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ІНФ ОРМ АЦІЙНИЙ ПРОСТІР І РЕЛІГІЯ
Шановний Читачу! Агенція УНІАН вже створила свій сайт, на якому будуть 

висвітлюватися питання релігійного життя України. З цієї нагоди туди були 
запрошені журналісти із різних ЗМІ, які у своїй практиці прилучаються до підго
товки матеріалів з релігійної тематики. Я свідомо написав «прилучаються», бо ж 
в українських ЗМІ журналістів, які спеціалізуються лише на релігійній тематиці 
практично немає. Була в газеті «День» талановита журналістка Клара Ґудзик, яка 
фахово готувала релігієзнавчі матеріали. Але була... Ще професійно й із знанням 
справи пише (але рідко) статті в «Дзеркалі тижня» про стан справ у традиційних 
церквах Катерина Щоткіна. Ось це практично й усе. То ж якщо врахувати, що 
журналісту приходиться подеколи щось писати сьогодні з релігійних питань, 
завтра -  з питань економіки, потім -  з питань спорту, мистецтва, освіти і т.д., то 
глибоко, із знанням справи він релігієзнавчий матеріал не напише, писатиме про 
якісь випадково надибані події у випадково надибаній ним конфесії. Звідси -  й 
поверховість висвітлення заявленої теми, й неповнота достовірності інформації, 
і мінімальна практична значимість його роботи. Я щодня купую і переглядаю 
більше десятка газетних масовок («День», «Факты», «Україна молода», «Газета 
по-українськи», «Сегодня», «ВВ», «Газета по-киевски», «Голос України», «- 
Експрес», «Високий замок», «Голос Крыма», «Народна газета» та ін..), скуповую 
обласні видання при виїздах у відрядження до різних міст країни. Окрім світської 
періодики, регулярно щомісячно вибірково читаю видруки десь біля 80 релігій
них газет і часописів, які передплачуємо на Бібліотеку періодики ЦЕРІС УАР. Від
так переконаний, що більше мене ніхто не знає релігійну тему в ЗМІ.

То ж поговоримо про світську пресу. Насамперед відзначу, що матеріали на 
релігійну тематику появляються в ній не регулярно, а, образно кажучи, хвилепо
дібно -  насамперед від одного значного православного свята до іншого з випад
ковою реакцією на якусь помітну подію релігійного життя в міжхвиллі. То дивись 
хтось на релігійному грунті когось вбив, то Президент зустрівся із знаним релі
гійним діячем, то десь значимий храм згорів або був обкрадений, то побилися 
послідовники різних конфесій з причин володіння храмом, то ще щось галасли
ве. Відтак фактики, фактики... І хоч факти -  доказова річ, але коли вони факти, а 
не фактики, які порівняно легко можна підібрати і корисливо витлумачити. Саме 
на останнє подеколи страждають наші журналісти. Дивись на всю першу сторін
ку «Факты» пишуть, що баптист когось вбив. Дзвоню до Президента Церкви хри- 
стиян-баптистів. Він повідомляє, що в тому селі у них взагалі громади немає. 
Через три дні вибачення маленькими буквами в куточку четвертої сторінки. То 
мормонів подають деякі газети багатоженцями, коли в них з 1891 року таке 
явище засуджено, а міцності сімейних відносин взагалі можна позаздрити. Вони 
навіть мають таїнство запечатання сім’ї і в її потойбіччі. З ’являються видруки про 
нещасних матушок, про священика, який організував банду із викрадення авто і 
збуту запчастин. Пишуть про_самогубство послідовників тієї чи іншої конфесії, 
але мотив цього приписують п конфесійному вченню.

Інколи якийсь негативний приклад послідовника якогось віровчення ймену- 
ють як вияв сектантства. У нас в Україні говорять: в сім’ї не без виродка. То на 
якій же підставі факт «виродка» поширювати на всю конфесію, на всіх її послі
довників. Якщо вже й пишеться про випадок в житті віруючих, то чому не назва
ти їх конфесійну належність, а не кидати ляп бруду на всіх, кого у нас в країні із- 
за незнання конкретної конфесійності подеколи відносять до «сектантів». Відо
мо, що у нас частіше під сектантами в громадській думці приховуються бапти
сти. Відтак коли журналіст напише, що щось зле скоїв сектант, то це коєння від
носять із-за неосвіченості саме до цієї конфесії. Ще одне. Чомусь коли щось 
погане скоїть протестант чи харизмат, то обов’язково наголосять на цьому, 
обсмакують це, але ж у великій масі ті вбивства, зґвалтування, інші біди й вияви 
аморалі, про які пише преса, коять послідовники традиційних церков (згідно 
соцопитувань в країні до 70%  віруючих, вони в більшості своїй є православни
ми). Але ж при описанні цих злодіянь журналісти чомусь про це не згадують. То 
ж маємо заангажований і тенденційний підхід до описання подій релігійного 
життя, орієнтацію не на з ’ясування дійсних причин, а на сенсацію. При цьому не
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 
 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

Знову горять храми і винуватця не знайдеш. Все списують на 
електропроводку. В червні загорівся храм Діви Марії у селі Залісся, 
що на Тернопіллі. Храм дерев’яний, збудований у 1889 році й 
відреставрований у 1991-му. Пожежа знищила іконостас, кивот, 
пристіл, два фелони, вісім хоругв та ін. Пошкоджено внутрішні стіни 
церкви, перекриття.А нещодавно горів храм-пам’ятка дерев’яного 
зодчества в Косові на Івано-Франківщині. 

Полтава  «відсвяткувала» (!) 300-річчя перемоги московського 
війська над українсько-шведськими її оборонцями. 27 червня 
проведено «православно-патриотическое шествие» по місту. І що 
святкуємо?! Росіяни в цій війні проти незалежної України діяли так, як 
німецькі фашисти у війні 1941-1945 років. Правда, останні так не 
винищували мирне населення, як московські вояки. В монографії 
С.Павленка «Загибель Батурина» наводиться вражаюча статистика: 
лише за один день від рук агресора загинуло від 6 до 7,5 тис. мирних 
громадян, 5-6 тисяч військовиків. «Ми бачимо поховання жертв цієї 
трагедії: мати з немовлям, підлітки з порубаними кінцівками, діти 
рядочками...». Характерно, що єпарх Полтавської єпархії УПЦ МП 
Філіп входив до оргкомітету із відзначення перемоги цього звір’я в 
битві 1709 року під Полтавою. А може в цьому й чогось дивного 
немає, бо ж він – Філіп, а не Пилип! То ж що він владика? Режисер 
фільму «Молитва за гетьмана Івана Мазепу» Юрій Ільєнков сказав: 
«Європа знає про Варфоломіївську ніч, коли в Парижі загинуло 400 
гугенотів, а про різанину в Батурині, столиці гетьмана Мазепи, не знає 
нічого. . А там же було знищено 15 тисяч жителів за наказом князя 
Меншикова, коханця Петра І. На розкопках Батурина не знайшли 
жодного кістяка, бо всі жителі були вирізані, розіп’яті, прив’язані до 
плотів і пущені водами Сейму, Десни... У тій «річці мертвих», між 
іншим, пливли й мої предки. І ви хочете, щоб я, українець, любив 
Петра І?» Ільєнков не любить, а владика Філіп? Чи може він не 
українець, а малорос, то тоді претензій до владики не може бути. Це ж 
бо його Церква, як слушно пише В.Сосюра в «Третій Роті», довела 
українців до такого стану, що вони забули хто вони є, а коли в них 
запитували, то тупо відповідали: ми – православні. Владика Філіп 
певно не читав Тараса Шевченка, який пише: «Царю проклятий, 

неситий, //Гаспиде лукавий!// Що ти зробив з козаками?// Болота 
засипав// благородними кістками,// поставив столицю// на їх трупах 
катованих». Полтава має 20 пам’ятників та пам’ятних місць на його 
честь. Малоросам здається ще й цього замало на теренах українського 
народу. Ще раз веселитися збираються з нагоди тріумфу цього ката. 
Очікуємо, що молитву спомину виголосить в той день і архієпископ 
Філіп. Залишається лише згадати мудрі слова Е.Войнич із роману 
«Овод»: «Захисник вбивць – сам вбивця». Петро І винищував 
українців, значну роль у перетворенні їх в малоросів (а відтак – в 
неукраїнців) відіграла й відіграє Московсько-Православна Церква. На 
недавньому зібранні в Полтаві представників московсько-
православної громадськості було прийнято заклик до активної участі 
«в праздновании 300-летия общерусской победы под Полтавой». При 
цьому в означенному заклику українці як нація вже відсутні, 
говориться про «православных верующих Русской Православной 
Церкви», про «единство русского народа». Їхали – приїхали: ми вже не 
українці, а «русские»  (А. Колодний).  

Журналістка Ярослава Музиченько із «України молодої» у свій 
спосіб працює на Росію і проросійські партії України. Вона із 
спортивною завзятістю час від часу піддає на шпальтах цієї здавалося 
б української газети критиці з використанням аргументації із 
неукраїнських писань відданих Україні, українському відродженню 
відомих осіб чи спільнот. То, дивись, вона не побачила український 
підтекст дослідницьких робіт Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, то 
зарахувала до саєнтологів одного із провідних науковців у вивченні 
особливостей власне українського Православ’я і активного діяча на 
ниві утвердження Української Православної Помісності професора 
О.Сагана. Нещодавно вона звинуватила в расизмі і прирівняла до 
націонал-соціалістів представників рідновірських спільнот, зокрема 
неоязичницю Галину Лозко. Стиль критики Я.Музиченко нагадує 
стиль прес-секретаря УПУ МП Василя Анісімова. То ж на одну 
мельницю вони ллють воду. 

Дяді із так званого Війська Низового Запорізького, які під ім’ям 
козаків граються в дитячу гру військових, виявляються не 
українською, а малоукраїнською спільнотою. Свідченням цього є 
те, що для них підтримка кошовим отаманом Костем Гордієнком 
українського гетьмана Мазепи в боротьбі із московськими 
загарбниками розглядається як «роковая ошибка». То ж певно 
«роковой ошибкой» буде надання Українською державою козацтву 
державного статусу, на що претендують ось такі козаки, бо ж не 
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можна в незалежній Україні мати нею ж благословенні власне 
неукраїнські структури, яким, до того ж, ще й нібито треба передавати 
функції військово-патріотичного виховання, на що вони разом із 
Церквою Московського Патріархату претендують. Та й чи варто гру 
дядь «у війну» сприймати аж на державному рівні. (Летопись 
Православ’я. -№5). 

Міжконфесійні богослужіння на вулицях чи майданах стали 
традиційними для України. Так, 19 квітня в Житомирі на площі 
Корольова у святкуванні Пасхи об’єдналися різні християнські 
спільноти. Зі сценти священнослужителі вітали присутніх з Пасхою, 
наголошуючи на тому, що віра виражається насамперед не в 
дотриманні обрядів, а в тому, чи живе людина на основі Божественних 
принципів, чи дотримується вона Божих заповідей. Священики 
молилися за єдність Церков, за Житомир, за владу, за Україну. Після 
вітань очолювана священнослужителями і пасторами колона учаників 
свята здійснила по місту хід єдності. Потім відбувся концерт духовної 
музики. До участі у християнському святі прилучилися навіть 
представники іудейської месіанської громади. В цей же день і в 
Скадовську (Херсонщина) на центральній площі відбулося святкове 
богослужіння і концерт духовної музики. В заході взяли участь 
баптисти, пресвітеріани, адвентисти і повноєвангельці (Камень 
Краеугольный. - №5). 

Сумська облдержадміністрація у своїй спеціальній Заяві 
звинуватила духовенство Сумської єпархії УПЦ МП у його 
прагненні втягнути населення регіону в штучний суспільний 
конфлікт на релігійному грунті. При цьому до кампанії нагнітання 
міжконфесійного протистояння в області та дискредитації обласної 
влади часто долучаються громадські організації, політичні партії, 
окремі політики які знаходяться не тільки за межами області, а й за 
межами України і не мають об’єктивної інформації про те, що 
відбувається на Сумщині. Єпископ УПЦ МП Євлогій попереджений 
про недопустимість тих різких висловлювань, до яких він вдається. Це 
стосується і заяв про плани владики щодо «повернення» УПЦ МП 
храмів, які нині використовує УПЦ КП (Голос Православ’я. - №11). 

В Україні відсутній повноцінний діалог між власне Українськими 
Православними Церквами і Греко-Католицькою Церквою. 
Співдіянню цих Церков постійно протидіє і Московський Патріарх, 
«капаючи» на УГКЦ у Ватикан за її співслужіння із «неканонічними» 
спільнотами. Відзначимо, що Ватикан при цьому йде на налигачі у 
Московського Патріархату, незважаючи на нахабні заявки останнього 

щодо Католицької Церкви. У нас в Україні з приводу такої політики є 
несальоване прислів’я: «Ти йому п..... в очі, а він каже, що то дощ іде». 
На різних офіційних акціях в установах Римо-Католицької Церкви 
ніколи не зустрінеш представників тих Церков, які обстоюють 
незалежну Україну, толерантні щодо Апостольської столиці. Їх туди 
просто не запрошують, виражаючи в такий спосіб, зрозуміло, своє 
ставлення і до розбудови незалежної України. Нещодавно в Києві 
відбувалася презентація книги попереднього нунція архієпископа 
Миколи Етеровича «Святий Престол і Україна», де вміщено хроніку 
поїздок і зустрічей владики. Там відсутні згадки про Київський 
Патріархат чи УАПЦ, але вміщено до десятка світлин про його 
зустрічі з «любвеобильной по отношению к Апостольской Столице» 
Церквою Московського Патріархату. До речі, і на цій презентації були 
присутні «москвичі», але не «кияни». А вони вже погрожують «з 
любов’ю» зустріти Папу під час його можливого приїзду в Україну ( 
Голос Православ’я. - № 11). 

Релігієзнавство, як і низка інших навчальних дисциплін, у зв’язку із 
впровадженням в навчальні плани принципів Болонської освіти 
вилучене із списку обов’язкових для вивчення у вузах навчальних 
дисциплін. Таких тепер є п’ять - українська мова, історія України, 
історія української культури, іноземна мова та філософія. Проте це не 
означає, що цей предмет вилучено із вузівських навчальних дисциплін 
взагалі. Релігієзнавство значиться серед тих 20 навчальних предметів, 
на вивчення яких студенти записуються добровільно. Це – 
антропологія, психологія, етика, естетика, релігієзнавство, політологія, 
логіка та ін. Відтак для того, щоб той чи інший вибірковий предмет 
викладався, треба мати заявки на це не менше 25 студентів. Це 
нововведення стосується з 2009-2010 навчального року лише 
студентів першого курсу. Отже, вивчення студентами релігієзнавства 
знаходиться відтепер в руках викладачів цієї навчальної дисципліни. 
Зуміє викладач зацікавити студентів своїм предметом – буде 
викладати. 

Президенту постійно приходять якісь ідеї щодо минулого України, бо ж 
нинішнє не без його активної протидії Кабімну загнане в глухий кут. 
Так ось у нього визріла ідея відродити зруйнований в 30-х роках 
м.ст. в Києві Нікольський воєнний собор. Збудований він був в 
районі нинішньої площі Слави. Даючи вказівку вже до 2 серпня 
розробити пропозиції з відбудови комплексу храму, Ющенко не 
враховує те, що територія розміщення храму вже забудована готелем 
«Салют» і Палацом молоді і школярів, що із-за зсувів недоречно 
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будувати в означеному районі величезну споруду храму. Хіба що в 
такий спосіб Президент прагне віддати данину шани гетьману Івану 
Мазепі, за кошти якого й було збудовано Нікольський храм. 

Згідно розпорядження мера Києва Л.Черновецького, негайно в 
кожній лікарні міста мають бути виділені кімнати для культових 
потреб православних, католиків, мусульман, протестантів та ін. 
Насамперед це стосується 1,2,3 та 11 лікарень, 2 дитячої лікарні та 
пологового будинку №6. Зазначається, що, окрім православних, слід 
поважати й представників інших конфесій. В лікарнях доручення 
Черновецького розглядають як чергову його «об’язаловку», а тому й 
не спішать виконувати, мотивуючи це ще й відсутністю коштів і 
вільних площ. 

Як свідчить інтерв’ю ректора УКУ Бориса Гудзяка, який їздив до Риму 
разом із Президентом В.Ющенком, візит мав чисто ознайомчо-
інформативний характер, ніякі питання практичної значимості 
для України як держави, гострі питання церковного буття в 
Україні під час взиту не вирішувалися (Україна молода. – 13 
червня). В пресі промелькнуло повідомлення, що Ющенко вів мову 
про Помісну Церкву в Україні, але якою була реакція на це Папи, то 
інформації відсутні. Водночас немає ніякої інформації про те, що під 
час візиту порушувалося питання надання статусу патріархії УГКЦ. А 
тим більше нічого не сказано про можливість одержання Україною 
певних кредитів від Ватиканських банків, про можливу співпрацю 
Папської Академії наук і Академії наук України, про культурний 
обмін та ін. То ж візит Президента мав би бути підготовленим, тоді  
він не виглядав би як чергова екскурсійна поїздка Ющенка і його сім’ї 
в зарубіжжя за державний кошт. Та й Папа знав би, чого це раптом 
Ющенко вирішив відвідати Апостольську столицю з офіційним 
візитом. 

Пустим папірцем виявився Указ Президента України від 11 
листопада 2007 року «Про відзначення 300-річчя подій, 
пов’язаних із воєнно-політичним виступом гетьмана Івана 
Мазепи...» та відповідне розпорядження Кабміну про виділення 
коштів з бюджету на упорядкування території Полтавської битви. 
Україна вже вкотре допускає глум на своїй території з нагоди 
відзначення по суті фашистських загарбницьких перемог 
московського війська. В Полтаві зберігають як святині сліди 
«старшого брата», який жорстоко, по-звірячому нищив будь-які 
прагнення українців на свою свободу. Не пам’ятники російської слави 
ми мали б мати на своїх теренах, а пам’ятники прокляття 

колонізаторам, ненависті до тих, хто топив у багні століттями гідність 
українців. Чогось в Росії немає музеїв і пам’ятників на честь 
переможних походів Сагайдачного по її теренах, перемоги 350 років 
тому (також ювілей!!!)  гетьмана Виговського під Конотопом,а дурна 
Україна зберігає музеї і пам’ятники своїх завойовників. Більше того, 
ще передбачають відкрити в Полтаві якийсь Російський культурний 
центр, а Церква Московського Патріархату в додачу ще й свою школу. 
Відтак маємо не українську, а малоросійську Полтавщину (Україна 
молода. - 4 червня). 

Відреставровану в Суботові усипальницю Богдана Хмельницького – 
Еллінську Церкву відкрито. Освятив новий іконостас храму, 
зроблений у стилі українського бароко й оздоблений сусальним 
золотом, сам патріарх УПЦ КП Філарет. Старий іконостас передали в 
храм села Спецівка. Хоч суботівська церква й називається 
усипальницею гетьмана, але ані труни, ані його останків тут немає. 
Відповісти, куди вони поділися, ніхто не може. Згідно чернігівського 
літопису, за наказом поляка Стефана Чернецького тіла гетьмана і його 
сина Тимоша викинули з домовин. В переддень цьогорічної Трійці до 
храму зайшов місцевий житель. Він із запаленою свічкою пройшов у 
вівтар храму. Як пізніше стало відомо, «Герострат» підпалив там різну 
церковну утварь. «Пожежник» живе в Суботові вже 20 років, 
працював зоотехніком в колгоспі. Розлучився, має на руках онкохвору 
матір. Скоріше - психічнохворий. Коли привезли до храму новий 
іконостас, то Олександр Мінайлов ще тоді виклав з каміння біля храму 
коло, сів в середині його і почав кричати, що він обраний. Своє 
прагнення спалити іконостас пояснює тим, що він нібито 
облаштований не так, як слід.  

Церкви прагнуть заробити собі на кризі. Замість з’ясування дійсних її 
причин, вони прагнуть пояснювати її з’яву тим, що, як це заявляє 
владика УГКЦ Ігор Возьняк, «людина відвернулася від Бога, 
поклалася суто на себе. Нині, у час великого науково-технічного 
прогресу, багатьом видалося, що вони здатні змінювати світ 
самостійно. Але, як виявилося, людина в нім є лише маленька 
піщинка». При цьому владика надто хитро (бо ж без Бога ніщо не 
твориться у світі, а відтак і криза є його промислом) виводить 
Вседержителя з гри. «Це не Бог так зробив. Він дав людям розум, 
свобідну волю, залишив їх тут, сказавши: «Пануйте на цій землі, 
мудро її використовуйте, зглядайтеся на мене, пам’ятайте про мене, і 
все буде вам добре». То ж на Бога сподівайся, але сам виходь із 
скрутного становища, бо ж не дочекаєся від нього на якусь поміч. «У 
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скрутні часи не варто занепадати духом, - зазначає архієпископ, -
навпаки – треба зібратися із силами, щиро просити Бога і потроху 
(бува, що й несподівано) ситуація зміниться на краще» (Експрес. – 6-7 
червня). 

При перекладі Біблії українською мовою відомий український теолог 
Рафаїл Турконяк, знаючи церковнослов’янську, давньогрецьку, 
латинську, арамейську та староєврейську мови, користується 
насамперед текстами-першоджерелами Старого в Нового Завітів 
Біблії, а не російським дещо сфальсифікованим її перекладом, що 
має місце в Київському Патріархаті. Дослідник наголошує на тому, 
що Біблія має декілька версій, викладені в яких канони різняться між 
собою. «Якраз саме тому, що вони багато в чому різні, я вирішив 
зробити порівняльний переклад трьох із них аби люди зрозуміли, 
наскільки велика різниця між окремим текстами... Але хто доведе, які 
книги правильні, а які – ні. Є певна традиція в кожній церкві і кожна 
тримається своєї». Відтак російські переклади Біблії є російські і 
для росіян. Відтак для достовірного перекладу Біблії українською 
мовою треба знати мови її оригіналу, мати належну філологічну 
освіту, а не шкільну і московсько-православну.  

Наголошуючи на необхідності оновлення Церкви у зв’язку із 
викликом їй з боку нетрадиційних християнських громад, доктор 
богословія Р, Торкуняк зокрема сказав: «Це змушує традиційні Церкви 
з самокритикою подивитися на те, що вони роблять. Що вони не 
мають «карт бланш», аби «панувати у своїй сторонці». Ми часто 
бачимо ситуацію, коли парафіяльний священик вважає себе царем, 
королем і деспотом навіть. Але це має закінчитися, бо йде врозріз зі 
Святим Письмом. А представники церковної влади мають не забувати 
слів Христа, що він прийшов служити, а не щоб йому служили. 
Насправді Церква має йти до людей, а не вимагати, аби люди ходили 
до неї» (Україна молода. -=29 травня). 

Священними символами Української держави, яка розбудовує 
громадянське суспільство, є прапор, герб і національний гімн. 
Прийнятий Верховною Радою Закон відтепер встановлює покарання 
до 3-х років ув’язнення за наругу над ними. Ми вже відзначали, що ці 
священні державні символи є неодмінними атрибутами громадянської 
релігії, яка все чіткіше виокресоюється в нашому поліконфесійному 
суспільстві. 

Якщо відомий співак, син міністра освіти Святослав Вакарчук 
виявляє любов до філософії і заявив, що вже вкотре пробує осилити 
надто важку для збагнення книгу Ніцше «По той бік добра і зла» 

(Газета по-українськи. - №79), то його батько наділений таким 
«талантом», що може вивчити філософію за одну ніч. Про це він 
заявив в одному своєму інтерв’ю. Враховуючи такі свої 
«феноменальні здібності», міністр скорочує вивчення філософії у 
вузах наполовину. То ж сину варто було б повчити наспіх освіченого 
батька й довести йому те, що в осягненні філософії він є просто 
неуком. До речі, пан міністр виявляє таке ж ставлення і до вузівського 
курсу з релігієзнавства, загнавши його у півторагодинну лекцію в 
загальному курсі з філософії ( на таких правах він туди ж включив 
етику, естетику й логіку). То ж будемо молити Бога, щоб поскоріше 
увільнили з посади міністра цю гуманітарно неосвічену особу, бо ж 
він вже накоїв своїми експериментами багато зла у всій системі освіти. 
Підбираючи на посади, Ющенко, як бачимо, всіх міряє на копил своєї 
діяльності, це б то «по понятиям». 

