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ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ НАУКИ І ОСВІТИ
Шановний Читачу! Останнім часом все частіше на шпальтах газет і на телепередачах 

з’являються представники релігієзнавчої науки. А водночас поруч з процесом входжен
ням вищої школи України в Болонську систему освіти постало питання подальшої долі 
релігієзнавства як навчальної дисципліни. Як обов’язкового курсу релігієзнавства вже не 
буде. Запропоновано декілька релігієзнавчих тем включити до обов’язкового курсу з 
філософії, а сам предмет виставити на вільний вибір студентів поруч з іншими суспільни
ми і гуманітарними дисциплінами. Що стосується першого, то тут, зрозуміло, двома 
галопно прочитаними темами, скажімо «Релігія як духовне і суспільне явище» і «Релігія і 
Церква в Україні та сучасному світі», весь змістовний обсяг релігієзнавчої дисципліни 
подати не можна. Як тут бути? В деяких вузах ректорат своїм рішенням залишає курс 
релігієзнавства як обов’язковий. Це вже залежить від того авторитету, який мав у вузі 
цей предмет і його викладач. Треба водночас думати і про позалекційні релігієзнавчі 
навчальні заходи. То ж гадаю, що доля курсу тепер всеціло в руках талановитості його 
викладача: зуміє він інформативно і науково зацікавити студента -  курс буде читатися як 
вибіркова дисципліна, не зможе зацікавити із-за нудотного і поверхового викладання -  
його в навчальних планах не буде. Відтак кожний, хто причетний до викладацької робот 
із релігієзнавства, має добре попрацювати над змістом лекцій з курсу, щоб зробити 
останній бажаним для студентів. Гадаю, що в цьому йому велику допомогу може надати 
наш часопис «Релігійна панорама». Щомісяця з нього можна черпати (і зацікавити цим) 
свіжу інформацію про релігійне життя в світі і в Україні, про багатоманіття конфесій, акту
альні проблеми їх буття.

Звичайно, можна давати певні знання про релігію і в інших навчальних курсах, але 
специфіка релігієзнавства саме в тому й полягає, що воно вивчає релігію не в цілому, а 
як ціле, в органічній сукупності всіх її складових і функцій. Релігія постає для нього не як 
статичне, а як динамічне явище. Предметом релігієзнавства є функціонуюча релігія, а це 
функціонування відбувається через взаємодію і взаємовпливи всіх її складових.

Проте мусимо визнати, що те релігієзнавство, яке викладається в українських вузах, 
є скоріше конфесійно-інформативним, ніж, власне, науковим. Одні й ті ж положення з 
приводу феномену релігії, її структури і функцій, історії і конфесійних визначеностей, 
якими оперували свого часу викладачі з курсу наукового атеїзму, повторюються нині в 
курсі з релігієзнавства, але лише інформативно, без опійних оцінок. Структура курсу з 
релігієзнавства майже повторює структуру курсу з наукового атеїзму, хіба що замість 
тем «Релігія і наука», «Релігія і мораль», «Релігія і мистецтво» та деяких інших з’явилося 
більше тем з історії релігії, тем про її конфесійні різновиди. В останньому ми так здрібни
лися, що «зайшли» в релігії давньої Індії, Китаю, Єгипту, Месопотамії, Греції, а сьогоден
ня релігії і конфесій розглядаємо нашвидку і з якимсь острахом, а тим більше уникаємо 
тем про функціональну природу релігії на суспільному та індивідуальному рівні її буття. 
Більше того, є у нас ще релігієзнавці, які пережовують те, що говорили про релігію нау
ковці XIX століття або ж що говорять про неї нинішні наші колеги на Заході, хоч на пере
вірку виявляється, що останні безпосередньо навіть не спілкуються з носіями релігійних 
традицій, витворюють лише якісь свої умоглядні їх конструкти. А це тому, що сьогоднішні 
викладачі релігієзнавства мають поверхові знання феномену релігії, особливостей її 
функціонування за умов постмодерну. Ті списки літератури, які вони подають у нашвидку 
видрукуваних ними поверхових підручниках з курсу, свідчать про те, що їх автори навіть 
не знають про наявність біля 300 монографічних, брошурних, збірникових і журнальних 
видруків Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ за останнє десятиріччя, праці науковців з 
деяких вузів, не беруть участь в тих чисельних наукових конференціях, зустрічах з релі-
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

Нагороду Президента України вперше одержує релігієзнавець. За значні 
заслуги у відродженні української України, сприянні вибудові в Україні її 
національних Церков, усуненню зросійщенного бачення історії України і її 
Церкви, наукове з’ясування дійсної функціональної природи релігії 
тернопільський професор Арсен Гудима нагороджений орденом «За заслуги».  
Стало відомо, що професор також став Дійсним 
членом Української академії наук Америки. В 
українському релігієзнавстві Арсен Гудима 
відомий не тільки численними науковими 
працями з історії релігії в Україні, а й як 
організатор на базі вузів Тернополя низки 
всеукраїнських наукових конференцій, зокрема 
шести Річинських читань, як науковий редактор 
більше десятка збірників релігієзнавчих праць. 
Особлива заслуга Гудими у воскресінні для 
української духовності і науки творчої спадщини Арсена Річинського. За його 
наукового співредакторства тричі вийшла у світ праця видатного 
українського мислителя «Проблеми української релігійної свідомості». 
Студенти українських вузів вивчають релігієзнавство по талановито 
написаних професором підручниках з курсу. Літа і підступний наступ на 
здоров’я А.Гудими різних болячок не пригнічують його. В своєму думанні і 
діянні він незламний. Можна вірити, що орден «За заслуги» перша, але не 
остання державна нагорода Арсена Гудими. Побільше таких синів мала б 
Україна, тоді б не стояло питання збереження її українськості і незалежності, 
мали б ми успішну і процвітаючу країну. Українська Асоціація релігієзнавців, 
тернопільський осередок якої десь півтора десятка років очолював Арсен 
Гудима, вітає його з нагородою і бажає незламності духу, нових творчих вдач, 
здійснення багатьох задумів. Такі як він – безсмертні. Особисто я горжусь 
тим, що маю такого відданого друга, однодумця, патріота України. Він знає 
«треба» і ніколи не скаже «не можу». Арсен – промотор добрих справ і надто 
творча людина. Здоров’я б йому доброго, то він зробить неможливе 
(А.Колодний). 

Експерти ЮНЕСКО, які відвідали Київ, вивчали питання приєднання двох 
об’єктів України – Андріївської та Кирилівської церков – до Софії і Лаври під 
одним номером як таких, що за своєю архітектурою і унікальністю 
розміщення гідні вважатися світовими цінностями, а не тільки українськими. 
Водночас експерти занепокоєні тим, що в Україні не дотримуються умови 
підтримання належного стану Софії і Лаври, зокрема продовжується забудова 
навколо цих святинь. Якщо останнє буде продовжуватися, то ЮНЕСКО 
розгляне питання їх вилучення із своїх списків. Експертів занепокоїло те, що 

навколо Андріївської планується різне будівництво, а на Десятинній – 
надбудови. Останнє, зрозуміло, змінить пейзаж, а він, як відомо, є необхідною 
умовою збереження «видовищності» пам’ятки. 

Антиукраїнські спільноти Криму – 
«Русская община Крыма», партия 
«Русский блок» та кримське 
козацтво – провели в Сімферополі 
мітинг під гаслом «Навеки с 
Россией» і «Долой бандеровскую 
самостийнисть!»,  на якому, окрім 

орательства відповідного змісту, 
було увіковічено на сте  нді кавалерів 
«ордену Іуди», окрім Мазепи, 
Кравчука й Кучми, ще й Ющенка. На 
адресу Ющенка і  міністра освіти 
Вакарчука учасники зборища 
вислали бандероль з українськими 

підручниками. В підсумковому 
документі заявлено: «Мы выступаем 
за единство православного Русского 
мира!». Подібні мітинги  відбулися в 
Севастополі, Ялті, Керчі, деяких 
інших містах Криму. Вони зібрали 
разом біля трьох тисяч українофобів, 
що окупували землі, належні 
кримським  татарам (Мир. - №33). 

