Сік-Кей в 1959 році. Коли він проголошував цей заклик, то Церква 
мала півтора мільйони своїх членів. Нині їх у світі біля 14 мільйонів.



Перше Президентство Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів 
оголосило, що до цінностей Товариства молодих жінок додано ще одну 
цінність -  цнотливість. Як оголошено в його листі, «це доповнення 
допоможе молодим жінкам дотримуватися високих моральних норм. Ми 
просимо батьків і провідників навчати вченню про цнотливість і моральну 
чистоту, щоб допомогти кожній молодій жінці бути чеснотною і гідною 
укласти священні завіти, дотримуватися їх та отримати храмові обряди».

В Ірані почалася активна боротьба із послідовниками нових релігійних 
рухів, яких тут називають «шайтанами». Арештовано більше ста осіб, які 
звинувачуються у «поклонінні сатані». Як заявлено офіційно, вони брали 
участь в оргіях, де нібито пили спиртне і власну кров. Відзначимо, що 
іранська влада часто пов’язує такі музикальні напрямки, як важкий рок і 
метал, із сатанізмом, а вживання алкоголю в Ірані строго заборонено 
законом.
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ІНШІ РЕЛІГІЇ

Вияви первісних вірувань збереглися міцно серед аборигенів Австралії.
Нещодавно до історичного музею британського Ліверпулю приїздили 
старійшини племені Нгааіджері Джордж Тремор та Майор Сумне. Вони 
забрали там вивезені з Австралії до Британії для вивчення науковцем 
Вільямом Бродом черепи. Після їх одержання старійшини виконали перед 
будівлею музею ритуальні танки і спалили евкаліптове листя на знак 
вдячності. «Ми відвеземо наших предків додому, - сказав Сутенер. -  Ми 
віримо, якщо тіло померлого вийняти із землі, то його дух ніколи не 
заспокоїться». В 1997 році музей повернув аборигенам тіло воїна Я гана -  
вождя Нагарріджері.

Джон Ратуелл вважає себе реінкарнацією персонажу британського епосу 
короля Артура. Він вже десять місяців ночує на друїздському капищі 
Стоунхендж (графство Вілшир). У білому вбранні друїда він ходить 
навколо капища, тримаючи в руках посох із місяцем на вершку. Він 
виступає за цілорічний доступ до святилища, а не лише в дні сонцестоянь. 
Ратуелл неодружений, не мас дітей. Хоч суд Стоунхенджа й заборонив 
Ратусллу ночувати біля капища, але він заявив, що нічого тим не порушує, 
«стоїть на дорозі, по якій всім дозволено ходити», «нікого не б’є і не 
ображає». Влада міста пригрозила Джонові арештом.

Існує повір’я, що на острові Кріт народився і жив цар грецьких богів Зевс. 
Тут є Кноський палац, який будувався протягом 16 століть. Він ще в 
такому стані, що не скажеш, що йому так багато років.Перед ним росте 
оливкове дерево. На його гіллях тисячі кольорових стрічок. Ніхто не 
обмине його, щоб не зав’язати свою стрічку, бо ж нібито тоді задумане 
тобою заздалегідь побажання збудеться. Навколо оливкових дерев і на їх 
честь на Кріті влаштовуються святкові дійства, бо ж в островігян існує
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повір’я що цю дивовижну рослину, щоб примножувати достаток, 
подарували їм самі боги. У величезній скелі біля палацу с видовбаний вхід 
до підземелля, де знаходиться освітлена лампадами велика «зала». Саме 
тут нібито й народився Зевс. Тут у тьмяному світлі стоїть його скульптура. 
Зевс схилив голову, нібито задумався. Скульптури давніх богів є в 
кожному поселенні Кріту. їм і досі поклоняються. Тут нікому з християн 
не спаде на думку оголосити «анафему» язичницькій традиції. Більше 
того, островітяни вірять в те, що їхній благодатний край перебуває під 
постійним «патронатом» Зевса (Експрес. -8-10 травня).

МІСТИКА

Конкурсанти «Євробачення-2009» виявилися надто забобонними. Так, 
Світлана Лобода надто уважна щодо того, щоб 
встати «з тієї» ноги. Патрісія Каас ні кроку не пройде 
без свого ведмедика-іграшки. Грек Сакіс Рувас 
вірить, що йому успіх принесе його порядковий 13-й 
номер. Настя Приходько вся обвішана маминими 

амулетами. Прикметою щастя кожна із конкурсанток сприйняла 
московський дощ.
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Максим ПА РА ЩЕ ВІН 

РЕЛІГІЯ ТА РЕЛІГІЙНІСТЬ В УКРАЇНІ

Релігійність в Україні в європейському контексті

Можливість порівнювати міру релігійності населення в різних 
країнах маємо завдяки наявності у відкритому доступі 
(http://europeansocialsurvey.org) результатів Європейського соціального
дослідження (надалі ЄСД), яке проводилося вже три рази (хвилі), а 
Україна брала участь в другій та третій хвилях. В анкеті третьої хвилі 
(грудень 2006 року) містилося кілька запитань, що стосувалися релігійної 
належності та переконань респондентів.

Українці, зокрема, частіше за опитаних в більшості інших 
європейських країн вважають себе такими, що належать до певної релігії. 
Найбільші частки релігійних осіб (більше 90%) зафіксовані серед жителів 
Кіпру і Польщі, тоді як найменше таких в Естонії (28%) і Швеції (32%). 
Україна ж за відповідною часткою входить до першої сімки 
досліджуваних країн після Кіпру, Польщі, Португалії, Ірландії,
Словаччини та Болгарії (Табл. 2).

http://europeansocialsurvey.org
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Таблиця 2

«Ч и в ідн оси те Ви себе до пев н ої р ел іг ії чи в іросп ов ідан н я ?»  ( % )

В аріант  и в ід п овід ей
К раїна

Т ак Ні
В ідм ова  в ід

Н е зн аю
від п о в ід і

Кіпр 98 .6 1,4 0 .0 0 ,0

Польщ а 92 .7 7 , і 0,1 0,1

П ортугалія 85.8 14,0 0.1 0.1

Ірландія 80 .0 19,4 0 ,0 0 ,6

С ловаччина 75.7 23 ,8 0 ,0 0.5

Болгарія 75.2 24 .3 0 .0 0 ,5

Україна 74.7 22 ,7 0 ,0 2,6

Австрія 73.2 2 5 ,2 0 ,2 1.4

Ш вейцарія 70.7 29 ,2 0 ,0 0,1

Іспанія 69 ,7 30 .0 0 .2 0,1

Н імеччина 63.3 3 6 .2 0 .3 0 ,2

Д анія 62.7 37,1 0 ,0 0.2

Ф інляндія 62,1 37.7 0 .0 0 ,2

У горщ ина 58.3 4 1 ,4 0.2 0.1

Н орвегія 54,5 4 5 .4 0 .0 0,1

С ловенія 49,4 4 9 ,0 0 .0 1,6

Ф ранція 47 .8 5 1 ,7 0 ,0 0.5

Росія 47,1 5 0 ,0 0 .0 2,9

Велика Британія 46 .7 53,1 0 ,0 0.2

Бельгія 43 ,4 5 6 .4 0.1 0,1

Н ідерланди 41,2 5 8 ,6 0,1 0,1

Ш веція 31 ,7 68.1 0.1 0,1

Естонія 28,1 71.1 0 .0 0,8

За цим показником виразні відмінності існують між Україною та 
Росією — в останній менше половини визнали свою належність до 
певної релігії (віросповідання). Росія помітно більш неоднорідна в 
цьому плані. Адже українські респонденти в різних регіонах (крім 
заходу) доволі схожі в рівні релігійності (60-70%), а регіональні 
варіації в Росії значно ширші. Якщо в центрі Росії близько 60% 
опитаних заявили про належність до певної релігії, то в Центрально- 
Чорноземному, Волзькому і Північнокавказькому таких близько 50%, 
а в Північному і Північно-Західному, Уральському, Сибірському — вже 
близько 40%.

Існують особливості відповідей на розглянуте питання 
залежно від основних соціально-демографічних характеристик 
респондентів. І тут, по-перше, знаходимо підтвердження існуючих в 
науковій літературі і публіцистиці уявлень щодо більшої релігійності 
жінок порівняно з чоловіками. В усіх країнах (крім Кіпру, де внаслідок 
майже стовідсоткової релігійності відмінностей між різними групами



респондентів практично і не може бути) частка релігійних
респондентів серед жінок є більшою, ніж відповідна частка серед 
чоловіків. Причому для переважної більшості країн (крім Франції, 
Нідерландів та Норвегії) такі відмінності с статистично значущими. 
Тобто це вже можна вважати загальноєвропейською 
характеристикою. Різниця між країнами полягає лише у масштабі 
переваги частки релігійних жінок над часткою релігійних чоловіків. 
Найбільший розрив між такими частками спостерігається саме в 
У країн і— 81% проти 66,0% (тобто різниця 15%). Далі за Україною 
за цим показником йде Естонія і Росія (різниця у 13%). Найменшим 
же відповідний розрив (не враховуючи ті країни, де ця відмінність є 
статистично не значущою) є серед чоловіків і жінок Польщі (3,8%).

Результати підтверджують ще одне досить поширене 
уявлення щодо більшої релігійності людей старшого віку і меншу 
релігійність молоді. Майже в усіх країнах (крім Болгарії та України) 
спостерігається чітка тенденція — зі збільшенням віку збільшується 
частка релігійних респондентів. Наприклад, якщо серед російських 
респондентів віком 16-29 років частка релігійних становила 39%, то 
серед респондентів віком 30-54 роки таких 43%, а серед респондентів 
старших за 54 роки їх уже 61%. В Україні частка релігійних практично 
однакова у всіх вікових категоріях (74-76%).

У більшості європейських країн рівень релігійності серед 
сільського населення вищий за рівень релігійності міського. Лише в 
Естонії, Франції та Росії частка релігійних респондентів серед 
городян виявилася більшою за відповідну частку серед селян.

Причому якщо у Франції та Росії такий розрив був невеликим 
(3-5%), то в Естонії городяни (частка релігійних серед яких 32%) 
значно випередили за цим показником сільських мешканців (частка 
релігійних 14%). Україна ж тут відповідала загальноєвропейській 
тенденції, причому в нашій країні розрив між городянами і селянами за 
показником релігійності (16%) є одним з найбільших, поступаючись 
лише Угорщині (24%) та Словенії (19%).

Що ж до різниці в рівні релігійності серед жителів великих і 
невеликих міст, то такої однозначності не було зафіксовано. Маючи 
ситуацію, коли сільські жителі виявляються релігійнішими за 
городян, можна було б за аналогією очікувати, що ступінь 
поширення релігійності також пов’язаний зі ступенем урбанізації. 
Тобто, що мешканці невеликих міст будуть релігійніші, ніж жителі 
великих міст і мегаполісів. Проте в Україні такої залежності 
зафіксовано не було — рівень релігійності українських громадян з 
великих та невеликих міст майже не відрізняється. Такої відмінності 
немає ще у восьми європейських країнах. Відмінності ж в мірі 
релігійності на користь жителів невеликих міст виявилися також у
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восьми країнах, а в шести (зокрема й в Росії) наявна зворотна тенденція
— частка релігійних більша саме серед жителів великих міст.

Крім питання щодо належності до певної релігії в ЄСД 
ставилося й запитання, в якому респондентів просили оцінити їхню 
власну міру релігійності. Оцінка відбувалася за одинадцятибальною 
шкалою (від 0 до 10), де 0 означало «зовсім не релігійний», а 10
— «дуже релігійний». За наявності подібної шкали порівняння зазвичай 
проводиться середнім арифметичним балом. І в цьому випадку 
Україна знаходиться серед лідерів. Найбільш релігійні громадяни 
Кіпру (середній бал 6,99 для усіх опитаних) та Польщі (середній 
бал 6,56), Україна ж увійшла до першої п’ятірки. Якщо враховувати 
лише тих респондентів, які віднесли себе до певної 
релігії/віросповідання, то Україна за розглянутим показником с 
шостою. В обох випадках Україна значно випереджає Росію, 
наближаючись до сусідів західних — Польщі та Словаччини (Табл. 3).

38

« Я к о ю  м ір ою  Ви р ел іг ій н і? »

С е р е д  в с ь о г о  населен н я
С е р е д  р е с п о н д е н т ів , я к і ід ен т и ф ік ува л и  
с е б е  я к  т аких, щ о н ал еж ат ь д о  п евн о ї 

ре.7 і г і  ї/в ір о с п  он і д а  пня

К р а їн а С ер ед н ій  бал К ра їн а С ер ед н ій  бал

К іпр 6 .9 9 К іпр 7 ,0 4

І Іольш а 6 .5 6 С ловаччина 6 .9 7

С ловачч ина 5,9 Н ідерл анди 6 .9 7

1 Іортугалія 5 ,6 7 П ольш а 6 ,8 5

Україна 5 ,5 6 Бельгія 6 ,7 8

Ш вейцар ія 5 ,4 4 Україна 6 ,5 2

Ірландія 5 .3 5 Е стонія 6 ,2 6

Ф ін ляндія 5 ,2 9 С ловен ія 6 ,21

А встрія 5 .2 П ортугалія 6 ,1 5

Бельгія 4 ,9 2 А встрія 6 ,1 3

Н ідер л ан д и 4 ,8 8 Ш вейцарія 6 .0 8

С ловенія 4 .6 9 Ф ін ляндія 6,01

Іспанія 4 ,6 2 і рландія 5 ,8 9

Д а н ія 4 .2 9 В елика Британія 5 ,8 7

Б олгарія 4 ,2 9 Росія 5 .8 2

У гор ш ина 4 .21 Іспанія 5 ,7 3

Н ім еч ч и н а 4 ,2 У горщ ина 5 .6 8

Р осія 4 . і 6 Н ім еччина 5 .5 5

В елика Британія 3 ,9 9 Ф ранція 5 ,4 9

і Іорвсгія 3,81 Ш веція 5 .3 7

Ф ранція 3 .6 4 Д анія 5 ,1 9

Е стон ія 3 ,5 8 Болгарія 4 .8 8

Ш веція 3 .55 Н орвегія 4,81

Таблиця З



Самооцінка ступеня релігійності варіюється в різних соціально- 
демографічних групах. Як і у випадку з належністю до рслігії/віросповідання 
релігійність жінок в Україні і в усіх інших європейських країнах вище, аніж 
чоловіків. Найбільші відмінності фіксуються в Норвегії та Фінляндії, тоді як 
найменші— в Австрії, Ірландії та Україні. В переважній більшості країн міра 
релігійності зростає мірою збільшення віку респондентів — найменший середній 
бал фіксується для осіб 16-29 років, дещо більший серед осіб 30-54 роки і 
найбільший — серед осіб старших за 54 роки. І навіть в тих країнах, де 
зазначена закономірність не діяла, принаймні було зафіксовано іншу 
закономірність, коли найбільший середній бал за мірою релігійності був серед 
найстаршої вікової категорії. Проте Україна вибивається з цього ряду: 
найбільший рівень релігійності було зафіксовано саме серед наймолодших 
наших співгромадян, що відносять себе до певної релігії/віросгювідання, тоді як 
група старших за 54 роки була другою за цим рівнем. Така особливість також 
притаманна лише населенню Нідерландів.