Московсько-Православна Церкви України виявляють своє 
невдоволення тим, що Ющенко, перебуваючи у Ватикані на 
аудієнції у Папи Римського, запросив Понтифіка відвідати 
Україну, не узгодивши це питання ні з Предстоятелем УПЦ МП, ні з 
Патріархом Московським, який розглядає Україну як свою канонічну 
територію, а відтак – вотчину. Україна піддалася московсько-
православній канонізації після неканонічного поглинення 
Московською Патріархією Київської митрополії у 1686 році. Відтак 
визнання українських теренів канонічною територією Московської 
Православної Церкви є не правовим. До того ж, на теренах України, 
окрім підлеглої Московському Патріархату Церкви, є саме Українські 
Православні Церкви і вони ніколи не виявляли якийсь супротив 
прагненням глави Католицької Церкви за спілкуватися із своїми 
вірянами, які мають нині в Україні біля п’яти тисяч католицьких 
організацій. Прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій 
Коваленко не заперечив право Президента вести бесіди з кимось з 
питань релігійного житт я України. Відомо, що під час бесіди з Папою 
Ющенко звернувся до його ідеї створення Єдиної Помісної Церкви. 
Інформація про те, чи захвильований Понтифік розколом у 
християнстві України, так і не прозвучала. 

Нинішню сторінку української політики, зокрема те, що всенародно 
обраний президент країни – це благо, треба перегорнути. До такого 
висновку приходить професор-політолог Василь Базів. «На видимому 
боці політики публічні тлумачі намагаються витиснути її у 
прокрустове ложе легенд і міфів, спрощених схем і грубо витесаних 
канонів. Багатогранні фея Політики процвітають, як на фронтоні Дому 
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з химерами, різними вето і табу, містичними забобонами і неписаними 
заборонами. Тут володарюють герої Гоголя, а не Гоббса. Біблійний 
Левіафан тьмяніє в обіймах національного Вія української політики. І 
коли раптом політика, рушієм якої є невблаганна логіка історичного 
процесу, твердо наступає на ці закостенілі будяки табу, якими густо 
всіяна нива масової свідомості, це посягання сприймається зі скрипом, 
а то й із виском. Як так, посягання на святая святих! Бо ж у нас 
Президент, дивись, якщо не месія, то арбітр нації, символ нації. 
Новітній князь чи теперішній гетьман. Ікона! А відтак – якщо без 
фанатизму, а називаючи речі своїми іменами, - то ніяка це не святість, 
а тріскання чергового жупела, в який якось за інерцією вірилося, як в 
недоторкану ікону (Газета по-українськи.- №79).  

Відомо, що Кирилівська Церква Києва збудована ще в ХІІ століття. 
На її стінах збереглися унікальні розписи трьох епох: фрески доби 
Київської Русі, темперний портрет ХVІІ століття і роботи художників 
ХІХ століття, серед яких ікони і розписи знаменитого Михайла 
Врубеля. Останнім часом із-за грунтових вод та зрушення 
підхрамових порід відбулося просідання і руйнувння стін та 
фундаменту храму. Волога почала руйнувати фресковий та олійний 
живопис. Незважаючи на культурне і релігійне значення церкви, 
держава не має достатньо коштів для повномасштабних 
відновлювальних і реставраційних робіт. Допомогу в цьому 
зголосилися надати французькі спонсори, а реставратори 
використають технології, розроблені болгарськими і польськими 
колегами. Вже зроблено гідроізоляцію навколо церкви, осушено стіни, 
відбувається реставрація композиції, написаної Михайлом Врубелем. 

З метою відвернути православних вірян України від прагнення до 
об’єднання наявних на її теренах православних церков писаки з 
Московсько-Православної Церкви часто вдаються до всіляких 
залякувань їх Ватиканом. Ось один із прикладів таких брехливих 
базікань в газеті «Мир» (№21) якогось москвофіла Юрія Істоміна із 
Дніпропетровська: «Сначала греко-католики получают статус 
«патриархата», затем Константинопольский Патриархат легитимирует 
раскольнические группы, каноническую Церковь делают 
автокефальной и отделяют от Московского Патриархата, и всѐ это 
вместе объединяется с униатским «киевским патриархатом». Таким 
образом, идея автокефалии УПЦ имеет своим последовательным и 
неизбежным следствием унию. А это практически - католицизм. Идея 
создания на Украине «поместной украинской церкви» неизбежно 
приведѐт к объединению в итоге последней с Римо-Католической 

Церковью… Недаром Ющенко на встрече со студентами и 
семинаристами Украинской Папской Коллегии в Ватикане заявил, что 
Украинская Греко-Католическая Церковь «безусловно играет важную 
роль как мощная опора нашей государственности и носитель нашей 
неразрывной связи с Европой». Подібні марева хворих на голову із 
Московсько-Православної Церкви постійно звучать із шпальт 
єпархіальної преси цієї Церкви і її біляцерковних спільнот. При цьому 
Московський Патріархат подається як «верх блаженства», 
«единоистинная Церковь», «воплощение идеалов Иисуса Христа» та 
ін. І чим лякають? Країни, в яких домінує католицизм, постають 
лідерами суспільного поступу. Перебування ж України раніше в 
політичній, а нині ще й духовній колонізації Москви стоїть явною 
перепоною на шляхах України до повної незалежності, світу 
демократії і свободи. Московсько-православні вигадки шляхів 
ймовірного розвитку міжцерковних взаємин в України переслідують 
одну мету – завадити постанню в Україні її Помісної Православної 
Церкви, утриманню України в лабетах Московського колонізатора 
(А.Колодний). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Генеральний консул Росії в Україні Всеволод Філіп приїздив 
спеціально із Харкова до Дніпропетровська, щоб п е р ш и м 
поздоровити митрополита Дніпропетровського УПЦ МП Іринея із 
70-річчям. При цьому було виголошено указ Президента РФ 
Д.Медведєва про нагородження владики орденом «Дружби народів». 
Тільки ось незрозуміло, який зміст вкладали росіяни в написані слова 
«за развитие двухстороннего сотрудничества Российской Федерации и 
Украины», коли митрополит працює в однобічному режимі. Про це 
свідчить православна преса, яка видруковується в його єпархії і в якій 
зникають україніці як нація, бо ж вони малороси, а то й також 
«русские», Україна постає «окраиной», а незалежність наша – якоюсь 
історичною похибкою тощо. То ж митрополит дійсно заслужив 
російської нагороди, особливо у світлі останніх висловлювань пана 
Путіна, що Україна є Росією. Благо, що Ющенко не надумав чимось 
нагородити Іринея, який мало що дав для становлення і розвитку 
незалежної України. 

На електронну адресу офіційного сайту УПЦ МП ( orthodox.org.ua) 
щодня надходять листи читачів із запитаннями, побажаннями, 
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проханнями прокоментувати ту чи іншу подію. Зважаючи на те, що 
діяльність УПЦ МП багатогранна і за кожний напрям роботи 
відповідає конкретний Синодальний відділ або комісія, то, радять в 
офісі УПЦ МП, потрібно звертатися до тих людей, які зможуть 
компетентно відповісти на них. Відтепер на сайті те або інше 
запитання, залежно від його специфіки, можна адресувати 
безпосередньо главі відповідного Синодального відділу або комісії. 

Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир (Сабодан) під час 
своїх відвідин Запорізької єпархії 22 травня побував на Хортиці, де 
оглянув відбудовану Запорізьку Січ, реконструйований дерев’яний 
храм козацьких часів, будівництво якого продовжується. Владика 
зустрівся із представниками українського козацтва. Він освятив також 
камінь, закладений на місці наступного будівництва Володимирського 
кафедрального собору. 

Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП архімандрит 
Кирило (Говорун) вважає, що теоретично можливою є відміна 
рішення про анафемування гетьмана Івана Мазепи: «Теоретично 
це можливо, адже анафема – це не означає, що якщо вона одного разу 
проголошена, то її не можна відмінити. Причиною для анафеми стала 
не політична зрада, у всякому разі в київській анафемі вона не фігурує. 
Його звинувачували в тому, що він вступив в альянс із лютеранином і 
передає православні храми на території України католикам, 
лютеранам та інше. Проте цих фактів історики не знаходять, такого не 
було… З церковним аспектом діяльності Мазепи у нас, на мою думку, 
немає проблем: немає чогось такого, за що можна було б його 
засудити. Гетьман побудував величезну кількість храмів на теренах 
України, до того ж він це робив тоді, коли при Петрі І храми і 
монастирі закривалися і Церква переживала так звану секуляризацію і 
пониження її статусу. Мазепа зрадив Петра, порушив клятву, цей факт 
був, він гідний засудження, тому що клятва давалася на Євангелії і на 
хресті, але у будь-якому випадку цей політичний вчинок Мазепи 
мають оцінювати політики, історики, але не думаю, що в цьому 
повинна була брати участь Церква. Складність питання в тому, щоб 
поставити остаточну крапку в цьому питанні – вона є позацерковна, 
позабогословська, вона лежить в політичній площині». Заява владики 
вже зустріла негпатив збоку ЗМІ біляправославних спільнот УПЦ МП  
(Мир. - №18). 

Патріарх Кіріл є явним ворогом Українського Православ’я, 
українофобом, а не українофілом. Це засвідчує хоч би його активна 
діяльність у дні до приїзду в Україну Патріарха 

Константинопольського Варфоломія. Напередодні приїзду 
Варфоломія Кіріл приїхав до Києва і запропонував, як тактичний 
прийом, зорієнтований проти автокефалії, очікуваної від 
Константинополя, автономію Українській Церкві. Через владу Росії 
він задіяв уряд Туреччини, організував кілька публікацій у турецькій 
пресі проти Вселенського Патріарха, провів публічні і таємні 
консультації з делегацією Константинопольського Патріархату... 
Відтак митрополиту Кірілу вдалося відвернути повторення на 
українських теренах «другої Естонії». Значна частина православних 
парафій України продовжує залишатися у складі Московсько-
Православної колоніальної імперії. Відтак за настроями її владик і біля 
церковних спільнот маємо не «Українську», а Малоросійську 
Православну Церкву Московського Патріархату. 

Під час перебування в Стамбулі на футбольному мачті Ющенко мав 
зустріч із Патріархом Варфоломієм і наголосив на готовності 
України мати в Києві постійне представництво 
Константинопольського Патріархату. В Церкві Київського 
Патріархату в появі такого представництва чогось злого не вбачають. 
«Вселенський Патріархат – та структура, котра може посприяти 
очікуваним змінам, - зауважив єпископ Євстратій, - Нехай не пряма, 
зате постійна присутність Патріарха Варфоломія у нашій країні, як на 
мене, мала б позитивно впливати на процес об’єднання Православних 
Церков у нашій країні... Загрози ж тут ніякої комусь немає. Одне 
представництво інформаційного характеру не може посприяти тому, 
щоб ціла Україна опинилася в юрисдикції Вселенського Патріарха. 
Хай би хто і що казав, це – фантастичні припущення. 
Константинопольський Патріархат, на відміну від Московського, 
завжди позитивно ставиться до цієї ідеї. Якби з’явилося таке 
представництво, ми могли б тісніше контактувати з 
Константинополем і доносити своє бачення проблем, які є в Україні, 
до Вселенського Патріархату»(Експрес. – 30-31 травня). 

Глава Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ архієпископ Ігор 
Ісиченко 14 травня захистив в університеті «Києво-Могилянська 
Академія» дисертацію «Аскетична література Київської Руси» на 
здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Метою 
дисертаційної роботи є розкриття внутрішньої структури аскетичного 
світосприймання, посталого в процесі засвоєння руською спільнотою 
євангельського вчення та духовного досвіду християнської Церкви 
епохи Отців, його ролі і місця в літературному житті середньовічної 
Руси-України. Проаналізована трансляція духовного досвіду 
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християнського Сходу в східнослов’янську цивілізацію та її вплив на 
формування і подальшу еволюцію в наступних епохах уже нової 
культури і нового національного процесу. 

В Одеській єпархії УПЦ МП російський цар Микола ІІ замінив Бога. 
Тут під його портретами регулярно проводять «царські дні», різні 
хресні ходи. І це незважаючи на негативне ставлення керівництва 
УПЦ МП до царелюбства, до розуміння Миколи ІІ як «соискупителя 
Христа» з боку біляправославних спільнот. На зібраннях «цареходців» 
з’являються одні й ті ж кликуші. То ж варто було б з’ясувати, де 
беруть кошти організатори маршів і на якій підставі вони проводяться 
в суверенній Україні під прапорами сусідньої держави. До того ж, 
плач за імператором – це плач за імперією, а відтак антиукраїнські 
акції, за організацію яких варто було б уже притягувати декого як 
антидержавників до відповідальності. Релігійні спільноти покликані 
вшановувати Бога, а не  царя Миколу. При цьому чорноморські 
козаки-хрестоходці марширують явно під антиукраїнськими гаслами: 
«В этом году Крестный Ход обошѐл вдоль южной границы русских 
земель – Новороссии»; «Если обратить внимние на несомые флаги, то 
они монархические. Ведь объединение Руси возможно лишь под 
властью Православного Русского Царя»; «Оккупированный 
эфемерной украинской властью Крым остаѐтся русским. И слава 
Богу!»; «Мы молим Господа, чтобы всех чад своих собрал в единое 
Русское Православное Царство, с Русским Царѐм» (Новороссийский 
курьер. - №5). 

Так званий «Международный крестный ход», організований якимись 
чорноморськими козаками-хрестоходцями з ідеєю об’єднання Росії, 
України і Білорусі в єдину Православну Державу під час свого 
проходження південними областями України – Одеською, 
Миколаївською та Херсонською не одержав підтримку з боку 
єпархіальних управлінь УПЦ МП. Більше того, хрестоходців тут 
навіть називали «сектантами», «єретиками» та ін. Лише владика нової 
Джанкойської єпархії Нектарій промарширував із антиукраїнцями 
протягом дня по кримській землі (Новороссийский курьер. - №5). 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 

Президент України запрошує Папу Римського відвідати Україну. 
Але при цьому преса Московсько-Православної Церкви наголошує, 
що цей візит можливий лише, коли «будуть вирішені всі конфлікти 

між православними і католиками». «Конфлікти стосуються 
насамперед Західної України – це проблема унії, прозелітизму, 
захоплення наших храмів, проблема українського патріархату, який 
вони прагнуть створити на Україні»,- наголошує прес-секретар УПЦ 
МП В.Анісімов. Якщо під час приїзду Папи Івана Павла ІІ 
«православні братство і інші громадські організації не були настільки 
сильні, об’єднані і авторитетні серед віруючих, як нині,- наголошує 
В.Анісімов, - то, з огляду на останні хресні ходи в Києві, зокрема під 
час приїзду Патріарха Алексія ІІ, сьогодні православні організації 
можуть зібрати не один десяток тисяч активних віруючих, які із 
задоволенням приїдуть «зустріти понтифіка», щоб виявити до нього 
відповідні «почесті» на суто православній землі і сказати своє вагоме 
«спасибі» за захоплені уніатами храми на Західній Україні» (Мир. - 
№21). 

«Я вже кількох православних наших братів питав: скажіть, що 
значить «православний»? – пише глава УГКЦ Любомир Гузар. – 
Щиро скажу: ніхто з них не зумів мені остаточно відповісти. Я даю 
своє розуміння. Православний для мене – це не є конфесійно 
православний, це не є людина, яка не є в єдності з Апостольським 
Престолом. Для мене православний – це той, хто притримується 
візантійської літургійної духовної традиції. І під цим оглядом – так, ми 
також вважаємо себе православними. Те, що ми перебуваємо у 
сопричасті з Римським Апостольським Престолом, не робить нас 
частиною латинської традиції. Ми є в со-при-час-ті. Це не значить, що 
ми є тотожні. Ми дуже різні – маємо різне богослов’я, різну духовну 
традицію, різну літургійну традицію, але маємо певні елементи, які ми 
вважаємо основними, де ми об’єднані» (Патріярхат. - №3). 

Вперше в Києві відбулися архієрейські свячення в церкві греко-
католиків. Одержавши, до речі, не передбачене Артикулами 
Берестейської унії благословення від Папи Римського, в Києві у 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового провели хіротонію 
владики Йосифа Міляна. На хіротонії були присутні понад 25 
єпископів. У подячній промові нововисвячений владика сказав, що 
основними своїми завданнями він вважає: допомагати Блаженішому 
Любомиру в управлінні Київською архієпархією, дбати про 
завершення будівництва Патріаршого центру в столиці і шукати 
шляхів для зближення між традиційними Церквами. Присутнім на 
хіротонії був єпископ Євстратій (УПЦ КП). 

Як слушно зауважує посол України в Апостольській столиці Тетяна 
Іженквська, «Ватикан може допомогти у справі відродження 
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нашої історичної пам’яті. Насамперед маю на увазі Секретний 
ватиканський архів, фонди якого тепер доступні для українських 
дослідників. Проблема лише в тому, аби ми, тобто Україна, 
налагодили з нашого боку відповідну пошукову роботу. Певних 
результатів вдалося досягнути на цьому напрямі і силами нашого 
Посольства. Серед знахідок, які Посольство може записати на свій 
рахунок – унікальні історичні документи, окремі з яких стосуються ще 
Козацької доби української історії. Водночас для якісної роботи у 
ватиканських архівах потрібна участь фахівців у галузі історіографії та 
архівної справи. Посольство вже давно б’ється над тим, щоб у Києві 
було створено спеціальну групу досвідчених архівістів, яка була б 
відряджена до Ватикану для дослідницької роботи у тутешніх 
архівних фондах». 

«Наука є другом, а не ворогом віри, -наголосив президент 
Єпископської конференції Англії кардинал Кормак Мерфі 
О’Кннор з нагоди 200-ліття з дня народження Чарльза Дарвіна. – 
Теорія еволюції пояснює, яким чином ми існуємо у світі, але не 
пояснює чому.... Ювілей Дарвіна є гарною нагодою оновлення діалогу 
між наукою і вірою. Це могло б стати наступним кроком еволюції, 
тобто відкриття того, що Бог є метою життя, що Христос, який 
створив нас на свій образ і подобу, є не тільки Альфою (першою 
буквою), а й Омегою (останньою буквою), в якому знайдемо своє 
завершення. Тому наука й віра не виключають один одного, а є 
супутниками таємниці, що відкривається». 

Парадоксом є той факт, що, будучи ідентичною з Українською 
Греко-Католицькою Церквою і будучи розташованою на 
українських теренах Мукачівська греко-католицька єпархія 
юридично не входить до УГКЦ, очолює її не українець, а словак 
Мілани Шашік, який не так давно був священиком римо-католицької 
Церкви. В такий спосіб Ватикан сприяє розгортанню сепаратистських 
настроїв на Закарпатті, виявляє небажання мати єдиною і міцною 
Українську Греко-Католицьку Церкву. До ліквідації у 1949 році 
Єпархія мала 440 храмів. Їх перебрала собі Церква Московського 
Патріархату. Повернуто лише 125. Ще 125 вдалося побудувати, 65 
будується. Нині Єпархія має десь 300 тисяч своїх вірян, яких 
обслуговує 210 священиків. До 1949 року Єпархія мала десь500 тисяч 
вірян і 470 священиків. Відтак втрати помітні. У новозбудованій 
єпархіальній академії нині навчається 100 осіб. Ще за кордоном 
одержують духовну освіту 140. Оскільки, як каже глава Єпархії 
владика Мілан Шашік, церковнослов’янська мова закорінена у 

старовинну церковну традицію і в літургійне життя Церкви, віряни 
Церкви належать до різних національностей, то богослужіння в 
храмах УГКЦ ведеться саме нею, а не українською, що має місце в 
інших єпархіях УГКЦ України. Владику навіть дещо обурює чи дивує 
те, коли вірні виявляють непримиренність і ворожість до практики 
вживання церковнослов’янської мови в літургії. В цьому дає себе 
знати те, що для Шашіка не є рідною українськість, що він чужак на 
українських теренах. Єпископ-українець так ніколи б не сказав. Тут 
єпископ Шашік мислить так: «Зараз немає сенсу входити у 
проблематику національної ідентичності, а навпаки – все слід робити 
так, щоб в лоні Єпархії було добре молитися всім, щоб вона 
залишалася духовним пристановищем для вірників різних 
національностей… Маємо в нашій Єпархії справжнє різнобарв’я 
національностей і мов, а тому дуже важливо працювати так, щоб 
існувала гармонія… Народ на Закарпатті навчився бути толерантним, 
а тому цю його рису дуже важливо зберегти і примножити у праці 
Єпархії» (Нова Зоря. - №15-16). 

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 

Церква християн віри євангельської України на своїй звітній річній 
конференції підвела підсумки стану і діяльності за минулий рік. 
Вона має на початок 2009 року 1327 офіційно зареєстрованих церков, 
183 готуються до реєстрації. Разом у цих церквах є 103896 членів, з 
них пасторами служать 1323, а дияконами – 1686. В громад наявними 
є 1078 домів молитви, ще будується 135. При церквах діє 1319 
недільних шкіл, в яких навчається 3514 дітей. В школах працює 3514 
вчителів. При об’єднанні діє 27 місій, 7 блпгодійних фондів, 16 
притулків для дітей і 4 для людей похилого віку, 42 реабілітаційні 
центри. Душепастирська праця проводиться в 77 в’язницях. Протягом 
2008 року було проведено 20 навчальних семінарів про благовістя. 
Головну канцелярію Церкви відвідало 13 іноземних делегацій. 
Священнослужителі Церкви є активними учасниками міжконфесійних 
структур та заходів (ВРЦіРО, РЄПЦУ, конференції та круглі столи) 
{Благовісник. - №2}.  

Всеукраїнське Об’єднання Церков Євангельських християн-
баптистів одержало офіційний дозвіл на роботу в архівах періоду 
20-90-х років м.ст. Для роботи в архівах утворено спеціальну комісію. 
Комісія буде займатися пошуком законодавчих актів, пов’язаних з 
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релігією, складанням мартиролога (списку мучеників) і збором 
персональних інформацій про тих, хто постраждав із-за своєї 
віросповідності. В комісію ввійшли також представники 
п’ятидесятників. Справа в тому, що певний час баптисти й 
п’ятидесятники існували в Союзі в одній організаційній структурі. 

Свій 20-річний ювілей відзначила рівненська місія «Добрий 
самарянин». Як сказав нинішній директор місії Ростилав 
Боришкевич, хоч сьогодні й дуже важко знайти людей для 
місіонерської праці, але за останні шість років місіонерська школа 
«Доброго самарянина» випустила більше ста студентів, близько 85 
яких працюють місіонерами на різних точках. Місіонерство – це не 
романтика, а надто важка праця. «Раніше місіонери працювали з 
кимось, а тепер змушені за все відповідати самі – і це важко. Окрім 
того,що треба йти до людей, треба також про власні потреби 
потурбуватися, знайти квартиру, умеблювати, самому їсти готувати, в 
огороді пополоти тощо. І ще люди чекають, що до них прийдуть. Це – 
нелегко (Благовісник. - №2). 

Часопис раніше інформував про приїзд до Киселина (Волинь) якоїсь 
групи віруючих з Англії, які молилися біля стін будівлі колишньої 
академії соцініан. Як з’ясувалося, молільники віднесли себе до 
христадельфіан – протестантського руху, що виник в ХІХ столітті 
(засновник – Д.Томас) і який нібито має дещо спільне із Польськими 
братами. Хоча соцініани й сформувалися в середовищі Польських 
братів, проте з часом вони відійшли від них, розвивалися як 
самостійна конфесія. На наше прохання з’ясувати ситуацію, з Брістоля 
одержано лист від секретаря Христадельфіанської Біблійної Місії 
Михайла Люїса. В ньому, зокрема, зазначається, що вони дійсно є 
послідовниками вчення Джона Томаса, який наголошував на 
встановленні Ісусом Христом Царства Божого на Землі і спасінні 
людей для життя в цьому Царстві. Відтак христадельфіани 
наголошують на необхідності викладати вірне Євангеліє, повернення 
до Євангелія 1 століття. Нині христадельфіани – це самостійна 
християнська конфесія. Хоч вони й мають дещо спільне із соцініанами 
і адвентистами у віровченні, проте вони аж ніяк не пов’язані з ними. 
Щороку групи христадельфіан приїздять в Україну. Висловлене їх 
побажання зустрітися з релігієзнавцями Відділення. 

Українські Свідки Єгови проводять по всій країні дводенні районні 
конгреси. Тему конгресу визначають новозавітні слова: «Завжди 
перемагай зло добром» (Рим. 12:21). Тему конгресу висвітлювали 
виголошені промови «Стережіться самовпевненості!», «Незабаром зла 

більше не буде!», «Набувай силу, щоб вистояти в злий день» та ін.. 
(І.Вішко). 