Міжнародна практика ставлення до зруйнованих пам’яток закріплена 
Ризькою резолюцією. Вона визнає недоцільним ремонт і реставрацію 
відбудови раніше зруйнованих пам’яток, особливо уявних. Тому в Греції чи 
Італії, плекаючи автентичність, ніхто не відтворює Колізей чи амфітеатри, 
рештки античних чи християнських споруд. У нас же козакофільські 
сентименти Віктора Ющенка призвели до того, що в Батурині, замість 
мурованої цитаделі Батуринської фортеці, вибудували дерев’яну без будь-
яких достовірних свідчень про те, яким була ця будова у своєму 
первозданому вигляді. Лише на реставрацію палацу Розумовських витрачено 
45 млн гривень. І що ж? В палаці треба зробити не козацький музей із 
гетьманськими портретами, а справжній палацовий, з інтер’єром. Але ж 
оригінальних речей збереглося не багато. А відтак, навіть згідно навіть 
вітчизняного законодавства, об’єкт, зроблений за приблизним проектом, не є 
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пам’яткою. А між тим, як свідчить заступник голови Українського товариства 
охорони пам’яток історії і культури Микола Пархоменко, відтворювати 
неіснуючі пам’ятки, коли гинуть справжні, - неправильно. «Країна з 
катастрофічною швидкістю втрачає дерев’яні церкви ХVІ – початку ХХ 
століття. Щороку горять 10 храмів! Це унікальне явище у світовій культурі: 
на відтворення неіснуючих пам’яток держава виділяє у багато разів більше, 
ніж на реставрацію і збереження тих, що є. Це дуже вигідні проекти з точки 
зору освоєння бюджетних коштів, завищення обсягів робіт і зловживань. 
Також це важливий елемент політичного піару. Але є об’єкти, які 
заслуговують на більшу увагу, ніж Батурин. У Києві це архітектурний 
ансамбль Києво-Печерської Лаври. У жалюгідному стані Трапезна, фортечні 
мури. Варто згадати й унікальні пам’ятки дерев’яного зодчества. Таких 
церков, як в Україні, ніде не споруджували. Хочемо ініціювати створення 
державної програми з їх захисту... Раніше не відтворювали неіснуюче і 
невідомо яке. Скажімо, ту ж Десятинну церкву. Про неї говорять усі ці роки: 
мовляв, це перша кам’яна церква, доки не відтворимо її, не побудуємо 
державу. Але будувати там не можна, бо ніхто не знає, якою була Десятинна. 
То ж це буде новобуд! (Газета по-українськи. – 26 серпня). 

«Прошу, благаю вас Вікторе Андрійовичу, схаменіться, тому що і моє життя, 
і Ваше, і всіх 46 мільйонів в Божих руках, а Бог грошей не бере й від нього 
нічим (тим більше – мільйонами) не відкупиться ніхто». Ці слова належить 
понад 70-річній Наталії Вітруш із села Бутини, що на Львівщині. Вона  
відчуває свою ошуканість Ющенком, в обіцянки якого вірила, а тому просить. 
«Вірила, що багатії поділяться з бідними, бандити сидітимуть у тюрмах, 
вірила у ваші десять кроків 
назустріч людям. Таких 
обіцянок у вас було багато, 
але, на жаль, ви жодної не 
виконали... Ви не зробили 
жодного кроку назустріч 
людям. Врешті-решт я 
переконалася, що Україною 
керуєте не ви, а гроші 
(мільярди) тих, хто має бути 
за гратами, як ви самі це 
обіцяли на Майдані» (День. 
– 15 серпня). 

Газета «Вечерние вести» (№156) написала: «Бравурный марш «прощание 
славянки» пришѐл на ум, когда стало очевидно, что три украинских 
клуба один за другим покидают футбольную Лигу Европы… Ведь родные 
славянские команды прощались с европейскими иллюзиями, не 
воспринятыми и нещадно попранными их западными противниками». Я не 
такий вже й футбольний уболівальник, але, на противагу газеті, радий з того, 
що трапилося. Я б сумував, якби то були саме українські команди з України. 

А хто з українців уболіває чи ж знає, що то за «слов’янські команди»? Чи 
може з повною віддачею, в боротьбі за рідне, національне, бути в командах 
України той, хто грає за гроші, а не за честь і велич нашої країни? Я з подивом 
і обуренням сприймаю слова коментатора, коли він говорить, що «м’яч забив 
українець такий-то», а тут на екрані показують купленого африканського 
футболіста. Немає у нас національного футболу, а відтак і вболівати вже не 
знаєш за кого. У організованому футболі нині все продається і купується. 
Ніхто нині з національних українських Церков не благословляє на успіхи 
команди України. За Україну грає часто футболіст не з україно-
християнським хрещенням. То ж слава Богу за те, що так звані «украинские 
клубы» покидають футбольну Лігу Європи. Бабця мені колись казала: Бог 
палкою не б’є! Мудро сказано. Може колись господарі команд з України 
прийдуть до розуму (А.Колодний).  

Кияни самі розквиталися за той «беспредел», до якого вдалися монахи 
Свято-Троїцького Китаївського монастиря УПЦ МП. Захопивши одну із 
квартир, в яку силою вселилися було монахи і виселили з неї законного 
володаря Олександра Калашникова, протестуючи проти чорноризців не 
тільки повернули квартиру законному господарю оселі, а й зруйнували 
водночас і огорожу із колючого дроту, яким монахи із Московсько-
Православної Церкви декілька років тому обнесли обитель. Мешканці 
мікрорайону своєю акцією прагнуть прискорити судове вирішення земельно-
майнової справи між ними і монастирем. Мешканці 80 квартир обурені тим, 
що монахи зробили недоступними для них своїми огорожами-заборами і ліс, і 
озеро, де часто вони відпочивали, гралися їх діти. 

У серпні видрукувано Указ Президента України про відзначення 
державними нагородами України релігійних діячів. Відзначено 27 
служителів різних конфесій. Серед них, зокрема, значаться президент місії 
ЄХБ «Слово життя» Володимир Кунець, настоятель Володимирського собору 
міста Києва (УПЦ КП) протоієрей Борис Табачек, муфтій ДУМК Еміралі 
Аблаєв, головний рабин Києва і України Роувен Асман, президент Братства 
незалежних церков і місій ЄХБ України Сергій Дебелинський, єпископ УГКЦ 
Михайло Колтун, архієпископ УПЦ МП Гурій, протоієрей УПЦ КП 
Володимир Черпак, протоієрей УГКЦ Олекса Петрів, протоієрей УАПЦ 
Віталій Даньчак, генеральний вікарій греко-католиків візантійського обряду 
Австрії протоієрей Олександр Остгайм-Дзерович, ігуменя Козельщанського 
монастиря УПЦ МП Варсонофія та ін. 

Україна має неукраїнську державу. Проголошення її незалежності не змінило 
докорінно її владу. До 1991 року нею керувала московська окупаційна влада, 
хоч вона й складалася із росіян, українців, представників деяких інших 
національностей. Мирний розвиток державності спричинив те, що ця 
загарбницька влада стала владою незалежної України. Й нині Україною керує 
колишня окупаційна адміністрація та породжені нею клани, які контролюють 
економіку і фінанси держави. В Україні підтримувана росієфільською 
опозицією домінує кількістю парафій Московська Православна Церква, яка 
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насаджує ідею всеслов’янської єдності,. відродження імперії, зневаги до 
української духовності тощо. Нині Верховна Рада України не є органом 
української нації. За національним складом в ній лише третина українців. 
Неукраїнськість Верховної Ради видно по її роботі – не передбачена ніяка 
діяльність, зорієнтована на подолання російської колонізаторської спадщини. 
Парламент ідеологічно не український і не може нічого зробити для 
поширення національної ідеї. Відтак найважливіше нині для України – 
зосередитися на самій собі (Інформатор. - №33). 

Відомий журналіст і правозахисник Олексій Подольський, доля якого чимось 
нагадує сценарій Г.Гонгадзе, за винятком того, що його група офіцерів з тим 
же Пукачем, вивізши в ліс і полякавши, залишила живим, говорить про 
нинішнього Президента України В.Ющенка наступне: «Я пам’ятаю, коли 
ще проходила акція «Україна без Кучми», тоді особисто Ющенко мене назвав 
фашистом... Підписавши листа і назвавши нас – учасників акції фашистами, 
він зробив свій вибір... Опісля ми пробачили Ющенку це, розраховуючи на те, 
що він на хвилі Майдану прийде й буде щось робити, навіть намагалися йому 
допомагати, але він цього не хотів. Замість того, він сів на газову голку 
«РосУкрЕнерго», як свого часу Кучма, і став рабом «Газпрому». Поставив 
особисті інтереси вище за державні. Якщо оцінювати період президентства 
Ющенка з точки зору становлення громадянського суспільства, то я б його 
оцінив позитивно. Суспільство вірило в месію, героя, але ще Ісус сказав, що 
створювати собі кумира не потрібно. Ющенко став прикладом зневіри, і це 
добре, бо суспільство порозумнішало... Для мене все одно, хто буде 
президентом, бо ми вірили в Ющенка, але на виході отримали нуль. Головне, 
щоб прийшла та людина, яка між мільярдом і тим, щоб залишитися в 
українській історії, обере останнє» (День. - №142). Нині, в переддень 
президентських виборів, з’являються чисельні претенденти на державну 
посаду, які запевняють, що лише вони знають істинно правильний шлях 
розвитку нашої країни і можуть привести її до обітованого раю. Але при 
цьому ці претенденти, замість того, щоб йти на вибори під прапором 
соборності України, звинувачують своїх візаві у всіх смертних гріхах. Все це 
говорить про те, що ми ніяк не можемо знайти такого авторитетного ватажка, 
якому можна було б довірити штурвал українського корабля, бо ж маємо 
лише тимчасових лідерів, які чогось доброго протягом майже 20 років її 
незалежності нам не принесли. Та й що вони можуть принести, якщо всі вони 
– і президенти і кандидати на цю посаду (хіба що окрім Л.Кравчука) - були чи 
є неуками в проблемах масштабного управління, специфіки суспільного 
життя. 