Якщо про релігійну приналежність частіше повідомляли жителі 
сільської місцевості усіх країн, то в самооцінках ступеня релігійності така 
однозначна спрямованість відповідей не спостерігається. Країни, в яких 
проводилося Європейське соціальне дослідження, поділилися майже порівну: в 
половині з них більшу релігійність продемонстрували селяни, в іншій половині 
— городяни. В Україні рівень релігійності серед селян (середній бал 6,67) 
виявився значущо більшим, аніж серед городян (середній бал 6,18). Серед 
наших найближчих сусідів схожою є ситуація в Словаччині, Польщі, та Росії (в 
останній відмінності не є статистично значущими).

В Україні рівень релігійності серед жителів невеликих міст 
(середній бал 6,33) виявився значущо більшим за рівень релігійності жителів 
великих міст (середній бал 5,88). Проте така тенденція не є загальною для 
європейських країн. В одних країнах жителі невеликих міст проявляли себе 
більш релігійними, ніж жителі великих міст, в інших ситуація зворотна, в третіх 
країнах значущих відмінностей між невеликими і великими містами не 
спостерігалося. Серед найближчих сусідів в цьому плані на Україну 
виявилися схожими Росія, Польща, Угорщина (проте в усіх цих країнах 
зазначені відмінності не є статистично значущими), тоді як у Словаччині, 
навпаки, — мешканці великих міст значущо переважали жителів міст невеликих.

Таким чином, за показниками приналежності до релігійних 
віросповідань Україна є однією з найрелігійніших країн у Європі. При цьому для 
України переважно характерні такі ж самі особливості залучення до релігії, що 
й в Європі (більший рівень релігійності серед жінок та жителів сільської 
місцевості), хоча наявні й окремі винятки (відсутність суттєвих відмінностей 
між віковими категоріями).
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Місце релігії в системі суспільних відносин

Однією зі складових релігійного комплексу є релігійні організації 
(церкви, релігійні об’єднання). Отримана в обстеженні інформація дає 
можливість описати відмінності й збіги у ставленні до них різних категорій 
віруючих, їхні думки щодо місця, ролі й значення релігійних організацій, а 
також релігійних лідерів в українському суспільстві.

Рівень довіри до релігійних організацій

Багаторічний (з 1992 року) моніторинг Інституту соціології НАН 
України свідчить, що такий соціальний інститут, як церква, користується 
найвищою довірою населення. Опитування за проектом 1SSP, в якому 
респондентів просили визначитися з рівнем довіри до Верховної Ради, бізнесу, 
промисловості, судів та правової системи, шкіл та системи освіти і, зрештою, до 
церков та релігійних організацій, підтвердило сталість переконань іромадян 
України. Про свою цілковиту довіру до церкви заявив майже кожний 
п’ятий (18%), що значно перевищує рівень повної довіри до будь-якого з 
інститутів суспільства (Табл. 21), а частка тих, хто значною мірою довіряє 
церкві та релігійним організаціям, перевищує відповідні частки щодо інших 
інститутів: 21% проти 3% тих, хто значною мірою довіряє Верховній Раді та 
5% Суду та правовій системі. Тільки щодо школи та системи освіти частка тих, 
хто довіряє, перевищує відносну чисельність тих, хто не довіряє (62% проти 
25%). Таким чином, церква й релігійні організації в Україні мають значно 
вищу суспільну репутацію та авторитет.

Рівень довіри населения ло різних соціальних інститутів ( % )

П овніст ю
довіряю т ь

Значною
м ірою

довіряю т ь

Скоріш е
довіряю т ь

Скоріш е не 
довіряю т ь

Не
довіряю т ь

взагалі

Важ ко
сказат и

Верховна Рада 0,5 2.6 6.1 25,6 60,0 5 2

Бізнес і промисловість 1,7 7 .0 17,0 26,8 32.3 15.2

Церкви і релігійні організації 18,2 21,2 26,5 12,2 10,7 11.2
Суди та правова система 1,2 4,7 8.2 ЗОЛ 44.3 11.5
Школа та система освіти 9,3 19.0 33,7 14,7 10,7 12,6

Проте рівень довіри значно різниться залежно від того, ідентифікував 
себе респондент з певними релігійними переконаннями чи ні. За майже 
рівної частки невизначених, серед нерелігійних 38% висловили релігійним 
організаціям цілковиту недовіру, а ще 27% — дуже низький рівень довіри, тоді як 
серед релігійних майже 20% висловили повну, а 23% значну міру довіри (Рис. 
28).
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Рисунок 2<S

Всередині категорії релігійних рівень довіри тим вищий, чим 
вищий рівень релігійності. Крім того, він поступово зменшується від 
заходу країни на схід і південь. Греко-католики більше за православних 
довіряють релігійним організаціям: 52% висловили їм повну довіру проти 
4% скептиків, які скоріше й повністю їм не довіряють. Серед 
православних ці частки однакові й дорівнюють 18%. Причому греко- 
католики західних областей більше довіряють церкві, ніж православні тих 
же областей. Жінки довіряють більше за чоловіків, респонденти старших 
вікових категорій — за своїх молодших співвітчизників, жителі сіл — за 
мешканців міст. Ті, хто належить до двох основних православних церков, 
також відрізняються стосовно довіри до релігійних інституцій. 
Прихильники УПЦ Московського патріархату частіше за своїх одновірців 
з УПЦ Київського патріархату не змогли визначитися (12% проти 6%), 
висловлювали часткову довіру (37% проти 25%). Однак серед них 
меншою є частка тих, хто висловив повну чи майже повну довіру — 38% 
проти 50% серед вірних УПЦ КГ1 (Рис. 29). Водночас серед останніх значущо 
більшою є частка тих, хто висловив повну чи майже повну недовіру (20% 
проти 14% вірних УПЦ МП).
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Відмінності в рівні довіри до релігійних інституцій 
між прихильниками УП Ц  МП та УП Ц  КП (%)

Р исунок 29

Вплив релігійних організацій на суспільство

Респондентам ставилися й запитання щодо місця та значення релігії в 
українському суспільстві. їх просили визначити, яким є сьогодні вплив 
релігійних організацій і церков —завеликим, замалим чи саме таким, який і 
має бути. Понад третину опитаних (36%) висловилися в тому сенсі, що 
сьогоднішній вплив релігійних організацій є на достатньому рівні, тоді як 
майже кожен п’ятий (19%) оцінив такий вплив занадто сильним, тобто його 
треба зменшувати, 12% переконані в тому, що цього впливу замало, тобто 
його треба збільшувати, а кожний четвертий (24%) не зміг визначитися. 3% 
опитаних не бачать і не відчувають будь-якого впливу церков чи релігійних 
організацій (Рис. ЗО).

Р и с у н о к  З о
Оцінка населенням міри виливу релігійних орпнііипіій та церков в Україні (% )

□  Занадто значний вплив

□  Більше, аніж потрібно

Ш Стільки впливу, скільки 
І потрібно
і □  Менше, аніж потрібно

І Я Практично ніякого 
І впливу 
‘ в  Важко скачати



Цілком логічно, що сприйняття достатності чи недостатності 
релігійного впливу в суспільстві виявилося залежним від міри довіри до 
релігійних організацій. Зокрема, серед респондентів, які задекларували високий 
рівень довіри до церкви, більша частина висловила переконання, що вплив 
релігійних організацій або є на нормальному рівні (42%), або навіть замалий 
(23%). Завеликим його назвали лише 16% даної групи. А от серед тих, хто церкві 
не довіряє, частка переконаних у завеликій мірі впливу релігійних 
організацій і церков становила 38%. Критичнішими в цьому плані виявилися 
нерелігійні респонденти, тоді як релігійні більш схилялися до нормальності 
існуючого релігійного впливу на суспільство. Зокрема серед релігійних, 
майже так само, як і серед населення загалом, більше третини (37%) 
вбачають існуючий стан цілком нормальним і прийнятним, таким, як і мас бути. 
А от 42% нерелігійних назвали релігійний вплив в нашому суспільстві 
надмірним. І так само серед релігійних частка тих, хто переконаний у 
недостатності релігійного виливу, значно більша, ніж серед нерелігійних (Рис.
зі).
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Р и су н о к  3  і
Оцінка ре ліг ійними і перелігііїїінми респондентами міри впливу 

релігійних організацій та церков в Україні (% )

□  Забагато впливу* □  Стільки впливу, скільки потрібно

■  Замало впливу чи його взагалі немає** Ш Важко скачати

"Об'овиші час пси гич, хто шдгювт «Западго значний ыглиа* і «Більша дгіж потрібно»
* *  ОйЧдкані частка тих, х ш  шдпові» «Менше, am * потрібно.-., і «Практично яммичі вплиау»

Певні відмінності в оцінці п о т о ч н о г о  стану взаємодії релігійних 
організацій та суспільства були зафіксовані між різними групами 
релігійних. Очевидна, наприклад, залежність розглянутих оцінок від 
рівня релігійності: чим він вищий, тим частіше респонденти вважають 
вплив замалим (32%) і тим менша відносна кількість тих, хто схильний 
трактувати його як надлишковий (14%, Рис. 32). Легко помітити, що 
ситуація протилежна в категорії осіб з низьким рівнем релігійності: тут 
32% розцінюють вплив як надмірний і лише 10% бажають його 
збільшення.
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Р и с у н о к  32

Відмінності в оцінках міри впливу релігійних організацій га церков в Україні 
між респондентами різного ступеня релігійності {% )

Ступень релігійності

• ■ ♦  • • Забагато вплизу — Ні — Замало впливу !

Критичнішими виявили себе віруючі православного сповідання 
— серед них майже кожен четвертий (24%) відчуває надмірність 
релігійного впливу, тоді як серед греко-католиків таких 12%. І 
навпаки, якщо серед греко-католиків 39% зазначили недостатність 
такого виливу, то серед православних таких лише 14% (Рис. 33).

Р и сун ок  33
Оцінка православними і греко-католиками 

міри впливу релігійних організацій га церков в Україні (% )

□  Забагато впливу* □Стільки впливу, скільки потрібно
Ш Замало вплизу чи його взагалі немає** Ш Важко сказати

•'■‘Оо савані часікіі nt\, хи> aunoais «Замало шачшііі аш-ий» і «Більше, аніж лепрібио-.
Об'(динні истки «їх. vm іядіимш  «Менше, аніж лоїрішіп-. і 4  Ірак шино ніяк'ои» наливу»

Вірні на сході України або вважають вплив релігійних організацій і 
церков завеликим (36%), або ж не мають з цього приводу усталеної думки (32%). 
В центрі й на півдні частіше вважають, що вплив такий, як потрібно (43% та 
39% відповідно), а на заході 38% не відчувають дефіциту влади і впливу 
церков, а 27% бажають їхнього збільшення (Рис. 34).
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Рисунок 34

Регіональні відмінності в оцінках релігійними респондентами 
міри впливу релігійних організацій та церков в Україні (% )

* Об'Гайані частки ш.ч. vtu яіджшь «Запалігшачаий вили»» і «Біньїие. шіж погрібно 
** Об'єднані частки інх. хіо юдпоаіа «Менше, ангж погрібне*. і «Практично ніякого виливу»

Водночас більшість громадян не схвалюють активної світської 
діяльності релігійних діячів поза безпосередніми духовними обов’язками. 
Зокрема 54% опитаних повністю і 24% скоріше погодилися з твердженням, що 
релігійні лідери мають утриматись від спроби виливу на голосування мирян під 
час виборів, не погодилися з таким підходом до взаємин церкви та суспільства 
лише 7%. З твердженням, що релігійні лідери мають утримуватися від спроб 
впливати на рішення влади, погодилися (повністю або частково) 71% 
респондентів, а не погодилися— 10% (Табл. 22).

Таблиця 22
«Н аск іл ь к и  В» погодж у є !е е ь  чи не п огодж уєт есь  із пас і у ш и т и  ш е р дж ен іш м и :»  (Ті і

Тщюжгнм а огоо. псуються
Сяппііие

погоожумтьсм

Наскільки 
погоджуються. 
нас тільки и не 
погоджують ся

Скоріше не 
погоджуються.

Понніетю не 
погоджу ніться

Важко
сказанні

«Релігійні лідери мають 
утриматись в ід  спроб виливати 
на іс. як люди голосують під 
час виборів»

53.6 23.6 8.1 4.4 3.0 7.3

«Релігійні лідери мають 
утриматись від спроб впливати 
на рішення влади»

47,S 23,6 10,9 4, і 5.8

Виразні у цьому випадку й відмінності між релігійними та 
нерелігійними особами. Останні значно більш категоричніші: 64% повністю 
згодні з тезою щодо невтручання релігійних діячів у процес голосування і 
63% — невтручання в процеси прийняття політичних рішень. Проте й в 
групі релігійних більше половини повністю погодилися з неприпустимістю 
втручання у електоральне волевиявлення й трохи менше половини 
погодилися з необхідністю утримання від виливу на владні органи (Табл. 
23). Фактично більшість українців поділяють думку про відокремлення світської 
та церковної сфер життя.



46
Таблиця 23

Міри згоди із вимогою до релігійних лідерів утримуватися від впливу 
на юлосуванпи під мас виборів і віл впливу на рішення влади ( (/ і )___________

Вимоги Групи
респондентів

Міра згоди

Повністю
згодні

Скоріше
згодні

Наскільки згодні, 
настільки і/ не згодні

Скоріше 
не згоот

1! Важко
сказати

Утримання в ід  впливу 
на голосування

Псрелігійні 63,9 І6Д 7.9 3,0 2.5 6.4
Релігійні 52.7 24.5 8.2 4,6 3.0 7.0

Утримання від впливу 
на д ії влади

Переліг ііїні 62,5 14,0 10,0 2,5 4,5 6.5
Релігійні 46.4 24.7 11,1 4,2 5,9 7.7

Також варто зазначити, що чим більш релігійною вважає себе людина, 
тим охочіше вона погоджується з можливістю впливу церковних авторитетів 
на виборчі настанови іромадян, тим легше допускає, що за допомогою віри 
можна впливати на життя суспільства.

Релігія в суспільстві й ж итті окремої людини

Респондентам було запропоновано визначитися, якою мірою вони згодні 
чи не згодні з твердженням про те, що «в усьому світі релігії переважно є 
джерелом конфліктів, аніж миру». Інакше кажучи, це спроба з’ясувати думку 
іромадян про тс, чим є релігії в сучасному світі — джерелом солідарності та 
об’єднання чи, навпаки, розбрату й протистояння. З’ясувалося, що понад 
чверть українців (28%) поділяє точку зору, згідно з якою домінуючі у сучасному 
світові релігійні світогляди не лише різні чи несумісні, вони природно генерують 
протистояння й конфлікти; 24% наскільки погодилися з цим твердженням, 
настільки й не погодилися. Втім третина респондентів (32%) вважає релігії 
джерелом швидше миру, аніж конфліктів (Рис. 35).