В Дніпропетровську у вбивстві 34-річного громадянина Б. 
підозрюють його брата і матір, які є Свідками Єгови. В пресі 
з’явилося повідомлення, що він завинив перед родиною нібито лише 
тим, що відмовився стати єговістом. Релігійний Центр Свідків Єгови, 
засудивши сам факт вбивства, наголошує, що віровчення конфесії, яке 
ґрунтується на Біблії, зокрема заповіді «Не вбий», не визнає право 
людини на вбивство. Згідно міліцейських інформацій із 
Дніпропетровська вбивство відбулося не на релігійному, а побутовому 
грунті. Загиблий пиячив, в стані алкогольного сп’яніння затівав 
сварки, бився, був некерованим у своїх вчинках. Це й призвело до 
трагічного наслідку, а не те, що алкоголік не бажав стати Свідком 
Єгови. Не релігійними мотивами керувалися мати і молодший син, 
коли молотком стукнули старшого. То була форма самозахисту від 
буйного алкоголіка. Подібне може мати місце у відносинах і між 
послідовниками інших віровчень. Релігійне управління Свідків Єгови 
говорить, що належність до їхньої (як і інших) конфесії ще не є 
абсолютною гарантією високої моральності всіх їх вірян. В народі 
говорять: «У сім’ї не без виродку». В даному випадку в особі вбивців 
мав місце не «виродок», а вияв самозахисту. Виродком скоріше був 
вбитий. 

БУКОВИНСЬКИЙ  БІБЛІЙНИЙ  ІНСТИТУТ  ЦЕРКВИ 
АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ.   28 червня відбулася врочиста 
церемонія випуску в Буковинському біблійному інституті, 
засновником якого є Церква Адвентистів сьомого дня. Цього року 33 
випускники із трьох філій - Чернівецької, Івано-Франківської та 
Тернопільської областей - в урочистій обстановці одержали диплом 
«Учитель Біблії». У церемонії випуску взяли участь: президент 
Буковинської конференції Церкви Адвентистів сьомого дня Іван 
Завадюк, секретар конференції Іван Заверюха, директор 
Буковинського біблійного інституту Іван Чорнушка, головний 
фахівець з питань релігії Чернівецької облдержадміністрації Сергій 
Бухаров, адміністрація Буковинського біблійного інституту, викладачі, 
студенти, рідні й друзі випускників. З короткою вступною промовою 
виступив директор ББІ Іван Чорнушка. Він розповів коротку історію 
становлення інституту й окреслив перспективи християнської освіти. 
Опісля  випускники в урочистій обстановці здавали іспит. Вони 
виступали з короткою промовою із заздалегідь обраної теми. 
Пролунали доповіді на теми: «Єдність церкви», «Євангелізація», 
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«Медико-місіонерське служіння», «Принципи щасливої родини», 
«Молодь і її завдання», «Літературний євангелізм», «Будівництво 
молитовень», «Християнська освіта».Музичне служіння групи 
«Салимо», а також пісні у виконанні Наталі Гунько, Мар'яни 
Павлович і Надії Мойсюк робили це свято ще більш урочистим. З 
духовними настановами й побажаннями до випускників звернувся 
президент Буковинської конференції Іван Завадюк. Він побажав 
випускникам ніколи не зупинятися на досягнутому й, просячи Божої 
мудрості, в смиренності застосовувати набуті знання в служінні 
Богові. Після церемонії вручення дипломів була зроблена особлива 
молитва присвяти студентів. Сподіваємося, що після набутих знань 
учителі Біблії зможуть із більшою запопадливістю й присвятою 
робити служіння Богові, церкві й суспільству (Б.Демчук). 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 

Співголова Міжнародної громадської організації «Творці історії», пастор 
Церкви «Посольство Боже» Павло Федоров в рамкх прес-конференції 
на тему «Посольство Боже проти тоталітаризму і за розвиток 
демократії в Україні» звернувся із закликом до ЗМІ критикувати 
Церкву, але бути при цьому об’єктивними. «Не треба шельмувати 
тих людей, які хоч щось роблять для того, щоб в країні життя 
покращувалося». «Не слід закривати очі на те, що протягом тривалого 
часу в Україні стало нормою порушення конституційних прав і свобод 
людини з боку ЗМІ щодо віруючих євангельських протестантських 
церков, образу почуттів їх послідовників. Українські мас-медіа вміло 

практикують поширення хибної і неправдивої інформації про релігійні 
організації, використовують образливі терміни «тоталітарна секта», 
«деструктивний культ». Крім того, систематичне використанні 
образливих слів «адепт» на адресу віруючих християн є безпосереднім 
приниженям їх честі і гідності, які Конституцією визначені як 
«найвища соціальна цінність» (Христиански й мир. -№22). 

14 червня Церква «Посольство Боже» провела в Києві 
декількатисячну маніфестацію. Очолював марш старший пастор 
Церкви Сандей Аделаджа. Акцію назвали «Марш життя». Парафіяни 
несли плакати «Всевишній з нами», «Господи, допоможи уряду і 
Президенту» та ін. Подібні маніфестації «Посольство Боже» 
проводить щорічно, починаючи з 2001 року. В такий спосіб воно 
привертає до себе увагу громадськості, агітує за себе. Марш пройшов 
від стадіону «Динамо» до ЦУМу, що на Хрещатику без якихось 
зіткнень при зацікавленому ставленні до нього киян і гостей столиці. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

Духовне Управління мусульман України продовжує публікацію 
старих джерел. «Ці книги,- говориться в часописі «Минарет» 
(березень), - є ще одним доказом того, що релігійні знання, яким ми 
вчимо, - це не нововведення, а істинні знання, передані нам від 
теологів Ісламу через багато поколінь наших предків». Часопис також 
відзначається постійним видруком публікацій старих джерел. 

Головною метою новоутвореного мусульманського об’єднання 
«Умма» є координація дій та забезпечення необхідних умов для 
віросповідання та проповідування ісламу сунітського тлумачення. 
Слово «умма» в ісламській традиції означає «мусульманське 
суспільство» без поділу на національні, класові та інші стани. Термін 
підкреслює наднаціональну сутність ісламу, де на першому плані 
постає релігійна єдність і братерство. У той час, як більшість 
мусульманських об’єднань зосереджені у нас на роботі з певними 
етнічними групами, ДУМУ «Умма» проголосило своєю метою роботу 
з усією мусульманською уммою країни. Особлива увага 
приділятиметься об’єднанням вірних за ісламськими принципами 
рівності та братерства». Ці міркування належать муфтію ДУМУ 
«Умма» Саіду Ісмагілову. Похвальним є те, що на відміну від інших 
мусульманських спільнот України – ДУМУ, ДЦМУ, ДУМК, 
«Київський муфтіят» - ДУМУ «Умма» шанує той народ, на теренах 
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якого проходить його діяльність. Управління без якихось з’ясувань 
приймає українську мову як мову міжетнічного і міжконфесійного 
спілкування на території України. Газета управління «Умма» 
видруковується українською мовою. Це не то що періодика 
«Київського муфтіяту» чи ДУМУ. Українці щиро вдячні ДУМУ 
«Умма» за таке розуміння ролі їх рідної мови в суспільному і 
національному розвої. «Звісно, ми маємо бути патріотами своєї країни, 
не лише тому, що ми є її громадяни та народилися на цій землі, - 
щиросердно заявляє муфтій ДУМУ «Умма» Саід Ісмагілов, - але й 
тому, що закони України досить толерантні, що дає змогу 
безперешкодно розвиватися усім конфесіям. Ми маємо рівні 
можливості, треба лише вміло скористатися ними» (Умма. - №1). 

Виступаючи на Всесвітньому конгресі кримських татар, голова Меджлісу 
кримськотатарського народу Мустафа Джемільов відзначив, що в 
Криму при ознайомленні із ЗМІ «зустрінешся з такою ненавистю 
до кримських татар і навіть до українців, яку певно не зустрінеш 
в якійсь цивілізованій країні у взаємовідносинах між народами. І, 
як наслідок, тут надто часто здійснюються акти вандалізму щодо 
мечетей, кладовищ, пам’ятників жертвам депортації кримських татар, 
офісів Меджлісу та ін.. Всі ці акти вандалізму, як правило, 
залишаються непокараними, оскільки в керівництві правоохоронних 
органів часто знаходяться люди, погляди яких щодо кримських татар 
не багато в чому відрізняються від поглядів тих, хто здійснює ці 
злочини» (Голос Крыма. – 29 травня). 

Представники мусульманських спільнот України поділили 400 
місць, які виділені послідовникам ісламу нашої країни для нового 
хаджу до святих місць Саудівської Аравії. Місця ц поділилися так: 
ДУМ Криму, ДУМУ й ДУМУ Умма – по 100, а «Київський муфтіят і 
ДЦМУ – по 50. 

Духовне Управління мусульман України і Духовний Центр 
мусульман України проігнорували запрошення 
Держкомнацрелігій України на зустріч керівників 
мусульманських спільнот країни, під час якої було утворено Раду 
представників духовних управлінь і центрів мусульман України. Вони 
також проігнорували надіслані їм проекти положення про Раду й не 
висловили щодо них якісь свої міркування. Щодо причин відсутності 
ДЦМУ на зустрічі, то тут щось сказати тяжко, а ось що стосується 
ДУМУ, то її лідер Ахмед Тамім вже себе величає муфтієм України, а 
відтак він боїться втратити при об’єднанні це з незрозумілих мотивів 
присвоєне йому йменування. До того ж, Тамім належить до 

хабашістського напрямку в ісламі, який засуджується 
ортодоксальними мусульманами. Проте, як зазначає муфтій ДУМК 
Еміралі Аблаєв, обраний головою Ради на першу каденцію, «якщо 
хтось надумає і звернеться, розглянемо пропозицію в порядку, 
встановлену Положенням Ради.  

Активіст визсольного руху поволжських татар Нафіс Кашапов, який 
в 2005 році емігрував із Татарстану в Україну, у своєму інтерв’ю газеті 
«Україна молода» (2 червня) негативно висловився щодо керівника 
Всеукраїнського татарського культурного товариства «Туган 
Тел» і водночас мусульманської спільноти «Київський муфтіят» 
Канафії Хуснутдінова за його явну проросійську налаштованять. 
Жодний захід у Посольстві Росії не проходить без його участі. Він 
брав участь в творенні підтримуваної урядом РФ Всеукраїнської 
координаційної ради російських «соотечественников» у Києві, є 
російським орденоносцем. Із організацій Хуснутдінова на території 
України «татари підтримують... комуністів і бояться національного 
руху українців». В Татарському домі говорять не татарською, а 
російською мовою. 

На території пам’ятного комплексу «Зинджирли-медресе», як 
повідомив Рефат Чубаров, буде засновано ісламський університет. 
Саме в цьому університеті готуватимуть імамів – духовних 
наставників у мечетях. «Якщо це буде світський ісламський 
університет, то за його роботу , - зазначив міністр освіти і науки 
Криму Валерій Лавров, - відповідатиме Кабінет міністрів України, 
починаючи з моменту відкриття й до результату на виході». 

Голова Президії РУНМОУ «Київський муфтіят» К.Хуснатдінов 
наголошує на існуючій проблемі поділу поколінь мусульман. «Має 
місце непорозуміння старшого покоління з молодшим... Нам потрібно 
зберегти наші звичаї і традиції, виявляти повагу до старших. Нам 
потрібно зберегти наступність поколінь мусульман. В наш час, якщо 
йде мова про волзських татар, то маємо загрозу втрати національної 
ідентичності. Заїзжі мусульмани, працюючи на ниві ісламу, 
впроваджують своє розуміння цієї релігії, свої звичаї і традиції... 
Проте нам, волжським татарам, потрібно зберегти і рідну мову, і 
усвідомлювати свою національну належність, і релігію» (Украина и 
исламский мир. - №3). 

Заступник муфтія мусульман Криму Айдер Ісмаїлов у своєму 
інтерв’ю часопису «Украина и исламский мир» (№3) повідомив, що 
точних даних щодо кількості мусульман в Україні немає. За 
різними джерелами фігурують цифри від 500 тисяч до двох мільйонів. 
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А 2008 році Королівство Саудівської Аравії виділило для українських 
мусульман 963 місця для хаджу. Як з’ясувалося, про це не знало 
жодне, окрім ДУМУ очолюваного Ахмедом Тамімом, мусульманське 
управління. З незрозумілих причин ДУМУ межу квот зменшило до 
150 і саме визначало, хто мав (вже нібито від його імені) їхати до 
Саудівської Аравії. Але лише з Криму не одержали право на хадж 68 
осіб. Вони навіть не проти були поїхати за свій кошт, але їм відмовили 
«із-за відсутності квот». «В минулому році право було монополізоване 
ДУМУ, яке, одержавши підтримку владних структур, зрозуміло, щоб 
підняти свій авторитет, а може й на догоду своїм інтересам, почало 
нав’язувати іншим управлінням певні ціни й умови. Зрозуміло, що до 
якогось конструктивного діалогу така ситуація не призводила». З 
утворенням при Держкомнацрелігій Ради представників духовних 
управлінь і центрів мусульман України, до якої ввійшли ДУМК 
Криму, ДУМУ «УММА» та релігійне управління «Київський 
муфтіят», питання хаджу 2009 року буде вирішувати вона. В червні за 
запрошенням Міністерства у справах хаджу Саудівської Аравії 
делегація представників мусульман України виїздила в цю країну. 
Одержані місця на хадж будуть тепер справедливо розподілятися між 
управліннями і центрами. Держкомнацрелігій питаннями розподілу 
місць займатися не буде, оскільки Церква в Україні відокремлена від 
держави.  

 «Особливо небезпечним явищем, що ускладнює процес об’єднання 
мусульман України навколо ідеї творення, служіння чистим і 
благородним настановам Всевишнього Аллаха, - заявляє Голова 
президії спільноти «Київський муфтіят» Канафія Хуснутдінов, - стала 
поява в Україні руху хабашитів, які, до речі, заборонені в низці 
країн. Його керівництво за допомогою маскування явної суті свого 
сектантського, розкольницького характеру, зуміло втертися у довіру 
громадськості й органів державної влади. Зайнявши міцні позиції, 
вони, для того, щоб добитися монопольного становища в 
мусульманській уммі України, почали кампанію масового 
звинувачення у невірності (куфрі) всіх, хто не згодний з ними, в тому 
числі й ряду мусульманських активістів України, використовуючи з 
цією метою брехливі звинувачення на їх адресу, приклеюючи їм 
ярлики «екстремістів». «ваххабістів», направляючи на них органи 
державної влади». Муфтій ДУМУ «УММА» Саїд Ісмагілов також 
вважає, щов Україні до цього часу не було утворено організацію, яка 
поєднувала б мусульман країни, «із-за активної розкольницької 
діяльності секти хабашитів»(Украина и исламский мир. - №3). 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 

В день літнього сонцестояння в Кам’янці-Подільському Духовний 
центр «Родове вогнище рідної православної віри» провів сімейний 
фестиваль «Купальський вінок». В ньому взяли участь представники із 
різних куточків України, а також посланці із Казахстану, Росії і 
Канади. Вони облаштували табір у каньйоні річки Смотрич, де 
збудували капище, як колись будували їх наші пращури. Тут можна 
було побачити чимало стародавніх обрядів – жальницю, ладування, 
тризну, вінчання, ім’янаречення, які проводили волхви, жреці та 
відуни Родового вогнища. Ті молоді люди, які шукають пару, 
отримали поради майстрів Родоладу. Увечері всі зібралися біля 
спільної ватри, а на хороводи та забави сходилися подивитися багато 
охочих. У неділю 21 червня надвечір вулицями Кам’янця рушила 
купальська хода (Голос України. – 23 червня). 

Обряди, навчання і проповідування в Духовному центрі Родового 
Вогнища Рідної Православної Віри «Родосвіт» ведуться 
безперервно. Цей Духовний центр почав свою роботу в селі Раштівці 
Гусятинського р-ну Тернопільської області 3 жовтня 2008 року. Тут в 
Центрі, розміщеному у кількох кілометрах від священних для 
рідновірів гір Богит, Гольфа і Дзвенигород, відбуваються 
декількаденні Школи Рідної Віри, навчальні духовні семінари та 
практикуми, а кожних 4 місяці проходить сесія в Православній 
Рідновірській Академії Віровідання (ПРАВ) – вищому духовному 
начальному закладі православних рідновірів. Нині в ПРАВ 
здобувають вищу духовну освіту 120 православних рідновірів, які в 
перспективі стануть проповідниками та священниками Рідної 
Православної Віри (Отець РПВ Богумир). 

Рунтато Мирослав Марченко, коли стоїть питання об’єднання 
рунвірських спільнот, заявляє, що «по великому рахунку 
об’єднувати нема кого. Всі сповідники РУНВіри давно об’єднані та й 
вони не роз’єднувалися. Роз’єдналися керівники і тепер. Щоб був 
єдиний Центр РУНВіри, потрібно цим керівникам чи керманичам, а чи 
ж головам об’єднатися чи приєднатися: ось тут і проблема. Цю 
проблему можна було б вирішити за день, оборали б керівниками 
ОСІДУ хмельничан і крапка. Та на це потрібна згода львів’ян, 
черкащан, полтавчан,одеситів та інших, для того і потрібно провести 
Священні Ради всіх течій і одержати згоду всіх Сповідників... 
Здавалося б є діючий Київський статут, об’єднуємося і працюємо, 
скличемо Собор, намітимо першочергові завдання і виконуємо їх. Але 
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пішли хитромудрі дії, надовго нікому не вдається перехитрити... 
Сповідники РУНВіри, рунтати, керівники - всі рівні у вірі в Дажбога. 
Керівники потрібні, щоб представляти громади, центри в 
держорганах. Тому все вирішиться на СОБОРІ». 

14 березня відбулося відкрите засідання Оргради з підготовки і 
проведення Об’єднавчого Священного Собору ОСІДУ РУНВіри, 
на якому були присутні в різному ранзі представники чотирьох 
рунвірівських спільнот. Головувала рунтато Любимир Жижченко із 
Січеслава. Обговорювався проект Статуту ОСІДУ РУНВіри, 
підготовлений рунтатами Б.Савченком і Л.Побережним. Було 
ухвалено надіслати доопрацьований проект Статуту у всі рунвірівські 
громади, а об’єднавчий Собор провести 6 червня. В цей день, як 
з’ясувалося, на Собор прибули представники лише двох спільнот. 
Запрошеного першого Голову Священної Ради ОСІД РУНВіри 
Володимира Пілата було обрано головою Оргкомітету. Собор нібито 
перенесли на вересень. Але той рівень довіри, який існує між 
громадами РУНВіри, засвідчує наявність таких суперечок між 
рунвірівськими об’єднаннями, що сподіватися на їх єдність не 
приходиться. Відтак це є запорукою сумнівного майбуття конфесії 
(Світло РУНВіри. Спецвипуск. Травень 2009). 

Ідеологи РУНВіри дають свою оцінку духовним процесам 
постсоціалістичного соціуму. Ось що пише з цього приводу редактор 
часопису «Рідна віра» (№16)Славомир Савченко: «В останні 2-3 
десятиліття, коли крах комуністичної ідеології став неминучим, як 
отруйні гриби-мухомори після дощу, поповзли у блакитну височінь 
неба України храми християнізму. Протиставляючи усуспільненій 
ідеології марксистів-ленінців начебто споконвічні для українців т.зв. 
духовні христосівські цінності, чорноризці «благо»-чинні розгорнули 
справжню війну за володіння душами мирян. Крадії народного добра, 
сучасні скоробагатьки , наче змагаються один з одним у створенні 
«святинь». Багато гріхів, мабуть, у цих «благодійників», що треба 
відмолювати у цих спорудах, збудованих на крові і сльозах пересічних 
«маленьких» українців. Страхітливе обкрадання українського люду, 
вміла організація його фізичного вимирання упродовж тих же 20-30 
років з точністю копії відповідає сталінському голодомору-геноциду». 

Батьки дружини В.Ющенка Катерини були одними із фундаторів 
РУНВіри. Ось що писав з цього приводу ще в 1971 році рунтато 
Б.Свириденко: «Достойні побратим М.Чумаченко і посестра 
С.Чумаченко, всіх наших побратимів і посестер ми знайомимо з 
Вами… Ви світлий приклад для всіх. Ви не лише пожертвували 

тисячу долярів на Інститут РУНВІЗМУ та придбання земельного 
простору «Оріяна», Ви науку РУНВІЗМУ впроваджуєте у зміст свого 
життя. У Вашій гостинній хату на почесному куті – ЗАПОВІДІ 
РУНВІЗМУ і Молитва до Дажбога. Ви вміло і щоденно своїй 
талановитій донечці Каті оповідаєте про всесвітню велич Оріяни 
(Праісторичної України), вона кожного вечора промоляє Молитву до 
Дажбога і цим підсвідомо плекає самобутність Рідної Духовности. 
Знаємо, що різні чревоугодці чужовіри прагнули Вас знеквірити, 
залякати, приголомшити байдужістю, скупістю, жадністю до грошей і 
сумнівної розкоші. Ви їм всім дали відчути, що благородство 
УКРАЇНЦЯ оцінюється його любов’ю до Рідної Віри, його 
жертвенністю, дисципліною, умінням логічно мислити і боронити 
рідні ідеали… Катя Чумаченко – молоденька піаністка, балерина і 
талановитий декламатор 4 квітня 10970 року Дажбожого в Чікаго 
перед початком промови Учителя Лева Силенка (Орлигори) при 
великій тиші продекламувала вірш: «Світися Новий Києграде, // Наш 
Рідний Учитель прийшов!// Ніхто твою честь не окраде, //Ніхто не 
зганьбить Твою кров!» (Рідна віра. - №13-14). 

В рідному селі Лева Силенка Богоявленському завершене 
будівництво Святині Рідної Української Національної Віри. 
Проект будівлі був розроблений М.Марченком, який й очолив її 
будівництво від першого кілочка до останнього поруху пензлем на 
неперевершеному за реалізацією розпису стіни Святині Великого 
Живописця рідновіра Сонцеслава Крижанівського, був душею 
будівництва, його добрим янгелом-охоронцем. М.Марченко із 
головою сільської Ради з’ясував те місце, де точно стояла хата, в якій 
народився Л.Силенко. Він ознайомив брата Вчителя, Всеволода, з 
документами щодо будівлі, отримав благословення на будівництво, як 
від нього, так і від Духовного вчителя. За власні гроші М.Марченко 
викупив у тодішніх господарів їх хату і обістя, на якому з часом 
розпочалося будівництво святині (Рідна віра. - №16). 

Стали відомі документи, які засвідчують те занепокоєння громад 
РУНВіри станом здоров’я і лікуванням Вчителя Лева Силенка під 
час перебування його під опікою пані Тетяни Лисенко в Києві. 
Зокрема VІІІ Священний Собор Релігійного і Духовного Центру 
Силенкиян ОСІДУ РУНВіри, висловивши свою недовіру Т.Лисенко і 
А.Дорошенку, у своєму зверненні до прокурора Оболонського р-ну 
м.Києва зауважують на можливості застосування щодо Лева Силенка 
препаратів психотропної або наркотичної дії, вказують на 
протиправність дій Т.Лисенко, яка позбавляла Вчителя права на 
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спілкування з його близькими родичами, зокрема із рідним братом-
рунвістом Всеволодом (Рідна віра. - №16). 

Видруковуючи буклет «Кримські караїми», Львівський Музей історії 
релігії припустився у ньому, як це засвідчують громадські 
організації цього етносу в надісланому листі до Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ, до низки хибних інтерпретацій, 
витлумачення караїмства як єврейської гілки, а відтак і до 
розгляду їх етнічної релігії як різновиду іудаїзму. Будемо сподіватися, 
що при такій логіці мислення в Музеї скоро всі християнські конфесії 
також постануть як відголоски іудаїзму, бо ж вони також розглядають 
Старий Завіт Біблії як свою Священну книгу, а всіх тюрків такоє 
зарахують до євреїв. 

19-21 червня ц.р. Родовим Вогнищем Рідної Православної Віри, за 
сприяння міської влади Кам’янця-Подільського, проводився Другий 
Міжнародний сімейний фестиваль «Купальський вінок». У заході 
взяло участь понад 500 рідновірів з України, Білорусі, Подністров’я і 
Росії. Під час фестивалю проводилося навчання рідновірському 
богослов’ю, обрядам, сімейним традиціям та сімейній психології. В 
ніч з 21 на 22 червня було проведено свято Купала за давніми 
народними звичаями та традиціями рідновір’я (Отець РПВ Богумир). 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 

Особливістю Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів є те, що вона 
не відвертає своїх послідовників від здобутків духовної культури 
людства, від освіти і спорту. «Музика має в собі потужну силу. Тому 
прагнення до пізнання прекрасного, - зауважує голова правління 
Релігійної громади ЦІХСОД м. Києва Юрій Корольов. – є важливою 
частиною духовного розвитку людини». В травні Церква провела в 
Києві ІІ-й Міжнародний фестиваль класичної музики «Пробудження». 
З присутніми поділилися своїми талантами члени Церкви. 