Юнаків, які бажають стати священиками, в цьому році виявилося більше, 
ніж у минулому. Так, ректор Київської духовної академії і семінарії УПЦ МП 
архієпископ Антоній каже, що такий наплив абітурієнтів був лише в перші 
роки перебудови, коли інтенсивно відкривалися нові храми. В цьому році в 
КДАіС набрали дві групи по 30 осіб в кожну. Абітурієнтів було 240. В Києві 
конкурс був більший, ніж в Москві чи Санкт-Петербурзі. Приїхали поступати 

громадяни й із зарубіжжя, зокрема Сербії, Росії, Молдови і Румунії. Ректор 
КДАіС відзначив, що 45% бажаючих поступити на духовне навчання - 
випускники вищих навчальних закладів (Комсомольская правда в Украине. – 
12 серпня). 

Російський Президент Д.Медведєв вимірює значимість колоніальної неволі  
для загарбаних Росією народів своїм рівнем культури й освіченості. 
Звідси й витікає його невдоволення Україною, яка прагне подивитися на свою 
історію, в тому числі й церковну, своїми очима і критеріями світової 
цивілізації, а не поглядом історично неосвіченого російського Президента. 
Лідер УНП Юрій Костенко у цьому зв’язку слушно зауважив: «Я хочу 
сказати, що коли українська нація попала під вплив далекої від європейської 
цивілізації Росії, то це значно збавило рівень її культури» (Факты. – 14 
серпня). 

В поведінці короткорослого Президента Росії Медведєва нічого дивного  
немає – так він лише гідно продовжує традиції російського 
імператорського двору. Але далеко вражаючим є не те, що йому, як кажуть в 
його рідній Росії за подібної ситуації, «вожжа под хвост попала», а те, як 
реагують на цю «вожжу» потенційні спасителі нашої української Вітчизни. 
Реакція Віктора Януковича вкладається у нехитру формулу: «Господь 
призначив мене старшою дружиною!». Відтак, як ви розумієте, російський 
Президент мав на оці саме мій прихід до влади...». То ж нічого страшного в 
тому, що я вже двічі був тюремщиком, що в освіті я - «проффесор», немає. Я 
маю Господнє призначення! (Новая газета. – 13 серпня). 

Щорічні вересневі наїзди хасидів до Умані для відзначення їх Нового року 
біля могили цадика Нахмана (а це десь 20-25 тисяч 
паломників)створюють низку проблем для влади міста. Контролювати 
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ситуацію на невеличкій території -не більше 2,5 га), де висотна житлова 
забудова і хасидів товчеться, наче оселедців у діжці, місту не так просто. Тут 
навіть пройти, щоб нікого плечем не зачепити, не завжди вдається. Не кажучи 
вже про елементарне забезпечення життєдіяльності такої маси людей і 
дотримання санітарних норм. Тільки сміття, котре там з’являється купами, бо 
ж хасиди надто неохайні, треба вивозити кожні сорок хвилин. Радник 
міського голови С.Ліпінська розповідає: «У тому мікрорайоні зазвичай 
працюють два двірники. На період паломництва, коли утворюються цілі гори 
сміття, щоб підтримувати належний порядок, потрібно 12 двірників. А це все 
кошти. Так само і водопостачання. Щоб забезпечити хасидів, Умань має 
поставляти додатково 25 тисяч кубометрів води… Проблема виникла і в 
палатковому містечку, адже хасиди не придбали туди колекторну трубу, щоб 
з’єднати її з міським еколектором. Цього року гості прибули до нас із 20 країн 
світу, найбільше їх приїхало із США, Ізраїлю, Франції, Великобританії, 
Канади. Є також з Єгипту, Чилі, Аргентини, Ірландії та інших країн. І якби 
хасидам було погано в Умані, то вони б сюди не їхали. Уманчани за минулі 
роки вже вивчили хасидів, вони сприймають їхню релігію та спосіб життя. 
Тож і хасиди, у свою чергу, мають бути вдячні за це»(Україна молода. – 19 
вересня). 

Українське телебачення нехтує елементарними нормами загальнолюдської 
чи християнської моралі. Навіть «співаючий ректор» М.Поплавський 
відзначається цим. Пропонована 
ними естрада – це стриптиз-шоу або 
ескорт-  сервіс, суцільна реклама 
борделю. Це дівчата, які 
пропонують свої послуги по 
телевізору без телефону. Це нічого 
не має спільного з музикою взагалі і 
з ментальністю української 
музикальної культури, якій 
притаманна висока цнотливість, 
обожнення кохання. 

Програвши на Лондонській фінансовій біржі більше мільйона доларів у 
сподіванні заробити там 25% річних, лідер ортодоксальної іудейської 
громади Харкова Михайло вирішив вийти із ситуації в шулерський 
спосіб. Взявши в банку під заставу шести квартир іудейської релігійної 
громади 100 тисяч доларів, він залишив свій автомобіль біля банківської 
установи, де нібито повинен був передати гроші батьку, а сам зник, імітуючи 
в такий спосіб своє викрадення. Опісля зникнення грошей він мав списати на 
його «викрадачів-грабіжників». За повідомленням прес-групи СБ України по 
Дніпропетровській області, «викраденого» видала мобілка. Його арештували 
в одному із спальних мікрорайонів Дніпропетровська. 

Що ми знаємо про філософа релігії Миколу Боголюбова? В Університеті 
святого Володимира Києва в дорадянський час працював богослов-

релігієзнавець професор Боголюбов М.М. Тут він очолював кафедру, 
видрукував у 1916 році монографію «Философия религии». У зв’язку з 
відзначенням 100-літнього ювілею його сина, відомого математика Миколи 
Боголюбова в статтях про останнього промелькнули деякі інформації й про 
батька вченого. В 1010 році Боголюбови з Нижнього Новгорода переїхали до 
Києва. Дружина професора-богослова мала консерваторну освіту. Сім’я жила 
прямо в будівлі університету. У зв’язку з революційними подіями і 
громадянською війною М.М. Боголюбову прийшлося залишити університет і 
разом із сім’єю виїхати в полтавську глибинку – село Велика Круча і стати 
там настоятелем храму. Дружина М.Боголюбова скоріше всього була 
полтавчанкою. Скоріше на роки смути, щоб якось вижити, сімейство й 
поселилося в її батьківському селі. В сім’ї знали й шанувапи українську мову, 
вважали її рідною разом з російською. «Кобзар» всі Боголюбови знали майже 
на пам’ять. Батьки особливо турбувалися освітою синів Олексія, Миколи і 
Михайла. Свідченням цього є те, що Коля навчався лише в сільській школі-
семирічці і після її закінчення був зарахований, як здібний в фізико-
математичному знанні, навіть не маючи вищої освіти, до аспірантури. В 21 рік 
став доктором фізико-математичних наук. Всі сини отця-професора були 
поліглотами. Так, якщо Микола знав десять мов, то молодший Михайло – аж 
18.Після встановлення в країні затишшя сім’я повертається до Києва, але, 
зрозуміло, що знайти місце для роботи професору-богослову у вже радянській 
школі не вдалося, відтак сім’я вимушена була поїхати на батьківщину батька 
в Нижній Новгород. В 30-х роках м.ст. М.Боголюбов нібито за якусь 
антирадянську діяльність був арештований. Звільнення його з ув’язнення 
добився на той час вже відомий як видатний вчений-математик син Микола. З 
цією метою він особисто їздив на прийом до відомого радянського 
державного діяча Менжинського. Подальша доля професора релігієзнавця 
М.М.Боголюбова нам не відома. Видрукувана в Києві його монографія 
«Філософія релігії» значиться як перший том. Нам невідомо, чи було 
видрукувано 2-й том праці, чи, окрім цієї, ще є якісь інші роботи науковця. 
Попробуємо з цією метою вийти на його сина Михайла, який, маючи 91 рік, 
нині живе десь в Москві чи в Санкт-Петербурзі. Маємо намір також 
видрукувати новим накладом монографію вченого «Філософія релігії». 
Українські релігієзнавці відносять Миколу Михайловича Боголюбова до 
засновників в Україні такої складної сфери гуманітарного знання як філософія 
релігії (А.Колодний). . 