Р и су н о к  3 5
Міра зг оли респондентів із твердженням, що релігії V всьому світі 

переважно с джерелом конфліктів, аніж миру (% )

* OCViotumi частки пі\, чиї иідшшія «Скоріше ши оажукагы» і «іТ.*»н!Сік> иоі олжуюе-»»
'*’* ОбЧанаш частки піх. \»о аілюаі» '«Скоріше tit шкоджуюсь" і «І Іомііеію не поічиж\юсь*

Звичайно, негативи і ше запропоновану тезу сприйняли релігійні 
особи, хоча й серед останніх кожний четвертий (26%) таки вважає релігії



джерелом радше конфлікту; ще стільки ж були в чомусь згодними, а в чомусь 
ні з запропонованим твердженням (25%), а не підтримали його 34% 
опитаних. А от нерелігійні особи виявилися дуже критичними і негативно 
налаштованими — серед них половина погодилися із переважанням 
конфліктогенності релігій, тоді як не погодилися 16% (Рис. 36).
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Р и сун о к  36
Міра зголи релігійних і иерелії іннил респондентів із твердженням, 

що релігії у всьому світі переважно t джерелом конфлікт ів, аніж миру (% )

* ОС*'майні частка ніч. ,vr« випинів «Скоріше погоджуюсь* і «Повйісін? -ніиіажуюсі»*
** Об'єднані ііієікіі і (їх. х то шдпоаіа «Скоріше ке пшоджуюсь* і «Невже по не ікиол/куюа."

Серед релігійних осіб оцінки також залежать від міри релігійності. Якщо 
серед осіб з високим рівнем релігійності не погодилися з переважанням 
конфліктності релігій 47%, то серед осіб із середнім рівнем релігійності 
таких вже 38%, а серед осіб з низьким рівнем релігійності — 26%. 
Відповідно, мірою зменшення рівня релігійності збільшується частка тих, хто 
цілковито або частково погоджується з таким негативним впливом релігій. 
Водночас кожен п’ятий (20%) з числа осіб з високим рівнем релігійності таки 
однозначно погодився з конфліктними наслідками функціонування релігій в 
сучасному світі.

Близько половшій (48%) греко-католиків заперечували особливу 
конфліктогенність релігій, тоді як серед православних відповідна частка склала 
гретину (34%). І навпаки, серед православних частка тих, хто підтримав 
запропоноване в анкеті твердження, склала чверть (25%), а серед греко- 
католиків — 18%. Чоловіки частіше за жінок погоджувалися з цим
твердженням, а молодші респонденти — частіше за старших.

Респонденти оцінювали також співвідношення наукового 
світосприйняття із релігійним. Вони мали погодитися чи не погодитися з 
таким твердженням: «Ми занадто сильно довіряємо науці та занадто мало
довіряємо релігійним віруванням». Українці, втім, у переважній більшості не 
вбачають тут якогось перекосу на користь науки за рахунок релігійних 
уявлень. Повністю або скоріше з твердженням погодилися 22% всіх 
опитаних, 29% в чомусь погодилися, а в чомусь ні, 35% повністю або скоріше не 
погодилися, ще 14% не змогли визначитися (Табл. 24).
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Міра згоди із твердженням, їмо ми занадто сильно довіряємо науці 
______ та занадто мало довіряємо релігійним віруванням______

М іра  з го д и с/<: в ід  вс іх  опит аних
і іоан іст ю  згодн і 6.5
С кор іш е згодн і 15.9
Наскільки згодн і, настільки и не згодн і 28 ,6
С кор іш е не згодн і 20,8
П овністю  не згодні і 3 .9
Важ ко сказати і 4 .3

Таблиця 24

Цілком зрозуміло, що більш прихильними до ідеї необхідності 
зважати не лише на науку, але й на релігію, с віруючі люди. Якщо для 
порівняння скористатися показником середнього балу, де 5 означатиме повну 
згоду, а 1 — повну незгоду (чим більшим буде середній бал, тим більше 
міра згоди), то серед віруючих середній бал складе 2,83, а серед невіруючих 
2,23 (відмінності значущі на рівні 0,001). Тобто серед віруючих частка згодних з 
необхідністю більшого покладання на релігію є значно більшою, ніж серед 
невіруючих: серед них частка повністю або скоріше згодних становила 24% при 
частці незгодних 33%, а серед невіруючих частка повністю або скоріше згодних 
12% при 51% незгодних.

Всередині групи релігійних більш орієнтованими на доповнення 
довіри до науки довірою до релігії виявилися іреко-католики. Серед них 
середній бал згоди склав 3,15, а серед православних 2,82 (відмінності значущі 
нарівні 0,001). «Церковні» православні хоч і не набагато, але більш схильні 
до згоди з заявленою в анкеті позицією. Більш високий ступінь згоди 
продемонстрували прихильники православної церкви Київського патріархату -  
середній бал серед становить 3,01 проти 2,7 серед прихильників Московського 
патріархату (Рис. 37).

Р и су н о к  3 7

Міра згоди із івергжеппим, шо ми запалю сильно довіряємо науці та занадто мало 

довіряємо релігійним віруванням серед різних г руп респондентів (с е р е д н і б ал и )

Переліпиш Греко- Православні Православні ' НеиерковнГ 
католики У П Ц  VUI УП.Ц КТ1 православні

Вплив релігії на суспільство проявляється не лише через 
суспільну діяльність релігійних інституцій, але й через значущість



власне релігійних вірувань, а також факту належності до певної 
релігійної організації для життя окремого віруючого. В обстеженні 
ставилася низка питань з цього приводу. В цілому серед українців домінує 
переконання, що релігійні погляди та релігійна активність можуть 
допомогти людям віднайти внутрішній спокій та щастя, знайти нових 
друзів або познайомитись з правильними, порядними людьми, отримати 
підтримку в скрутні часи (Табл. 25).
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Таблиця 25
«Наскільки Ви погоджуєтесь чи не понижуєтесь і і  твердженнями,
_______ що релігійні погляди та релігійна активність»: (% )__________________

Вш)и допомоги

Міра згоди

Повністю
погодилися

Скоріше
погодилися

Наскільки 
погодилися, 

постільки і не 
погодилися

Скоріше не 
погодилися

і іони і спію 
не

погодишся
/Ус

визначилися

Допомагають віднайти 
внутрішній спокій та 
шасі я

26,7 37,8 16.8 4,5 4,0 10.2

Допомагають знайти 
нових друзів 19.5 29 22 Л 11.6 4.9 12.9

Допо магають отри мати 
підтримку в скрутні 
часи

24.6 34.4 19.3 6,4 3.6 11.7

Допомагають 
познайомитись з 
правильними, 
порядними людьми

19 27,8 23.4 і 0.8 4,3 19

Якщо виокремити частки тих, хто повністю або скоріше
погодилися із наявністю зазначеної допомоги, то більше всього 
респонденти одностайні щодо допомоги релігії у досягненні
внутрішнього спокою та щастя (з цим повністю і скоріше погодилися 
65% опитаних), тоді як менше всього згоди було виявлено стосовно 
допомоги релігії в пошуку нових друзів і знайомств з порядними 
людьми (49% та 47% відповідно). Зазвичай таке значення релігії для 
особи менше визнають нерелігійні люди, проте навіть серед них с певні 
частки тих, хто погодився з такими позитивними наслідками релігійної 
активності. Зокрема, 17% нерелігійних визнали, що релігія допомагає 
віднайти внутрішній спокій та щастя, 22%— знайти нових друзів, 21% 
згодні, що релігійна активність може допомагати в скруті, ще 11% думають 
що це може посприяти знайомству з порядними людьми.

У сприйнятті всіх цих аспектів греко-католики значущо 
відрізняються від православних. Якщо звернутися до показника 
середнього балу, то стосовно усіх чотирьох тверджень (зліва направо у 
порядку в табл. 25) його величина у греко-католиків значущо (на рівні 
0,001) більша за відповідні середні бали серед православних (Рис. 38).
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Відмінності між греко-католиками і православними 
в оцінці міри допомог и релігії в житті (с е р е д н і б а л и )

Р и сун о к  3 8

Між «церковними» та «нецерковними» православними відмінностей 
спостерігається вже менше, і стосуються вони лише сприйняття значення 
релігійної діяльності для спілкування з іншими людьми (зустріч із новими 
друзями або просто порядними людьми). І відмінності ці полягають в більшій 
впевненості «церковних» православних в реальності такої допомоги. А от між 
православними Московського і Київського патріархатів відмінності інші: якщо 
перші більше погоджувалися з допомогою релігії в здобутті духовного 
спокою й підтримці в скрутні часи, то в сприйнятті можливостей отримання 
нових друзів відмінностей вже не простежувалося. Жінки вище чоловіків 
оцінювали здатність у цьому релігійних поглядів й активності, старші 
віруючі переважали наймолодших, а за більшістю оцінок жителі села 
виказували більшу за городян переконаність у дієвості релігії в регулюванні 
внутрішнього життя й розширенні спілкування з одновірцями.

Релігійна толерантність

Поліконфесійність, що притаманна Україні, природно генерує 
актуальність проблеми релігійної толерантності. Йдеться, насамперед, про 
толерантність у відносинах різних церков та релігійних груп і толерантність 
нерелігійних щодо віруючих. Отримані в опитуванні дані загалом свідчать про 
досить високий рівень толерантності наших громадян у релігійній сфері. 
Адже переважна більшість опитаних (75%) обстоюють думку, що люди 
мають поважати будь-які релігії. Про свою незгоду з такою тезою заявили лише 
7% (Табл. 26).



Міра згоди населення України з необхідністю поважати всі релігії
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Таблиця 26

М іра  згоди % в ід  в с іх  опит аних

Згодн і* 74,6

Наскільки згодн і настільки й не згодн і 11,5

Н е зг одн і** 6.9

В аж ко в ідповісти 7,0
* Об'єднані частки тих. хто відповів «Повністю погоджуюсь* і «Скоріше ікяоджуїось»
** Об'єднані частки тих. хто відповів «Повністю не погоджуюсь^ і «Скоріше не погоджуюсь»

При цьому релігійні особи виявилися і толерантні шим и і 
впевненішими у своїх оцінках — серед них 77% погодилися з необхідністю 
релігійної толерантності і лише 6% не змогли визначитися, тоді як у групі 
нерелігійних не змогли визначитися 16%, а частка згодних із запропонованим 
твердженням виявилася значно меншою (57%) (Рис. 39).

Р и сун о к  3 9
.Міра зголи релігійних і нерелігійних респондентів із необхідністю поважати всі релігії( с/< )

Р ел ігій н і

Иерелігійні

□  'Згодні” □  Наскільки згодні настільки й незгодні 0  Не згодні*4* И Важко відповісти і

* Об'єднаю частки тих, хто відповів «Повністю гкм дожуюсь» і «Скоріше погоджуюсь»
** СКГслмані частки тих, хто відповів «Повністю ие ікмодисуюсь» і «Скоріше не испиджуюсы»

На перший погляд видається, що релігійні особи повинні 
демонструвати меншу толерантність до різних релігійних груп. Адже 
прибічник якоїсь конфесії мав би вважати саме її єдиною, що містить 
істинне знання, члени ж інших релігійних груп мали б сприйматися скоріше 
негативно. До того ж останніми роками ми були свідками подібних ситуацій: 
це і протистояння ієрархів Київського і Московського патріархатів 
Української православної церкви (де мали місце й анафеми, й зіткнення між 
вірними за церковне майно з застосуванням насильства), а також вкрай 
негативна реакція Московського патріархату на візит Папи Римського Іоанна 
Павла II до України. І тоді від невіруючих слід було б очікувати більшої 
толерантності, оскільки для них це питання є скоріше зовнішнім, таким що 
не торкається їхніх переконань і цінностей. Проте ситуація поки що така: саме 
віруючі більше за інших підтримали твердження про необхідність поважати 
будь-які релігії.
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Стосовно розподілу відповідей та зв’язку їх із рівнем релігійності, 

то частки згодних з необхідністю поваги до всіх релігій, так і не 
згодних є практично однаковими як серед високо релігійних, так і 
серед осіб із середнім чи низьким рівнями релігійності. Частка згодних 
із необхідністю поважати всі релігії трохи більша серед віруючих 
греко-католицького сповідання порівняно із православними (85% проти 
76%), а частки тих, хто рішуче не приймає варіант терпимості до 
інших релігій, — дуже невеликі і серед греко-католиків, і серед 
православних (4% і 7% відповідно, Табл. 27).

Т а б л и ц я  2 7

Міра згоди представників основних конфесій України з тим,
__  що необхідно п ов аж ан і всі релігії ( % ) __________________

К о н ф ес ії
М іра  згоди

Згодні*
И аскіл ьки з го д }і і 

настільки и не згод}а
Н е зго д н і* *

В аж ко
відповіст и

Греко-католики 85 ,0 9.5 4,3 1,4

Православні 75,9 11,5 6.7 5,9
* Об’єднані часікі; тих. хто йідяозіб «Поааіспо погоджуюсь-- і «Скоріше аиі иджуюсь- 
"•* Об'єднані частки тих, хто відпоїла «Повністю не тюгоджуюсь» і «Скоріше не погоджуюсь»

Толерантну настанову однаковою мірою демонструють чоловіки 
та жінки, а також віруючі різних вікових категорій. Проте на селі в 
цілому вона інтенсивніша, ніж в містах (82% проти 74%), хоча по 
регіонах ситуація неоднозначна. На сході відмінностей між городянами і 
селянами немає. В центрі та на півдні відмінності такого ж типу, як і по 
країні загалом (більша толерантність селян), причому розрив між селянами 
й городянами тут навіть більший. А от на заході дещо більший рівень 
толерантності саме серед городян (85% проти 80% серед селян), але ця 
відмінність не є статистично значущою.