На острові Хортиця відкрита зроблена за всіма тибетськими 
канонами чотирьохметрова Ступа - об’єкт поклоніння 
поклоніння буддистів, своєрідний пам’ятник Будді Шак’ямуні, який 
постав засновником в Індії ще в VІІ ст. до н.е. цієї, як на нині - 
світової, конфесії. Відкрили Ступу 7 червня запорзькі і приїздні з 
інших громад України послідовники буддизму. Культова споруда 
символізує мир, спокій, гармонію. Споруда зі смаком різнокольорово 
оздоблена. 

Через рік в Києві буде збудовано храм Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів. Велична споруда будується за об’їздною дорогою в 
районі завершення руху швидкісного трамваю. На відкриття храму 
приїздять послідовники конфесії з різних країн. Київський храм буде 
першим в країнах СНД. Оскільки в ЦІХСОД призначення храму дещо 
інше, ніж, скажімо, в православних чи католиків, то їх Церква має не 
так багато, як названі конфесії. В мормонському храмі здійснюються 
лише таїнства, а для молитви є спеціальні будинки або зали. Їх 
практично може бути стільки ж як громад. Із-за чіткого 
функціонального призначення в храм не допускаються не тільки 
іновірці, а й не всі члени Церкви. Для того треба мати відповідний 
документ від єпископа. Але перш ніж так «закрити» храм протягом 
місяця після збудови його можуть відвідати всі бажаючі. Для них 
проводяться спеціальні екскурсії. РП проінформує своїх читачів про 
дати вільного відвідання київського храму ЦІХСОД. 

 
 

МІСТИКА 
 
Якби Церква, відкривши саркофаг якогось служителя культу, 

виявила , що його мощі нетлінні, то вона проголосила б його 
святим. Це засвідчує примітив мислення. Відомий цукрозаводчик 
Микола Терещенко помер у 1903 році. В 2003 році відбулася 
ексгумація його тіла. І, як згадує його праправнук Мішель Терещенко, 
«я побачив нетлінне тіло прапрадіда. Сто років він пролежав у могилі і 
зберігся, як живий. Виглядало так, нібито він помер вчора... В це чудо, 
зрозуміло, тяжко повірити, але я його можу пояснити: мій прапрадід 
все життя займався благодійництвом. В цьому весь секрет». Мені, 
редактору цього часопису, прийшлося в Губівці на Кіровоградщині 
дізнаватися про останні дні життя мого батька, Миколи Микитовича, 
який був військовим фельдшером штраф батальйону і, як це засвідчує 
«Извещение», загинув і був похований в цьому селі. Знайшов подвір’я, 
в якому розміщувався медсанбат, бабця-газдиня розповіла, як снайпер 
скосив батька, коли він умивався на подвір’ї, показала, де на її ж 
подвір’ї його поховали. І ось коли тіла загиблих звозили до однієї 
братської могили в центрі села, відкопали тіло мого батька, то воно 
також виявилося нетлінним. Відомо, що при відкритті домовини 
Тараса Шевченка в Каневі, коли ставили пам’ятник на його могилі, всі 
також побачили нетлінне тіло. Певно цьому нетлінню сприяє низка 
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цілком природних, а не надприродних чинників, зокрема як лесові 
породи печер в Києво-Печерському монастирі (А.Колодний). 

33-річний Олександр Баришніков називає себе магом Каєм. Він 
щопонеділка і середи гадає на кавові1й гущі та картах, по руках. 
Оскільки в Києві є багато священних місць –«друге місце духовної 
сили після Гробу Господнього», бо ж Україна буквально стоїть на 
кістках, має багато святих молей – то тут знайшли 15 місць із 
сильними потоками. Баришніков заявляє, що він бачив на Лисій горі 
багато духів, які ходять як звичайні люди. Він розмовляє з ними. «З 
усіма , чую їх вдень і вночі. Викликаю, коли потрібні, щоб не керували 
мною. Найчастіше контактую з духами страху, гніву, любові, роду 
(Газета по-українськи. – 5 червня). 

Багато хто з тих, хто пережив клінічну смерть, розповідають про 
якусь тунель і світло в його кінці. Уманські медики спасли 43-
літнього тракториста, який пережив клінічну смерть після декількох 
укусів гадюки. Насамперед він заявив, що до Бога про спасіння він не 
молився. На питання про тунель, Юрій відповів: «Може я декого 
розчарую, але на тому світі нічого немає. Я занурився у глибокий сон і 
прийшов до себе вже в реанімації. А допоки я не прийшов до себе, 
мене... просто не було» (Факты. - 5 червня). 

Засліплені обрядовірством, такі віруючі ніколи не ставлять перед 
собою питання, а кому все те треба. Для них Бог постає в ролі 
бухгалтера, що фіксує у своїх, назвемо так, книгах гріхів і добродіянь 
кожної людини її дебети-кредети. В тому, щоб він може дивись щось 
не пропустив чи щось незаслужено помилував, йому (за уявою 
традиційних вірян, підігрівних батюшками) допомагає поклоніння 
якимсь святим, чудотворним іконам, мощам чи ще чомусь. 
Виявляється, що просто молитви до Бога, часточка якого живе в тобі у 
вигляді душі, недостатньо. Ось і маємо трагедії. Про одну з них – 
загибель сімох і травмування ще 17 вірян, які здійснювали 
паломництво до Крехівського монастиря багато писала преса. Чого 
було їхати на смерть, коли з таким же успіхом можна було б 
помолитися у храмі свого села, а то й дома, бо ж цей факт засвідчує 
ілюзорність віри в добра наслідки паломництва чи хрестоходіння. 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Податкове управління Ізраїлю арештувало майно однієї установи, 

яка належить до Католицької Церкви. Мінфін звинувачує церкву в 
ухилянні від виплати податків. Ватикан відразу ж негативно 
відреагував на дії податківців і висловив своє сподівання на вирішення 
питання протягом декількох годин. 

Доля християнського населення Віфлеєму постійно зменшується. 
Якщо в 1948 році християн в місті було 92%, то нині - лише 40%. 
Причин цього декілька. Насамперед та, що Палестинська 
адміністрація закриває очі на неативне ставлення мусульман до 
християн, на факт захоплення ними земель у місцевих жителів-
християн. Блокада Ізраїлем автономії значно погіршила життя 
мешканців анклаву, що змушує їх кидати місто в пошуках кращого. 

Ізраїль не бажає ділити Єрусалим і віддати, як того нині хочуть 
США, загарбану в 1967 році його Східну частину, населену 
переважно арабами, її законному господарю – палестинцям. 
Повернувшись із США, прем’єр країни Беньямін Нетаньяху заявив, 
що Ізраїль назавжди збереже «єдиний Єрусалим» як свою столицю. 
«Він ніколи не буде знову ні розділений, ні розчленований». Ізраїль 
вважає, що тільки його контроль міста трьох релігій забезпечує 
послідовникам трьох релігій – іудаїзму, християнства та ісламу – 
вільний доступ до своїх святинь. Відомо, шо після загарбницької війни 
1967 року Ізраїль переніс свою столицю із Тель-Авіву в Єрусалим 
(Умма. - №1). 

«Атеїзм – необхідне доповнення до будь-якої релігії,- наголосив 
відомий дослідник іудаїзму, ізраїльський релігійний діяч Пінхос 
Полянський. «Релігія не повинна виступати проти атеїзму, а має 
знаходитися з ним в діалозі, бо ж атеїзм, постаючи опонентом 
релігійним вченням, вступає з ними в конкуренцію і цим самим не дає 
можливості їм зробитися примітивними»,- зауважує П.Полянський. Це 
насамперед характерно для православ’я, яке, боячись діалогу з 
атеїзмом, залишається найпримітивнішою релігією. А між тим, заявив 
теолог, із-за того, що божественне є нескінченним, то будь-яке 
релігійне вчення, будь-яка релігійна концепція з неминучістю утримує 
в собі помилки. Саме тому атеїзм виступає наслідком глибокої 
релігійності. «Якщо у людини її власне релігійне почуття перевершує 
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ті релігійні формулювання, які вона чує, то вона неодмінно стає 
атеїстом». Справді, як можна спостерігати повсемісно і повсякчас 
людські біди і нещастя й водночас вірити у всемилостивість Бога, у 
його всемогутність і взагалі в його існування. 

З метою продовження наявного збереження духовної колонізації 
Московією країн, що виникли на теренах колишнього Союзу, 
протидії їх національному відродженню, утвердженню у своїй 
суверенності, в Росії діє Закон «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом». Цьому підпорядкована діяльність Департаменту з роботи із 
співвітчизниками МЗС Росії, Управління з роботи із співвітчизниками 
Росспівробітництва, Московського Дому співвітчизників, різних 
комісій Ради Федерації Федеральних Зборів РФ та ін. Цій меті 
слугують проекти «Московский аттестат», «Русcкий язык-2008-2010», 
«Дни словянской письменности» , центри російської мови і культури, 
різноманітні гранти тощо. Цій меті слугує також узгоджена із 
московською владою діяльність Московсько-православного 
колонізатора. В травні-червні проводилися конференції російських 
співвітчизників в Україні, Білорусі і Молдові при активній участі в їх 
роботі представників Російської Православної Церкви (Мир. - №21). 

Реваншизм російської політики виявляється зокрема в тому (про це з 
радістю інформує московсько-православна преса), що вже починає 
кучкуватися православна козача молодь. На Другий її 
міжнародний з’їзд до Волгограда прибули козачки, окрім Росії,і з 
Білорусі, України, Молдови, Казахстану, Півд.Осетії та ін. З’їзд 
відкрив військовий атаман Всевеликого війська Донського генерал 
В.Водолацький. Виступив і головний атаман Вірного козацтва 
О.Селіванов. В такий спосіб Росія готує вірні їй напіввійськові 
формування на теренах країн СНД. Ось це й будуть ті загони, які, як 
свого часу сказав у Москві архієпископ Августин, готові до справи 
(Мир. - №19). 

Згідно із Торою в суботу вірянам-іудеям не можна практично нічого 
робити. Порушники шабату заслуговують навіть на смерть. Саме 
тому відкриття владою Єрусалиму в центрі міста неподалік від 
хасидського кварталу автостоянки викликало збурення серед 
послідовників цієї гілки іудаїзму. 6 червня біля 1,5 тисячі 
ортодоксальних іудеїв влаштували біля будівлі мерії акцію протесту. 
Вони жбурляли в будівлю пляшки і каміння, запалювали сміттєві 
баки. Натовп прийшлося розганяти за допомогою води. 

В роботі Всесвітнього російського собору, який проходив у храмі 
Христа Спасителя в Москві, брав участь лідер комуністів Росії 
Генадій Зюганов. В інтерв’ю газеті «Аргументы и факты» (№23) він 
зокрема сказав: «Партия давно отменила положение устава, по 
которому член КПРФ не может быть верующим, на сегодня 
верующих у нас примерно треть. Что касается меня, то моя вера – 
более широкая. Я верю в звезду России, в здравый смысл и высокую 
духовность народа… Без веры человек как без корней». 

В Ізраїлі у продаж надійшли кошерні сім-карти. Особливістю їх є те, 
що вони блокують доступ до номерів, яких не схвалюють рабини. Так, 
згідно із їхніми рекомендаціями, власники сім-карт не зможуть 
користуватися послугами «сексу по телефону» чи іншими 
«сумнівними» розважальними порталами. З кошерних мобільних 
телефонів не можна послати СМС-повідомлення чи зайти в Інтернет, 
ці телефони не мають відеокамер, у них заблоковано доступ до 10 
номерів розважальних порталів. На кошерних стартових пакетах 
зображено Стіну плачу, а також інші святі для кожного іудея місця. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

Останнім часом Бенедикт ХVІ втрачає популярність і не витримує 
порівнянь із своїм попередником.Тому, намагаючись трохи 
наблизитися до образу Кароля Войтили, він активно копіює його. Так, 
як і його попередник, Понтифік почав активно подорожувати світом. 
Щоб відпочити і побути кілька тижнів у горах, Бенедикт ХУІ вибрав 
альпійське селище Валле Д’Аоста, що біля кордону із Францією і 
Швейцарією, де любиа відпочивати Іван Павло ІІ. Після повернення з 
гір, 82-річний Папа поїде і буде до кінця літа в резиденції у Кастель 
Гандольфо. 

Послом України у Ватикані є Тетяна Іжевська. «Чимало разів в 
Україні у різних джерелах я натрапляла на тезу про те, що Ватикан не 
сприймає, коли інші держави призначають своїми послами при 
Святому Престолі жінок, - зауважує Т.Іжевська. – Це зовсім не так. 
Сьогодні при Ватикані акредитовані 14 жінок-послів. Жінки-посли 
представляють, зокрема, такі країни як Боснію і Герцеговину, Грузію, 
Єгипет, Канаду, Нідерланди, Польщу. Донедавна посольство США 
при Святому престолі також очолювала жінка, Мері Енн Глендон, яка 
була вже другою жінкою-послом США в Апостольській столиці». 



34                            35 
Лідер ірландських католиків кардинал Шон Бреді закликав віруючих 

використовувати для поширення молитви електронну пошту, 
SMS-повідомлення і соціальну мережу Twitter.сom. На думку прелата, 
це сприятиме об’єднанню віруючих – утворенню молитовних груп. 
Така практика має скоріше привернути молодь. 

В одній із травневих недільних проповідей Папа Бенедикт ХVІ зокрема 
сказав: «Ісус показав нам, що людина – це, фактично, дитя, створіння, 
яке пов’язане з Богом Отцем, і в такий спосіб пов’язане із усіма своїми 
братами і сестрами. Людина не реалізує себе в абсолютній 
автономії, ошукуючись у тому, що нібито це вона – Бог; але, 
навпаки, визнаючи себе дитиною, створінням, прагнення якого 
відкриті до Бога і до братів, у обличчях яких ясніє образ їхнього 
спільного Отця. Вочевидь така концепція Бога і людини є основою 
відповідної моделі людської спільноти, а тому й суспільного устрою. 
Це – модель, яка є вищою за будь-які нормативи, закони чи звичаї, ба 
навіть культурні особливості. Ця модель людської родини пронизує 
всю культуру, що її ми, християни, створюємо, проголошуючи, що всі 
люди – це діти Бога, а тому всі є братами і сестрами. Йдеться про 
істину, як була від самого початку й одночасно завжди 
залишатиметься на майбутнє, як своєрідний проект будь-якої 
соціальної конструкції» (Католицький вісник. - №11). 

Папа Бенедикт ХУІ вважає, що «на сьогоднішній процес кількісного 
зменшення Церкви ми маємо відповісти пошуком нових форм 
відкритості до зовнішнього світу, нових форм часткового включення 
в неї тих, хто живе поза спільнотою віруючих. Мають існувати різні 
форми участі у спільноті та доручення до неї. Церкві слід внутрішньо 
відкритися до тих, хто йде узбіччям... Церква не може бути замкненою 
самодостатньою групою. Ми маємо бути місіонерами, насамперед 
пропонуючи суспільству ті цінності, які мають керувати його 
сумлінням, цінності, які є фундаментом обраного суспільного ладу і 
які лежать в основі можливості створити насправді людське 
суспільство... З цієї точки зору Церква має вселенську 
відповідальність. Місіонерська відповідальність означає прагнути 
справжньої нової євангелізації. Ми не можемо спокійно сприймати 
той факт, що решта людства знов впадає у поганство. Ми маємо 
віднайти шлях донесення Євангелія до невіруючих» (Католицький 
вісник. - №11). 

Католицька Церква виявляє повний негатив у своєму ставленні до 
ворожбитів, послідовників «Нью-Ейдж», медитацій та ін. Ходіння 
людей, які лікують, «спалюючи рожу», о.Олександр Пасоцький, який є 

координатором-консультантом руху екзорцистів у Польщі, до церкви 
«є профанацією , бо суттю магії є профанація сакрального. Ворожбити 
з цього черпають сили для своєї діяльності: приймають Євхаристію, 
вживають молитовні слова, все як в церкві. Вони, однак, не моляться, а 
заклинають – черпають силу з профанації святих імен, хоч і називають 
це молитвою. Потрібно їм заборонити приймати Святе Причастя, доки 
вони не зречуться цієї практики. Тому і їхнє лікування не є 
лікуванням, а поневоленням і самої цієї особи, і хворого, який приймає 
її послуги. На цьому грунті згодом виникають депресії, видіння тощо. 
Біла магія егоцентрична, а такі лікування перебувають поза 
спасінням» (Католицький вісник. - №11). 

Католицький аналітик Джордж Вейгел звинуватив Обаму у спробах 
розколоти католиків США. У своєму виступі в католицькому 
університеті Нотр-Дамм президент виявив спробу підтримати 
відступницьке крило американських католиків в його боротьбі проти 
католицького єпископату країни. Підтримавши ліберальну фракцію в 
її боротьбі з Римом і єпископатом, Обома тим самим придав їй таку 
вагу, якої вона не мала. При цьому Обама бере на себе смілість 
твердити, що він краще католицьких єпископів і більшості католиків 
знає, якими мають бути католики ХХІ століття. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
У квітні в Києві відбулося розширене засідання Комітету 

міжнародної Асамблеї Християн Віри Євангельської. В заході 
взяли участь старші єпископи п’ятидесятницьких церков країн 
колишнього Радянського Союзу , зокрема України, Росії. Молдови, 
Білорусі, Литви, Латвії, Узбекистану, а також слов’янських об’єднань 
церков США і Німеччини. Україну на засідання представляли 
М.Паночко (ЦХВЄП) та В. Райчинець (СВЦХЄВУ). Йшла мова про 
діяльність п’ятидесятницьких Церков в сучасному світі, особливості 
душпастирської роботи, реагування Церков на політичні реалії своїх 
країн. Йшла також мова про подальший розвиток впливового 
служіння місцевих церков зі збереженням п’ятидесятницьких 
особливостей та досвіду проповіді Євангелія. (Благовісник. - №2). 

Консервативні англікани утворили Традиційне англіканське 
товариство (ТАТ). Ця незалежна від архієпископа Кентеберійського 
англіканська спільнота об’єднує різні традиціоналістичні спільноти, 
що відкололися від Всесвітнього Англіканського Товариства із-за 
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несприйняття жіночого священства, висвячування гомосексуалістів і 
літургійних нововведень. Колегія єпископів ТАТ звернулася до 
Ватикану з побажанням шукати повне сопричастя. При цьому 
єпископи, які підписали звернення, висловлюють повну згоду із 
Катехизмом Католицької Церкви. Ватиканська конгрегація у справах 
віровчення рнкоменудує надати ТАТ статус персональної прелатури, 
тобто окремої єпархії на чолі із власним єпископом. 

Протягом 2008 року друкарні Свідків Єгови в Уоллкіллі (Нью-Йорк, 
США) видрукувала понад 28 мільйонів книг із різною назвою. 
Серед них домінує Біблія – 2,6 млн примірників. В 2008 році було 
надруковано також 243317564 примірникв часописів. Щомісячний 
наклад однієї лише «Вартової башти» перевищує 35 
мільйонів.Видруки велися понад 380 мовами народів світу (І.Вішко). 

Баптисти Європи, як і всього світу, зберуться в липні в Амстердамі, 
щоб відзначити 400-ліття своєї деномінації. Саме в цьому місті у 
1603 році емігранти, які втекли сюди із Англії із-за релігійних гонінь, 
утворили в підвалі однієї із пекарень першу баптистську церкву. 
Засновниками першої громади баптистів були англічани Томас Хелвіс 
і Джон Сміт. Вони виступали за вільну від державного контролю 
церкву. В 1609 році, коли переслідування баптистів в Англії 
зменшилися, лідери конфесії повернулися додому й заснували тут 
церкву. Нині баптистів у світі біля ста мільйонів. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Синод Фінської Православної Церкви відсторонив тимчасово від 
служби священика Митро Репо. Причиною цього стала його 
активна передвиборна кампанія до Європарламенту. Синод 
поставновив, що Репо має на період політичної активності перервати 
свою основну діяльність і відмовитися від використання церковних 
атрибутів та символів. Повернутися до релігійної діяльності отець 
зможе лише із спеціального дозволу Синоду. Синод вважає, що релігія 
не може стояти на шляху політичної самореалізації 
священнослужителів. Однак поєднувати ц два види діяльності, а тим 
більше використовувати Бога для самореклами, щонайменше 
неетично. Отець же вирішив основою своєї програми зробити ідею 
навернення людей до Бога та поширення догм Церкви, яка за останні 
роки, зокрема серед молоді,втратила свою популярність. 

Патріарх РПЦ Кирило нагадав священнослужителям Церкви, що 
вони повинні постійно духовно збагачуватися і бути вчителями 
дійсного благочестя. «Наше завдання полягає в тому, щоб постійною 
думкою про своє життя, постійним поглибленим самоаналізом 
допомагати самому собі ставити діагноз свого духовного стану і бити 
тривогу негайно, як тільки цей стан погіршиться, - наголосив Патрарх. 
– Кожний священик, який живе таким напруженим внутрішнім 
духовним життям, буде здатний переконливо говорити з іншими 
людьми, тоді його ппроповідь буде жива і чітка, а не бурмотінням 
завчених фраз. Кожний із нас покликаний не для показушного 
благочестя,не для суєтного обрядовір’я, до чого мають схильність 
російські люди, а до напруженого духовного діяння». (Христианский 
мир. - №21). 

Ідея відкриття в Москві подвір’я Києво-Печерської Лаври в храмі 
Ніколи на Берсенівці, викликала скандал в середовищі 
православних Москви. Видрукувана заява почесних попечителів 
храму, в якій сказано: «Висловлюємо свою глибоку затурбованість 
планами перетворення нашого храму в подвірья Києво-Печерської 
Лаври. Ми категорично з цим незгодні. Зняття багаторічного 
настоятеля нашого храму ігумена Кирила (Сахарова) з посади із-за 
призначення єпископа Серафима (Залізницького) нас абсолютнго 
невдовільняє. Проведення служб в нашому храмі, який є найдавнішим 
храмом Замоскворіччя, зразком московського зодчества, за повним 
статутом із знаменним співом не поєднується із прийнятим в Україні 
партесним співом, із здійсненням хрещення шляхом обливання, 
порушенням іконописного канону, що має місце в Україні повсюди і 
повсякчас. Явним є те, що план ліквідації нашої громади і вигнання її 
настоятеля починає здійснюватися». Протест проти планів 
перетворення церкви святого Ніколи на Берестенівці в подвір’я Києво-
Печерської Лаври висловив також Союз «Християнське відродження» 
(Мир. - №20). 

Московсько-православна преса обурюється тим, що в деяких областях 
Росії має місце притягнення до відповідальності 
священнослужителів за поширення відеокасет фільму «Россия с 
ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа». 
Фільм цей нібито «возбуждает неприязненное отношение к врагам 
Православия – жидомасонам». Архімандрит Серафім, якого в 
Нижньому Новгороді притягують до відповідальності за поширення 
названого фільму, в своєму інтерв’ю заяивив: «Я считаю это 
преследованием, но не унываю и молюсь… Людей, которые 
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переживают за Россию, за Православие, которые говорят правду, 
привлекают по статье УК к уголовной ответственности. Я первый 
священник, на которого заведено уголовное дело по этой статье» 
(Мир. - №18) 

Їдучи в Україну, патріарх Кирило прагне поводитися тут як господар 
канонічної території. Дивись, він прагне відвідати три Лаври – 
Києво-Печерську, Почаївську та Святогорську, які, будучи святинями 
Українського Православ’я, належать Московському Патріархату, 
відвідати Херсонес, де хрестився князь Володимир, побуває в 
Донецьку і Сімферополі. Якихось світських заходів в програмі візиту 
Патріарха в Україну поки що немає. Сам він не набивається на зустріч 
із Президентом і прем’єром України, але керівник прес-служби візиту 
Георгій Коваленко сказав: «Якщо вони висловлять побажання, то 
зустрінеться». Той факт, що патріарх значиться восьмим у списку 
державних діячів Росії, вже дає йому право на охорону федеральної 
служби. Повідомляють, що коли до нас приїздив Олексій, то з ним 
привезли й броньований «Мерседес». Певно на ньому буде їздити й 
Кирило під час 10-денного перебування його в Україні, починаючи з 
27 липня ц.р.(Сегодня. – 15 червня). 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Міжнародна організація «Аль-Каїда» планує захопити пакистанську 

ядерну зброю і використати її проти США. Про це заяивив 
командувач операції «Аль-Каїди» в Афганістані Мустафа Абу аль-
Язід в інтерв’ю арабському телеканалу «Аль-Джазіра». Якщо на те 
буде воля Аллаха, то ядерна зброя Пакистану не потрапить до рук 
Америки. Мусульмани захоплять цю зброю і застосують її проти 
американців»,- сказав аль-Язід. Водночас терорист визнав можливість 
підписання зі США мирної угоди терміном на десять років у тому 
випадку, якщо американці виконають висунуті «Аль-Каїдою» умови, 
що, зокрема, включають виведення американських військ з ісламських 
країн і припинення допомоги Вашингтона Ізраїлю та ісламським 
державам – союзникам Заходу (Україна молода. – 23 червня). 