Бездарність і обмеженість української журналістики, примітив мислення й 
оцінок особливо виявилася при інформаціях про День знань. В пресі 
майже нічого не було про здобутки і проблеми української школи, кращих 
педагогів і їх досвід, про складнощі педагогічної праці, про моральне 
виховання і досвід вивчення християнської етики, про роботу духовних 
навчальних закладів та ін. Новини номер один: «Онучки Ющенка і 
Черновецького навчаються в одному класі», «Анатолій Кінах із дочкою-
першокласницею», «Онука президента Віктора Ющенка калатає першим 
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дзвоником», «Внук Черновецкого будет учиться вместе с дочерью Кинаха» і 
т.п В газетах постійно вміщують інформації про особисте життя спортсменів і 
відомих артистів, дають підрахунки їх енної кількості розлучень і розписують 
це так, що кожна, читаючи такого змісту статті дівчина, ніякого гріха не 
вбачатиме в тому, щоб розлучитися, а чи ж навіть виставити на люди свої 
тілеса, як до того вдається, скажімо, Тіна Кароль. Ще Гегель, оцінюючи 
картину Тиціана «Каяття Марії Магдалини», зауважив, що вона так красиво 
кається, що кожна дівчина, яка захоче бути такою ж красивою, перед тим 
забажає згрішити. Відтак газети-масовки – це пропагандисти аморалі, пліток, 
непотребу, окультизму, вбивств. Все це подається в них як буденність життя, 
а відтак і невеликий гріх. Ще одне. Журналістика України у своїй масі є 
неукраїнською. Перегляньте її масовки... В більшості їх Україна як незалежна 
країні, із своєю багатою духовною спадщиною, самобутнім народом не існує. 
Навіть в тому, що в православних України відсутнє прагнення мати свою 
Помісну Церкву, а жити в московському ярмі, є неабияка «заслуга» 
українських масовок. Згадаймо останнє. Вони в масі своїй розписували 
швендяння російського Патріарха Кіріла по українських теренах і «не 
помітили» відзначення в Києві у присутності тисячі священнослужителів 
Свята хрещення Руси-України УПЦ Київського Патріархату, відзначення 
роковини хрещення українськими греко-католиками. Замість того, щоб 
служити засобом утвердження ідеї поєднання Православ’я України, 
орієнтувати суспільство на це, преса шукає «смажені фактики», щоб ще 
більше його роздирати, протиставляти Церкви, Схід і Захід, політиків 
(згадаймо клоунаду Шустера), прислужувати Москві, хоч ще з студентської 
лави журналісти мали б запам’ятати слова Тараса про її «сміття». Газети не 
формують почуття української громадянськості, гордість від того, що ти є 
українцем, прагнення до вільності й успішності. Масовки не прореагували 
належно на базікання людини із зірваним дахом, ошалілого у своїй 
розперезаності російського Медведєва, як «не помітили» те, що, приїхавши в 
Україну, у низці своїх виступів московський духовний колонізатор Кіріл 
навіть не звертався до цього слова, базікаючи лише про єдність слов’янства і 
т.п. То ж постає питання: на кого і для чого так працюють журналісти 
масовок в Україні? Кому вигідна якщо не проросійська, то ніяка 
інформативність? (А.Колодний) 

Всіма своїми словами і діяннями протягом цього року Яценюк доводить 
свою далекість від принципів християнської моралі. Насамперед він 
виявився не людиною слова, а брехні й зради. Відомо, що його обрали до 
Верховної Ради за списком «Нашої України-Народної Самооборони». Він був 
одним із облич першої п’ятірки блоку. Теперішні передвиборчі кандидатські 
інтерв’ю Яценюка побудовані на повному заперечення програми НУНС, 
зокрема щодо визнання вояків ОУН-УПА борцями за національну 
незалежність, відміни депутатської недоторканості та ін. Він виявив 
прагнення відкликати свій підпис під зверненням керівництва країни про 
План дій із надання Україні членства в НАТО, обміняти шматок газової труби 

України на участь в раді директорів «Росгазпрому». Яценюк кичиться тим, 
що не стояв на Майдані і що тоді був членом команди В.Януковича. Але ж 
відомо, що саме завдяки Ющенку (а не Януковичу), завдяки БЮТ він займав 
вищі посади в Держбанку, Міністерстві закордонних справ, Верховній Раді. А 
тепер, дивись, він засуджує політику Президента, солідаризується із 
хамською заявою Д.Медведєва щодо України і обклеїв всю Україну своїми 
абстрактними гаслами. Лише невідомо, за які кошти він збирається 
реалізовувати обіцяне. Бовкати можна будь-що, а як те зреалізувати. Можна 
думати, що Ю.Тимошенко для підняття свого рейтингу не хотіла б 
зреалізувати те, що обіцяють ті, хто поза владою, але рветься до неї. І ось цей 
хамелеон, який зрадив ту програму, з якою був обраний до Верховної Ради, 
хоче стати Президентом країни . То ж Яценюк – не людина слова, а брехні. 
Його разюча постійна змінюваність і зраджуваність становить загрозу для 
України. (Україна молода. – 21 серпня). 

Жодний із потенційних кандидатів у Президенти України (окрім 
В.Ющенка), виборовши цю посаду, не буде сприяти діяльності українсько 
зорієнтованих Церков, а всіляко сприятимуть діяльності Московсько-
Православної Церкви України як бажаної для держави. І в цьому чогось 
дивного немає, бо ж за національністю вони не є українцями. Так, про 
В.Януковича Павло Мовчан сказав: «Він із Білорущини і не є носієм нашого 
генетичного коду. Янукович так і не відчув, що таке Україна і що він до неї 
причетний» (Україна молода. -21 серпня). Яценюк –напівукраїнець і напів 
єврей. Тимошенко нібито вірменка. Тігіпко – не Тигіпко і т.д. 

Почаївську Лавру треба повернути у державну власність. Тернопільська 
облрада зацікавилася тим, чи законно і на якій підставі вона була передана в  
користування Московсько-Православній Церкві України і вилучена зі складу 
Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника, хто стояв за 
цією передачею. Облрада утворила спеціальну комісію із вивчення питання. 
Відомо, що в 2002 році облрада виступила проти цієї передачі, висловилася за 
залишення храмового комплексу у державній власності, бо ж внаслідок цієї 
передачі він втрачає свій статус 
пам’ятки архітектури 
загальноукраїнського значення. 
Між тим ситуація тепер така, 
що облрада не може сама 
змінити статус користування 
УПЦ МП Почаївським 
комплексом. Це залежить від 
Кабміну України, від того, чи 
погодиться Юлія Тимошенко 
скасувати розпорядження 
уряду №438 від 17 липня 2003 
року як таке, що суперечить інтересам України. При розгляді питання 
потрібно враховувати те, що Лавра у своїй храмовій розбудові має 



12                                         13 
завдячувати Українській греко-католицькій Церкві, якій він належав в 1713-
1832 роках. Саме тоді були побудовані основні храми комплексу. То ж УГКЦ 
має право порушувати питання повернення їй збудованого нею в 
Почаївському комплексі Створена Тернопільською облрадою контрольна 
комісія має не ллише питання законності передачі Лаври УПЦ МП, а й 
перевірити дотримання Московським Патріархатом земельного та 
міграційного законодавства. Останнє особливо важливо, бо ж приїздять в 
Лавру з Росії нібито лише на три місяці, а живуть в ній насправді постійно. 
Голова фракції облради «Свобода» Олег Сиротюк зазначив: «Нічого 
українського в УПЦ МП немає, вона відстоює інтереси іншої – імперської – 
держави. Це є політичний придаток кремлівської верхівки, де батюшка під 
рясою носить погони ФСБ. Ми ж на своїй землі, Богом даній землі, повинні 
самі вирішувати, яка у нас має бути церква. Українські національні святині 
мають належати українській церкві». Облрада виступає за повернення святині 
українській церкві з декількох причин. По-перше, вона є давньою саме 
українською святинею. По-друге, нинішні володарі Лаври – батюшки 
Московського Патріархату – грубо порушують норму української 
Конституції про свободу віровизнань: на території монастиря згідно 
розвішаних плакатів розмовляти українською мовою не можна, бор ж «Бог 
української мови не розуміє», а всі, хто не належить до МП, є «врагамі» і 
«разкольнікамі». По-третє, розростаючись, Лавра незаконно прихоплює все 
більше землі. По-четверте, має місце порушення міграційного законодавства: 
монастир заселили чужоземцями ( Свобода. – Вересень). 