Із досвіду опитувань відомо, що запитання на толерантність є 
ціннісно забарвленим, тому респонденти під час інтерв’ю схильні 
представляти себе як осіб, терпимих до поглядів та звичаїв інших, і саме 
уточнюючі запитання дозволяють коригувати цю демонстративну 
настанову. Респондентів, зокрема, просили визначити міру своєї згоди 
чи незгоди з твердженням, що «всі релігійні групи в Україні повинні мати 
рівні права». Тобто йшлося про необхідність реального забезпечення 
рівності різних релігійних угруповань. В результаті частка тих, хто 
повністю чи частково погодився з твердженням, виявилася значно меншою, 
ніж у випадку з вимогою поваги до інших релігій. Тут уже 61% тією 
чи тією мірою погодилися з потребою забезпечити права всіх 
об’єднань віруючих, тоді як 15% не погодилися, 12% вагалися і 11% не 
змогли визначитися (Табл. 28).
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Таблиця 2 Н

Міра згоди населения України з тим, 
шо всі релігійні групи в Україні повинні мати рівні ирава

М ір а  з го д и Я  в ід  в с іх  оп и т а н и х

З г о д н і* 6 1 ,3

Н аскільки зг о д н і наст іл ьк и  й не зг о д н і 12,1

Н е зг о д н і* * 15,4

В аж к о  в ід п ов іст и 1 1.2
* Об'єднані частки тич. хтс вшойіь П̂овністю псі Олжуюсь» і «Скорівіе погоджуюсь»
** Об’єднані частки тих, хто відлові в «По» ліспи не погоджуюсь» і "Скчіріше не погоджуюсь*

Водночас серед тих, хто підтримав вимогу поважати всі релігії, 78% 
висловилися за рівні права різних релігійних груп, 9% проти цього, 8% мають 
певні умови своєї підтримки, і ще близько 5% не змогли визначитися. Тобто 
певна кількість осіб ютові поважати інші релігії, проте не готові надати їм 
рівні з іншими права. Проте відслідковуються й зворотні ситуації, адже 
близько 10% тих, хто висловився проти вимоги поважання інших релігій, 
підтримали необхідність їх рівних прав. І в цьому випадку менш 
толерантними виявились нерелігійні респонденти: частка згодних із
запропонованим твердженням склала 49%, тоді як серед релігійних — 63%. 
Значна ж частина нерелігійних (19%) не змогли визначити своє ставлення (Табл. 
29).

Таблиця 29
Міра згоди віруючих і невіруючих респондентів з тим, 

що всі релігійні групи в Україні повинні мати рівні права ( % )

Г руп и
р е сп о н д е н т ів

М ір а  з го д и

З го д н і*
/ {оск ільки  з го д н і  

н аст іл ьк и  й не з го д н і
Н е

з го д н і  **
В а ж к о

в ід п о в іст и

Н е вірую чі 4 9 ,0 15,5 16,5 19,0

В ір ую ч  і 6 3 .0 11,7 15,3 10,1
* Об’єднані частки ПІЧ. ХТО шіюаів ЛІоатепи погоджуюсь» І «'Скоріше погоджуюсь»
** Об'єднані частки шх, хто відлові» «Повністю не погоджуюсь» і «Скоріше не погоджуюсь'»

Не було знайдено відмінностей між респондентами з різним рівнем 
релігійності, як і між православними і греко-католиками. Проте вони є між 
православними Московського та Київського патріархатів. Зокрема рівень 
повної толерантності до інших релігій в правовій сфері с меншим серед 
православних Київського патріархату — 59% проти 69% серед православних 
Московського патріархату. Різниця у відносній кількості тих, хто не сприймає 
твердження про рівність (13% та 17%), не є статистично значущою (Табл. 
ЗО). Тобто, наявним є факт того, що серед православних Київського 
патріархату рівень повної толерантності менший, однак це зменшення 
обумовлюється частковою толерантністю.
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Таблиця ЗО

Міра згоди православних різних церков з тим, 
що всі релігійні груші в Україні новини» мати рівні права (%)

І ру їш  п равосл авн и х
М іра  згоди

З го д н і*
Н аскільки зго д н і  

наст ільки й не згодн і
Н е з го д н і**

В аж ко
відповіст и

П равославні У П К  МП 6 8 ,7 6 ,6 17,2 7,5
П равославні У ПК КП 5 9 .4 і 6 ,5 13,1 I U
* Об'єднані ч а с т і шх, хто аідішаш «Повністю погоджуюсь» і «Скоріше погоджуюсь»
** Об’єднані частки тих, хто відповів «Пошиє по не погоджуюсь» і «Скоріше не погоджуюсь»

На позитивне ставлення до інших релігій опитані вказали й у відповідях 
на запитання щодо істинності релігійних вчень. Обираючи між 
твердженнями, що найбільшою мірою відповідають особистим поглядам, («У 
будь-якій релігії складно знайти істину», «В будь-яку релігію закладено основні 
істини», «Лише в одній релігії закладено істину») більше половини опитаних 
(55%) пристали до варіанта наявності істини в усіх релігіях, тоді як на 
виключності тільки однієї релігії наполягали лише 16% респондентів (Рис. 40).

Р и сун о к  4 0
«Яке із зазначених тверджень найбільше відповідає Вашим особистим поглядам?» (% )

Позитивне сприймання сутності релігійних учень наявне не лише серед 
релігійних, а й нерелігійних осіб. Адже 20% з них завважили, що в будь-якій 
релігії містяться основні істини. Тобто чимало нерелігійних осіб сприймають 
релігійні вчення як певні моральні настанови, які є справедливими, 
незважаючи на те, що вони не приймають їх як Боже одкровення. Більш 
ригористичними були відповіді греко-католиків: 45% з них визнали
існування основних істин у всіх релігіях, а серед православних таких 62%. І 
навпаки, понад третину (35%) греко-католиків визнають існування істини лише в 
одній релігії, тоді як серед православних таких 16%. «Церковні» православні 
менше за «нецерковних» схильні приймати це твердження — 60% проти 
65%. Водночас серед віруючих, які визнають наявність істини лише в одній 
релігії, 70% висловилися за необхідність поваги до всіх релігій, а 57% — за 
необхідність надання всім релігіям рівних прав.



Розглянуті вище складові релігійної толерантності с певною мірою 
зовнішніми щодо респондентів, вимагаючи загальної оцінки, яка не 
обов’язково співвіднесена з реальним життям. Цілком можливі варіанти, 
коли погоджуючись із абстрактним поважанням прав інших релігій, людина 
не готова підтримувати ці права, коли це безпосередньо стосуватиметься її 
повсякденного життя. Перевірити це можна за допомогою запитань, які 
стосуються більш близьких респондентові ситуацій. Так, респондентів просили 
визначитися, чи готові вони прийняти людину інших релігійних поглядів як 
чоловіка/дружину близької для них людини. 68% віруючих висловили ту чи ту 
міру (повну або часткову) готовності до цього, навіть в зазначеній інтимній 
сфері, тоді як не готові до такого кроку 15%; решта ж 17% не змогли 
визначитися (Рис. 41).
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Р и с у н о к  4 !

« Ч и  п ід т р и м а є т е  і п р и й м е т е  В и о с о б у , ш о  с п о с л ід о в н и к о м  ін ш о ї р е л іг і ї  ч и  м ас  
к а р д и н а л ь н о  в ід м ін н і в ід  В а ш и х  р е л іг ій н і п о г л я д и , я к ш о  т а к а  л ю д и н а  з б и р а є т ь с я  

о д р у ж и т и с ь  з к и м о с ь , х т о  п е р е б у в а є  з В а м и  у  р о д и н н и х  с т о с у н к а х »
(%  в ід  в с іх  р е л іг ій н и х  р е с п о н д е н т ів )

□  Готові*

О l ie
готові**

Ш Важко 
сказати

* Об'слкані масткії тих. хто мдіїавю «Беїумовне іпюпчімаю і прийму» і «Скоріше все підтримаю і прийму»
* * Об’єднані частки тих. хто відповів «Скоріше та асе. не підтримаю і не прийму» і «Безумовно не підтримаю та де прийму»

Якщо порівняти загальне сприйняття необхідності поваги до інших 
релігій і захисту їхніх прав з готовністю прийняття іншої за релігійним 
сповіданням особи як свого родича, то спостерігається збільшення рівня 
толерантності. Адже хоча й не всі з готових поважати інші релігії водночас готові 
взяти іншорелігійних осіб за родичів, та більша частина не готових до поважання 
інших релігій згодні толерантно ставитись до родичів іншого віросповідання. 
Так, серед респондентів, які не підтримали тезу про необхідність поваги до інших 
релігій, більше половини (53%) висловили готовність підтримати й прийняти 
особу інших релігійних поглядів як родича, а 33% не готові до такого кроку. 
Аналогічна ситуація спостерігається у разі порівняння згоди чи незгоди щодо 
рівноправ’я різних релігій із готовністю толерантного ставлення до 
іншорелігійного родича. Тобто в релігійній сфері діє психологічний механізм, що 
проявляється в нерелігійних сферах, а саме менша вимогливість до близьких 
людей, більш поблажливе ставлення до них.
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Сприймання іншої за релігією людини як шлюбного партнера 

близької людини пов’язане з рівнем релігійності. Якщо серед віруючих із 
середнім рівнем релігійності частка згодних з таким шлюбним союзом 
становила 73%, то серед віруючих з високим рівнем релігійності ця частка 
зменшується до 62%. Серед греко-католиків більше прихильників шлюбу 
чоловіка й жінки однієї конфесії: не готові прийняти іншу за
віросповіданням людину 28%, а серед православних — 15%. Молодь до 30- 
ти років, для більшості з яких вибір шлюбного партнера залишається 
актуальним, більш обережні, відповідаючи на це запитання: 63% з них 
готові погодитись із міжконфесійним шлюбом родича; у віковій категорії 30- 
54 роки таких 72% (Табл. 31).

Таблиця 31
.Міра готовності віруючих принципі іншу за віросповіданням людину

Групи вірую чих
М іра гот овност і

Г от ові* Не гот ові ** Важ ко сказат и

Греко-католики 6 1 . і 28.1 10,8

Православні 68.7 14,5 16.8
18 -2 9  років 62,9 19,2 17.9

3 0 -5 4  роки 71.6 13,5 14.9

55 роки і більш е 65.2 15,2 19,6
* Об'єднані частки тих, хто заповів •4>етумомк> підгримаю і прийму» і «Скоріше та асе и ід гри чаю і прийму»
* *  СьЗЧдшші частки тих, хто відповів «Скоріше є  все. не підтримаю і не прийму» і «Безумовно не підтримаю та не прийму»

Якщо розглядати відповіді респондентів, зважаючи на регіон їхнього 
проживання, то виявиться, що більшу толерантність за цим показником виявлять 
віруючі із центру та півдня (70% та 74%), тоді як меншу — із заходу та сходу: 
62% та 65% відповідно (Рис. 42).

Р и сун ок  42
Міра готовності віруючих з різних регіонів прийняти іншу за віросповіданням людину 

як чоловіка/дружину близької людини і с/с)

а;<і частки ш\, хто відповів «Безумовно підтримаю і прийму». і «Скоріше та есе підіримаю і ирннчх»
<Н,;Н' Ч‘НЧЬІ' П,ч> X"» *•*»•*»«* «Скорі; не в» я * .  не иідгр». ш м  і не прайму- і «Ьетучшиш не ні діри маю та ие прийму».

* Оо о  
*й O.V«j



Варто зазначити, що менша толерантність жителів західних областей 
буде помітнішою навіть у разі, якщо виключити з аналізу громаду греко- 
католиків. Адже можна було припустити, що на рівень толерантності 
віруючих на заході впливає саме значна представленість там греко-католиків, 
які демонструють менший рівень релігійної толерантності. Проте навіть за 
умови порівняння самих лише православних менша терпимість заходу 
зберігається. Серед жителів сіл 73% готові прийняти носія інших релігійних 
поглядів, а серед городян таких 66%. Виявилося також, що релігійна 
толерантність українських громадян поширюється й на політичні ситуації. 
Анкета містила запитання щодо готовності респондента прийняти й 
підтримати людину з іншими (чи навіть протилежними) релігійними поглядами 
як кандидата на виборах до органів влади. В результаті більшість віруючих (65%) 
готові підтримати таку людину, і лише 13% — не підтримали б (Рис. 43).
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Р и су н о к  4 3
« Ч и  п ід т р и м а є т е  і п р и й м е т е  В и  о с о б у , я к а  с п о в ід у є  ін ш у  р е л іг ію ,  

м ас к а р д и н а л ь н о  в ід м ін н і в ід  В а ш и х  р е л іг ій н і п о г л я д и , я к щ о  г а к а  л ю д и н а  
б у д е  к а н д и д а т о м  на в и б о р а х  в ід  п о л іт и ч н о ї п а р  т ії, п р и х и л ь н и к о м  я к о ї  В и  г? »

(9с в іо  вс іх  р е л іг ій н и х  р е с п о н д е н т ів )

* О п 'гд кап і чаегки >'их. хто «иаовів  «Безумовно « ід 'пнимк» і прийму» і «Скоріш е за *ее  мідгріїмаш і прийму»
**  OofjHau! чаегки гах, хто відповім «Скоріше із все. не підтримаю і «в прийму» і «Безумовно не підтримаю та не прийму»

Серед греко-католиків готовність сприймати політичного діяча іншої 
релігії висловили 59% опитаних, серед православних— 67%. Причому менші 
показники греко-католиків формуються саме за рахунок негативних 
відповідей і аж ніяк не сумнівів. А от всередині групи православних не 
спостерігається відмінностей ані в залежності від міри церковного залучення 
(між «церковними» та «нецерковними» православними), ані від членства в 
різних православних церквах (Московського чи Київського патріархатів), ані від 
статі чи віку. Відмінність жителів заходу проявилася вже у позиції греко- 
католиків, хоча й серед православних цього регіону ситуація аналогічна.

Водночас слід зазначити, що досить високий рівень релігійної 
толерантності, про який йшлося вище, не поширюється на всілякі 
екстремістські релігійні угруповання (тобто такі, що вважають релігію, 
прихильниками якої вони є, єдиною вірною, а послідовників інших релігій 
ворогами). Це підтверджується відповідями респондентів на запитання, чи 
згодні вони з необхідністю дозволяти таким угрупованням проводити масові 
зібрання задля висловлення власних поглядів, а також видавати та



розповсюджувати літературу, що виражає їхні погляди. На обидва ці запитання 
респонденти відповіли переважно негативно. Надання екстремістським 
організаціям можливості проводити масові зібрання підтримали 14% 
респондентів, а не підтримали 71%; проти надання можливості видавати 
свою літературу висловилися 66%, а підтримали цю думку лише 18% (Табл. 32).
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Таблиця 32
Готовність населенням України до прояву толерантності 

до екстремістських релігійних уг руповань______
* Чи мож ливо (дозволяти релігійним  

екстремістам проводити мисові 
зібрання для вираження вкісних  

поглядів/ » (9с)

Чи мож ливо дозволяти релігійним  
екстремістам видавати та 

розп оваодж уват  и літ ерату'ру, що 
вираж ає їхні погляди '/» (% )

Так 13.5 17,9
Пі 7 0,5 J 65.6
Важко сказати 16,0 16,5

Цікаво, що відповіді на обидва запитання узгоджені між собою. Так, 
серед тих, хто відмовляє релігійним екстремістам у праві на масові зібрання, 
90% відмовляють їм і у праві на поширення видань. Не виключено, що такі 
оцінки обумовлені упередженим ставленням до людей з інтенсивною 
релігійністю. Так, значна частина респондентів (42%) погодилися з тим, що 
люди із сильними релігійними віруваннями надто нетерпимі до інших 
людей, а вдвічі менше опитаних (19%) не погодилися з цим.

(Текст взято з видруку Паращевіна Максима. Релігія та релігійність в Україні /  
За ред. С.Макеєва. -  К.:Інститут політики, Інститут соціології Н АН  України. -  
2009).