Президент Франції Ніколя Саркозі запропонував парламенту 
заборонити носіння паранжі. На його думку, цей одяг, закриваючи 
обличчя, принижує гідність жінки: «Ми не можемо допустити, щоб в 
нашій країні були жінки, закриті сіткою паранжі». 

В Ірані на президентських виборах переміг діючий президент 
Махмуд Ахмадінежад. Зрозуміло, що такі наслідки виборів не 
вдовільнили ні США, ні Ізраїль. Водночас Ахмадінежад, як 
представник військового та релігійного істеблішменту, викликає 
невдоволення середнього класу. Суспільство чекає змін. Багатьом 
надоїла міжнародна ізоляція, в яку попав Іран із-за радикальних заяв 
президента. То ж було організовано масові маніфестації прихильників 
головного опозиціонера Міра Хосейна Мусаві. Відомо, що коли 
Президентом країни був нинішній духовний лідер Ірану Алі Хаменеї, 
то Мусаві у нього був прем’єром. Серед підрахункової ночі прозвучав 
дзвінок від Хаменеї до останнього з вказівкою готувати промову 
переможця. І раптом вранці до Мусаві приїздить представник Ради 
стражів ісламської революції, який вибачився за помилкове 
повідомлення, бо ж переміг все таки Ахмадінежад. Алі Хаменеї одним 
із перших вітав останнього з перемогою. Враховуючи побажання 
опозиції, Рада стражів ісламської революції розпорядилася не 
проводити ще одні вибори, а перерахувати голоси виборів 12 червня. 
В наступні дні Хаменеї заявив, що він визнає результати виборів і 
наказав опозиції заспокоїтися. В Ірані слово духовного глави держави 
є законом для всіх мусульман. 

Виступаючи в Каїрському університеті, Барак Обома вихваляв 
іслам, висловлював своє захоплення цією релігією.Водночас він 
висловлював і своє захоплення християнством. Обома інформував, що 
в США живе 7 млн мусульман, в кожному штаті є мечеть. Президент 
закликав боротися як проти стереотипних уявлень про мусульман, так 
і проти стереотипних уявлень про США. Кінець сіоністській мрії 
Великого Ізраїлю Обома поклав тим, що визнав право палестинців на 
свою державу., закликав ізраїльтян припинити колонізацію Західного 
берега. Проте, критикуючи Іран за його прагнення мати свою ядерну 
зброю, Обома жодного слова не сказав про 264 ядерні боєзаряди, 
якими володіє Ізраїль. Він засудив насильства з боку палестинців 
(День. – 10 червня). 

Київ відвідав президент найбільшої мусульманської структури 
континенту - Федерації ісламських організацій Європи Шакіба 
Бенмахлюф. Федерація нині об’єднує мусульманські спільноти 28 
європейських країн. В бесіді з муфтієм ДУМУ «Умма» Саідом 
Ісмагіловим він зазначив, що Україна – європейська країна, а 
мусульмани України – частина мусульманського європейського 
співтовариства. Нещодавно ФІОЄ схвалило один із найважливіших 
своїх документів - Хартію мусульман Європи. Він допомагає в 
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налагодженні здорових добросусідських відносин із європейським 
багатоконфесійним співтовариством. 

Верховний муфтій Єгипту Алі Гомаа випустив фетру, згідно якої 
мусульманам забороняється використовувати зброю масового 
враження. Водночас наголошено, що таку зброю мусульмани можуть 
використовувати як стримуючий чинник. Згідно заяви муфтія, 
використання такої зброї суперечить ісламським законам. 

 
 

БУДДИЗМ 
 

Духовний провідник буддистів Далай-лама рішенням міської ради 
Варшави проголошений Почесним громадянином польської 
столиці. Проте ще не відомо як на це зреагує Китай. В минулому році 
з нагоди приїзду Далай-лами міська рада Варшави присвоїла його ім’я 
одній із вулиць, але негативна реакція китайського посла змусила 
міську владу відмовитися від затії. Правда, цього разу міська рада 
налаштована більш рішуче й обіцяє офіційно проголосити про своє 
рішення 29 липня, коли Далай-лама приїде до Варшави. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 

В Індії ще живі сліди кастового поділу її населення. І ось новина: 
спікером нижньої палати індійського парламенту обрано жінку Мейру 
Кумар, що є вихідцем із касти недоторканих. 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЇ 
 

В Пентагоні переполох – правозахисний союз сикхів вимагає дозволу 
носити бороду і традиційний тюрбан на голові своїм 
соплемінникам, які служать у війську. У США при прийомі в армію 
новобранців їх не попереджають, що під час служби прийдеться 
позбутися релігійної атрибутики. Як відомо, кожний сікх-чоловік 
зобов’язаний, згідно із звичаями своєї релігії, не стригти волосся, 
носити із собою гребінець, дзеркало, браслет і кинджал. Заборона на 
носіння цієї атрибутики – це порушення прав віруючих. В інших 
країнах врахували цю особливість сикхських вірувань. Так, у 
Великобританії тюрбан роблять куленепробивним, а відтак він 

виконує роль каски. В канадській кінній поліції поліцай має право 
носити сикхський одяг та ін. 

 
 

МІСТИКА 
 

В іспанському містечку Кастриль-де-Мурсія у день Тіла Христового 
проводиться цікавий містичний ритуал. Вбраний у жовто-червоний 
костюм чоловік перестрибує через ліжечка із принесеними на 
біляхрамову площу немовлятами. В кожному ліжечку по 4-6 
немовлят. Іспанці вірять, що це врятує діток від злих духів та лихого 
ока. 

Паризький музей магії, який знайомить своїх відвідувачів з історією 
чародійства, як завжди, нині переповнений відвідувачами. В ньому 
зібрана унікальна колекція реквізитів для фокусів, афіш, грав’юр, 
предмети, які тією чи іншою мірою пов’язані з магією. Тут є чарівне 
крісло Бюатьє де Кольта – сівши на нього, асистент зникає. 

Останніми роками в ряді країн світу наявне вбивство жінок лише із-
за підозри їх в тому, що вони є відьмами, здатні займатися 
чаклунством. Зокрема, в Танзанії жертвами такої підозри є близько 
тисячі жінок. Мали місце вбивства «за зайняття чаклунством», а відтак 
псування життя окремим особам , і в Україні. З таких мотивів у 2008 
році були вбиті жінки в Кривому Розі і в Краматорську. Враховуючи 
масовість таких «самосудів» у світі, ООН вимагає у світового 
співтовариства захистити відьм і чаклунів – людей, які нібито 
займаються окультною діяльністю. Про це йшла мова в спеціальній 
доповіді Філіпа Олстора для ООН. Він говорив про позасудові страти, 
страти без належного правового розгляду.  
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СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ  
Генеральна Асамблея 

 
м. Женева, 20 березня 2009 року  

Документ № A/HRC/10/L.34  
РАДА З ПРАВ ЛЮДИНИ  

 
Десята сесія  

Пункт 3 порядку денного «Заохочення і захист всіх прав людини, 
громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних 

прав,  
включаючи право на розвиток» 

 
РЕЗОЛЮЦІЯ 

«Дискримінація на основі релігії і переконань 
та її впливн здійснення економічних, соціальних і культурних прав» 

 
Рада з прав людини, посилаючись на резолюцію 36/55 Генеральної 
Асамблеї від 25 листопада 1981 року, в якій Асамблея проголосила 
«Декларацію про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на 
основі релігії або переконань», посилаючись також на статтю 18 
«Міжнародного пакту про громадянські і політичні права», статтю 18 
«Загальної декларації прав людини», пункт 2 статті 2 «Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні та культурні права» та інші відповідні 
положення про права людини, посилаючись далі на свою резолюцію 6/37 і 
резолюції про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на 
основі релігії або переконань, які були прийняті Генеральною Асамблеєю 
та Комісією з прав людини, з інтересом відзначаючи нещодавнє 
прийняття Генеральною Асамблеєю факультативного протоколу до 
«Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права», 
знову підтверджуючи, що усі права людини є універсальними, 
неподільним, взаємозалежними та взаємопов'язаними, будучи твердо 
впевнена в тому, що ще більш активні та рішучі зусилля необхідні для 
заохочення та захисту права на свободу думки, совісті, релігії або 
переконань і ліквідацію всіх форм ненависті, нетерпимості та 
дискримінації на основі релігії або переконань, як це було також 

відзначено на Всесвітній конференції по боротьбі проти расизму, расової 
дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості, відзначаючи, 
що проведення офіційного або правового розрізнення на національному 
рівні між різними заснованими на вірі громадами може являти собою 
дискримінацію і може негативно позначатися на здійсненні свободи 
релігії або переконань, визнаючи, що особи, які належать до релігійних 
меншин, нерідко є особливо уразливими по відношенню до дискримінації 
на основі релігії або переконань у зв'язку зі здійсненням ними всіх своїх 
прав людини і основних свобод, включаючи економічні, соціальні та 
культурні права, 
 
1. засуджує всі форми нетерпимості та дискримінації на основі релігії або 
переконань, а також порушення свободи думки, совісті, релігії або 
переконань;  
2. підкреслює, що право на свободу думки, совісті і релігії  рівною мірою 
застосовується до всіх людей, незалежно від їхньої релігії або переконань 
і без будь-якої дискримінації по відношенню до рівного захисту з боку 
закону; 
3. вітає доповідь, представлену Спеціальним доповідачем з питання про 
свободу релігії або переконань (A/HRC/10/8), в якій мова йде про 
дискримінацію на основі релігії або переконань і про її вплив на 
здійснення економічних, соціальних і культурних прав, та закликає 
держави розглянути можливість здійснення наявних в ній рекомендацій; 
4. підкреслює, що дискримінація на основі релігії або переконань часто 
робить негативний вплив на здійснення економічних, соціальних і 
культурних прав, особливо щодо представників релігійних меншин та 
інших осіб, що перебувають у вразливому положенні; 
5. настійно закликає держави: 

а) забезпечити, щоб кожна людина мала право, зокрема, на освіту, 
працю, достатній життєвий рівень, найвищий можливий рівень 
фізичного і психічного здоров'я та на участь у культурному житті без 
будь-якої дискримінації на основі релігії або переконань; 
b) забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації на основі його 
релігії або переконань, особливо у відношенні доступу, зокрема, до 
гуманітарної допомоги, соціальних пільг або державної служби в його 
країні; 
c) забезпечити, щоб при здійсненні економічних, соціальних і 
культурних прав ніхто, зокрема, не зачіпався, в силу своєї релігії або 
переконань, дискримінаційними законами про житло або земельну 
власність, законодавчими положеннями, що стосуються прав 
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успадкування, неправомірним використанням положень про 
конфіскацію майна або будь-якими іншими видами дискримінаційної 
практики; 
d) вживати всі необхідні заходи відповідно до міжнародного права у 
сфері прав людини для боротьби з дискримінацією на основі релігії 
або переконань з боку недержавних суб'єктів, особливо по 
відношенню до представників релігійних меншин та інших осіб, що 
перебувають у вразливому положенні; 
е) приділяти особливу увагу дискримінаційній практиці по 
відношенню до жінок на основі релігії або переконань, яка негативно 
позначається на здійсненні їх економічних, соціальних та культурних 
прав; 
f) забезпечити, щоб у розпорядженні осіб були належні правові та інші 
засоби захисту у відповідності до міжнародного права у сфері прав 
людини, з тим щоб вони мали можливість домагатися відшкодування 
у випадку дискримінації на основі релігії або переконань, яка зачіпає 
здійснення економічних, соціальних і культурних прав; 
g) заохочувати і стимулювати всіма наявними засобами, в тому числі 
за допомогою просвіти та міжрелігійного діалогу, розуміння, 
терпимість і повагу у всіх питаннях, що стосуються свободи релігії або 
переконань та релігійної терпимості, та вживати всі необхідні зусилля 
для того, щоб зацікавити осіб, які займаються просвітницькою 
діяльністю, а також соціальних працівників заохочувати 
взаєморозуміння, терпимість і повагу; 

6. вітає і закликає всіх суб'єктів суспільства, включаючи неурядові 
організації та органи і групи, засновані на релігії або переконаннях, 
робити подальші зусилля для сприяння здійсненню «Декларації про 
ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії або 
переконань» і далі закликає їх діяти в інтересах заохочення свободи 
релігії або переконань і виявлення випадків релігійної нетерпимості, 
дискримінації та переслідувань; 
7. просить Спеціального доповідача представити свою наступну щорічну 
доповідь Раді на її тринадцятій сесії; 
8. постановляє продовжувати займатися питанням про ліквідацію всіх 
форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань у 
рамках того ж пункту порядку денного.  
_______________ 
[Ухвалена голосуванням, яке внесено до звіту щодо засідання, 22 
голосами проти 1-го при 24, що утрималися. Голоси розподілилися 
наступним чином:  

Голосували за: Ангола, Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Франція, 
Німеччина, Індія, Італія, Японія, Маврикій, Мексика, Нідерланди, 
Нікарагуа, Республіка Корея, Російська Федерація, Словаччина, Словенія, 
Швейцарія, Україна, Об'єднане Королівство Великобританії та Північної 
Ірландії, Уругвай; 
Проти: Південна Африка; 
Утрималися: Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Болівія, Боснія і 
Герцеговина, Буркіна Фасо, Камерун, Китай, Куба, Джібуті, Єгипет, 
Габон, Гана, Індонезія, Йорданія, Мадагаскар, Малайзія, Нігерія, 
Пакистан, Філіппіни, Катар, Саудівська Аравія, Сенегал]. 

 
Неофіційний переклад здійснив 

Інститут релігійної свободи (м.Київ) з тексту-оригіналу 
 
 
 

*** 
 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про ліквідацію всіх форм нетерпимості 

та дискримінації на підставі релігії чи переконань 
Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 25.ХІ.1981 р. 

(резолюція 36/55) 
 

Генеральна Асамблея 
беручи до уваги, що згідно з одним з основних принципів статуту 

Організації Об'єднаних Націй гідність та рівність притаманні кожній 
людині і що всі держави-члени зобов'язалися вживати спільних та 
самостійних дій у співпраці з Організацією Об'єднаних Націй для 
сприяння та заохочення загальної поваги та дотримання прав людини та 
основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови чи релігії, 
 беручи до уваги, що у Загальній Декларації прав людини та 
основних Міжнародних пактах про права людини проголошуються 
принципи недискримінації та рівності перед Загалом і право на свободу 
думки, совісті, релігії чи переконань,  
 беручи до уваги, що ігнорування та порушення прав людини та 
основних свобод, зокрема права на свободу думки, совісті, релігії чи 
переконань будь-якого виду, є прямо чи опосередковано причиною воєн 
та важких страждань людства, особливо, коли вони служать засобом 
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іноземного втручання, розпалювання ненависті між народами та 
державами, 
 беручи до уваги, що релігія чи переконання є для кожного, хто їх 
дотримується, одним з основних елементів розуміння ним життя та що 
свободу релігії чи переконань слід цілком дотримуватися та гарантувати 
її, 
 вважаючи важливим сприяти розумінню, терпимості та 
поважанню у питаннях свободи релігії чи переконань з метою, що 
несумісна із Статусом, іншими відповідними документами Організації 
Об'єднаних Націй та з метою і принципами цієї Декларації,  

будучи переконана в тому, що свобода релігії чи переконань 
повинна також сприяти досягненню загального миру, соціальної 
справедливості та дружби між народами і ліквідації ідеологій та практики 
колоніалізму й расової дискримінації, 
 відзначаючи із задоволенням прийняття кількох та набуття 
чинності деяких конвенцій, під егідою Організації Об'єднаних Націй та 
спеціалізованих установ про ліквідацію різних форм дискримінації,  

будучи стурбована проявами нетерпимості та наявності 
дискримінації у питаннях релігії чи переконань, які все ще 
спостерігаються в деяких регіонах світу, сповнена рішучості вжити усіх 
необхідних заходів до найшвидшої ліквідації такої нетерпимості в усіх її 
формах та проявах та запобігати дискримінації на ґрунті релігії чи 
переконань і боротися з нею, проголошує цю Декларацію про ліквідацію 
всіх форм нетерпимості та дискримінації на ґрунті релігій чи 
переконань: 
 
Стаття 1 
 1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та 
релігії. Це право включає свободу мати релігію чи переконання на 
свій вибір і свободу сповідати свою релігію та виражати переконання 
як одноосібно, так і спільно з іншими, публічно чи приватно, у 
відправленні культу, виконанні релігійних та ритуальних обрядів та 
вчень. 
 2. Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його 
свободу мати релігію чи переконання на свій вибір. 
 3. Свобода сповідати релігію або переконання підлягає тільки 
обмеженням, що встановлені законом та необхідні для охорони 
суспільної безпеки, порядку, здоров'я і моралі, так само як і основних 
прав та свобод інших осіб. 
 

Стаття 2 
 1. Ніхто не повинен зазнавати дискримінації на ґрунті релігій або 
переконань з боку будь-якої держави, установи, групи осіб чи окремих 
осіб. 
 2. В змісті цієї Декларації вираз "нетерпимість та дискримінація 
на ґрунті релігій або переконань" означає будь-які розрізнення, 
виключення, обмеження або переваги, базовані на релігії або 
переконаннях і метою яких або наслідком є знищення або невизнання, 
використання або здійснення на ґрунті рівності прав людини та основних 
свобод. 
 
Стаття 3 

Дискримінація людей на ґрунті релігії або переконань є образою 
гідності людської особистості і запереченням принципів Статуту 
Організації Об'єднаних Націй та осуджується як порушення прав людини 
та основних свобод, проголошених Загальною Декларацією прав людини 
проголошених у Міжнародних пактах про права людини, і як перешкоду 
для дружніх та мирних відносин між державами. 
 
Стаття 4 
 1. Всі держави повинні вживати ефективних заходів для 
запобігання та ліквідації дискримінації на ґрунті релігії або переконань у 
визнанні, здійсненні та реалізації прав людини і основних свобод у всіх 
сферах громадянського, економічного, політичного, соціального і 
культурного життя. 
 2. Усі держави докладають усіх зусиль для прийняття або 
скасування законодавства, коли це необхідне, для заборони будь-якої 
дискримінації, а також для вжиття всіх відповідних заходів для боротьби 
проти нетерпимості на ґрунті релігії або інших переконань у цій сфері. 
 
Стаття 5   

1. Батьки, або у відповідних випадках, законні опікуни дитини 
мають право визначати спосіб життя в рамках сім'ї у відповідності із 
своєю релігією або переконанням, а також виходячи з морального 
виховання, яке на їх думку, має отримати їхня дитина. 
 2. Кожна дитина має право на доступ до освіти у сфері релігії або 
переконань у відповідності з бажанням її батьків, або, у відповідних 
випадках, законних опікунів, і не примушується до навчання у сфері 
релігії чи переконань всупереч бажанням її батьків чи законних опікунів, 
при цьому керівним принципом є інтереси дитини. 
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 3. Дитина убезпечується від будь-якої форми дискримінації на 
ґрунті релігії або переконань. Вона повинна виховуватися у дусі 
зрозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального 
братерства, поважання свободи релігій або переконань інших людей, а 
також повного усвідомлення того, що її енергія та здібності повинні бути 
присвячені служінню на благо інших людей. 
 4. Якщо дитина не перебуває в опіці своїх батьків або законних 
опікунів, то береться належним чином до уваги виражена ними воля або 
будь-які прояви їхньої волі у питаннях релігії або переконань, при цьому 
керівним принципом є інтереси дитини. 
 5. Практика релігії або переконань, у яких виховується дитина, не 
повинні заподіювати шкоди ні її фізичному або розумовому здоров'ю, ні 
її повному розвитку із дотриманням пункту 3 статті 1 цієї Декларації. 
 
Стаття 6. У відповідності із статтею 1 цієї Декларації із дотриманням 
положень пункту 3 статті 1 право на свободу думки, совісті, релігії або 
переконань включає, зокрема, такі свободи: 
 а) відправляти культи чи збиратися у зв'язку з релігією або 
переконаннями і створювати і утримувати місця для цієї мети; 
 в) створювати і утримувати відповідні благодійні або гуманітарні 
установи; 
 с) виробляти, набувати та використовувати у відповідному обсязі 
необхідні предмети і матеріали, пов'язані з релігійними обрядами або 
звичаями чи переконаннями; 
 d) писати, випускати та розповсюджувати відповідні публікації у 
цих галузях; 
 e) вести викладання з питань релігії або переконань у місцях, що 
підходять для цієї мети; 
 f) клопотатися про отримання і отримувати від окремих осіб та 
організацій добровільні фінансові та інші пожертви; 
 g) готувати, призначати, обирати чи призначати за правом 
успадкування відповідних керівників відповідно до потреб та норм тої чи 
іншої релігії або переконань; 
 h) дотримуватися днів відпочинку та відзначати свята та 
відправляти обряди у відповідності з приписами релігії та переконань; 
 і) встановлювати і підтримувати зв'язки з окремими особами та 
громадами в галузі релігії та переконань на національному та 
міжнаціональному рівнях. 
 
Стаття 7 

Права і свободи, проголошені в цій Декларації, подаються в 
національному законодавстві таким чином, щоб кожна людина могла 
користуватися такими правами та свободами на практиці. 
 
Стаття 8 

Ніщо у цій Декларації не повинно витлумачуватися у розумінні 
обмеження чи відходу від будь-якого права як воно визначене у Загальній 
Декларації прав людини та в Міжнародних пактах про права людини. 

 
 
 
 

*** 
 
 

Духовне Управління мусульман України звертається до владних 
органів із проханням не використовувати священних для мусульман 
назв при відкритті будь-яких установ (ресторанів, нічних клубів 
тощо). Вже маємо наслідок позитивної реакції київської влади на таке 
прохання. В Києві нічний клуб вже не носить назву «Мекка». 

Стаття 73 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 
рік» надає право релігійним організаціям брати в оренду 
державне і комунальне майно для проведення богослужінь, 
релігійних обрядів і церемоній без проходження конкурсних 
процедур. Окрім цього, Кабмін лозволив сумлінним орендаторам 
продовжувати термін дії договору оренди на період до двох років. При 
цьому орендатор, який бажає скористатися таким правом, має 
повідомити про це орендодавця не менше як за місяць до закінчення 
терміну оренди нерухомого майна. 

В Україні працює Християнська міжконфесійна місія тюремного 
служіння. При участі УГКЦ нею була проведена конференція 
«Юридичні виміри тюремного служіння», на яку приїздили навіть 
капелани і представники пенітенціарного душпастирства 
європейських країн і США. Виступаючи перед учасниками 
конференції, голова Держдепартаменту виконання покарань Василь 
Кожинець зокрема відзначив, що для задоволення релігійних потреб 
засуджених в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах 
функціонують 105 релігійних культових будівель і приміщень, з яких 
– 34 храми, 25 церков, 42 часовні, 4 будинки молитви, також 
обладнано 206 молитовних кімнат (Христианский мир. - №22). 
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Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська 

Комісія) в Страсбурзі подала Комітету Міністрів Європи річний звіт 
про свою діяльність у 2008 році. В документі, окрім іншого, є 
пропозиція не кваліфікувати богохульство як кримінальний 
злочин і не карати за образу релігійних почуттів віруючих. Комісія 
тут наголошує на необхідності відрізняти образу релігійних почуттів і 
образу на основі приналежності до певної релігійної спільноти. Ці 
рекомендації зроблено на основі доповіді Венеціанської Комісії на 
тему «Співвідношення свободи вираження і свободи релігії: проблема 
регулювання і звинувачень в богохульстві, релігійному ображанні і 
підбурюванні до релігійної ненависті», яку Коміся підготувала на 
прохання Парламентської Асамблеї (Христианский мир. -№21). 

Азербайджанське МВС підготувало, але не оприлюднило «План з 
відвернення релігійного екстремізму з боку радикальних сект». 
Вже наявні перші кроки з реалізації цього «Плану». Так, міліція стала 
з’являтися на богослужіннях баптистів. При цьому складаються повні 
списки присутніх із зазначенням їх дат народження, адрес, даних про 
місце праці тощо. Інформації про присутніх оприлюднюються, що, як 
зазначають лідери неісламських релігійних спільнот, опісля може бути 
використане екстремістами. Цікавим є те, що керівні службовці МВС, 
коли до них звертаються за роз’ясненням, вдають, що вони про цей 
«План» чують вперше. 