Дворушність Ялтинської влади засвідчує такий факт. На головній 
набережній міста будується під патронатом секретаря міськради О.Боярчука 
капличка, на паркані якої висить щит із написом: «Строительство часовни на 
набережной памяти собора великомучеников и исповедников российских». 
Далі йде перерахування і описання того, в ім’я чого зводять капличку, а це: 
вбивство царської родини, репресії проти діячів православної Церкви і борців 
проти радянської влади. Нижче звучить заклик громади 
Хрестовоздвиженського храму УПЦ МП до ялтинців і гостей міста вносити 
кошти на будівництво на зазначений на щиту рахунок. Водночас набережна, 
на якій будується капличка, носить ім’я В.Леніна, а в місті є ще вулиці 
Більшовицька, Дзержинського, Свердлова, Куйбишева, Кірова та ще 
кільканадцяти тогочасних комуністичних вождів, які причетні до смерті 
«нєвіновно убієнних». 

Пройшло два роки з того дня, коли знахабнілий намісник Києво  -
Печерського монастиря архієпископ Павло зруйнував на в’їзді в Нижню 
частину комплексу цегляну арку і ковані ворота (середина ХІХ століття, 
архітектор Певен Спарро), подаючи це як вимушений захід. При цьому 
владика не пояснює цю «вимушеність» тим, що через ту арку не могли 

заїздити на територію монастиря фури і прийшлося скоїти самоправство, а 
тим, що нібито споруда перебувала в такому стані, що могла з дня-на-день 
завалитися, хоч то було далеко не так. За нищення пам’ятки культури до 
цього часу ніхто ще не постраждав, а розперезаний Петро Лебідь продовжує 
творити на території Лаври нові руйнації, голосно кричучи, що нібито у 
світських інституціях, розташованих в Києво-Печерському культурно-
історичному заповіднику «б’ють байдики п’ять тисяч співробітників», а 
нібито насельники керованого ним монастиря 
не б’ють ще більші байдики і мають якусь 
більшу користь для України і її національного й 
духовного відродження, не відзначаються 
русофільством (Україна молода. -25 червня). 

«Це неправда, що я не люблю Ющенка, - сказав 
намісник Києво-Печерського монастиря 
архієпископ Павло. – Я не люблю лише 
диявола і шкодую, що він відпав від Бога. За 
Ющенка я молюся, правда, зі скрипом. З 
Віктором Андрійовичем в цьому будинку ми 
фактично жили разом з 1994 року. Сюди він 
приходив дуже часто протягом чотирьох років – з 1994 по 1998. Ми 
проводили разом цей будинок і територію до порядку, працювали разом і в 
саду. Він інколи відпочивав, лежачи на моєму ліжку. Тут він писав вірші про 
природу, зустрічі, любов та інше. У 1999 році, перед призначенням його 
прем’єр-міністром, він о пів на дванадцяту ночі прийшов до мене. Я сказав 
йому: «Віктор Андрійович, благословляю вас нести цей хрест». Ми хрестили 
його дітей. Він запрошував нас, скажу сучасною мовою, на корпоративні 
вечоринки в Національний банк... Тоді ми спілкувалися з ним дуже часто. До 
сьогоднішнього дня спілкуємося з його першою дружиною Світланою. 
Світлана Іванівна – прекрасна жінка. Дуже його любила, гадаю, любить і 
нині. Вона його не засуджує за вчинок розлучення, який він здійснив. 
Говорить: «Допоможи йому, Господь!». Їй, зрозуміло, тяжко. Вона шкодує, 
але що трапилося, те трапилося. В її будівлі є церква, в якій служать наші 
батюшки. І сьогодні син Ющенка Андрій приходить, бере благословення» 
(Сегодня. – 19 березня). Відтак тоді, коли відбувався процес становлення і 
утвердження Церкви Київського Патріархату, коли партії національно-
демократичної орієнтації мали помітну силу, коли відбувалося становлення й 
активна діяльність Товариства української мови, вирішувалося питання 
розбудови української України, Віктор Ющенко був по той бік барикади. 
Перейшовши її, він різними механізмами поєднання і співпраці посприяв 
фактичному зникненню з активного національного життя тих партій, які 
прагнули поєднати свою долю з «Нашою Україною». 
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Андріївський храм Києва у небезпеці. 

Комплексне обстеження церкви виявило, 
що деякі конструкції споруди і стилобату 
не придатні для експлуатації. Має місце 
нерівномірне осідання будівлі. За останні 
1,5 місяців пішов інтенсивний розвиток 
тріщин. Почала тріщати мармурова 
підлога, скло у вікнах. Підготовлено лист 
на ім’я Кабміну про небезпеку 
перебування людей у храмі і необхідність 
його тимчасового закриття. На проведення 
невідкладних протиаварійних робіт 
Кабмін України вже виділив 10 млн 
гривень при потрібних 27. Цього року 
планується закріпити пагорб, ліквідувати 
його аварійний стан, зміцнити фундаменти 
церкви, зробити гідроізоляцію та 
інженерні мережі, а наступного року 
будуть проведені реставраційні роботи 
самої церкви: інтер’’єри, екстер’єри, покрівля, позолота, стилобат та ін. Біля 
ста свай діаметром одного метра занурять у схил на відстані 1,06 метра, ще 
270, але менших, по 30 см, будуть під папертю. Глибина занурення свай - 15-
17 метрів, тобто вони мають досягнути щільного грунту. Сваї будуть 
використовувати лише буронабивні. Це коли в землі буром просвердлюється 
отвір, туди вставляється каркас із арматури, який заливається бетоном. Ця 
технологія хоч і дорога, але вона безпечна для храму, бо ж вібрацію тут 
допускати не можна. П’ять свай на початок серпня було вже встановлено. Всі 
роботи розраховані на чотири місяці. Люди працюють у 2-3 зміни. 
Планується змінити також і зовнішній вигляд крутосхилу. Дерева, які ростуть 
на ньому і є переважно самосівом, вирубають, все засіють травою, бо ж 
коріння дерев також сприяють зменшенню упругості схилу. Водночас 
надходить інформація і про аварійний стан Софійської дзвіниці. Досліджуючи 
її фундамент, виявили, що цегла верхнього шару його вже як порох. 
Актуальним відтак є також укріплення цегли фундаменту дзвіниці. 

В одному із чисел РП ми інформували, що через співробітника російського 
консульства в Одесі, який покінчив життя 
самогубством після викрадення його 
важливих документів, йшли кошти з РФ 
на утримання, «тіньове» фінансування 
різних підконтрольних Росії 
українофобський спільнот в Україні, а 
особливо на Одещині. Ці структури, а це 
переважно біляправославні структури, 
слугували засобом реалізації російського 

впливу в південному регіоні України, який одеський єпарх УПЦ МП 
Агатангел іменує Новоросією. Певно це послужило підставою для МЗС 
України потім оголосити небажаною особою і Генерального консула РФ в 
Одесі Олександра Грачова. Останній проводив нелегальну агентурну 
діяльність для забезпечення підтримки політичних кроків Росії щодо України 
з ключових напрямків. При цьому отримані Грачовим матеріали він доповідав 
через керівництво російських спецслужб безпосередньо Володимиру Путіну. 
Проте із незрозумілих мотивів це ж МЗС відкликало свою рекомендацію. 

В Острозькій академії зусиллями отця Рафаїла Турконяка створюється 
школа перекладів священних текстів. Нещодавно отець презентував 
перший том своєї праці з порівняльного аналізу Острозької та Синодальної 
(або Єлизаветівської) Біблії. Мета дослідження – довести, що Єлисаветівська 
Біблія (1751 рік), яка стала миродальною, тобто єдиною для всіх 
Православних Церков, створена на основі Острозької Біблії, надрукованої 
Іваном Федоровичем ще у 1581 році. Рафаїл Турконяк завершив роботу над 
перекладом Острозької Біблії українською мовою, працює нині також над 
новим перекладом Біблії українською, здійснюючи при цьому переклад її з 
грецької, єврейської та латинської мов. У планах отця здійснити переклад 

українською творів Отців Церкви, написаних 
грецькою і латинською мовами. А їх 161 том – 
першою і 217 – другою. Саме з метою дати 
українському читачеві вперше його рідною 
мовою цей християнський здобуток і 
усвідомлюючи величезний обсяг роботи і 
багаторічну перспективу здійснення цього 
титанічного задуму-праці, почесний професор 
ОА, завідувач кафедри богослов’я університету 
Р.Турконяк і створює школу молодих 
перекладачів. Сам він знає італійську, 
англійську, німецьку, грецьку мови, вільно 
володіє латинською, давньогрецькою, 

арамейською та староєврейською мовами. Це не то, що дехто, не знаючи мов і 
не маючи професійної освіти з української філології, здійснює переклад Біблії 
із російського видання і подає його повнодостатнім (День. -23 червня). 