Анатолій Ільченко з Миколаєва подав до суду позов на В.Ющенка. Зміст 
позову -  визнання незаконними і нечинними указів Президента України 
«256/2008 «Про відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі» та 
№668/2008 «Про день хрещення Київської Русі-України». Позивач виходить з 
того, що згідно Конституції України і Закону про свободу совісті Церква 
відокремлена від держави і остання не має права втручатися в діяльність 
релігійних організацій, а тим більше встановлювати при цьому якісь переваги 
для якоїсь із релігій. Відтак названі Укази Президента суперечать цим 
правовим документам. Ющенко порушив їх не тільки тим, що встановив 
державним святом День хрестителя Київської Русі, а й зобов’язав Кабмін



фінансувати заходи із його державного 
відзначення. Видаючи свої Укази, Президент, 
як зазначає А.Ільченко, не врахував, що 
християнство було насильно запроваджене в 
Русі-Україні, знищувало святині наших 
предків та їхню віру. Про це навіть пишуть 
шкільні підручники, а відтак Ющенко мав би 
це знати і не відзначати День вандала. 
Позивач зазначає ще й те, що Укази і діяння 
Ющенка як Президента «порушують його 
інтереси у публічно-правових відносинах як 
послідовника Дохристиянської Віри наших 
Предків, знищуваної християнством. 

Визнання Президентом України християнської релігії духовною спадщиною 
українського народу є зневагою до моєї Віри, до Віри моїх Предків, що мене 
ображає і викликає душевний біль».

Представники чотирьох релігій -  християнства, 
ісламу, буддизму та індуїзму -  виступили 
проти безоплатної гри «Faith Fighters» (Борці 
за віру), яка з’явилася нещодавно в Інтернеті. В 
грі у карикатурній формі подаються Ісус 
Христос, пророк Мухаммед, Будда та 
індуїстський Бог Ганеш. Всі вони в процесі гри 
воюють на фоні згарищ і руїн. Представники 
релігій назвали цю гру «надто провокаційною», такою, що не формує 
толерантність міжконфесійних відносин.

Мешканці німецької столиці Берліна проголосувалм проти викладання в 
школах Берліну релігії. Замість планових уроків релігії 
діти далі слухатимуть курс із толерантності. Цей курс 
запровадили в столичних школах три роки тому, коли в 
2006 році у турецькій спільноті вбили дівчинку, яка не 
бажала дотримуватися ісламських звичаїв. Проте 
зазначене вище рішення приймалося не просто владою, бо 
ж за вивчення в школах релігії висловилися не лише різні 
конфесії, а й навіть канцлер Ангела Меркель, а широким 

загалом населення, який в релігії не знаходить чогось цінного.
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

ПАТРІАРХ РПЦ МП КИРИЛО -  ІДЕОЛОГ I КОНСТРУКТОР 
НИНІШНЬОГО СТАНУ В ПРАВОСЛАВ’Ї УКРАЇНИ

Газета УПЦ КП «Голос Православ'я» (№10) видрукувала статтю епископа 
Светратія «Украина -  не Россия». Видрукувана вона чомусь російською мовою. 
М ож е тому, що владика розраховує, що це дасть можливість прочитати її і 
тим православним, які не володіють українською мовою. То ж  подаємо мовою  
оригіналу тематично підібрані з неї фрагменти, присвячені Московському 
Патріарху> Кирилу, який розглядає Україну як невід'ємну частину Російсько- 
Православної імперії і хоче приїхати до неї як її духовний господар. Хоч мав би 
знати владика, що в Україні є (окрім УПЦ МП) й йому не підпорядковані 
Православні Церкви. І  якщо він так активно обстоює принцип канонічної 
території, то мав би запитати у  них дозвіл на в 'їзд на їх канонічну територію. 
Окрім православних, Україна м ає ще й свою потужну Греко-Католицьку Церкву. 
Хай Патріарх із ним ж е сфабрикованих мотивів не визнає глав УПЦ КП і УАГІЦ 
то він мав би визнати главу УГКЦ кардинала Любомира Гузара як канонічного 
владику й поставити його до відому про свій в'їзд на канонічну територію цієї 
Церкви. Але коли Московська Церква визнавш а законність і достовірність думок 
інших ! Д ля неї її експансія в зарубіжжя, зокрема насадження там своїх 
парафій, є цілком нормальним явищем (бо ж: вона опікується там російсько- 
православними), а ось прагнення до духовного окормлювання власне українськими 
Церквами українців в тій ж е Росії є 
експансією, прозелітизмом та таким іншим.
То ж  слово єпископу Євстратію про 
.і юсковсько-православного візитатора.

В группе новых врагов России 
Украина занимает отдельное место, так как с 
ней у неё намного больше общего, чем с 
Прибалтикой или Грузией. Поэтому потеря 
контроля над Украиной для неё намного 
болезнсе.... Московские столпы «путинской 
реставрации» не могут с этим смириться. Они 
никогда не согласятся с тем, что «Украина -  не 
Россия». Из внутреннего кремлёвского круга 
враждебные Украине, как таковой, идеи 
постепенно переходят в публичную 
плоскость... Влиятельный спикер Московской 
патриархии Андрей Кураев... на встрече в



Днепропетровске прямо говорил: Украины нет! Есть лишь «сем разных Украин». 
Поэтому и Украинской Церкви быть не может. С недавних пор влидыка Кирилл 
из второго лица Московской патриархии стал первым, Путин стал «не первым, 
но и не вторым» лицом в России, диакон Кураев за активную медиаподдержку 
избирательной кампании Местоблюстителя стал камилавконосным 
протодиаконом... Не поменялось одно -  отношение к Украине.

Ещё летом прошлого года владыка Кирилл скандировал со сцены рок- 
концерта в Киеве: «Россия, Украина, Беларусь -  это есть Святая Русь». А уже в 
своём новом качестве главы Московского Патриархата он стал активно 
выступать с идеей «исторического пространства Святой Руси» и «укрепления 
единства Московского Патриархата на всей его канонической территории». 
Именно с таких позиций новый Московский патриарх подходит к разрешению 
проблемы, как он говорит, «украинского раскола». Она для него -  это лишь 
политическая проблема окраинного сепаратистского движения. Патриарх, как и 
многие в Москве, искренне верят в то, что Киевский Патриархат держится на 
трёх вещах: личных амбициях его Предстоятеля, украинском национализме и 
поддержке власти. Реальная поддеоржка большинства народа для них -  не в счет. 
Поэтому и действоать в отношении Украины владыка Кирилл собирается, 
очевидно, в трёх направлениях -  дискредитируя Патриарха Филарета, утверждая 
единство Украины с Россией и заигрывая с власть имущими, использовать их 
слабые места и взаимные противоречия. Кампания по дискредитации Киевского 
Патриарха Филарета, возглавлявшаяся владыкой Кириллом, ведётся давно. В ней 
он использовал и рычаги своего влияния на руководство УАПЦ, и контакты 
внутри иерархии Киевского Патриархата...

Идеология «триединой Святой Руси» из Москвы выглядит красиво, но в 
Украине её эффективность сомнительная. В том, что «Украина есть Россия» не 
сложно убеждать россиян -  весь аппарат кремлёвской теле-радно-интернет- 
пропаганды под рукой. Есть аудитория для такой идеологии и в Украине. Но 
здесь она никогда не станет идеологией большинства. Она обречена на 
маргинальность.

Кирилл хочет превратить Москву в «третий Рим», скорее похожий на 
«второй Ватикан». Однако сила и привлекательность и Рима, и Ватикана -  в их 
универсальности, наднациональности. Московская же Патриархия вместо того, 
чтобы, претендуя на некий универсальный статус, самой становится 
наднациональной, предпочитает нивелировать национальные различия, 
предлагая идею «русского мира», «Святой Руси», делая всех «русскими». А в 
этой идее нет места ни Украине, ни Беларуси, которые идут своим путём. Разным 
-  но своим. Разделение на несколько автокефальных Церквей не мешает 
единству эллинского мира. Так почему же административная независиммость 
Киевской Церкви от Московской, по мнению Патриарха последней, непременно 
приведёт к краху «Святой Руси»? Возможно потому, что под вывеской «Святой 
Руси» в Москве хотят утвердить не духовное единство братских славянских 
народов, а власть на постсоветском пространстве новой кремлёвской империи. 
Идеология «единой Руси» вряд ли найдёт глубокий отклик даже в УПЦ МП.
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Ведь её претворение в жизнь на прямую будет вести к сужению прав УПЦ, 
прекращению её независимости во всё более декоративную фикцию...

Патриарх Кирилл -  один из идеологов и конструкторов той ситуации, 
которая сложилась в Украинской Церкви на сегодня. Именно он курировал 
«украинский вопрос» с 1990 года. Однако все его инициативы и действия 
приводили не к тем результатам, которые ожидались. Отторжение митрополита 
Филарета привело к созданию крупной и влиятельной Поместной Церкви, 
составляющей Московскому Патриархату серьёзную альтернативу. Попытки 
подорвать авторитет Патриарха Филарета через анафематствование и внешнюю 
изоляцию его показали свою бесплодность и привели к необходимости всякий 
раз капитулировать перед Константинополем по другим вопросам -  лишь бы 
сохранить статус-кво в Украине. А приведенное Кириллом в 1992 году к власти 
пророссийское руководство УПЦ МП неуклонно дрейфует в украинскую 
сторону.

упорством. Подстраиваясь иод идеологию «путинского возрождения», 
Московский патриарх едет в Украину с намерением доказать ей, что она -  
Россия, игнорируя очевидное: это не так. И лучшее, что, исходя из сложившихся 
реалий, мог бы в такой ситуации сделать патриарх Кирилл, то это начать именно 
церковный диалог, приоритетной целью которого должны быть польза и благо 
для Православия в целом и Украинской Церкви в частности, а не для Кремля или 
Чистого переулка. Ведь рано или поздно Московской патриархии придётся 
считаться с реалиями, как пришлось Константинополю признать возникшие на 
развалинах Оттоманской империи автокефальные Церкви. В руках владыки 
Кирилла ответ : сделает он это добровольно, с пользой для Православия и 
будущего РПЦ, или же в очередной раз устремляясь за призраками былого 
имперского величия, будет вынужден подчиниться диктату реальности...».

Представление об основных тезисах позиции нового Московского 
патриарха в отношении Украины дают несколько минут протокольной съемки 
перед телекамерами в начале его встречи с премьер-министром Украины Юлией 
Тимошенко.

«В ходе встречи патриарх Кирилл сказал, что «для Русской 
Православной Церкви Киев -  это наш Константинополь со своей Святой Софией, 
это духовный центр русского Православия. Именно так мы воспринимаем Киев -  
как южную столицу русского Православия». Как опытный дипломат, патриарх в 
этих двух фразах сказал очень многое. А именно: Киев -  «наш». Он -  центр 
именно «нашего», «русского» Православия. Такое определение было 
подчёркнуто дважды...

Созданная Кириллом в
Украине конструкция показала 
свою неэффективность с точки

і зрения решения поставленных
__ і перед ней задач. Однако сейчас, уже

в сане Патриарха, владыка Кирилл 
цепляется за неё с завидным



В преддверии своего визита в Украину Предстоятель РПЦ пытается 
подкупить украинскую власть своей готовностью делать всё, чтобы развивались 
отношения между Украиной и Россией... Ранее в украинской печати 
архимандрит Кирилл (Говорун) {из УПЦ МП -  ред.}, бывший долгое время 
помощником митрополита Кирилла (Гундяева), прямо говорил о готовности 
последнего быть посредником между Украиной и властными кругами в России...

Владыка Кирилл неоднократно утверждал, что «украинский раскол», 
как он именует Киевский Патриархат, держится исключительно благодаря 
поддержке властей... Поэтому Московский патриарх настойчиво предлагает для 
реализации антиномическую модель: «украинская власть не должна вмешиваться 
в церковные дела» - это когда власть делает что-то, неугодное Москве; и 
«украинская власть должна способствовать преодолению раскола» - это когда 
она изъявляет желание поступать согласно указаний «первопрестольной»...

В том же духе, что и предыдущие пункты речи патриарха Кирилла, была 
выдержана и обращенная к украинскому премьеру просьба «не считать его 
иностранцем». За всей внешней благожелательностью этой просьбы стоит 
конкретная мысль: «Наши государства но сути одна страна». И ещё 
закрадывается мысль: не хочет ли патриарх Московский вести диалог с 
украинской властью в обход своего Киевского митрополита?».

Ця стаття єпископа Євстратія була написана до того, як за підписом 
Ю. Тимошенко і з подачі її першого віце-прем’єра, баптиста за віросповіданням 
О. Турчинова було оприлюднене рішення про увільнення із своєї посади голови 
Держкомнацрелігій України О. Сагана. У пресі прозвучала наступна версія цього 
увільнення. їдучи в Україну і маючи там намір вести розмови про «украинский 
раскол», патріарх Кирило не хотів би бачити при цьому О. Сагана, оскільки він є 
активним провідником ідеї Помісної Православної Церкви України. То ж  своїм 
розпорядженням Ю лія Володимирівна вдовільнила каприз Патріарха 
Московського. Якщо це дійсно так, то вона мача б знати, що всі свідомі українці 
при цьому не з нею. Шкода, що уряд країни у  нас не очолюють українці. Д ля них 
доля саме Українського П равослав’я є чужою, а тим більше коли ти не начеснсиш 
до цього віросповідання. Але Кирило мав би знати, що увільненням О. Сагана не 
увільнюються від ідеї утвердж ення в Україні саме українського П равослав’я  всі 
ті мільйони, які й далі будуть активно обстоювати її, сприймаючи Московський 
Патріархат як духовного колонізатора і провідника великодержавних інтересів 
Росмійської впади на українських теренах. Всі колоніальні імперії, окрім 
Російської, вже розпалися. Дійде і до неї черга, в тому числі й до Московсько- 
Православної (А.Колодний).
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Релігійне сьогодення України. Роздуми, оцінки і прогнози професоре 
Анатолія Колодного. -К.,2009. Тематична збірка вибраних статей і тез 
включає видруки професора, поєднані у розділах: 1. Україна шукає себе в 
християнстві. 2.Україна -  релігійно плюральна країна. 3. Релігія в 
національному житті українців. 4. Релігія на українському часі. 5 .Думки з 
актуалізованих релігійних проблем.

Історія релігій в Україні. Науковий щорічник у 2-х книгах. -  Львів, 2009.
Майже двохтисячносторінкове видання вміщує доповіді з різноманітної 
релігієзнавчої тематики, виголошені на науковій конференції у травні 
2009 року в Львівському Музеї історії релігії.

Ідзьо Віктор. Українські Греко-Католики в Росії. -  Львів, 2009. В книзі 
подається Історія унійних процесів в Росії, розглядається процес 
зародження, становлення та розвитку українських греко-католицьких 
громад в цій країні.

Цігенаус Антон. Есхатологія. -Львів, 2009. Розкривши основи есхатології, 
автор особливу увагу приділяє проблемам індивідуальної есхатології, 
зокрема стану між смертю і воскресінням, життю після смерті, 
посмертному очищенню, вічному прокляттю та ін.