В Барнаулі (Росія) в переддень Пасхи згоріла баптистська церква. 
Пресвітер Віктор Тарасенко відкинув всі ті «аргументи», до яких 
вдалася влада: електропроводки в будівлі немає, пічку два тижні 
взагалі не топили, суботник на території із спалюванням листя й гілля 
проводився за тиждень до пожежі. «Будівля сама не могла 
загорітися»,- твердить пастор. Мав місце свідомий її підпал. Згоріла 
вся криша, все в середині будинку молитви. Для відновлення церкви 
потрібно не менше 120 тис. рублів. 

Зростає кількість арештів християн в Узбекистані. Генеральний 
секретар Баптистського союзу Узбекистану Павло Пейчев опублікував 
відкритий лист, в якому засуджує «переслідування віруючих у всіх 
регіонах» і «хвилю арештів і обшуків». За навчання дітей баптистській 
вірі одержав 15 діб ув’язнення диякон Павло Ненно офіційно 
зареєстрованої Ташкентської баптистської громади. До пастора, якого 
ще й не судили, нікого не пускають, спить він на дерев’яному підстилі 
в тому одязі, в якому був заарештований, їжу йому дають один раз на 
добу. 17 осіб з громади міста Бухара були оштрафовані на 100 
мінімальних зарплат із-за того, що вони зібралися на день народження 

свого духовного брата в його квартирі. Тринадцять баптистів 
арештувала міліція під час проведення по країні «антитерористичної 
операції». Їм припсали штраф в сумі 50 мінімальних місячних окладів 
кожному. Під прикриттям гасла «релігійні рухи прагнуть 
дестабілізувати ситуацію в Узбекистані» міліція хапає будь-де 
послідовників протестантських спільнот, їм приписують будь-які 
звинувачення при веденні судового засідання без наявності 
перекладача узбекською мовою, яку вони часто не знають. В місті 
Альмариці Ташкентської області до штрафу в 50 мінімальних зарплат 
засудили десять осіб, які були на зібранні баптистів, але ще не є 
офіційними членами громади. Приклади гонінь на християн в країнах 
Середньої Азії безліч (Тимофій. - №3-4). 

Комісія Сенату США з питань Міжнародної релігійної свободи 
рекомендувала Бараку Обамі назвати ті 13 держав, в яких мали 
місце грубі вияви прав свободи віросповідань. Список їх в 
порівнянні з 2007 роком не змінився. Додалася до них лише Нігерія. В 
цій країні в листопаді минулого року сотні людей загинули і не менше 
10 тисяч виявилися біженцями із-за кровавих зіткнень між 
християнами і мусульманами в місті Джос. Серед країн, в яких наявне 
порушення свободи віросповідань, в документі названі Північна 
Корея, Афганістан, Білорусь, Куба, Єгипет, Індонезія, Сомалі, 
Таджикистан, Туреччина, Венесуела. Росія попала до списку із-за 
утвореної нещодавно при Міністерстві юстиції експертної Ради з 
проведення державної релігієзнавчої експертизи, очолюваної відомим 
«сектоїдом», релігієзнавчо неосвіченим Двойкіним. Ця 
«антикультистська комісія» може впливати на питання реєстрації 
релігійних спільнот. 

В Женеві відбулася 10-та сесія Ради із прав людини ООН. На сесії 
розглянуто і прийнято резолюцію «Дискримінація на основі релігії та 
віросповідання і її вплив на забезпечення економічних, соціальних і 
культурних прав». Резолюція від 20 березня 2009 року засуджує всі 
форми нетерпимості і дискримінації на основі релігії чи переконань, а 
також порушення свободи думки, совісті, релігії, переконань. Рада з 
прав людини ООН також наголошує, що право на свободу думки, 
совісті і релігії однаково застосовується до всіх людей, незалежно від 
їх релігії чи переконань і без будь-якої дискримінації щодо рівного 
захисту з боку закону. Рада також просить забезпечити те, щоб при 
здійсненні економічних, соціальних і культурних прав ніхто, зокрема, 
не обмежувався, із-за своєї релігії чи переконань, дискримінаційними 
законами про житло чи земельну власність, законодавчими актами, що 
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стосуються прав успадкування, неправомірним використанням 
положень про конфіскацію майна чи якимись іншими видами 
дискримінаційної практики. Резолюція звертається до держав 
«заохочувати і стимулювати всіма наявними засобами, в тому числі 
шляхом просвітництва й міжрелігійного діалогу, порозуміння, 
терпимість і повагу із всіх питань, що стосуються свободи релігії чи 
переконань та релігійної терпимості. Звертає на себе увагу той факт, 
що за цю Резолюцію проголосувало лише 22 країни із 47 присутніх, а 
24 – утрималися. Це майже всі країни домінування 
мусульманства.Варто відзначити, що делегація України була 
співавтором проекту Резолюції, а потім проголосувала за неї. 

20 травня Комітет ВР України з питнаь науки і освіти розглядав 
законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
заснування релігійними організаціями навчальних закладів». 
Проект закону передбачав надання релігійним організаціям права 
засновувати навчальні заклади державного стандарту освіти різних 
форм і рівнів акредитації, зрівнюючи їх у правах з приватними 
особами та іншими організаціями. Доповідач Комітету народний 
депутат Катерина Самойлик (КПУ) заявила, що запропоновані зміни 
порушують Конституцію та закони України. Її підтримав голова 
Комітету Володимир Полохало (БЮТ) і перший заступник голови 
Дмитро Табачник (Партія регіонів0. За внесення змін висловилися 
О.Оробець та О.Доній (НУНС), зазначивши, що ініціатива відповідає 
міжнародному досвіду розвитку недержавної освіти. Незважаючи на 
звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
більшість членів Комітету рекомендували парламенту відхилити 
законопроект як такий, що суперечить Конституції і Законам України. 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 
 
 
 

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СВОБОДИ СОВІСТІ 
 
28 червня Україна святкувала День 

Конституції. В цьому році його відзначення 
відбулося не так урочисто, бо ж активно 
мус  ується питання підготовки нового 
тексту цього найважливішого документу 
нашої держави. То ж актуальним є 
обговорення засадничих положень статей 
нині діючої Конституції з тим, щоб не 
допустити їх вад у новій. 

«Кожен має право на свободу 
світогляду і віросповідання. Це право 
включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 
безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 
ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права 
може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського 
порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод 
інших людей. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від 
держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана 
державою як обов’язкова. Ніхто не може бути увільнений від своїх 
обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за 
мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового 
обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання 
цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) 
службою». 

Тут повністю процитовано 35 статтю Конституції України. Відтак 
вона гарантує право кожному громадянину нашої країни бути релігійним 
або ж нерелігійним, сповідувати будь-яку релігію, право на 
безперешкодну релігійну діяльність, обмеження її лише у випадку 
антисуспільних виявів релігійності. Право на свободу совісті 
закріплюється відокремленням релігійних спільнот від держави і 
світськістю державної освіти, відсутністю державної релігії. 

Постає питання: як ці Конституційні засади зреалізовані в нашій 
країні? Насамперед зауважимо на відсутності відокремлення церкви від 



54                            55 
держави за років президентства В. Ющенка. Маємо втручання його і його 
адміністрації в релігійні процеси. Це зокрема виявляється в діях, 
спрямованих на об’єднання православних церков і утворення Єдиної 
Помісної Православної Церкви з 
нехтуванням при цьому правом 
православних спільнот на 
самостійне вирішення ними цієї 
проблеми. Маємо також 
перебирання на себе главою 
держави функцій церковного 
ієрарха скажімо при запрошенні в 
Україну церковних лідерів 
зарубіжжя, перебирання на себе 
функцій роздавача «священного 
вогню» тощо. При цьому зримо виявляється конфесійна і певна церковна 
заангажованість глави держави. Адже він чомусь не бере на себе функцію 
об’єднувача католиків, іудеїв, мусульман, баптистів, лютеран, рідновірів 
та інших конфесій, де також в Україні відсутня інституційна єдність. З 
волі Президента ігнорується принцип відокремлення державної школи 
від церкви. Адже це з його волі до навчальних планів державних шкіл 
вводиться християнська етика.  

Конфесійна належність згідно Конституції є особистою справою. 
Президент має її виявляти утаємничено, поза своєю посадовою 
діяльністю, а не робити публічною та ще й в сімейній формі вираження. 
За Президентом при цьому не мають бігати кореспонденти зі всіх газет і 
телеканалів. Зразком виявлення своєї особистої релігійності скоріше 
може служити прем’єр-міністр, яка не афішує свою релігійність, 
прихильність до своєї релігійної спільноти.  

Конституція надає право сповідувати будь-яку релігію, відвертає 
державу від визнання якоїсь релігії обов’язковою. Проте і цей її принцип 
не зреалізовано повністю. Підкреслюванням своєї конфесійної 
належності державні діячі вже ділять релігії на бажані і небажані. Тут 
варто було б повчитися в американського президента Обами, який після 
сходження на посаду вирішував питання свого конфесійного вияву.  

При цьому й українська преса також в тій чи іншій формі прагне 
вияляти свою прихильність до окремих конфесій і подавати інші як чужі, 
суперечні нашій ментальності, далекі від традиції тощо. До таких 
потрапляють, зокрема, протестантські, харизматичні, неохристиянські, 
орієнталістські спільноти. Навіть рідновірські течії подаються як щось 
антиукраїнське. Вводячи до навчальних планів шкіл християнську етику, 

держава цим самим нехтує можливою нехристиянською релігійністю 
частини учнів, а то й наявністю учнів із нерелігійних сімей. Взагалі, 
гарантуючи право «не сповідувати ніяку релігію», держава своїми діями 
нехтує це право. До рангу державних включено як неробочі дні ряд 
православних свят. Але ж є великі свята і в інших релігій, в тому числі й в 
інших християнських конфесій. Останнє чомусь залишається поза увагою 
держави. Антиконституційним актом є також відкриття в приміщенні 
Верховної Ради храму Церкви Московського Патріархату, а в деяких 
вищих навчальних закладах кімнат тієї чи іншої конфесії, капеланство в 
армії, міліції та університетах.  

Стаття Конституції враховує лише особистністну релігійність, 
хоч і дає право колективного здійснення обрядів. Але ця стаття не 
регламентує спільнотну діяльність віруючих, а вона може бути 
антидержавною, антинародною. Відтак варто було б чітко прописати, що 
церква – це не тільки священнослужителі, клір, а й миряни, їх спільноти. 
Бо ж нині в Україні московсько-православні спільноти відкрито 
виявляють свою антиукраїнську зорієнтованість, вступили у відкрите 
протистояння незалежності нашої держави, закликають до відновлення 
якогось нового союзу, протидіють входженню України в європейські 
структури, пропагують сепаратистські настрої (скажімо русинство попа 
Сидора на Закарпатті), нехтують українською культурою та ін., а 
московсько-церковне керівництво відхрещується від них, заявляючи, що 
то не церква так діє. А хто ж? Повторимося: церква – це клір і миряни, в 
тому числі й організовані спільноти останніх. Та й звідки починаються 
такого пошиву антиукраїнські і антидержавні діяння? Від Києво-
Печерської Лаври, де розміщено офіс УПЦ МП.  

Тут вже державним органам, зокрема Службі безпеки і МВС, 
варто було б використати статтю 34 Конституції, яка говорить: 
«Здійснення цих прав (зокрема права на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань) може бути обмежене законом в 
інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку». Тут може слугувати і 37 стаття Конституції, яка 
твердить, що діяльність громадських організацій, «програмні цілі або дії 
яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну 
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 
територіальної цілісності держави, підрив її безпеки..., на розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.... забороняються». 

Цензура в нашій країні, згідно статті 15 Конституції, заборонена, 
але якщо біляцерковні московсько-православні спільноти у своїх 
пресових виданнях ставлять під сумнів правомірність існування 
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незалежної України, її територіальну цілісність, паплюжать її історію і 
діячів, закликають до невизнання влади, а то й формування якихось 
об’єднань протидії, то певно такі газети і часописи мають бути заборонені 
до видруку і масового поширення. Ніхто не може за мотивами релігійних 
переконань займатися політичною діяльністю. Цей контекст – заборона 
політичної діяльності релігійних спільнот – мав би бути прописаний не 
тільки в Законі про свободу совісті, а й в статті Конституції.  

Таким чином, за роки президентства В.Ющенка Конституція 
України і в сфері церковно-державних відносин перетворилася в 
пустий папірець. Ознайомлення із новими проект  ами її засвідчує, 
що  віз й надалі може залишатися там же. Відтак треба не 
відокремлювати церкву від держави, бо ж це залишає право останній 
чи її якомусь чиновнику втручатися у сферу релігійного життя, а 
треба відокремлювати церкву І державу. До речі, й Ісус Христос 
наголошував на тому, що кесареве має належати кесарю, а Боже – 
Богові. 

  
Професор Анатолій КОЛОДНИЙ 

 
 
 

*** 
 

АНАФЕМА ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ 
МАЄ ПОЛІТИЧНИЙ, А НЕ ДУХОВНИЙ ПІДТЕКСТ 

 
До редакції «Релігійної панорами» 

звертаються читачі з проханням висловити нашу 
думку щодо анафемування гетьмана Івана 
Мазепи. При цьому в листах звучать засудження 
полтавської міської влади, яка виявилася не 
українською, а проросійською. Явним малоросом, 
що зганьбив українську честь Полтави, постав її 
мер. Читачі сподіваються, що Полтава зрештою 
колись стане українським містом, а не «сміттям 
Москви», як таких синів «Отечества чужого» 
називав Тарас Шевченко. Наш часопис вже 
друкував статтю про анафему Мазепи у своєму 
третьому числі за 2008 рік. Певно що дописувачі 
наші не передплачували РП в минулому році. 

Проте, враховуючи актуальність теми і зацікавленість нею, видрукуємо 
цю статтю повторно. 

 
Діяльність гетьмана Івана Мазепи була надто різноманітною, а 

відтак вивчення її потребує поєднання зусиль науковців різної 
спеціалізації. Питання про анафему гетьмана також є не настільки 
простим, щоб воно було розв’язане окремим фахівцем. Тут доречним є 
утворення спеціальної Комісії у складі істориків, релігієзнавців і 
богословів, яка на основі опрацювання архівних, історичних і 
літературних джерел, канонічної літератури православ’я змогла б дати 
належну оцінку-висновок факту анафеми, визначила б, хто мав би 
знімати анафему, якщо вона була, чи має її знімати церква (і яка), якщо 
фактично під личинкою церковної мала місце політична анафема, чи була 
ця анафема вже знята, як це засвідчують деякі джерела, а чи лише 
порушено питання про її зняття в 20-х роках м. ст. 

Попереднє опрацювання джерел з проблеми дає підставу для 
висновків: 

1.Оскільки приєднання Церквою Московського Патріархату 
Київської православної митрополії, що знаходилася в юрисдикції 
Царгороду, відбулося у 1686 році (1) антиканонічно, без соборової згоди 
на те Константинопольського Патріархату, (2) не соборового рішення на 
те, а примусу гетьманом Самойловичем Гедеону Четвертинському їхати 
на митрополичу висвяту до Москви, а також (3) із-за відсутності 
належного на те якогось соборового документу Московського 
Патріархату про умови входження до нього Київської митрополії, а відтак 
неканонічного, що засвідчує Томос Константинополя 1924 року про 
визнання ним автокефалії Польської Церкви, то анафема Московського 
Патріархату гетьмана Мазепи, якщо вона була здійснена, не має 
сили. Київська митрополія незаконно (неканонічно) значилася 
складовою Московського Патріархату. 

2. Чин анафемування, схвалений Православною 
Вселенськістю, як і Московською Церквою, яка надто любить до нього 
вдаватися (С.Разін, О.Пугачов, Л. Толстой, Марков, Філарет-Денисенко 
та ін..), відсутній. У видрукуваній за благословінням Патріарха 
Московського Олексія ІІ в 2006 році в Москві книзі «Что такое анафема?» 
так і не з’ясовано чітко зміст цього поняття. Воно часто з посиланням на 
Новий Завіт ототожнюється із відлученням, і не від Церкви, а від Христа. 
А ось далі читаємо: «В Духовном Регламенте, составленном по 
повелению императора Петра Великого, находится несколько узаконений 
касательно отлучений... В первоначальной Христовой Церкви отлучение 
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происходило без всяких особых обрядов» (С.20, 22). Автори Синодиків 
Московського Патріархату творили чин анафемування у різних єпархіях 
– Новгородській, Вологодській, Псковській, Ростовській та інших - за 
принципом «что хочу, то и волочу». «Часть чина Православия, в которой 
содержатся анафематствования, разнообразились в своѐм составе более 
других частей..., - говориться в названій книзі. - Иногда 
анафематствования сокращались или даже совсем были исключаемы из 
чина» (С.68). Тому Святіший Синод РПЦ в 1766 році визнав за необхідне 
«всѐ исправить и в единственный порядок привести» (С.52). В царській 
Росії, де існувала повна симфонія влади і Церкви, анафемі піддавалися не 
стільки за відступництво від християнства, від Ісуса Христа, а за хоч 
якусь протидію царській владі. «Когда же в России появились 
бунтовщики и изменники, присваивавшие себе царское имя, увлекшие 
людей от повиновения истинным царям и сами восставшие против них, 
преследовавшие людей, которые не желали изменить клятве, данной 
царям, грабившие и убивавшие множество народа и не поддававшие 
никакой надежды к раскаянию, к прекращению злых дел,-пише книга 
«Что такое анафема?» – тогда Церковь находила нужным произнести 
этим возмутителям анафему и сами анафематствования внести в чин 
Православия» (С. 75). Форма анафеми гетьмана Мазепи була витворена 
за вказівкою Петра І і, як пишуть історики, з його консультацій деякими 
архієреями на свій розсуд. Окрім образливих форм, вона якогось 
духовного змісту не має. Описання процесу здійснення анафемування 
Мазепи знаходимо в книзі Гната Хоткевича про гетьманів. 

3. Гетьман Іван Мазепа не мав ніяких виявів єресі у своїй вірі, у 
своїй православності, ставленні до Православної Церкви. Навпаки, він 
відзначався вагомою діяльністю у храмобудівництві, налагодженні 
духовної освіти, плеканні православних святинь тощо. Ось що говорить 
про Мазепу відома діячка навіть Церкви Московського Патріархату 
ігуменя Серафима: «Он, кстати, сделал очень много для Церкви. Изучая 
историю Лавры, я увидела, что Мазепа, как никто из гетьманов, много 
средств вложил в развитие Лавры. В его время она практически вся была 
деревяной. Он с неѐ сделал белокаменный город, прекрасные храмы 
построил. То есть, на духовном уровне нужно отдать ему должное». 
Відтак анафема гетьмана є суто політичною – за зраду царя, виступ 
«против православного Государя», а не церковною. Вона накладена на 
Мазепу царською владою через посередництво Церкви. Це засвідчує той 
лист, який направив цар Петро І рязанському митрополиту Стефану 31 
жовтня 1708 року, в якому дана вказівка піддати Мазепу публічно 
анафемі. Ось його текст: «Честнейший отче! Понеже паче всякого чаяния, 

Мазепа, который Иуда нравом и образом, паче же действом явился и, 
оставив Православие, к еретикам-шведам ушѐл, обманув три персоны 
старшин же… и , вместо защищенияЮ також как великий строитель 
оных был святым церквам, ныне проклятой гонитель оных учинился …; о 
чѐм сей народ от сего Иуды проклятого зело утеснѐнный, всегда плакал 
(чего мы не ведали доселе), а наипаче ныне, того ради извольте оного за 
такое его дело публично в соборной церкви проклятию предать. Piter». 
Те, що анафема Мазепи є політично., а не духовною, засвідчує її зміст: «В 
прошлом 1708 году в месяце Октоврии бувший Гетьман малороссийских 
городов Ивашка МазепаЮ забыв страх Божий и кресное целование 
презрев и великую милость 
Государеву отринув, изменил Ему, 
Великому Государю,и перешѐл к 
противнику Государеву, королю 
Шведському, и вместе сним 
вооружился на Великороссийскую 
державу. Зп эту его измену в 
царствую щем граде Москве в 
великой соборной апостольской 
церкви всеми архиереями и всем 
духовным чином при правительстве 
царском и при всѐм народе соборно 
проклятию предан, его и мы 
проклятию предаѐм и глаголем: 
Ивашке Мазепе изменнику и его 
единомышленникам анафема» 
(С.105). В цій анафемі на відміну від 
анафеми Священного Синоду РПЦ 
Льву Толстому немає перерахунків «ниспровержения всех догматов 
Правослапвной Церкви и самой сущности веры христианской» (див. С. 
112-113). Мазепу анафемували за те, що він не захотів залишатися 
підневільним виконавцем україножерства Петра І, прагнув найти 
союзників українцям у їх боротьбі за звільнення своєї країни від 
колонізаторів. 

 4. Головний анафемувальник Петро І, як це визнають і церковні 
діячі й історики, за свої антицерковні діяння (ліквідація Патріаршества в 
1700 році і заміна його підпорядкованим царю органом церковного 
управління – Синодом на зразок відповідних колегій адміністративно-
бюрократичного типу, що проіснувало до відродження Патріаршества аж 
в 1918 році; боротьба проти монастирів і чернецтва, а також 
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іконовшанування та ін..) сам гідний анафеми, а тому організоване ним 
анафемування гетьмана Мазепи слід розглядати як одну із сходинок 
формування того російського цезарепапізму, який, до речі, за традицією 
проявляється в Росії і нині. Та ж московсько-православна ігуменя 
Серафима сказала з цього приводу так: «На духовном уровне ему 
(Мазепе) нужно отдать должное. Особенно по сравнению с уродливими 
реалиями русского царизма времѐн Петра І с его разрушением 
Церкви, установлением Синода. Возможно это и оттолкнуло Мазепу. 
Возможно Мазепа пытался так спасти Украину».  

5. В книзі «Что такое анафема?», благословенній Патріархом 
Олексієм ІІ, говориться про те, що в деяких чинах Православ’я взагалі не 
названо імена єретиків. «Подобное нужно сказать об именах Отрепьева, 
Стеньки Разина, Мазепы. Они ныне исключены из чина Православия при 
анафематствовании лиц, дерзающих против православных государей на 
бунт и измену...»(С. 69). Наявні документи, які засвідчують прагнення 
київського митрополита Антонія в 20-х роках м. ст. добитися від 
Патріарха РПЦ Тихона зняття анафеми, засвідчують про визнання 
Церквою її неканонічності, заслуг гетьмана перед Церквою. Дехто з 
істориків робить припущення, що анафема зрештою все ж була знята, але 
документального засвідчення цього поки що знайти не вдалося. 

Із всього вище сказаного напрошується висновок, що анафемі 
гетьмана Мазепу піддала фактично не Церква (не було за що), а 
імперська влада Московії в особі царя Петра І із самодержавною 
вказівкою на здійснення цього анафемування деяким владикам 
українського походження. Мазепа – не церковно, а московсько-імперсько 
анафемований. Маємо анафему не церковну, а політичну, скоєну поза 
якимсь офіційним чином анафемування, без якогось оформленого за 
якимсь всеправославним чином соборового на те рішення. Відтак 
своєю незалежністю, звільненням від колоніальної неволі у складі 
Російської імперії Україна вже зняла цю політичну анафему. То ж 
прохання Президента В.Ющенка під час недавнього його візиту до 
Патріарха Олексія ІІ про зняття анафеми було недоречним і не за 
адресою. Якщо вона й мала місце, то її мав би скоріше знімати 
російський президент В.Путін, який нині фактично має те ж саме 
симфонійне поєднання з Церквою Московського Патріархату, яке було і в 
часи Петра І. То ж Україні і її владі варто читати історію України по-
українському, а не відзначати разом з Росією 300-ліття нашої поразки 
під Полтавою. Росія мала б святкувати цю перемогу у себе дома, а не на 
українських теренах. Чомусь вона не відзначає (і так має бути) річницю 
своєї поразки під Конотопом, а чи ж взяття Москви гетьманом 

Сагайдачним! В цьому контексті дивним виглядає запрошення до Києва 
на святкування чомусь прийняту за круглу дати 1020-річчя хрещення Русі 
Патріарха Московського Олексія ІІ. Московська Церква як самостійна 
з’явилася в ХV столітті після неканонічного виокремлення Московської 
митрополії (яка потім стала Патріархатом) з Київської. Відтак святкувати 
річницю хрещення мають власне українські православні Церкви. На 
цьому святкуванні Олексій ІІ має бути як гість, а не як господар. Україна 
має свій Патріархат – Київський, до якого належить Президент, а відтак 
він мав би з УПЦ КП узгоджувати питання святкування й участь когось у 
святкуваннях. Зрозуміло, що поруч підчас відзначення 1020-річчя 
хрещення Патріархи Філарет і Олексій ІІ бути не зможуть. Це 
запрошення, якщо воно буде зреалізоване Московським Патріархом, 
викличе ще одну небажану хвилю збурення в країні, про що вже пише 
преса, застерігаючи Патріарха сидіти дома. 