Кардинал Любомир Гузар вважає, що «Помаранчева революція була не 
політична, а радше суспільна демонстрація. На жаль, змарнована, бо її 
використали політики і, як на мене, не дуже щасливо. Це було так – нарід 
сказав – без багатослів’я, але своєю присутністю, - що хоче правди і 
справедливості. Хочуть служби народові, а не використання народу. Політики 
ж народ поділили на «помаранчевих» і «біло-синіх»... Якщо називати когось 
із політиків «помаранчевими» - це немов би приписувати їм великі чесноти. 
Але ми бачимо, що більшість із них не інакші, як усі решта. Вони не 
заслуговують так називатися... Наша Помаранчева революція, на мою думку, 
була унікальна річ. У Європі за останніх кільканадцять років не відбувалося 
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нічого подібного... То була дуже Українська революція, специфічна, 
неповторна...» (За вільну Україну. – 30 липня). 

Президент України В.Ющенко говорить: «Сьогодні потрібно визнати, що в 
наших держав (мається на оці Україна і Росія – РП) немає спільної історії, як 
немає спільної історії в українців із татаро-монголами, з Польщею і Австро-
Угорщиною. У кожного народу своя історія. Так, був час, коли ми жили в 
рамках однієї імперії, але також був час, коли ми вчилися в одній школі: як у 
кожного з учнів – своя біографія, так у кожної держави – своя історія». А ось 
приїхав Головний московський піп і патякає про якусь спільну історію, 
єдність і т.п. В тій спільній історії, про яку галасує Кирило, українці були 
колонізованими, а росіяни – колонізаторами. На наших кістках, засланих до 
ГУЛАГів борців за нашу незалежність, вони будували ту історію, яку 
Патріарх Московської Церкви вважає спільною. Вона спільна в часі, але не в 
становищі росіян і українців. Українці були колонізованим етносом. 
Колонізація виключила їх з процесу історичної творчості (Україна молода. – 6 
червня). 

Глава УГКЦ Любомир Гузар дуже шанує Ющенка за його українськість. 
«Він насправді старається збудити український патріотизм. То є не для того, 
аби когось ненавидіти, або проти когось щось діяти. Ні! А для того, щоби ми 
були свідомі, хто ми є – не як політичний соціум, а як нарід... Але мені 
здається, що його політична поведінка не дуже успішна... Ющенко мало 
виявляє себе як політик. Робиться таке погане, негативне враження, наче 
Служби Президента використовують його і роблять із ним, що хочуть» 
(Україна молода.- 30 липня). 

Відомий львівський історик-професор Ярослав Дашкевич на питання, кого він 
вважає моральним авторитетом для українців, сказав: «Моральним 
авторитетом в минулому у нас завжди була українська Церква. Дуже прикро, 
що тепер вона не виконує своїх завдань. Адже Церква мусить бути для 
людей «законодавцем» високого етичного рівня!» (Експрес. – 31.07- 
2.08.2009). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Архієрейський собор УАПЦ, в роботі якого брало участь 10 архієреїв, 
обговорив ситуацію в українському Православ’ї після візиту Патріарха 
Російської Церкви Кирила в Україну. У своєму Зверненні до Вселенського 
Патріарха архієреї Церкви попросили його розробити та здійснити цілісну 
богословсько-церковну програму, метою якої було б «утвердження в Україні 
кафолічності церковної свідомості»; залучити провідних богословів 
Вселенського Патріархату до вирішення української церковної проблеми; 
відкрити в Києві подвір’я або інформаційно-культурний центр Вселенського 
Патріархату. Найголовніше прохання у Зверненні – надати УАПЦ 
благословення на входження до складу Вселенського Патріархату на правах 

автономії. Як твердить речник УАПЦ протоієрей Євген Заплітнюк, «до такого 
кроку Церкву підштовхнули передусім недавні відвідини України 
Московським патріархом Кирилом. І перш за все тим, що він зовсім не 
намагався ліквідувати наявний розкол між Православними Церквами в 
Україні. Навпаки, ще й поглибив його». Друга причина – не вдалося поєднати 
УАПЦ й УПЦ КП. «Бо Патріарх Філарет побоявся, що вдруге – в об’єднаній 
Церкві на основі УАПЦ і УПЦ КП – його можуть необрати предстоятелем, - 
зауважує протоієрей. – УПЦ КП вирішила діяти самостійно» (Експрес. - 
№126). Делегація Константинополя вже навідала УАПЦ. 

Московсько-Православна Церква України множить осередки російсько-
православного трутнівства, яке далеке від природи української 
православної духовності. Про це свідчить незначна кількість монастирів і 
насельників в них у власне українських православних Церквах і велика 
кількість монастирів і монахів у московсько-православної Церкви. В УПЦ 
МП з кожним роком зростає кількість монастирів і насельників у них, які, 
власне, є непотрібною структурою на теренах Українського Православ’я і 
засобом денаціоналізації українців. Це загони російського опору вибудові в 
Україні Помісної Церкви, розбудови української духовності постають 
інституціями з витягування на своє утримання коштів від і так злиденних 
православних мирян. Згідно новозавітного вчення вірянин сам, без якихось 
посередників має йти до Бога. Більше того, розширюючи свої володіння, 
монастирі грубо нехтують правами громадян країни. Це виявилося на початку 
серпня в Київському Китаєвому, коли зграя чорноризців, використовуючи 
силу, викидала людей із їх помешкань на вулицю під дощ з посиланням на те, 
що приміщення їх проживання колись належали монастирю. І це робили ті, 
хто називає себе християнами, талдичить про любов до ближнього. Тут 
принагідним є міркування професора Московської духовної академії 
А.Кураєва: «Це теж форма смиренності: не стилізувати себе під мандрівного 
злиденного ченця, а смиренно користуватися тим, що дають тобі люди і 
Церква». Наш Сковорода називав таких смиренців «стовпами необтесаними» 
(5 канал, 8 серпня). 

Архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ Ігор не вірить в те, що 
Вселенський Патріархат зважить на прохання автокефалів України з 
огляду на складні відносини між православними Церквами України, 
окремими єпархіями в самій УАПЦ та між Константинопольським і 
Московським Патріархатами. «Думаю, для частини УАПЦ, яка діє в Україні, 
було б мудрішим не відмежовуватися від решти своєї Церкви, а разом із нею 
прийняти як данність ухвалу закордонної УАПЦ від 1995 року, за якою 
діаспорна Церква вже 14 літ перебуває під омофором Вселенського патріарха. 
Маємо разом із всією спільнотою УАПЦ у світі будувати дальшу основу для 
відновлення єдності православ’я в Україні – на засадах продовження традицій 
Київської митрополії Вселенського Патріархату. І в майбутньому, після 
поєднання всіх наших Православних Церков у єдиній, отримати погодження 
про автокефалію від Вселенського патріарха» (Експрес.- №126). 
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Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ все більше виявляє прилежність до 

тих принципів, які характеризують саме Українська Православ’я, 
зокрема до принципів відкритості й толерантності. Це засвідчує зокрема 
проведена нею 19-22 серпня ювілейна єпархіальна проща до Марійського 
духовного центру в Зарваниці, який, як відомо, є святинею греко-католиків. В 
парафіяльній церкві села біля чудотворної Зарваницької ікони Божої Матері 
було відправлено вечірню. Наступного дня в парафіяльній церкві відбулася 
архієрейська літургія, очолена архієпископом Ігорем Ісиченком. Владика 
освятив ікони та інші пам’ятки перебування в Зарваниці. Хресним ходом 
прочани пройшли до чудотворного місця й біля джерела явлень Пречистої 
Діви відправили акафіст. По дорозі додому прочани заїхали до Кам’янця-
Подільського, де в кафедральному римо-католицькому соборі відспівали 
«Отче наш». 

Отець Степан Ярмусь, який свого часу був керуючим Українською 
Православною Церквою Канади, ректором Колегіуму св. Андрія, редактором 
низки періодичних і книжкових видань УПЦ Канади, на схилі віку, після 
смерті дружини і вимушеного від’їзду сина на працю в УПЦ США, 
залишився один і, як він пише, навіть «забутим своєю церквою». На 
противагу цьому отця вже два рази запрошували на свої урочистості 
професори з протестантського університету. Нині отець перебуває в притулку 
еміритів у Вінніпезі (Канада). Він має ще свою парафію в Кенорі, яку також 
нове керівництво УПЦ Канади хоче у нього забрати. Але парафіяни 
підтримують отця-професора. Отець пише: «Парафіяни – моя рідня!». Вони 
заявили: «Забираєте його – беріть і ключі від церкви!». В листі до 
релігієзнавців України отець Степан пише: «Згадувати вас –радість моя! 
Вітаю друзів, бо тут їх не маю». 