Історія в Україні.- Матеріали 1-3 випусків; Історія релігій в Україні. -  
Тези повідомлень 2-5 круглих столів Музею історії релігій в Україні. 
Бібліографічний покажчик. -Львів, 2009. До бібліографічного 
покажчика ввійшов перелік статей і тез, видрукуваних у названих 
видруках.

Остащук Іван. Релігійна символіка. -  Івано-Франківськ, 2009. В книзі 
розкрито особливості символу як інтерпарадигматичного поняття, логіку 
символічного мислення, риси релігійної символіки, проблему 
інтерпретації багаторівневих символічних структур, системні зв’язки 
символів, символіку національних та світових релігій.

Черній Анатолій. Релігієзнавство. -К., 2008. Підручник містить
філософський аналіз основних проблем релігієзнавства -  предмета, 
методів, принципів цієї гуманітарної науки, а також природи, суспільних 
функцій релігії, її історичного розвитку. Розкрито нерозривний зв’язок 
релігії та вільнодумства як свідчення прагнення людини вирватися із 
зовнішньої і внутрішньої несвободи.

Пилат Б.В. От Иисуса к Мессии. -  М., 2008. Протягом сотень років євреї 
леліяли образ Месії. Пророки й окремі людські спільноти наділяли його
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все новими і новими якостями. Один із Кумранських рукописів наблизив 
його до Божества. Життя і смерть Ісуса докорінно змінили ситуаці. -  месія 
із Віртуального світу прийшов в реальність. Перипетіям цієї складної 
ситуації й присвячена ця книга.

Керстен Хольгер. Иисус жил в Индии. -  М., 2007. На захист своєї гіпотези 
автор подає археологічні, теологічні та історичні докази. В духовних та 
релігійних джерелах минулого автор шукає шлях до головної істини 
посланництва Ісуса Христа.

Філософія прав людини. За ред.. НІ.Госепата і Г. Ломанна.- К.,2008. Книга 
містить розгляд ряду проблем з визначення прав людиним, зокрема 
співвідношення моралі і права, демократії і права, конфлікт між 
основними правами, права людини і культурні відмінності, право і 
проблема релігійних відмінностей та ін.

Annuaire. -  Під такою назвою надходять з Франції французькою мовою до 
бібліотеки Української Асоціації релігієзнавців тематичні наукові 
збірники з проблем дослідження релігії. Шкода, що ніхто з наших фахових 
науковців не знає французьку мову так, щоб освоїти цей масив збірників, а 
водночас і надіслану кардиналом Полем Пуппаром двотомну 
Енциклопедію релігій. Чергова збірка, яка надійшла, мас підзаголовок 
«Section des sciences relsgieuses».
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ

СХОРОН ЄЖ СЛОВЕН (ЄДНАННЯ ВСІХ СЛОВЯНГ

В Україні маємо не лише спільноту, належну до Московсько- 
православної імперії і, як цс слушно свого часу назвав її тоді 
російський президент В. Путін, є «Російською Православною Церквою 
в Україні», яка у діяннях своїх біля церковних структур і значної 
кількості єпископату та кліру активно працює на здолання 
суверенності країни, входження в якесь нове союзне утворення з 
Росією. Останнім часом наявна спроба створити на теренах 
колишнього Радянського Союзу ще й єдину нсоязичницьку спільноту, 
ввести в оману українців ще й такою голослівною ідеєю як наявність в 
більш тисячолітньому минулому у всіх східних слов’ян єдиної для всіх 
них релігії бога Перуна. В пропаганді цієї побрехеньки активну роль 
відіграє неоязчницька спільнота з Росії «Єднання всіх слов’ян», 
заснована Володимиром Голяковим. Саме тому його послідовників 
називають ще «голяками».

Головний жрець «Схорон сж словен». Володимир Юрійович 
Голяков є громадянином Росії. Народився він у 1970 році. На грудях 
поверх червоної рубахи В. Голяков носить дерев’яний амулет із 
символічним зображенням двох вовчих голів. Голова жерця покрита 
вовчою шкірою. Голос -  звучний, але з якоюсь хрипотиночкою. Віщує 
він тягуче, на розспів. Діапазон зацікавлень В. Голякова надто 
широкий. На початку 90-х років м.ст. він входив до неоязичницької 
спільноти «Союз Венедів», якою тоді керував ідеолог ведизму в Росії

В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії.

Матеріал підготував д.філос.н., проф. Анатолій Колодний.



Віктор Безверхий (Остромисл), який помер у 2000 році. У 1991 році 
Великим Колом основних дев’яти знахарських родів Поморської- 
Чорної Русі було прийняте рішення про відновлення «богодержавія» - 
релігійно-правової системи, яка ставить за мету поєднання 
слов’янського народу Всебогом-Триглавом шляхом обожнення своїх 
предків, батька і матері, чоловічого й жіночого начал, роду й родини. 
Велике Коло -  керівний орган, який складається із дев’яти 
утаємничених і одного виявленого членів. Вони приймають всі 
відповідальні рішення, зокрема про створеня нового капища чи ж 
проголошення священного гаю. Виявленим членом Кола постав 
Володимир Голяков, який в собі водночас поєднував статус жерця і 
єдиновладного виконавчого органу.

В 1994 році В.Голяков очолив фірму «Оберег» в місті 
Павловську, яке знаходиться за 10 км від Санкт-Петербургу. Обіцяв 
при цьому ще побудувати «Центр ведо-рунической медицины», 
послугами якого могли б користуватися лише слов’яни. У фірмі 
«Оберег» розроблялися спеціальні «медицинские лицеизмсрительные 
проборы», які визначають тих, хто не підлягає лікуванню 
слов’янською медициною. Характерним є те, що цю ініціативу Центру 
підтримала навіть голова адміністрації міста Гіавловська Надія 
Зав’ялова.

Про своє реальне, а не билинне минуле В.Голяков чомусь
ніколи не говорить. А між 
тим він мав дружину, сина й 
дочку. До війни його дід (нині 
покійний) був директором 
багатого колгоспу на Волзі. 
Батько його живий, але надто 
дружить із «зеленим змієм», а 
відтак йому було не до сина. 
Володимир Юрійович служив 
у Радянській Армії, працював 

зварщиком, на лісозаготівліях, останнім часом - медбратом у дитячому 
садочку. Голяков займається ще цілительством, має ліцензію на 
лікуваннябездітності, імпотенції, приймання родів. Лікування є 
головними джерелом існування його сім’ї. Свої врачування він 
супроводжує різними персоналізованими під себе релігійними 
оповідями, легендами тощо.

У 1997 році Голяков заснував у Петербургському районі 
Купчино иеоязичницьку громаду «Шаг Волка», яка ще називається
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«Схорон еж словен» (Єднання всіх слов’ян) або «Родобожие», є її 
верховним волхвом. Голяков значиться ще і як верховний жрець 
капища «Всеславянский жреческий оплот» з центром у Санкт- 
Петербургзі, і як «Верховний жрець Перуна». Водночас він постає ще 
часто під ім’ям «Владимир Богумил II», бо ж нібито в XI столітті у 
Новгороді вже була слов’яно-арійська язичницька спільнота «Шаг 
Волка», очолювана Мирославом Богумилом І за прізвиськом 
Соловейко-Розбійник. Її, як він твердить, в 1074 році заснувало як 
«лекарскую школу» якесь «северо-словянское знахарство». 
Послідовники «Шага Волка», за словами В.Голякова, передають з 
покоління в покоління основні положення «сворожьих скрижалей».

При цьому Володимир Голяков ще твердить, що він походить 
із давнього знахарського роду Голякових-Глухових, через який знання 
давньої слов’янської релігії передавалися наступним поколінням 
протягом тисячі років. Більше того, розповідаючи про своє жрецьке 
походження, Голяков без сорому якогось за явну брехню згадує, що в 
його роді був знаменитий Соловейко-Розбійник, якого назвали 
Соловейком із-за того, що він співав гарно. Розбійником - із-за того, 
що він закликав русичів боротися з насильно нав’язаним їм 
християнством. Про все це, як твердить Володимир Юрійович, йому 
нібито розповів дід, а діду -  прадід і так далі. Згідно слів Голякова, 
його билинного предка вбив якийсь Іллюшка з міста Мурома, той 
самий, що на пічці лежав тридцять три роки. На замовлення 
церковників він підло вдарив Соловейка у спину сокирою.

Голяков на різних з його участю зібраннях проголошує: «Мене 
з ІЗ років готували до сану Верховного жерця. Коли наблизився 
визначений термін, то вісім старців, які проживають в непрохідних 
лісах під Санкт-Петербургом, поклали на мене цей святий обв’язок». 
Себе Голяков проголошує ще «верховним волхвом Всеслав’янського 
святилища», «главою ведичної громади старовірів», «главою 
поморської громади Родобожжя», «радарем Невського краю», а 
водночас і «господарем всіх слов’ян». Правда, при цьому до «всіх 
слов’ян» він чомусь не відносить поляків, словаків, словенів, болгар, 
сербів, хорватів, чорногорців та ін. Для нього всі -  це росіяни, 
білоруси й українці.

Про своє прагнення до панування над всіма слов’янами 
Голяков проголосив ще в 2001 році. Він назвав тоді християнську 
цивілізацію «скопищем убийц и политиков», а християнство - 
«чуждой нашому народу верой». Саме як жрець «всіх слов’ян»
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В.Голяков їздить не тільки по Росії, а й навідується в Україну, де у 
південному регіоні вже є групи його спослідовників.

В.Голяков, як це засвідчує вивчення його проповідницької 
діяльності і спілкування з керівниками різних неоязичницьких та 
рідновірських спільнот України -  Куровським, Безверхим, Пашником 
та іншими - відзначається агресивністю, незаконопослушністю, 
нахабством, зверхністю й відкритим свавіллям. Цьому він навчає і

за статтею «разбой», скоєному при 
погромі ним і його послідовниками 
офісу пітерського Науково- 
інформаційного центру «Меморіалу», 
Голяков мав навіть 5 років 
ув’язнення. Шляхом насилля цей 
«всеслов’янський жрець» прагне, як 
він сам заявляє, «зберегти ті традиції 
слов’ян, які прийшли до нас ще з 
дохристиянських часів. Своїми 
нападками на представників із 
неслов’янських країн Голяков прагне 
змусити їх виїхати з Росії.

Самі ж люди слов’янського 
походження у нього поділяються на 
слов’ян і родичів. Слов’янин є той, 
хто славить кров свою. Головний 
жрець вважає, що саме в крові 
потомків, яка тече венами, 

зберігається душа предків. Звідси й походить назва «словені». Відтак 
слов’яни-словени -  це ті, хто славить свою кров. Родич в концепції 
Голякова -  це слов’янин за кров’ю, але такий, що не славить кров 
свою, а відтак не є членом «Схорон еж словен». Членом громад 
конфесії «Схорон еж словен» може стати будь-хто з родичів, який 
обожнює предків -  батька як Бога Рода і матір як Богиню Роду.Така 
людина стає «мужем слов’янського народу». Єдина вимога до неї -  
робити все для зміцнення слави свого народу через свою долю, силу і 
волю.
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своїх послідовників. В Росії

Ієрархічна структура конфесії. Збереження традицій 
віросповідання знаходиться у віданні його ієрархаї. За Голяковим, 
нібито одержаним від давнього слов’янства, жрецтво має три основні 
Укрепи:
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1. Родари -  жерці, які відповідають за культ бога Рода і е 

носіями передання.
2. Рожени -  жерці культу рожениць і природи.
3. Волхви -  жерці, які відповідають за збереження балансу між 

тваринним і людським началами в людині. Волхв може бути або 
Родарем, або Роженом, але за будь-яких обставин його головним 
завданням є забезпечення рівноваги між людською свідомістю і 
тваринною підсвідомісомістю. Тому головним покликанням волхва є 
надання допомоги у встановленні рівноваги, збалансуванні доброго і 
злих начал, якщо вони розуміються нетрадиційно. Добро -  це все те, 
що веде до перемоги, а зло -  до поразки.Сама людина не здатна 
визначити те, чи вона є доброю, а чи ж злою. Це -  функція волхва. 
«Твориш чорне, не називай його білим, а твориш біле, не очорнюй 
його, - зауважує В.Голяков. -  Не сиди на двох стільцях, бо ж один з 
них для Чорнобога, а інший -  для Білобога».

В «Схорон сж словен» немає жерців у гірофесійно- 
чиновничому розумінні цього. А це тому, що, як вчать в конфесії, у 
служінні Всебогу не повинне існувати щось матеріально вигідне, бо ж 
служба Всебогу є «самовідданою», тобто не грунтується на якомусь 
договорі, що має місце, за Біблією, в іудаїзмі чи християнстві. Договір 
із бсзстрастним вершителем долі людей Вссбогом неможливий, 
оскільки він не має якихось емоцій. Тому й жерця не повинні 
хвилювати людські страсті, а відтак прагнення до самозбагачення за 
рахунок служіння. Лише за таких умов він буде здатний пізнавати суть 
речей і відкривати їх людям.

Конфесія мас своє віровчення і обрядову практику. Про них
йде мова у написаних В.Голяковим і стилізованих під 
давньослов'янські тексти книгах «Сонцсворот», «Тризна», «Сполох», 
«Шсрстень» та ін.

Віровчення «Схорон сж словен». «Родобожие» вихідними 
засадами свого віровчення вважає такі три догмати (руни). Подаємо їх 
мовою оригіналу:

І.Бо еж се (Бог есть всё). Всё способно родить Бога.
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2. Се еж бо (Все есть Бог). Всё готово оплодотворить всё.
3. То закон, что явно ( Что есть -  то есть).
Третій догмат є основним, ним керуються послідовники 

«Схорон еж словен» у своєму повсякденному житті. Він засвідчує ге, 
що безглуздо прагнути дати пояснення тому, що людина нездатна 
зрозуміти. Цю руну виписують на вовчій шкірі, яку носять 
родобожичі.

Сила слов’янської віри, на думку Голякова, полягає у визнанні 
за істину вчення волхвів про те, що не можна пізнати Бога, 
відволікаючись при .цьому від природи, бо ж він знаходиться (є 
сутнім) у всьому сущому. При такому пізнанні непотрібні ні книги, ні 
якісь передання чи оповіді. Род є оживляючим началом природи, яка 
без нього мертва.

Згідно вчення конфесії, саме волхви створили логіку пізнання 
Всебога, яка одержала назву «по-ведением». Відтак дати достовірні 
знання про те чи інше явище може дати лише той, хто діє «по
ведению», тобто згідно з набутим ним знанням.

Незважаючи на численні імена Бога, він, згідно вчення 
конфесії, є один і єдиний. Кожний народ народжений одним богом. 
Він може з’являтися і як Білобог, і як Чорнобог, поєднуючи водночас у 
собі добро і зло. Родобожжя твердить, що всі народи світу є 
богонародженими. Тому безпідставним є вчення про богообраність 
одного із них: бог не може віддавати свої права якомусь з 
народів.Оскільки знання бога дається народу безпосередньо, то він мас 
право мати власний його образ, створювати свій пантеон іпостасей 
бога залежно від своїх потреб. Відтак, оскільки кожний народ має 
свого бога, то інші народи є зайди на його терени і не мають права 
навчати слов’ян тому, як вірити і в кого вірити.