Гадаю, що власне українським православним церквам варто 
піднести гетьмана Мазепу (як і гетьмана Сагайдачного за відродження 
Православ’я в 1621 році після Берестейської унії) до рангу подвижників 
православної віри, провести його канонізацію. 

 
Професор А.КОЛОДНИЙ 
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 
РЕЛІГІЙНЕ СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНИ в роздумах, оцінках і прогнозах 

професора Анатолія КОЛОДНОГО. – К., 2009. Книга вміщує статті і тези 
професора з актуальних проблем релігійного життя України, написані ним в 
останні роки. Даються подеколи гострі оцінки релігійних процесів сучасності, 
суб’єктів релігійного життя і сфери церковно-державних відносин. 

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

Дивногородцева С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте 
православной педагогической культуры. – М., 2008. Обґрунтовуючи 
теоретичні основи духовно-морального виховання в контексті православної 
культурної традиції, автор не лише пропонує відповідну концепцію 
організації цього процесу, але й аналізує можливості використання в цьому 
процесі тих засобів, які традиційно використовувалися у вітчизняній школі. 

Стоцький Я.В. Держава і релігія в Західних областях України: конфесійні 
трансформації в контексті державної політики 1944-1964 років.- К., 2008. 
Західні області України, насамперед їх Галицький сегмент, в означені роки 
були, в порівнянні із всією Радянською Україною, своєрідним оазисом 
високої національної і духовної свідомості, тереном активної збройної 
антикомуністичної боротьби, з широкою діючою мережею церков і 
релігійних організацій. Державна політика Кремля і підвладного йому 
українського уряду була спрямована на насильницький злам національно-
релігійної стійкості населення регіону. 

Кисельов Олег. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. –К., 2009. 
Розкрито феномен християнського екуменізму, проаналізовано витоки і 
причини його виникнення, форми, конфесійні та регіональні особливості. 
Значну увагу приділено екуменічній ситуації в Центрально-Східній Європі і, 
зокрема, становленню екуменічних відносин в Україні. 

Современные проблемы религиоведения: структура и функции религии. – 
Волгоград, 2008. В збірнику вміщено матеріали міжнародної конференції. В 
статтях йде мова про структуру релігії у світлі теорії цінностей, релігійні 
організації як елементи структури релігії, внутрішні і зовнішні аспекти 
релігійної системи.. Особливе місце відводиться функціям релігії, 
функціональності церкви, її стабілізуючій і дестибілізаційній ролі. Цікава 
стаття про релігію як світогляд. 

Богословський вісник. Збірник праць Богословського відділення КПБА при 
філософсько- теологічному ф-ті ЧНУ ім.. Федьковича. Вип..2- Чернівці, 
2009. Збірник вміщує різнотемні богословські статті, написані викладачами і 

студентами названого відділення. Вони переважно стосується історії 
християнства, зокрема православ’я на теренах Буковини. 

Бабич Н.Д. Богословський стиль української мови у контексті стилістичної 
науки. Збірник праць. – Чернівці, 2009. У праці автор висловлює своє 
бачення сучасних морально-психологічних та соціально-політичних проблем 
життя суспільства у їх взаємозв’язках із богословськими канонами буття 
Людини і прагне довести, що закономірності кожної сфери духовного і 
суспільного співжиття на Землі не потрібно весь час заново відкривати, 
оскільки вони прописані в Біблії. 

Вестник Российского Сообщества преподавателей религиоведения. Вып.І. – 
М., 2008. У віснику видрукувані матеріали конференції «Релігієзнавство в 
системі вищої освіти». З’ясовуються питання особливостей релігієзнавства як 
сфери знання, деякі проблеми викладання релігієзнавства, співвідношення 
останнього із різними гуманітарними науками. Дехто з авторів ділиться 
власним досвідом викладання курсу. 

Історія релігій в Україні. В 2-х книгах. – Львів, 2009. Науковий щорічник на 
своїх понад двохтисячних сторінках вміщує різнотемні матеріали доповідей, 
виголошених на щорічній науковій конференції з теми у Львівському музеї 
історії релігії. 

Хоружий Григорій. Історія: Ватикан і сучасність.- Львів, 2008. Книга 
представляє своє бачення теми колишнім послом України в Апостольській 
столиці. Керуючись національними інтересами нашої держави та 
необхідністю християнської єдності, автор прагнув дати незаангажоване 
бачення Апостольської столиці та католицької Церкви в цілому. 

«Львів сакральний: релігійні об’єкти на мапі міста». Побачив світ атлас-
довідник із такою назвою. Упорядкував його Тарас Гринчишин. У виданні 
вперше зібрано повні статистичні дані про всі релігійні об’єкти Львова – 
храми, каплиці й монастирі Греко-Католицької, трьох Православних, Римо-
Католицької та Вірменських Церков, молитовні будинки протестантських 
конфесій, святині іудеїв, мормонів, а також навчальні заклади, благодійні 
установи різних конфесій. Церкви, монастирі, молитовні будинку, фігури і 
хрести позначені на спеціальній мапі. Загалом вміщено відомості про 255 
об’єктів релігійного спрямування (причому не тільки міста, а й приміських 
поселень – Винник, Брюховичі та Рудно). Є інформації про чудотворні ікони 
та мощі святих і місце їх розташування. Атлас гарно ілюстровано. 

 
 

 



64                            65 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

ЕМІШІ або ДІТИ БОГА ЖИВОГО** 
 
Історична зупинка на ХVІІ столітті. За 70 кілометрів від Івано-

Франківська на стрімких берегах Дністра, серед полів, віддалено від 
інших поселень знаходиться село Мостище. Село маленьке, в декілька 
десятків чепурненьких хат. Мешканці цього села й досі користуються 
газовими лампами, не знають, що таке холодильник, мобільний телефон, 
радіо, телевізор. «А навіщо вони нам? – зауважують. – По телевізору 
нічого доброго не показують. Розпусту хіба що і зло сіє». Їх діти не їздять 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
** Сторінку на основі статтей журналісток Галини Плугатар та Світлани 
Мартинець, а також матеріалів з Інтернету підготував професор 
А.КОЛОДНИЙ. 

на велосипеді, бавляться саморобними ляльками, дерев’яними іграшками. 
В Мостищі немає не тільки електрики, а й газу. Топлять так, як топили 
наші далекі предки, а освітлюють хату гасовими лампами. Відтак маємо 
поселення, мешканці якого, що звуться із-за своєї конфесійної належності 
ще емішами, добровільно відмовилися від усіх благ цивілізації, живуть не 
в ХХІ, а десь в минулих століттях. Вони харчуються лише тим, що 
виростять на своєму огороді чи вигодують самі. 

Село надто акуратне: всі хати побілені вапном. Обійстя-близнята: 
вимощені каменем, вікна і двері – дерев’яні, але не фарбовані.У будинках 
немає підлоги, тільки вимазана червоною глиною із трачкою долівка. 
Всередині їх прості саморобно виготовлені меблі – ліжка, лави, міні-
шафи й вішаки. На одній із шаф чомусь обов’язково має лежати валіза. 
На вішаках висять піджаки й дитячі куртки, кашкети. Мостищенці 
вважають, що нині вони живуть добре, бо ж кожний має вже по кілька 
піджаків і штанів, діти – до п’яти пар взуття. Батьки їхні мали лише одну 
робочу і одну святкову сорочку, одежину носили допоки не порветься, 
від початку весни і до холодів ходили босоніж. Цивілізація все ж у 
дечому добралася і до мостищан. Якщо раніше вони все старалися шити 
самі, то тепер у більшості випадків пальта , светри, спідниці, штани 
купують. Проте продовжують вважати, що багато одягу – зайва розкіш.  
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В хатах мостищан немає 

якихось прикрас. На стінах 
відсутні ікони і світлини. В 
маленьке дзеркало - чи не єдину в 
хаті розкіш - жінки заглядають 
лише тоді, коли покривають 
хустиною голову, а чоловіки – під 
час гоління. Мостищани привітні і 
не мають якихось застережень 
щодо відвідувань їх осель: заходь – 
з радістю приймуть. Вони не є 
релігійними фанатиками, як це їх 
прагнуть деколи показати 
журналісти. «Наші будівлі відкриті 
для всіх людей. Життя надто 
коротке, щоб під час нього з 
кимось сваритися», - наголошують 
еміші.  

Проте, незважаючи на реалії, заангажовані конфесійно на 
традиційні церкви як єдино істині релігії журналісти подеколи прагнуть 

подати емішів як дивних сектантів, які через свої релігійні переконання 
доводять своїх дітей голодуванням навіть до смерті. Емішів подають 
подеколи як відлюдників, що не спілкуються з людьми інших вір, ходять 
у лахмітті, не пускають своїх дітей до школи, ховаються від 
представників влади у великих норах дністровських круч. Із-за газетної 
брехні еміші прагнуть уникати бесід із будь-ким незнайомим. «Про нас 
останнім часом дуже багато неправди пишуть, тому ніякої розмови не 
буде», - каже зустрічний мостищанин.  

То ж чи так це? Про емішів більш досконало можна дізнатися із 
ряду статей, видрукуваних останнім часом в газетах і розміщених на 
сайтах Інтернету. 

У Мостищах 
проживає більше 30 сімей 
емішів. Так в Америці 
називають Дітей Бога Живого. 
Сім’ї у них великі – від 8 до 18 
дітей. Жінки не роблять тут 
абортів. Вважають, що стільки 
Бог дав дітей, скільки їх з 
вдячністю й треба приймати. 
Не вистачає грошей – громада 
допоможе. Від держави 
допомоги на дітей еміші не 
беруть. Звання «Мати-героїня» також не приймають. «Що такого ми 
зробили, аби нам марна слава була, - говорять багатодітні жінки. – Жінок 
на те Бог створив, аби людський рід не загинув». Усі діти в мостищенців 
– бажані. Матері щогодинно приділяють їм увагу, а батьки натішитися не 
можуть своїми численними синами й доньками. Тому в селі надто багато 
дітей.  

Діти виховані, слово старшого для них закон, хоч частенько 
пропускають шкільні уроки, бо ж часто із-за відсутності батька, який десь 
на заробітках, старшим приходиться допомагати матері і в праці на 
огороді, і в догляді за меншими. А взагалі діти у сім’ях емішів 
допомагають батькам у віці уже десь 5-6 років. Вони надто шанують 
своїх батьків, ніколи не сваряться з ними.  

Навчившись протягом восьми років читати, писати й рахувати, 
діти емішів далі вчитися кудись, навіть у професійно-технічні училища, 
не йдуть. Їхні батьки вважають, що якби світ не був настільки злий, 
жорстокий та сповнений спокус, то ймовірно їх діти й далі вчилися б, а 
так нехай їхні душі та серця не будуть засмічені.  
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Праця для емішів не постає як тяжкий обов’язок. Все своє життя 

вони проводять у праці, а тому й живуть у достатку. Постачаючи із своєї 
господарки себе всім необхідним, вони водночас виробляють багато 
продуктів і для продажу. При цьому всі продукти, вирощені емішами, є 
екологічно чистими, особливо домашні варення і овочеві консерви, а 
тому ціняться високо й знаходять збут.  

Кидається в очі те, що всі дівчатка в Мостищах ходять в сукнях та 
хустинках, пов’язаних вузликом на підборідді, а хлопчаки – у чорних 
кашкетах, темних штанцях-джинсах і сорочках. Молоді не можна одягати 
короткі спіднички чи штани, носити футболки . Дорослі також ходять із 
покритими головами. Житель Мостищ Петро пояснює це так: «Люди 
називають нас кашкетниками. Чоловіки наші дійсно завжди ходятьу 

кашкетах, а жінки – у хустках. Волосся - то також гординя. В одних воно 
буває буйне, інші ж – лисі. А так прикрив кашкетом чи хустиною, і всі 
однакові. Бо ж перед Богом всі – рівні. Так споконвіку, прикривши 
голову, ходили наші батьки, діди й прадіди».Інший емішанин Богдан 
особливість одягання пояснив так: «Наші картузи та хустки на головах 
жінок – ознака покірності та смирення. Кожна людина «зі світу» робить 
якусь зачіску, купує якийсь одяг, намагаючись за допомогою цього 
відрізнятися один від одного. Отже – хизується. А ми живемо просто, як 

Христос. Гординю у вигляді волосся ми прикриваємо і робимося 
однаковими перед лицем Божим і братами й сестрами». Кашкети еміші 
шиють самі або ж підшуковують щось бажане на базарі. Одяг купують 
переважно із «гуманітарки», а тому в селі наявне велике одягове 
різноманіття. Особливо різнобарвно і яскраво одягнуті діти емішів. 

Старші люди села носять одяг темного кольору. На жінках – довгі 
спідниці, зашпилені наглухо кофтини і фартух. В одруженої жінки він 
чорний, а в неодруженої – білий. Чоловіки тут – у темного кольору 
штанах, піджаках і сорочках. Штани у чоловіків часто тримаються 
підтяжками. Одяг дешевий, відсутнє змагання в моді. І взимку і влітку 
тіло має бути закритим. Не допускається навіть оголення рук. Такі 
правила одягання в селі є традицією.  

Обшарпаних серед емішів немає, як і голодних. Заглянеш до них 
у погріб і побачиш різну їжу. Тут молоко і сметана, засолене сало, 
тушкованки, салати, варення, компоти. Все те, що є й у супермаркетах, 
але вже домашнього виготовлення. Еміші не мають якихось обмежень у 
споживанні їжі, вони їдять все. Їжу готують просту, але здорову. Варять 
борщі, картоплю, бобові, роблять вареники, тушкують капусту. 
Виготовляють йогурти, поєднуючи полуниці із сметаною. Від такого 
різноманіття і багатства їжі діти емірів як слимачки. Миски і горнятка у 
них залізні. Еміші не п’ють алкогольні напої. Замість вина і пива 
використовують безалкогольний сидр домашнього виготовлення. Вони 
також і не палять, бо ж для них сигарети, як і алкоголь, «поза законом». 

Гроші мостищани рахувати вміють, але не поклоняються їм. 
Характерно, що емішанин ніколи не підніме загублені гроші, бо ж то, як 
вони говорять, «праця чиясь, сльози чиїсь». 

Проте послідовники інших віросповідань, які є в Мостищах, не 
толерантні щодо емішів. Вони навіть з криком заявляють про 
необхідність їх «кудись виселити», бо ж, дивись, «смуту серед людей 
сіють, та таку, що вони навіть за своїх дітей бояться». А чого боятися? На 
відміну від послідовників традиційних релігій серед емішів немає 
алкоголіків, злодіїв, нероб та ін..  

Спосіб життя емішів колективний. Кожна сім’я конфесії у 
скрутну для неї годину одержить допомогу і підтримку від одновірців. В 
такий спосіб тут зреалізовують християнський моральний принцип 
любові до ближнього. «У нас немає традиційних ікон, ми не ходимо до 
церкви. Збираємося тільки помолитися та порадитися, що кому 
допомогти треба. Усе разом робимо. Сестрам і братам своїм 
допомагаємо»,- сказала журналісту одна жінка з емішів..  
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Мостищани не визнають за транспортний засіб ні автомобілі, ні 

велосипеди. Літаками не літають, їздять лише на автобусі або поїздом. А 
загалом, то єдиним засобом переміщення для них є підвода. Коней тут 
тримають всі. Ними й огород обробляють, і їздять по селу чи в поле. 
Характерно, що заборони на використання електрики, автомобілів й 
інших благ сучасної цивілізації диктується в емішів не їх релігійними, а 
моральними переконаннями. Сама по собі електрика для них – не зло, але 
її можливе використання може принести за собою низку спокус, зокрема 
з’яву в помешканні телевізора. Особистий автомобіль для багатьох постає 
не як транспортний засіб, а як предмет гордості, возвеличення, що еміші 
не сприймають.  

Як вище зазначалося, еміші-мостищани ведуть колективний 
спосіб життя. Так, на гуртовні вони 
їдуть декількома підводами, щоб 
разом завезти в село необхідне для 
всіх. Якщо колять свиню, то 
обов’язково діляться м’ясом із 
сусідами. І хліб тут печуть на 
багатьох, аби свіженького всі 
скоштували. Кожна сім’я має до 
гектара землі, садок, тримає дві-три 
корови, зо троє свиней, багато 
курей, індиків, гусей, кролів. 
Тільки собак у них немає, бо ж 
вони постають тут чомусь 
уособленням зла. Землю 
підживлюють лише перегноєм, 
«хімію» не використовують, а 
відтак мають чисті продукти. 

Еміші вважають, що ніхто 
у своєму житті не повинен нести його важкий тягар наодинці. Тому 
вони допомагають один одному. Так, хати в Мостищах будуються 
гуртом. Грошей за працю під час будівництва не беруть. У новобудові 
головне – великий погріб, піч-лежанка і просторі кімнати, насамперед 
кухня, де збирається вся сім’я на трапезу, діти готують уроки тощо. 

Одружується молодь в Мостищах дуже рано – в 18-20 років. І 
лише на своїх односельцях. Характерно, що до одруженні молоді 
навіть не зустрічаються. Право вибору дружини в емішів за хлопцем. 
Про своє вподобання він каже батькам, а ті – поважним людям 
громади. Новина повідомляється дівчину. Шлюб відбувається у разі її 

згоди. Хоча дівчина може відмовити, але тоді вона рискує залишиться 
назавжди без пари, не матиме жодного шансу на одруження (хіба що 
вже поза общиною). «Із світу» в громаду дружину приводять лише в 
тому випадку, коли вона сприймає весь спосіб життя емішів.  

Весілля відзначаються в селі надто скромно. Жодних гостей, 
білого плаття, фати та перстенів. Одяг у молодят трошки кращий від 
буденного. Наречені просто розписуються в сільраді і в такий спосіб 
засвідчують про створення нової родини. На музичних інструментах 
на таких весіллях не грають, а лише співають Псалми. Побираються 
еміші пізньої осені, коли завершуються всі сільськогосподарські 
роботи. Малознайомі до цього люди починають жити разом, живуть, 
як на диво, добре, мають майже щороку по дитині. Середня родина 
емішів – 8-12 нащадків. Тяжка праця і постійна турбота про дітей не 
залишають подружжю час для з’ясування стосунків.  

Оригінальним в емішів є також обряд похорон. Мертвих вони 
не оплакують, на могилах не ставлять ні хрестів, ні каменів. 
Зауважують при цьому, що якщо й плачуть, то не за померлим, а за 
собою, за живими, бо ж мертвий відправився до Бога і сумувати з 
цього не треба.  

Мостищани прагнуть бути обізнаними в тому, що робиться в 
країні і в світі, а тому передплачують газети і часописи. Характерним є 
те, що вони у своєму повсякденні не звертаються до фотографування, 
більше того – уникають того, щоб їх хтось сфотографував. 
Фотографуватися вони відмовляються знову ж таки не тому, що це 
забороняє їх віросповідання. Просто вони вважають, що зображення - 
це шлях до відомості й популярності, а відтак і до гордині, яку еміші 
розглядають як великий гріх. . 

Релігійна громада Дітей Бога Живого без офіційної 
реєстрації. Якоїсь офіційної назви релігійна громада села Мостище не 
має, а відтак їх спільнота ніде в державних інстанціях так і не 
зареєстрована, навіть не зафіксована. Вони вважають, що церква і 
держава мають бути відокремлені, а відтак не має бути якоїсь 
державної реєстрації релігійних громад. В армії еміші не служать, бо ж 
розглядають як великий гріх носіння зброї. В селі немає церковної 
будівлі чи молитовного будинку, моляться еміші в хатах. При цьому 
вони ображаються, коли їх називають сектантами. «Хіба апостоли 
Ісуса називалися якось? – запитують еміші. – То й ми не називаємо 
себе ніяк і не належимо до релігійних організацій. Просто всім серцем 
віримо у Бога Живого й прагнемо жити так, як жив Ісус: у праці 
щоденній, у молитві щирій, у любові і злагоді один до одного. 
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Стараємося слідувати кожному слову з Біблії, бо ж через цю Книгу до 
нас говорить сам Господь Бог». В кожній хаті емішів є Біблія (частіше 
– Новий Завіт), по ній вони налагоджують своє життя. Праведність для 
них – це неухильней повсякденне слідування вченню Ісуса Христа.  

Релігійні закони в громаді надто суворі й мають обов’язково 
виконуватися. У всьому еміші прагнуть дотримуватися біблійного 
вчення. Так, вірячи в те, що в крові знаходиться душа людини, вони не 
допускають навіть при загрозі смерті переливання крові. У сподіванні 
на Богом гарантоване чудо виздоровлення еміші тільки моляться. 
«Якщо ж людина відійде у Вічність, - наголошують вони, - то такою 
була Божа воля. Бог дав – Бог взяв». 

Водне хрещення еміші приймають лише у зрілому віці. 
Якихось своїх священиків чи старійшин мостищенська громада 

емішів не має. Розповідають, що в січні помер натхненний Святим 
Духом їх пророк Іван. Про нього говорять як про всезнаючу людину, 
готову приходити на допомогу кожному у його потребі. Коли пророк 
Іван був живий, то послідовники конфесії навіть до лікарні не ходили, 
бо ж своєю молитвою і своєю рукою він нібито міг будь-яку хворобу 
знімати. Слухалися всі його як рідного батька. Перед смертю пророк 
Іван скзав, що він є останнім і після нього пророків більше не буде. 
Тому в селі більше не вибирають старійшину. Еміші вірять, що скоро 
настене кінець світу, бо ж вмер останній Божий пророк.  

Громада не має якогось чіткого графіку своїх зібрань. З 
молитвою вони прокидаються і засинають, без молитви не сядуть до 
столу. Свята релігійні еміші відзначають так, як і всі християни. 
Одягають при цьому в дещо новіший одяг. 

Жителі Мостища з емішівської конфесії мають свої неписані 
закони, яких прагнуть неухильно дотримуватися. Кодекс цей 
надиктований їм скоріше життям. «Ми так намагаємося жити, як наші 
діди і тати жили», - кажуть. У вищі навчальні заклади діти із Мостища 
не вступають. «А чого вони там навчаться?- кажуть старші. – 
Розпусти? Хіба ж для того ми їх народили?». Своє покликання вони 
вбачають у сільській праці і в розбудові щасливої сім’ї.  

Головні в поселенні – чоловіки. Маємо тут відчутний 
патріархат. В емішів існує своєрідний розподіл праці між жінкою і 
чоловіком. Жінки у них добрі газдині. Вони пильнують за домашньою 
господаркою і дітьми, дівчаток привчають куховарити з малих літ. 
Жінки шиють, але не вишивають, бо ж вишиванки розглядають як 
розкіш. В’яжуть також светри. Оскільки мостищани не користуються 
електрикою, то не мають і пральних машин. Одіж перуть в баліях і в 

Дністрі. Перуть руками на спеціальних дерев’яних дошках. Прасують 
праскою, яку «заправляють» вугіллям. Купаються у баліях, а влітку – в 
річці. Невикористання електроенергії пояснюють тим, що в ній 
потреби немає. «Удень Бог світить, а ввечері гасову лампу запалюємо. 
Та й дітей у нас багато, боїмося, щоб де лиха не наробити. Дитя 
цікавиться всім, не вгледиш – біду матимеш». 

Хлопчиків у сім’ях емішів змалечку привчають до столярної 
параці. Справа в тому, що в мостищан існує традиція від’їзду чоловіків 
на заробітки. Роботи вони знають різні - аж до євроремонтів, але 
переважає в їх заробітчанських діяннях столярка. Ставищан скрізь 
цінують як робітників, бо ж вони не п’ють, не палять, не торгуються за 
копійку, совістливі, адже їхня моральність сформована їх 
християнською релігійністю. Хлопці після закінчення дев’яти класів із 
батьками і старшими братами вже виїздять на заробітки, привчаються 
заробляти гроші. .Далеко на заробітки чоловіки села не їздять, бо ж 
вважають що «то не сім’я, як когось із подружжя півроку дома немає». 

Історичні корені мостищенківської конфесії чітко не 
проглядаються. Ніхто не може відповісти на питання, як ця конфесія, 
яка сформувалася у США, потім попала на Прикарпаття і чому саме у 
Мостище. Скоріше це пов’язано із перебуванням в селі в минулому 
німецьких колоністів, які за віровченням були меннонітами-емішами. 

А між тим історія емішів починається з другої половини ХVІІ 
століття. Конфесія поставала як одне із відгалужень меннонізму. Його 
засновник – вихідець із німецької землі Ельзас – Якоб Амман не 
сприйняв деякі новації у віровченні меннонітів і обстоював більш 
консервативний релігійний шлях життя християнина. Саме від його 
імені й одержала свою назву ця релігійна течія. На початках їх 
називали амманітами, назва потім видозмінилося в амішів/емішів. 
Лідери емішів не є професійними служителями церкви. Вони 
обираються за допомогою жребія і займаються своєю діяльністю 
безоплатно. 