УАПЦ відсвяткувала в Дрогобичі освячення новозбудованого храму 
Успіння Пресвятої Богородиці, який є найкращою сакральною спорудою в 
цьому прикарпатському місті. Освячував престол і храм Предстоятель УАПЦ 
митрополит Мефодій. Характерно, що в урочистостях брали участь 
представники православних різних юрисдикцій, греко- і римо-католики. Тут 
не було ні правих ні лівих, ні більшості ні опозиції. Свято зібрало декілька 
тисяч дрогобичан. Всіх вразила патріотична проповідь глави УАПЦ. Як 
відзначив мер Дрогобича Микола Гук (див. районну газету «Вільне Слово» - 
№33), «такої сили патріотизму не відчував у словах жодного з політиків. На 
деякий час зникло розділення конфесійне та політичне». 

Синоди Православних Церков України Київського і Московського Патріархатів 
утворили робочі групи для підготовки міжцерковних переговорів. Одні – 
схвалюють цей факт як вияв зближення церков та ліквідації розколу 
українського православ’я, а інші – налаштовані скептично, бо ж то нібито є 
ще одним виявом між церковних кулуарних ігор. Робочу групу УПЦ КП 
очолив митрополит Димитрій (Рудюк), а УПЦ МП – архієпископ Митрофан. 
За словами представника УПЦ МП, наразі не йдеться про створення 
Української Помісної Православної Церкви, «основними питаннями, які 

будуть порушені в діалоіз. – це питання визнання таїнств, питання дійсності 
їхніх хіротоній і питання регулювання канонічного статусу УПЦ КП – яким 
чином і на яких умовах вони можуть приєднатися до канонічної Церкви». 

Українська Автокефальна Православна Церква відзначила своє 20-річчя. 
Урочистості почалися у Львові святковою літургією у храмі святих Петра і 
Павла, в якому двадцять років тому священики Володимир Ярема та Іван 
Пашуля заявили про свій вихід із юрисдикції Московського Патріархату. В 
театрі ім.. Марії Заньковецької відбулася урочиста академія. Святкували 
ювілей в Івано-Франківську, Харкові та Кам’янці-Подільському. 

Настоятель Києво-Печерського монастиря архієпископ Павло, реагуючи на 
питання кореспондента газети «Сегодня» про допомогу Лаврі ЮНЕСКО, 
сказав: «А чим вони мені допоможуть? Рекомендаціями? Для чого вони мені 
потрібні? Коли монахи тут все будували, вони що, рекомендаціями 
ЮНЕСКО користалися? Вони будували все для молитви, для своєї душі, 
для бесід з Богом. І сьогодні мені ЮНЕСКО буде розповідати, як мені класти 
плитку і прокладати каналізацію? Хай краще дадуть кошти. Наші міністри 
написали, що багато що в Лаврі знаходиться в критичному стані – наприклад, 
що йде руйнування печер. Ми і самі це знаємо. А ось хто питав дозволу у 
ЮНЕСКО, коли напроти Лаври почав реконструкцію і будівництво 
«Художнього Арсеналу»? А може хтось дозвіл запрошував, коли будував 
поруч у парку Слави пам’ятник Голодомору? Із-за цього і йдуть руйнування. 
А коли ми починаємо реставрувати, то нас починають за це довбати. Якось 
один кореспондент із ВВС сказав, що, зайшовши на територію Лаври, він 
побачив Москву. Я говорю – слава Богу, що бачить Москву! В цьому бардаку 
українському нічого хорошого побачити не можна... Адже всі рахуються нині 
із силою Москви». Петро Дмитрович Лебідь, хоч і є малоосвіченим –два 
курси технікуму торгівлі і духовна семінарія, але є вже архієпископом. За 
роки його настоятельства Лавра зазнала найбільших руйнувань (Сегодня. – 
19.УІІІ.2009). 

 
 

СВІТ  ГРЕКО-  І   РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Три великі круглі дати відзначила у вересні Українська Греко-Католицька 

Церква – 20-річчя виходу з підпілля, 65-річчя відходу у вічність митрополита 
Андрея Шептицького і 25-річчя – Патріарха Йосифа Сліпого.Центром 
урочистостей був Львів. Датам була присвячена конференція в Духовній 
семінарії Святого Духу, Архієрейська Божественна літургія в 
Михайлівському храмі, урочиста академія в Львівській опері. Було 
переглянуто кінофільм «Спадщина Андрея Шептицького», який є першим із 
циклу «Історія Української Греко-Католицької Церкви ХХ століття». 

Аналогічну свого часу заяві Гітлера щодо Чехословаччини зухвалу заяву 
Президента Росії Дм. Медведєва православна газета Харківської єпархії 
УПЦ МП «Русь Триединая» (№8) озаглавила «Ющенко честно 



20                                         21 
предупредили». В цьому ж числі газети одним із заголовків сказано: 
«Украине пророчат войну в 2010 году и крах государства». На Слобожанщині 
Христа-Спасителя фактично замінили вже російським царем Миколою ІІ. В 
газеті вміщено інформацію «Под защитой царя!», в якій розписано Хресний 
хід на Чугуївщині, присвячений 91-й річниці ритуального вбивства царської 
сім’ї. 

Священик греко-католицької Церкви Севастіян вчинив у Львові 
святотатство. Знайшовши під час розкопок підвалу храму по вул. 
Кривоноса,1 у Львові масові, невідомі досі, захоронення, він намагався це 
замовчати, приховати. Знайдені людські кістки – черепи, гомілки, ребра та ін. 
- були складені не в труни, а купами в дерев’яні коробки, як складають 
будівельне сміття. Батюшка, дотримуючись конспірації, не прагнув ні до 
ідентифікації похованих у підвалі, не здійснив необхідну в таких випадках 
молитву. Треба бути повним невігласом, щоб не знати про важливість і 
делікатність такої знахідки, необхідність повідомити про це органи влади. Із-
за тієї грубості, в якій проводилися роботи, тепер достеменно не можна буде 
дізнатися, хто в підвалі був похований. Стало відомо, що отець Севастіян уже 
навіть підшукав місце для перепоховання кісток у Брюховичах. Поховати 
мали у тих же дерев’яних коробках і без ідентифікації знайденого. Наявні вже 
три версії належності поховань: жертви НКВС, перепоховання австрійцями 
захоронень монахів, могили людей з інфекційними захворюваннями. Як 
свідчать фахівці, оскільки об’єкт історичної спадщини безцеремонно 
понівечено, то адміністративна, а можливо й кримінальна відповідальність 
чекатиме на священика (Суботня пошта. – 15 серпня). 

Як в греко-, так і в римо-католиків України модним стає вшановування 
копій чудотворних ікон як їх оригіналів. В цьому числі часопису вже 
описано інші такі приклади. Ще один факт. Чудотворній іконі Лопатинської 
Божої Матері, що на Львівщині 250 років. Під час війни ікону було вивезено у 
Войціхи (Польща). Там вона знаходиться й нині. Її будуть пробувати 
повернути в Лопатинці після повної відбудови костелу. Нині тут вшановують 
копію, прирівнюючи її до оригіналу. Ось тільки незрозуміло, а чим же ця 
копія тоді відрізняється від інших ікон, які є в храмі? Копія ж з’явилася тут 
подібно їм і якоїсь чудотворності ніколи не виявляла. Таких копій інших 
чудотворних ікон можна намалювати уйму, а чи ж можна їх сприймати за 
чудотворні? Це вияв скоріше чудачества священнослужителів, які в такий 
спосіб хочуть піднести рейтинг свого храму, а відтак привернути паломників 
з метою одержання більшого прибутку. 

Папа Римський благословив і освятив золоті корони для Гошівської 
чудотворної ікони. На Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, на Ясній 
горі в селі Гошів на Івано-Франківщині відбулося коронування образу Божої 
Матері. Під час Архієрейської літургії відбулося урочисте накладання на 
образ корони і шат. Уже майже три століття тисячі паломників моляться біля 
цієї ікони та зцілюються, як твердить УГКЦ, не лише духовно, а й фізично. 
Щоправда коронована Папою ікона не є оригіналом. Це – віднайдена 

монахами монастиря Ясної гори копія Гошівської ікони монастиря. Коронація 
означає, що Церква немовби канонізує ікону, визнає її чудотворною, до якої 
люди можуть йти з паломництвом, звертатися молитвою. Коронацію 
оригіналу Гошівської ікони здійснив у 1747 році митрополит Анастазій 
Шептицький. Фактом коронації Апостольська столиця надала Гошівському 
монастирю декрет про оголошення його великою Базилікою, посвідчення 
прилучення його до центральної базиліки Марія Маджоре в Римі і залучення 
до великих Марійних відпустових місць Католицької Церкви у всьому світі 
(Львівська газета. – 13 серпня). Подібні Гошівському прилучення отримали 
106 святинь світу, що об’єднані духовно. Гошівська стала 107-ю. В Україні є 
ще одна святиня, внесена в зазначений реєстр раніше. Це - Упашківський 
монастир, в якому є дві чудотворні ікони – Матері Божої та Івана Хрестителя. 