Виходячи з того, що божественна рівновага зберігається лише 
в триєдності Всебога, Голяков вводить поняття Треглава, яке дечим 
нагадує християнську Трійцю. Трійця схорон еж словенів складається 
із Природи -  богині-матері, Сварога -  тіла Всебога і бога Часу, що є 
«умовою Всього», силою, що поєднує Треглав. Час є тією силою, яка 
супроводжує людину з моменту її народження і до моменту смерті, а 
заодно створює їй можливість народитися знову. Тому для 
родобожичів поняття смерті взагалі не існує, бо ж все народжується 
для того, щоб вмерти, а потім народитися знову.

Оскільки в родобожії ніщо не виникє з нічого, то Голяков 
вводить у Треглав ще й жіноче начало. Ним є матір-Природа. Саме 
останнє дає підставу ідеологу «Схорон єж Словеи» критикувати



християнство, Трійця якого, на його думку, неповноцінна із-за 
відсутності в ній магері-рожениці.

Послідовники «Схорон еж словен» вірять, що душа людини -  
це сукупність інформаційного досвіду та енергетичних полів. Матерія 
й енергія розподіляються богом за своїми внутрішніми законами. 
Людина вічна самеи через своїх предків і потомків. Син завжди 
народжується від свого батька і від своєї матері. Звідси -  
безпідставність віри в реінкарнацію, бо ж для того, щоб народитися 
митою, треба щоб ті, хто народить тебе, були мишами.

В.Голяков наголошує на тому, що людині 
постійно приходиться вести боротьбу за існування.
Боротьба, яку ведуть люди -  це їх діяння.
Бездіяльна людина вмирає. То ж сенс цієї боротьби 
полягає в тому, щоб продовжити той час, який 
відведений людині з метою завершення нею своїх 
діянь, сповнити своє призначення. Проте сенс цієї 
боротьби полягає не в набутті все нових і нових благ, бо ж вони не 
можуть дати життєві сили і вдоволення, а в здобутті Часу, що пов’язує 
світ в єдине ціле. Своєю боротьбою з довкіллям, навіть своєю смертю 
люди дають можливість предкам зростати разом з Часом. Відтак 
смерть постає як необхідна умова для народження нащадків. Та 
боротьба, яку люди ведуть із навколишнім середовищем, постає як 
постійність перемог і поразок, народжень і смертей. Саме в цьому 
конфесія вбачає вияв принципу постійності змін. Перун, Дажбог, 
Семаргл та інші -  це особи й імена одного Всебога, який постійно 
змінює свою маску-личину. Зміна личин символізує постійність змін. 
Правда, серед всіх личин Всебога Богуміл II чомусь віддає перевагу 
Перуну. Вічність бога саме в тому й полягає, що він постійно 
повторює одне й те ж. В природі це знаходить своє відображення у 
змінах пір року. В цьому принципі виявляється вічність бога і людини, 
як однієї із частин Всебога.

В праці В.Голякова «Сонцеворот» згадується ще одне ім’я 
Всебога -  Вовк Семарглович. Він є псом божим і, як одна із сторін 
Всебога, відповідає за природну рівновагу всіх його сторін. Вовк 
Семарглович є тією силою, яка нікому не дає можливості повністю 
перемогти, і водночас -  повністю вмерти. Він утримує рівновагу між 
агресивною і позитивною сторонами вічно змінної природи.

Важливим у вченні конфесії «Схорон сж словен» є поняття 
святості. Святість - це не безгрішність, не повне дотримання зводу 
якихось етичних норм, а насамперед - утвердження правди. «Свят той,
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хто сказав те, що є, нічого при цьому не додаючи від себе... Людина 
свята своєю правдою»,- наголошує В. Голяков.

Обрядова практика схоронинців дещо сумбурна й 
ситуативна. Ось як описує одне із зібрань на вікритому повітрі в лісі 
владивостоцької громади часопис «Золотой Рог» (№8 за 2008 рік): 
«Крупный мужчина с пышными усами, то ли в ночном халате, то ли в 
длинной рубахе малинового цвета, отороченной золотистой лентой, 
важно прохаживался вокруг высокого деревного столба с вырезанным 
грустным ликом. Его голову покрывала отменно выделанная волчья 
шкура, на ногах -  унты. Размахивая молотом на длинной рукояти, он 
что-то выкрикивал, обращаясь то к столбу, то к небу. Недалеко от него

стояло человек десять мужчин и 
женщин. Они завороженно следили 
за перемещениями «молотобойца» и, 
как по команде, громко повторяли 
его лозунги. Правда, вразнобой. 
Чаще всего они прославляли славян 
и главного древнеславянского бога 
Перуна, чей образ, кстати, и был 
вырезан на тотемном столбе. А 
мужчина с молотом был Верховный 
жрец всех славян Владимир Богумил 
II, приехавший во Владивосток для 
проведения обряда родичей 
славянской общины «Океанская 
пятина» и для знакомства со своим 
дальневосточными братьями... У 
подножья тотемного столба стоял 

настоящий чугунок с дымящимися углями. Богу милу II торжественно 
поднесли рог с какой-то жидкостью, после чего он, произнеся 
заклинание, вылил содержимое рога в горшок. Угли зашипели, 
подножие столба заволокло сладким дымом. Жрец ударил молотом по 
чугунку и громко произнёс: «Быть доброй весне!».

Кожний куплет свого виступу Богуміл II завершував підняттям 
правої руки вгору з черговою осаною слов’янському роду: «Слава 
народу! Смерть уроду!». Нечисленна група молільників покірно 
повторювала цю недвосмисленну мантру голяків. Виголошуючи свої 
промови, Голяков часто супроводжує їх бреньканням на гуслі, бо ж 
видно, що він на цьому музикальному інструменті грати не вміє.
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В таких обрядових формах відбуваються щотижневі посуботні 

зустрічі членів «Океанской пятины». Всі вони завершуються збором 
пожертвувань на «воз’єднания слов’янських народів».При цьому 
послідовники конфесії проголошують себе провідниками слов’янської 
культури дохристиянської Русі. Вони прагнуть відродити давно забуті 
слов’янські обряди, насичуючи свою мову давно забутими 
слов’янськими словами і фразами. Якщо в миру послідовники конфесії 
користуються паспортними іменами, то на території святилища 
кожний має своє давньослов’янське ім’я, яке відоме нам із писемних 
творінь Давньої Русі. Так, глава владивостоцької громади за 
паспортом с Олександром Івановичем, а під час обрядових дійств його 
величають Святогтолком.

Ріднобожці раді з того, що мало хто знає, де знаходиться їх 
святилище, зроблене їх власними руками і на власні кошти. Тому вони 
й не прагнуть його якось рекламувати і непідпускають до нього 
непосвячених, хоч і не відганяють тих, хто просто приходить до них із 
зацікавленості. «Давні слов’яни», як вони ще себе ймснують, щиро 
вірять в те, що відвідування святилища й участь там в обрядових 
дійствах сприятливо позначається на їх здоров’ї. За їхніми словами, 
під час виконання давньослов’янських обрядів відновлюється і 
зміцнюється чоловіче і жіноче начало, гармонізується життя.

Діяльність спільноти викликає невдоворлення в когось. Тут 
вважають, що в православних. Уже декілька разів невідомі прагнули

викорчувати обрядові колоди, 
оздоблені вовчими мордами. Була 
навіть спроба знищити тотемний 
стовп, підпаливши надіті на нього 
старі автопокришки.

Там, де діють громади 
«Схорон єж словен», вони прагнуть 
обладнати відповідно місця для 
здійснення обрядових дійств. Так, 
лише під Петербургом спільнота 
мас дев’ять капищ, требищ і 
священних гаїв. При кожному 
капищі є декілька волхвів і 10-30 
«вовченят» - послідовників течії. 
Богослужіння здійснюються
регулярно -  три рази на тиждень на 
кожному капищі і три рази



протягом ДНЯ дома. Тваринних жертвоприношень у «Схорон сж 
словен» немає, тут жертвують лише мед, хліб, квас, яйця. У дні свят 
ідолів одягають у спеціально оздоблений одяг. При цьому 
виконуються обряди жертвоприношення, запалення священного 
вогню, культові бої -  рукопашні і на мечах. На капище також 
проводиться також навчання «вовченят».

Ось як описує російська преса одне із Схоронівських 
святилищ, що розміщене в центрі Санкт-Петербургу: «Святилище 
Перуна представляет собой дубовое четырёхликое изваяние Перуна, 
окружённое четырмя брёвнами, и находится на большом холме в 
жилом квартале Петербурга. По четырём сторонам света святилище 
окружают «световиды», сложенные из четырёх шестиметровых брёвен 
квадраты с камнями посредине, за которыми наклонно врыты в склон 
холма деревянные головы «стража-волка» Семаргла». Саме на цьому 
святилищі, а воно для «Схорон єж словен» є центральним, Володимир 
Богуміл II приймає щороку від представників громад «річні клятви» 
Перуну і дає нові імена неофітам, закликаючи їх «боятися топора 
Роду, ножа Семаргла, молота Перуна-Часу і водночас не боятися 
чогось іншого».

Враховуючи те, що капище у Фрунзенському районі Санкт- 
Петербургу з’явилося стихійно, без дозволу на те влади, адміністрація 
міста оштрафувала громаду «Схорон єж словен» на 20 тисяч рублів і 
зобов’язала її звільнити земельну ділянку від культових побудов з 
мотивом, що там мають розмістити спортивні об’єкти міського 
значення. Проте громада вже протягом двох років не виконує 
приписання адміністрації, а також 
ігнорує рішення суду. Послідовники 
конфесії заявляють, що вони будуть 
стояти до останнього, ладні 
використати для самозахисту силові 
методи.
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політичного життя. Схорон і 
Україна. «Схорон єж словен» заявляє 
про свою байдужість до політичного 
житя, не схвалює членство своїх 
послідовників у якихось партіях. Але 
при цьому саме останнє щобільше хвилює його керівництво, бо ж 
подвійне членство в громадських спільнотах може відволікати
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схороненців від активної участі в конфесійному житті. Хоч Голяков і 
заявляє, що не треба Росії, бо ж має існувати лише «держава 
славянская», але в своїй практичній діяльності «Схорон єж словен» 
активно працює на великодержавну політику Росії, зокрема на 
реалізації ідеї повернення колишніх республік Союзу до якоїсь нової 
східнослов’янської державної спільноти. Голяков ще в 2001 році 
урочисто поклявся у своїй вірності президенту Росії: «Клянусь Путь- 
Царю -  староверы никогда не вдарят российской государственности в 
спину».

Діяльність громад
Голякова в Україні має чітко 
визначену антиукраїнську
зорієнтованість, бо ж він не 
визнає «державоподіл теренів 
Перуна», тобто існування 
незалежних держав на 
слов’янських теренах
колишнього Союзу. Відтак не 
визнається ним право України на 
свою суверенність. Перебуваючи у Владивостоці, Голяков навіть заявив: 
«Не надо России! Хватит! Вам эта Россия понравилась? Не думаю. 
Алкоголизм, наркомания, везде самопредательство! Ваш единственный 
выход -  это держава славянская! Я наведу порядок на развалинах 
российских!». Повертаючись із своїх поїздок по регіонах Росії, а також 
до колишніх республік Союзу, де він творить групи своїх послідовників, 
Голяков заявляє: «Да во свой срок, да во Перунов прок, да пошёл я 
походом погостным из Невограда да края Невского, отчины моей, дабы

укрепить предальние края да 
грады Руси Державы 
Словенской. Сие было успешно 
проведено. Амурград -  скован, 
Амур-край -  скован, 
Владивосток -  скован, Окиян- 
край -  скован. По отворотному 
ходу своему прибыл ко Всебогу 
Перуна Столице». Такі поїздки, 
як заявляє В. Голяков, 
зміцнюють його в необхідності 

вести боротьбу із втрачанням територіальної цілісності Росії. При цьому 
Росією для нього постає Російська імперія ще царських часів.



Виступаючи із своїми лекціями-проповідями у зазвичай невеликих 
аудиторіях, Голяков обіцяє своїм слухачам вивести їх «из грязи в князи, 
из сброда в народ, из россиян во славян». Богуміл II впевнений, що за 
його плечима 340 мільйонів слов’ян Європи. Для нього «единственный 
выход -  это держава славянская». В конфесії під час різних дійств і 
зібрань звучить імперський заклик: «Вся власть -  славянам». При цьому 
акцент робиться на великоросійськості її.

Ще в 1991 році керівним органом конфесії -  Великим Кругом -  
було прийняте рішення про відновлення «богодержавия», тобто 
відтворення єдності слов’янських народів (при цьому слов’янами 
маються на оці лише росіяни, білоруси та українці) на основі 
утвердження якоїсь Всеслов’янської держави із Всебогом-Треглавом 
начолі. Саме цій меті підпорядкована діяльність голяківського «Схорон 
єж словен» - Єднання всіх слов’ян. Українців Голяков називає нині 
повсемісно принизливим для них іменуванням «малороси».

Відтак своїм втручанням у сферу політичного життя віросповідні 
групи конфесії порушують Статтю 5 Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації», зазіхають на суверенність української 
держави, самовияв українського народу на незалежність.

Схоронівців у Росії розглядають як націоналістів, а відтак часто 
їм приписують нерозкриті напади на представників інших народів. Для 
цього вони самі дають привід, бо ж беруть участь у мітингах, на яких 
звучить заклик: «Нет - иммиграции, да -  эмиграции!»

Суспільне буття конфесії. Громади «Схорон єж словен», хоч 
вони й розкидані по всій Росії і ближньому для неї зарубіжжю, в тому 
числі й Україні, не є надто чисельними. Родові пісні, звичаї свят (Коляда, 
Купала та ін.), сезонна система харчування, природна система лікування, 
звичаї поважливого ставлення до роду -  все це складає головні цінності 
давнього вчення. «Не во грехе рождён славянин, а во благе, а поэтому 
благороден, заявляє В.Голяков. -. Бывают лишь действия, которыми он 
сам себя унижает -  лень, ложь, измена. А вот совесть, сила и слава -  
оплот поведения».

Керівники «Схорону...» не бачуть необхідності в місіонерській 
діяльності, бо ж впевнені в тому, що культ Родобожія є настільки 
зрозумілим, логічним, що слов’яни самі, пізнавши його, усвідомлять: 
повернення до єдиного бога можливе лише через обожнення своїх 
предків.

Своєрідним є ставлення схоронівців до інших релігій. Вони 
відчужено ставляться до іудаїзму як релігії, яка пропагує богообраність
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єврейського народу. До православних і до «жерців православ’я роду 
слов’янського» схоронівці виявляють свою прихильність. Відвертий 
негатив звучить у них щодо католиків, протестантів, мусульман, 
послідовників нових релігійних рухів.