Перші послідовники вчення Аммана піддавалися жорстоким 
переслідуванням – їх спалювали на багаттях, топили в річках і в морі. 
Рятуючись від гонінь амманіти залишали рідну Німеччину і на 
початках поселялися в інших країнах Європи. Але оскільки ніде їм не 
дозволяли володіти землею, то, щоб зберегти свій сільський общинний 
спосіб життя, вони зрештою емігрували за океан. 

Засновник штату Пенсільванії Уільям Пенн, виходець з Англії, 
проголосив тут свободу віросповідань. Саме він надав притулок 
емішам на південному сході штатної території.  
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В 1865 році від емішів відійшли їх ультраконсервативні 

одновірці. Найбільш ліберальні групи поєдналися в перші два 
десятиліття ХХ століття з меннонітською церквою США й ввійшли в 
засновану у 1899 році Центральну конференцію меннонітів. Еміші, які 
не поєдналися з меннонітською Церквою, організували в 1910 році 
консервативну емішську меннонітську конференцію, яка в 1954 році 
була перейменована в Консервативну меннонітську церкву.  

Кількість американських емішів (їх тут ще називають 
амішами), які дотримуються архаїчних у своєму побуті звичаїв ХVІІІ-
ХІХ століть, з 1992 року подвоїлася. Інтерес до цієї релігійної 
спільноти помітно зріс в Америці після того, як два роки тому в одній 
із шкіл штату Пенсільванія у поселенні Нікель-Майнс було вчинене 
вбивство п’яти дівчаток-емішів. Злочинець, вбивши дітей, застрелився 
сам. Еміші, на подив світу, вибачили вбивцю і надали допомогу його 
вдові. Прощеня емішами вбивці тоді викликало більшу зацікавленість 
конфесією, ніж саме вбивство і його мотиви. 

Загалом у США послідовників Аммана нині десь до 90 тисяч. 
Кількість їх останнім часом неухильно зростає завдяки зростанню 
терміну життя емішів, відмові їх від контрацептивів, порівняно 
низькій дитячій смертності. 

Дві третини американських емішів проживають у штатах 
Пенсільванія, Індіані та Огайо. Найбільша їх спільнота в останньому. З 
1992 року громади емірів з’явилися в штатах Арканзас, Колорадо, 
Мен, Міссісіпі і Західна Віржінія. Характерним є те, що 80% молодих 
людей не залишають емішістські громади при досягненні повноліття. 
Нині більше половини емішів США – люди віком молодше 21 року. 
Лише невеличкий відсоток приросту дають емішам новонавернені.  

Еміші при своєму розселенні традиційно віддають перевагу 
регіонам із дешевими землями і сільським способом життя. В США є 
ряд сільських районів, в яких компактно проживають еміші. Розміщені 
вони десь в 3-4 годинах їзди від Вашингтона і Нью-Йорка. Оскільки 
еміші не сприймають технічну цивілізацію, зокрема електрифікацію, 
то цей округ Ланкстер в Пенсільванії ще називають «країною без 
дротів». Головне місто округу і центр «країни емішів» - Інтеркорс. В 
дослівному перекладі ця назва означає «схрещування». Саме тут 
перетинаються дороги з Філадельфії вПітсбург й із Ньюпорта в Ерн. 
Спочатку місто називалося Кросс-Кіс – «Схрещені ключі». Еміші в 
місцинах їх компактного поселення зберегли спосіб життя і побут 
таким, яким його мали їх предки ще в ХVІІ столітті. Ферми емішів із 
величезними амбарами і вітряками розкидані на величезній степній 

території. Жінки тут ходять у довгих платтях з фартухом і в чепчиках, 
чоловіки – бородаті, але безвусі, у чорних повстяних (хлопчаки – 
солом’яних) шляпах, у штанах на підтяжках. Дорогами округу 
Ланкстер їздять візками із впряженими в них маленькими конячками. 
Череди корів ганяють тут босоногі хлопчаки. 

Поселення емішів відрізняються величезними амбарами. Ці 
емішські сараї будує вся спільнота поселення, інколи збирається для 
цього 200-300 односельчан.  

Між собою еміші спілкуються німецькою мовою, навіть Біблію 
читають в перекладі її Мартіна Лютера. Проте всі вони добре знають і 
англійську. 

Еміші Америки дуже рідко пов’язують своє сімейне життя з 
кимось поза своєї спільнотою. Робиться виняток лише для 
послідовників меннонітства.  

Всі 12,5 тисяч емішів округи Ланкастер – потомки пари 
десятків сімей, які емігрували з Європи сюди на початку ХVІІІ 
століття. Саме тому написи прізвищ на поштових скриньках багатьох 
сімей тут повторюються – Фішер, Лепп, Шольцфус та ін. Живучи 
своїм відособленим життям, вони не втручаються в життя 
навколишніх щодо них людей й водночас не пускають їх у свій світ. 
Існуючи у своєму власному світі і нібито в іншій історичній епосі, 
еміші декілька місяців протягом року навіть живуть за власним часом 
– вони не переводять годинники на зимовий і літній час. «Не 
вписуючись» в адміністративну систему сучасної Америки, еміші, тим 
не менше, самі об’єднані в округа, де їх проживає по 25-30 сімей. 
Декілька таких районів обслуговує один єпископ. Диякона і 
священиків обирають мешканці кожного округу. Ці вибори 
відбуваються досить оригінально. Присутні на зібранні висувають 
декілька кандидатур. Перед ними кладуть таку ж кількість Біблій, але 
в одну із них вкладено білий папірець. Хто із висунутих візьме цю 
Біблію, той і стане новим священиком. Дияконів в громади призначає 
єпископ. Як і в Мостищах, в Америці еміші також не мають 
спеціальних церковних споруд. Вони по неділях збираються у когось в 
будинку. Сидять на стільцях без спинок, які приносять з собою. 
Служба починається із співу релігійних гімнів без музикального 
супроводу. Потім – урок по Священному письму. Біблія для емішів – 
єдиний путівник в житті. 

Еміші мають три «кити» свого життя. Це – Біблія, громада і 
сім’я. Ось так вони й живуть. Весь тиждень працюють на своїх 
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фермах, зайняті проблемами сім’ї, а щонеділі збираються в одному із 
своїх будинків на церковну службу, вивчення Біблії.  

В Америці еміші виявляють байдужість щодо освіти своїх 
дітей. Вони погоджуються ще на восьмирічну освіту їх. Для цього 
будують за свій кошт свою школу, утримують її. Від матеріальної 
допомоги держави в організації освіти дітей еміші відмовляються. 
Учителями в цих школах постають незаміжні жінки, освіта яких – не 
більше восьми класів. Це щоб вони не говорили щось зайве дітям, а 
навчили переважно читати, писати і рахувати, викладали їм історію, 
географію і мови – англійську і німецьку. В школах емішів навчають 
також співу й малюванню.  

До лікарів американські еміші не звертаються. Власне, і 
потреби в них не мають, тому що є дуже здоровими людьми. 
Запорукою цього є постійна праця і здорова, незахімічена їжа.  

Американські еміші останнім часом не прагнуть якось 
відгороджуватися від суспільства. Чоловіки навіть беруть участь в 
президентських виборах. Здолана замкнутість проживання. Еміші 
подорожують не лише по Америці, а й виїздять за кордон, насамперед 
до далеких родичів й одновірців у Німеччину. У себе вони приймають 
гостей-одновірців з інших країн. Та й в своїх поселеннях вони долають 
кордони своєї домівки. Всередині емішської спільноти існує традиція 
ходити в гості до друзів і родичів без запрошення. 

Нещодавно представники американських емішів приїздили в 
Мостище. Їх прийняли тут надто гостинно, але про подальшу 
співпрацю під час цієї зустрічі мова не йшла.  

Еміші нині вже не так строгі у затриманні своїх дітей в рамках 
своєї сім’ї. 16 років – це переломний вік для молодих емішів. В цей рік 
юній людині дається свобода вибору – залишитися серед своєї 
громади або ж вийти у великий світ. Але, що характерно, 98% молоді 
віддають все ж перевагу останньому. Характерним є те, що з тими, хто 
порвав з релігією своїх батьків, вони більше не спілкуються, навіть не 
розмовляють при зустрічах.  

Нрави американських емішів надто суворі. Якщо хтось скоїть 
серйозний, з точки зору їх моралі, вчинок, то на нього накладається 
тяжке покарання. Це – «вигнання», яке виражається в тому, що цю 
людину ніхто не зауважує. Для людини, яка вихована й жила за умов 
емішівського колективізму, таке покарання є відчутним, болячим. 
Вона всяк прагне виявами свого способу життя зняти його, стати 
взірцевим християнином. Відтак еміші постають у США як виразники 
чистого християнства, його високих моральних засад.  

Серед емішів в окрузі Ланкастер- відзначає соціолог Дженіс 
Іджленд, який вже 25 років вивчає громади послідовників Аммана, - 
рідко знайдеш склочника або взагалі людину із шумним, нестримним 
характером, а тим більше з депресією чи схильністю до самогубства. 
Це є спільнота тихих і скромних пацифістів. Таку поведінку дуже 
рідко відзнайдеш на фоні загального психологічного ландшафту 
сучасної Америки».  

 
 

*** 
 
 
Відтак в Мостищему на Тлумаччині маємо один із 

оригінальних виявів християнської релігійності, коли конфесійна 
громада прагне до самоізоляції, відокремлення «від світу», по-своєму 
реалізуючи принципи християнського віровчення. Еміші щирі у своїх 
почуттях, щедрі у своїй гостинності і водночас щасливі у своєму 
незнанні світу. Відтак, як пише журналістка Світлана Мартинець, 
відвідавши мостищенських емішів, «ніхто не знає, кому живеться 
краще: оцим простим й ззовні дивакуватим людям, чи нам, які все 
життя женемося за грошима, славою, кар’єрою, пошуками кохання, 
піднімаємо на ноги дітей і... старіємося на самоті». 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
Фонд «Україна-Русь» презентував книгу «Росіяни – не «рускіє» і не 

слов’яни». У 2005-2006 роках група молодих науковців із 
Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру провела 
цікаве дослідження. Вони перевірили 240 сімей, утворених 
громадянами, чия українська етнічна належність достеменно відома 
бодай у двох поколіннях. Їхній геном виявився найближчим до наших 
західних сусідів – хорватів, чехів, словаків, поляків і лише після того – 
до росіян.Відтак,- як говорить один із авторів книги С.Семенко, - саме 
західні слов’янські народи є для нас «братами», а росіяни – просто 
сусіди... Річ у тому, що суто слов’янськими в «колисці» росіян були 
тільки три племені: в’ятичі, радимичі і новгородські словени. А 
п’ятдесят (!) інших племен, котрі складали основу для російської нації, 
мають угро-фіно-тюрко-монгольське походження. Тому й немає чого 
дивуватися, що генетично слов’янським походженням нині можуть 
похвалитися лише 10-12 мільйонів із 120 мільйонів росіян». Отже, те, 
що Московсько-Праволславна Церква прагне довести якусь етнічну 
спорідненість росіян і українців, є міфом, точніше – брехнею 
великодержавних російських колонізаторів. На відміну від росіян 
українці є моноетнічною нацією, бо ж всі дев’ять племен, які 
слугували основою для формування сучасної української нації, були 
слов’янськими. 

З Львівщини і Тернопільщини приходять тривожні чутки: невідома 
істота нищить сотні кролів, індиків і курей в селах, випиваючи 
їхню кров. Почерк її діянь ідентичний: два глибокі прокуси на шиї – 
жертви складаються рівнесенько в один ряд – собаки бояться гавкати, 
навіть вилазити з буди. Потвору назвали чупакабра (з ісп. «козячий 
вампір»). Утворені в ряді сіл своєрідні загони самооборони хочуть 

вбити чудовище, 
чергуючи ночами у 
засідку почергово. Дітей 
увечері батьки на вулицю 
не відпускають. На 
Тернопіллі чудовисько 
нібито вже вбив один 
мисливець. Убитий звір не 
подібний до відомих, 
оранжевий, задні лапи 
довші від передніх, з 

рогами і корпитами, швидко бігає на двох ногах, як людина, навіть 
стрибає подібно до кенгуру, морда тупа з двома іклами, шерсть 
прилизана, а то й взагалі голий, тіло не має чіткої форми. Характерно, 
що всі, хто бачив чудовище описують його майже однаково. 
Розбіжності лише в описанні морди – подібна поросячій, подібна 
мавп’ячій, щось середнє між собакою і людиною, чи то бульдожа, а чи 
ж кроляча Надійшли чутки про появу «чупакабрі», який нападає вже й 
на людей, із Волині і Закарпаття. Силі і хитрості невідомого 
дивуються всі, кому на власному подвір’ї довелося побачити сліди 
його злочинів. «Нові клітки. Шурупи на дверцятах – з палець. Усе з 
корінням вирвало, одинадцять кліток знищило_розповідає надія 
Максимів із села Глигняни. – На світанку гадали: жарт дурнуватий чи 
фільм жахіть? Усі кролі подушені й рядами покладені». То ж версія, 
яка з’явилася в деяких газетах про собаку, тут явно не спрацьовує. 
Собака на таке не здатна. Та й масовість вражає. В цих же Глинянах 
кролевбивця місяць бешкетує. «У Гаранта – 10, у Гончаруків -12, в 
Максиміва – понад 40 кролів роздер, говорить голова сільської Ради 
Михайло тимняк. - Цей звір збитки робить і в Погорільцях, 
Косичах,Підгайчиках, у Перегноєві, Вороняжі. І в сусідніх 
районах...Душить бідних кролів і немає на те ради». Вже навіть на 
сектантів стали списувати. «То не звір, а люди-вампіри, - кажуть 
глинянці. Хлопці бачили, як біля цвинтаря очі світилися». З’явилася 
версія, що то загублена чи залишена тваринка чужопланетянами. 
(Експрес. – 11-18 червня). 

Знахідка науковців ставить під сумнів 
біблійну картину творіння світу. Вчені 
знайшли і повернули до життя новий вид 
бактерій, який пролежав понад 120 тисяч 
років під трьохкілометровою глибою 
гренландського льоду. Незвичайний 
мікроорганізм, який має всього 0,9 мікрона 
в довжину і 0,4 – у товщингу, нагадує 
примітивні форми життя,які існують на 
інших планетах. Herminiimonas glaciei не 
небезпечні для людини.  

Науковці із Манчестерського університету, 
дослідницьку групу яких очолював 
Джон Сазерленд, повторили самозародження РНК із неживої 
матерії. Сенсацією є не тільки те, що людина повторила один із 
елементів генетичного апарату і на крок наблизилася до створення 
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життя своїми руками, Сенсацією є й те, що нуклеозіди одержані із 
звичайних неорганічних елементів і у звичайних земних умовах під 
впливом тепла і світла. Англійці наголошують, що вони хотіли 
повторити саме природне зародження життя. Директор Інституту 
святого Фоми Аквінського в Києві о.Адам Добжинсь  кий так 
відреагував на назване повідомлення: «Спочатку треба виждати, що 
скаже про відкриття англійців 
інший науковий світ. На цей час я 
можу віруючим сказати лише одне: 
не бійтеся, що віра й наука можуть 
вступити у протиріччя. Для нашої 
віри принциповим є те, що Господь 
створив світ і все живе. А як саме 
він це  робив – безпосередньо, а чи 
ж навіть тим шляхом, про який 
говорять англійські дослідники – 
це питання не є істотним. Що 
стосується наявного нібито 
протиріччя із Святим Писанням, де 
сотворіння світу подається інакше, 
то не треба розуміти все буквально. 
Там є і метафори, і відгомін 

уявлень тих людей, які 
записували Божественне 
Одкровення».Відтак католики 
офіційно визнають, що шляхом 
еволюції Господь може творити 
світ. Православні ж часто 
погоджуються із внутрівидовою 
еволюцією, заявляючи, що 
жодного факту міжвидової їм 
ніхто не показував. 
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враховується те, що така інформаційна діяльність журналістів підпадає під кри
мінальну відповідальність, бо ж вони в такий спосіб ображають почуття віруючих 
людей, формують негативний погляд на них, сприяють міжконфесійному проти
стоянню.

Хочу декілька слів сказати і про конфесійну періодику. Ми одержуємо її із 
понад тридцяти конфесій. Якщо це внутріконфесійні видання, то їх упередже
ність щодо інших віросповідань ще можна зрозуміти і якось виправдати. Йде 
конкурентна боротьба за віруючого, а відтак і за фінансові надходження. Але ж 
при цьому все ж треба дотримуватися критерію правди, а не оббріхування (а 
частіше маємо саме останнє). До того ж, якщо це християнське видання, то не 
треба нехтувати закликом Ісуса Христа любити ближнього. І не просто ближ
нього, а навіть ворога свого. То ж якщо для конфесії, якій належить та або інша 
газета чи часопис, інше віросповідання є єрессю, а відтак ворогом, то треба 
щодо його послідовників виявляти любов, а не зневагу, ненависть, писати про 
їх вірування правду, а не побрехеньки. Ще одне. Офіційні видання релігійних 
спільнот виявляють ще якусь поміркованість до факту наявності суверенної 
української держави, м суспільних процесів. Цього немає в неофіційній москов
сько-православній періодиці. Але ж згідно християнського віровчення церква -  
це не лише клір, а й миряни, мирянські спільноти. Прогляньте мирянські видру- 
ки Московсько-Православної Церкви України, зокрема газети «Мир» (Дніпро
петровська єпархія), «Новороссийский курьер» (Одеська), «Триєдиная Русь» 
(Харківська) і багато інших. Вони ж є відверто антиукраїнськими, сепаратистсь
ким, антидержавними. Для них більмом є Україна як незалежна держава і вони 
ладні віддати іі в якийсь новий Союз. Українці для них добре ще якщо малоро
си, а то й «русские вообще». Вони зневажають українську мову, українську куль
туру й історію, їх видатних діячів. Вони активно виступають проти входження 
України в Європу і НАТО. Діячі Московсько-Православної Церкви відхрещують
ся від цих видань тим, що, дивись, вони не мають архієрейського благословен
ня. Але ж немає і засудження цих видань за таке їх змістовне наповнення. В 
Україні кажуть: мовчанка -  ознака згоди. Відтак керівництво цієї Церкви (пере
важно на єпархіальному рівні) мовчазливо погоджується із тим, що пишуть ці 
ЗМІ, а відтак випускають їх як тих песиків, щоб вони дзяволіли на неприйнятну 
їм суверенну Україну, її національне відродження. Що господар не скаже, те 
цуценя протявкає. До того ж, всі ці видання видруковуються іноземною мовою, 
мовою вікового колонізатора українського народу, винищувача його культури і 
ментальності. До речі, в останньому з Московсько-Православними виданнями 
співзвучні в масі своїй і видання протестантських церков. Так, в Кам’янці-По- 
дільському, на споконвічній українській землі, виходить адвентистський часо
пис «Твій шлях». Окрім цих двох слів журнал не має більше жодного слова укра
їнською. То ж не тільки Московсько-Православні, а й протестанти часто поста
ють вірними ленінцями, продовжувачами політики Комуністичної партії 
Радянського Союзу, спрямованої на зросійщення українців і в такий спосіб зни
щення їх як нації. Тут я хочу тільки із цього загалу протестантів виокремити укра
їнських п’ятидесятників і лютеран.

Саме тому думаю, що важливою темою для світської преси мав би бути ана
ліз релігійних періодичних видань на предмет їх патріотичності, толерантності, 
політичної незаангажованості. Бо ж в деяких із них звучить прямо навіть заклик 
до невизнання існуючої влади, утворення якихось загонів для наступної бороть
би з нею. Та й маємо в цій пресі вже оспівування проросійських формувань 
козацтва.

Про що мали б писати ще світські журналісти, звертаючись до релігійної 
тематики. Насамперед про велику благодійницьку діяльність релігійних спіль
нот, про їх роботу в сиротинцях, будинках для престарілих, в лікарнях і в місцях 
ув’язнення. І тут позитивних прикладів більше, ніж достатньо. Чому б, напри
клад, не описати в газетах батьківську турботу про 220 дітей у сімейному прию- 
ті, організованому архімандритом Михайлом Логвином в Свято-Вознесенсько-
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му монастирі УПЦ МП на Буковині. Варта уваги та допомога медичним установам 
України, яка надається Церквою Ісуса Христа Святих останніх днів. А хіба легко вести 
християнсько-виховну роботу у місцях ув’язнення нашим п’ятидесятникам і хариз- 
матам. Чомусь ці та інші факти великого позитиву благодійницької діяльності світсь
кі журналісти не помічають. Доцільно також описати роль конфесій в процесах роз
будови суверенної України, в моральному вихованні, в українському національному 
відродженні, ліквідації трагічних слідів трьохсота ітньї колоніальної неволі. Частіше 
варто друкувати на шпальтах газет і часописів інтерв’ю з відомими релігійними дія
чами, ато  й завести щотижневу сторінку конфесій України й неупереджено познай
омити читача із всіма діючими в Україні релігійними течіями.

В інформаціях світських ЗМІ ще продовжує гуляти якийсь негативний жупел 
Великого Білого Братства. І хоч цієї конфесії вже й немає в Україні, але про неї зга
дують майже щомісячно, ляпаючи в такий спосіб водночас негативом на нові, як для 
України, релігійні течії. Але ж новий релігійний рух -  це не суто український, а світо
вий феномен. Причини його появи і поширення лежать поза нашою країною і є вия
вом світового релігійного процесу. Відтак поява нових релігійних течій у нас -  не 
випадковість, а закономірність У релігійній, як і в інших сферах суспільного і духов
ного життя, йде постійна боротьба нового зі старим. Саме в цьому контексті мала б 
підходити до НРТ і наша світська преса, а не подавати їх як якесь нещастя, лякати 
ними українців. Відбувається зміна парадигми християнства. Сьогоднішнього вірую
чого вже менше цікавить те, що буде з його душею десь в потойбічні. Його більше 
турбують питання, як з Божою допомогою можна бути щасливим тут, в роки свого 
земного життя. Це один із мотивів поширення і утвердження НРТ.

Регулярно проглядаючи світську періодику, відзначу її захоплення окультизмом і 
містикою. Майже кожна газета регулярно видруковує гороскопи, запрошення різних 
ворожбитів і цілителів. Відтак сьогоднішня періодика постає в масі своїй розсадни
ком забобонності, засобом сприяння містичному шахрайству.

То ж хотілося б, щоб релігійну тематику висвітлювали на шпальтах ЗМІ релігієз- 
навчо освічені журналісти, конфесійно незаангажовані, не заполітизовані, толерант
ні, доброзичливі до віруючих будь-якого віросповідання.

Чим ми, академічні релігієзнавці, можемо допомогти світським журналістам, які у 
своїй нелегкій праці звертаються до релігійної тематики. Насамперед постійними 
консультаціями. Приходьте до нас (Трьохсвятительська,4, кімн. 324, 413, 301), дзво
ніть (270-51-73, 278-51-49, 279-48-12), читайте наші видання. їх понад двісті п’ятде
сят, але для Вас важливим може бути насамперед наш «Релігієзнавчий словник» (К., 
1996). Користуйтеся нашою бібліотекою (Мазепи, 31/1) і залом періодики (Трьохсвя
тительська, 4, к.п.10). Десь в жовтні ми маємо намір провести дводенний семінар 
для цієї категорії журналістів, а відтак просимо заздалегідь подати свої заявки на 
участь у ньому (тел. 279-04-18).

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ

АНОНС
Редакційна колегія часопису вдячна всім, хто передплатив «Релігійну панораму» 

на друге півріччя. Ми просили своїх читачів написати нам про себе. Це дало б можли
вість нам у своїй роботі над текстами РП враховувати Ваші інтереси. Проте таких 
повідомлень одержали надто мало. Ми вже Вас повідомляли, що із-за фінансової 
кризи не маємо коштів на оплату літредактора, коректора, друкуємося в порівняно 
недорогому видавництві, а тому якість ілюстрацій бажає далеко кращого. З нового 
півріччя хочемо змінити нашого друкаря із-за останнього. Відтак якщо когось драту
ють наявні в часописі якісь помилки, стилістичні огріхи (одержали такого матюкливо- 
го листа нашого постійного дописувача), то, будь-ласка, не передплачуйте наш 
часопис, а кошти за наступне півріччя ми Вам надішлемо за першим Вашим прохан
ням. Тим, хто нас розуміє, щиро вдячні. Передплата не покриває і 25%  витрат на 
видрук «Релігійної панорами». Спонсорів знайти не можемо, бо ж скоріше ми не вмі
ємо їх шукати. Добра Вам -  А.Колодний.
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