78

Одним із таких виявів негативу схоронівців до інших конфесій 
було нещодавнє заходження зайди В.Голякова разом із членами місцевої 
громади його послідовників міста Вознссенська Миколаївської області у 
Зал Царств Свідків Єгови. Голяківці не тільки зневажили те, що в 
приміщенні в цей час відбувалося богослужіння. Сам В. Голяков при 
цьому у своєму майже годинному виступі грубо ображав релігійні 
почутгя Свідків. їх при цьому він називав «дикунами», «клоунами», 
«дебілами», «жидівськими мордами» та ін. Віросповідання Свідків Єгови 
неоязичницький жрець подавав як «антигосударственную херню», «сброд 
пустынный» тощо, а Бога, якому поклоняються Свідки і який для них (та 
й для всіх християн) є святинею, Голяков обзивав «жрущим говно», 
«гомноедом», «пьющим мочу», «африканской поганью» та іншими 
образливими словами. При цьому християнську цивілізацію він визначав 
як «скопище убийц и политиков». З боку Голякова на адресу Свідків



Єгови звучали погрози навіть фізичного покарання, розправи із кожним 
присутнім на богослужінні, спалення будівля Залу Царства гоїцо.

Оскільки згідно Закону про свободу совісті проповідник-зайда 
має право на участь в богослужінні лише в тій громаді, яка знросила його 
до себе, то Голяков, окрім згаданого вище заважання у виконанні обрядів, 
ображання почуттів віруючих і розпалювання міжконфесійного 
протистояння, мав би бути притягнутим до кримінальної відповдальності 
і за цей злочин. Українська влада має повне право перекрити його вільні 
поїздки до України, оголосивши персоною нон-грата.
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То ж експансія в Україну росієнародженої спільноти «Схорон єж 
словен» має антидержавний, антигуманістичний, анти законний характер, 
не говорячи вже про чистої води фантазійність й антинауковість 
поширюваних «Схороном...» поглядів на історію і духовність 
українського народу, невідповідність конфесійного вияву цієї релігійної 
течії ментальності українців. Нам ще не довелося ближче пізнати 
соціально-демографічну структуру гру п схоронівців в Україні, але 
переконані в тому, що в них українців немає (хіба що малороси).

П ідгот овлено на основі м а т ер іа л ів  з т ем и  сайт ів In т ерцет у
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ЦІКАВО ЗНАТИ
На сенсаційній прес-конференції в Нью-Йорку 
норвезький вчений Йорм Хурум, який очолював 
вивчення знайденого в Німеччині скелета, 
повідомив про знайдення спільного предка 
мавп і людини. Це є саме та ланка, якої не 
вистачало в еволюційному ланцюзі. Тварині дали 
ім’я їда. Жила вона десь 47 тис. років тому. Ц еще 
є одним засвідченням достовірності еволюційної 
теорії. І це відбувається на фоні все більшого 
остервеніння з боку деяких конфесій (окрім 
католицької) щодо вчення Дарвіна.

***

«АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
МАЄ СВОЮ ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ

Мультимедійна студія видавництва «Свічадо» 
випустило у світ електронну версію написаного 
колективом Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ із 
залученням вузівських науковців за редакцією 
гіроф.. А.Колодного популярного «Академічного 
релігієзнавства». Книга вийшла в світ в 2000 році, 
стала бестселером. Авторський колектив працює 
над другим його виданням, яке зазнає помітних 
змін. Електронний підручник випущено у світ з 
доопрацюванням фактажу і літератури. Він 
враховує найсвіжіші матеріали релігійного життя, 
відображає його сьогоденні проблеми та враховує 
сучасні здобутки вітчизняного і світового 
релігієзнавства . Книга долає старі атеїстичні схеми 
підручникової літератури, враховує повноту дисциплінарної структури 
релігісзнавчої науки. В книзі читач знайде списки новітніх релігієзнавчих видань, 
які рекомендуються до ЗО розглянутих тем. Книга розрахована на науковців, 
викладачів релігієзнавчих дисциплін, богословів, аспірантів і насамперед 
студентів вузівських релігієзнавчих спеціалізацій. Мультимедійна версія 
«Академічного релігієзнавства» має зручний інтерфейс та функціональну 
навігаційну систему. Координати його придбання можна дізнатися у Відділенні 
релігієзнавства ІФ НАНУ (Київ, вул.. Трьохсвятительська, 4, кімн. 323 і 413), за 
телефонами (044) 278-51-49; (044) 279-04-18 або за e-mail: lfilip@rambler.ru чи 
Snizhana2004@mail.ru

Просимо читачів посприяти рекламі підручника
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Продовження . Поч. 2 -й  crop, обкладинки.
значимим для наших потомків. Саме тому я не боюсь смерті, бо ж коли я живу, то и ще немає, а коли вона 
прийде, то мене вже не буде. Відходили з життя люди до мене, але ж  вони не вмерли, бо ж  я користуюся в той 
чи інший спосіб їх значимими набутками. Особливістю філософської науки, до якої я належу, є те, що вона 
своїми новими постатями знімає вагомі здобутки-думки попередніх поколінь мислителів, стоїть вище їх, бо 
ж стоїть на їх плечах. Думка ця -  це душа моїх попередників. Саме в такий спосіб вона стає безсмертною. Але 
якщо для мене безсмертя постає в подальшому житті наслідків моєї творчої праці як науковця, то для 

' 'багатьох інших воно виявляється у тому опредмеченому ними світі, який вони передають нинішнім і наступ
ним поколінням. Цей слід їх і є виявом їх безсмертя. Інколи говорять ще про безсмертя в поколіннях генеоло- 
гічної лінії кожного. Можна і з цим погодитися й всіляко заохочувати пошук нині живущими своїх предків в 
історії людства. В цьому нам варто було б повчитися у мормонів. Відвідавши в Солт-Лейк-Сіті їх генеологіч- 
ний інститут, я там через годину одержав список на 35 сторінок всіх Колодних, які жили в Америці, а живих 
порадили шукати в телефонних довідниках. Там я знайшов моїх однофамільців (а може й якихсь родичів) 
далеко більшу кількість.

Я вірю у безсмертя своєї душі, але вона для мене не те щось, що живе десь у мені, а під час смерті, як 
пташка, вискакує з мене й мешкає десь там в потойбічі, бо ж у пекло чи рай попаде нібито лише після Страш
ного суду. Як на мене, повторюся тут, душа моя -  це ті ціності, які створені мною у «сродній праці» і які служать
-  пам'ятно чи безіменно -  моїм потомкам. Той, хто створив за свого життя щось значиме для своїх близьких, 
а відтак і людства, матиме вічне життя в реальному, а не в уяві створеному світі. Так, моя мама живе не лише 
в моїй пам'яті, а й у пам'яті тих, хто жив з нею поруч і кому вона робила добро у силу своїх можливостей. 
Одним вона допомагала дітей глядіти, другим -  за господаркою доглянути, третім -  порадою добрим словом 
або ж втіхою в хвилини горя, іншим -  ще багато в чому. І хоч її вже немає в живих біля 15 років, але всі, хто її 
знав, згадують її добрим словом і вдячністю. То ж  людина приходить у цей світ, щоб стати працівником на Гос
поднім Винограднику, а не скиглею перед Всевишнім у своїх прагненнях за свої лінощі одержати, дивись, ще 
й десь щасливу вічність.

Що турбує мене, так це те, що нові покоління молоді не настільки, як старші, прив'язані до родинної 
пам'яті. Для них вже не є святинею той горбочок землі, під яким поховані їхні рідні, вони не виявляють щодо 
них тих почуттів, на які сподівалися померлі від своїх потомків. Вони не йдуть в день Поминок до їх могил. В 
цьому виявляється, певне, їх менша матеріальна залежність за життя, як це тепер вже часто звучить, від 
предків, нетривале проживання разом з батьками, сприйняття батьківської опіки як їх обов'язку, а не родин
ної прив’язаності і любові. Характерно, що нині вже внуки менше згадують своїх бабусь і дідусів, виявляють їм 
шану за те, що дали життя їх батькам, часто няньчили їх. Вони рідко відвідують їх могилки. Певно цим можна 
пояснити зарослі бур'янами горбочки на кладовищах, перекошені огорожі, а то й сплюндровані пам'ятники. 
Буваючи на могилі мами й вітчима -  обливаюся в душі слізьми. Я думаю над тим, а хто догляне її, коли мене 
не стане, бо ж  доля обділила мене своїми дітьми, а відтак завела родинне дерево у тупик. То ж буде, як в пісні 
співають, «і ніхто не узнає, де могилка моя». Може доречно було б на кожному кладовищі мати службу, яка б 
за відраховані на її рахунок кошти гарантувала б грошодавцю наступний на роки догляд за визначеними ним 
похованнями. А може, щоб нікого не обтяжувати доглядом за могилами, взагалі не треба кладовищ, а варто 
скористатися індійським досвідом (та й таким він був у наших предків-язичників), коли покійника спалюють, 
а попіл від його праху розвіюють у визначених місцях, де він зможе реінкарнуватися в рослинний світ, а через 
нього -  в тваринний. Я для себе визначив саме таке безсмертя десь біля Шевченкової гори в Каневі, бо ж 
народився у біляканівській Софіївці.

Вшановуючи безсмертя тих, хто загинув, звільнюючи свою рідну землю від загарбання і плюндрування 
и народу, я звернув увагу на те, що останнім часом до них прагнуть приписати ще й «афганців». Мене обурює 
Це. Бо ж в такий спосіб ми ототожнюємо визволителів із загарбниками. Справді, чим ці «афганці» відрізняють
ся від німців років ВВВ? Хоч і за наказом їх посилали до Афганістану, але ж вони для героїчного афганського 
народу поставали як поневолювачі. То ж смерть їх не рівноцінна смерті мого батька чи брата на полях ВВВ: це
-  смерть визволителя, а не загарбника. Не треба героями робити тих, хто для українців не є такими. Ми може 
можемо оплакувати їх комуністичним режимом запрограмовану смерть, але не героїзувати її, увіковічнюва- 
ти якийсь їх подвиг. То не подвиг. Відтак ми не маємо права робити афганців без лапок вбивцями, виявляти 
Щодо них якусь зневагу. Вони захищали свою Вітчизну!

Закінчення на 4 -й  стор. обкладинки.



Водночас, маючи не меншу українськість своєї свідомості, ніж молодики із деяких українських радикальних 
організацій, я не сприймаю ту наругу, яку вони чинять щодо пам'яті визволителів нашої землі від гітлерівської чуми. 
Для мене це й глум над пам'яттю моїх рідних брата і батька. В останньому своєму листі, написаному за місяць до 
загибелі, батько писав, що він йде бити німчуру. У мене болить душа ще й від того, як нині діти і внуки нами битих 
німців, насамперед їх канцлер Ангела Меркель і кардинал з Німеччини Вальтер Каспер, знущаються з України, 
мають її нізащо у своїх «цілуваннях з Москвою». А саме ці держави -  Німеччина і Росія -  провели на наших теренах 
між собою дві винищувальні війни, спричинили українцям море горя.

На всі ці роздуми мене спонукла ще й наруга на кладовищі в Броварах над могилою моєї покійної першої дру
жини Альди Колодної, й остання поїздка до Сміли на могилу батьків. Я не зміг зайти в рідну хату, яка стоїть мертвою 
пусткою, бо ж  у ній ніхто тепер не живе. У дворі ще господарює мій званий брат Іван Корченюк, а хата при цьому 
постає як ще один надгробок над могилою батьків. Немає вже сараю, вирубали старі яблуні, груші, сливи, спиляли 
високу ялину, що росла, як сторожа, біля хати. Кажуть, що хату треба продати, але ж хіба надгробками торгують. В 
ній дух батьківський, їхня енергетика. Гадаю, що з часом і рідна хата в пам’ять перейде. А той, хто колись поселить
ся в ній чи в збудованій на нашому подвір'ї новій, зможе відчути енергетично добродайність і людинолюбство моїх 
батьків, виявити це в якихось своїх, подібних до бабушки Дуні (так маму називали на Загреблі) діяннях.

Пишу це, бо ж  думаю про те, як зберегти ту від діда-прадіда культивовану у нас найдорогоціннішу традицію 
поцінування і збереження родинної любові, пошанування пам'яті. Вона скоріше йде до нас ще від язичництва, бо ж  
в обрядовому оформленні її чогось від християнства немає.

Поминки... Гробки... Це ті фіксовані в пам'яті кожного з нас дні, коли ти не по наказу когось, а за покликом свого 
серця йдешДдеш на безмовну розмову із своїм минулим, коли ти віддаєш шану тим близьким і далеким за часом 
рідним і друзям, хто зробив тебе таким, яким ти є, і хто в такий спосіб ввійшов у безсмертя. Не будемо жити ілюзі
єю його десь там (бо ж таке, яким його змальовують, є надто смутним і невтішним), творімо його тут своїми добри
ми справами у пам’яті потомків і в значимих для них опредмечених наслідках нашої праці, яка, якщо вона є «срод
на», приносить щастя і вдоволення. Це я по собі знаю, бо ж маю таку працю і її наслідки -  біля тисячі різного змісту, 
формату та обсягу своїх публікацій. Саме то є моя безсмертна душа. Нею є також мої численні «наукові діти»- кан
дидати й доктори наук, які у свої праці вкладають дещо від мене взяте і в такий спосіб також продовжують моє життя. 
То ж не вмираємо ми, якого б масштабу діяння не прийшлося коїти нам у своєму земному житті. Людина «сродної 
праці», як зауважив наш філософський геній Г.С.Сковорода, безсмертна.

Вшановуючи наших предків, ми при цьому не маємо абсолютизовано зупиняти наші помисли тільки на їх пам'я
ті, лише цим жити, бо ж тоді нагадуватимемо чимось нашого Президента, якого вже називають «гарантом скорботи 
й печалі». Протягом всіх років своєї каденції, відійшовши в нашу історію, він підписав не один указ про заходи із від
значення низки саме траурних дат. Тут маємо спогад жертв Голодомору, Батурина, політичних репресій, Крут, Бере
стечка... Вибудовуючи такі вседержавні гробки, слід думати й про життя живих, відзначати святами витворені вмі
лим керівництвом здобутки країни на шляхах вибудови української України. Вшануванням мертвих не підміниш вша
нування живих, бо ж  без цього терени України будуть все більше зростати новими кладовищами та пам'ятниками.

П роф есор Анатолій КО Л О Д Н И Й

* * *

АНОНС

Увага! Увага! Увага!
В поштових відділеннях розпочалася передплата 

на наш часопис «Релігійна панорама» на друге півріччя 2009 року.
Передплатний індекс 21953.

Не забудьте вчасно передплатити журнал і запросити до цього Ваших друзів. 
Фінансово нам нині дуже тяжко.

То ж допоможіть редакції часопису, якщо бажаєте зберегти його на наступний, 2010 рік.

Гмовний редактор -  проф. А. КОЛОДНИЙ