Греко-католицька Церква відроджує сталінсько-хрущовське вирішення 
питання свободи віросповідань в регіонах свого домінуючого впливу. 
При цьому вона стовідсотково копіює політику Московсько-Православної 
Церкви і Комуністичної партії Радянського Союзу, виявлену комуністичною 
владою щодо неї в минулі роки. Це, зокрема, виявилося у тому погромі 
рідновірських святинь, який попи з УГКЦ влаштували в селі Саджівці 
Гусятинського району на Тернопіллі. Батюшки з парафій УГКЦ діяли по-
бандитському. Вони спалили й осквернили капище Перуна – місце 
паломництва вірян-рідновірів із всієї України. Вандали побили рідновірів, які 
захищали свої святині. Дехто із останніх попав у лікарню з переломами ребер 
і струсами мозку. Бандити-попи з УГКЦ в додачу ще й пограбували вірян 
традиційної конфесії. Вони, як злодії, зірвали золотий ланцюжок в одного із 
рідновірів, забрали у захисників капища мобільний телефон, годинник і 
гаманці. На відміну від греко-католиків, які сповідують завезену на українські 
терени релігію чужоземного,єврейського походження, не є як щодо України 
традиційним віросповіданням, сповідники «Родового вогнища рідної 
православної віри» відроджують традиційні вірування українського народу. 
Вони вірять в єдиного Бога – Рода. Поклоняються різним образам єдиного 
Бога – Перуну, Ярилу, Дажбогу. Так наголошує один із лідерів рідновірів 
Богомир Миколаїв. «Родове вогнище рідної православної віри» зареєстроване 
як всеукраїнська релігійна організація Державним Комітетом України у 
справах національностей і релігій, а відтак є в Україні рівноправною з тією ж 
греко-католицькою конфесією. Воно має 85 своїх громад в Україні та 35 в 
Росії, Білорусі, Казахстані та Німеччині. Конфесія звернулася до керівництва 
держави з проханням припинити греко-католицький геноцид і вандалізм 
щодо послідовників рідновіри. У своєму відкритому листі до глави УГКЦ 
Любомира Гузара вони наполягають на публічному вибаченні перед 
потерпілими, відшкодуванні матеріальних та моральних збитків, відновленні 
оскверненої рідновірської святині, демонтажу того хреста, який встановлено 
батюшками на місці зруйнованого капища. При цьому заявлено, що подібні 
греко-католицькому вандалізму дії щодо святинь їхньої конфесії рідновіри 
собі не дозволять. Вони мають високоморальну, а не бандитську культуру 
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міжконфесійного спілкування, шанують право кожного на свій шлях до 
надприродного. (За вільну Україну. – 13 серпня). Українська Асоціація 
релігієзнавців, сповідуючи принцип свободи віросповідань, у своєму 
листі главі УГКЦ засудила акт вандалізму, вчинений Греко-
Католицькою Церквою щодо святині рідновірів у селі Саджівці. УАР 
вважає, що в даному випадку Церква відроджує (але не щодо себе) політику 
комуністичного режиму у сфері релігійного життя, і погоджується повністю із 
вимогами рідновірської конфесії до керівництва УГКЦ. Саджівський погром 
знімає питання реабілітації УГКЦ, бо ж вона нині чинить щодо інших 
віросповідань те, що в 1946 році скоїли щодо неї і в цих погромах не вбачає 
щось протизаконне. . Україна розбудовує громадянське суспільство, в якому 
кожна людина – суверен у своєму релігієвиборі. Фашистськими методами 
діяти щодо послідовників інших віросповідань, а тим більше традиційних як 
для українців, а не привнесених з чужини, можна лише в тоталітарному 
суспільстві, Україна ж є демократичною країною. В Україні конституційно 
закріплена свобода віросповідань і жодна з конфесій, в тому числі й греко-
католицька, не має права нехтувати цим принципом. Міжконфесійні 
відносини й можливі непорозуміння цивілізовані люди вирішують через 
словесний діалог, а бандити – за допомогою кулаків, шляхом організації 
мордобою, тріщення ребер і голови. Вдавання до останніх методів вирішення 
питань міжконфесійних відносин засвідчує бездарність і безсилля священиків 
УГКЦ словесно довести достовірність свого віросповідання. 

Глава Клубу греко-католицької інтелігенції Іван Гречко так оцінив 
нинішній стан в УГКЦ: «За ці 20 років не дуже багато зроблено для добра 
Церкви. Але Церква жива, має необхідну структуру, багато вірян. Багато 
храмів. Але ми сподівалися на більше, думали, що в Церкві буде майже 
військовий порядок, слово архієрея буде, як закон, але так не сталося. Почали 
між собою гризтися монаші чини, миряни розділилися. З’явилися надмірні 
амбіції у молодих священиків, які у підпіллі тільки кадило подавали. А потім 
захотіли стати першими фігурами в Церкві. Цей «малий балаган» і нині існує, 
але Церква живе, вона складається із тих же людей, що й наша держава, і що 
маємо в державі, те ж маємо і в церкві»(Газета по-киевски). 

Зарваницька чудотворна ікона Божої Матері зібрала цього року до 
Марійського духовного центру понад 80 тисяч прочан із всіх регіонів 
України, а також із Італії, Іспанії, Польщі, Німеччини, Канади, Австралії, де є 
громади УГКЦ. В цьогорічній прощі взяли участь 18 єпископів і 
архієпископів, понад 300 представників чернецтва та понад тисячу 
священиків. Серед прочан був і Президент країни В.Ющенко, який відзначив, 
що цього року країна буде відзначати 20-річчя виходу УГКЦ із підпілля. 
«Держава зобов’язана сказати і, безумовно, дасть правдиву оцінку тих 
репресій, яких зазнала УГКЦ разом з іншими українськими церквами», - 
наголосив В.Ющенко. На чудотворному місці було відправлено Архієрейську 
літургію. Записки із своїми побажаннями прочани кидали у прозору скляну 

келію, де стоїть воскова фігура ченця, якому 1240 року з’явилася Чудотворна 
ікона Пресвятої Богородиці. 

Нещодавно видрукуваний лист, в якому тодішній керівник Компартії 
України Микита Хрущов повідомляє Сталіна про ліквідацію «уніатської 
церкви», як це сказав заступник начальника Державного архіву СБУ Сергій 
Конкін, з великою вірогідністю є автентичним. За його словами, в архіві СБУ 
історики нині знаходять чимало свідчень планомірного нищення УГКЦ 
вищим керівництвом СРСР. 

В бердичівському монастирі босих кармелітів, якому скоро 400 років, 
зберігається чудотворна ікона Божої Матері. Ікона ця коронована Папою 
Римським ще в 1756 році, але оригінал її втрачено в роки минулої світової 
війни. Копію ікони освятив у 1997році Папа Іван Павло ІІ. Вона вважається 
заступницею всієї України, а сам Бердичів є одним із найбільших святих 
місць для католиків. Щороку в місто приїздять тисячі паломників із всієї 
Європи, щоб вклонитися Діві Марії. Найвитриваліші йдуть до Бердичева 
пішки. Так, в липні цього року велика група паломників йшла майже 200 км з 
Хмельницького. Півтора тижні до Бердичева прочани з Харкова їхали на 
велосипедах. Серед пілігримів люди різного віку, різного фаху і статі. На 
головній площі міста відбулося свято вшанування чудотворної ікони. На святі 
був губернатор Ватикану кардинал Джованні Лойова, а також апостольський 
нунцій архієпископ Іван Юркович, єпископи РКЦ з України і багатьох інших 
країн. 

Синод єпископів УГКЦ звернувся до Президента країни з проханням 
визнати українських заробітчан трудовими мігрантами. Пасивна позиція 
держави, на думку Церкви, не лише хибна щодо людей, які працюють на 
Заході. Вона негативно позначається на іміджі України. «Своїм зверненням, - 
наголошує голова комісії у справах міграції УГКЦ Григорій Селещук, - ми 
хочемо спонукати державу до першого кардинального кроку у сфері трудової 
міграції, адже про скарги і проблеми наших громадян на заробітках у Росії чи 
країнах Європи чуємо щодня». За даними різних джерел за межами України 
нині працює десь 5-9 млн її громадян. «І всі ці люди для держави ніби не 
існують,- говорить Г.Селещук. – Тож першим завданням нашої ініціативи є 
визначення правового статусу українців за кордоном, а вже після цього 
займатимемось проблемою далі». В УГКЦ сподіваються, що в час 
президентської передвиборчої лихоманки хтось із кандидатів використає її 
ідею і втілить її в життя (Експрес. – 16-23 липня). 

Близько ста тисяч прочан із всіх куточків України і зарубіжжя прибули 
цього року до Зарваниці, щоб поклонитися тут Богородиці, попросити у неї 
заступництва та очиститися від гріхів. Дехто з прочан пройшов пішки сотні 
кілометрів, щоб засвідчити свою любов до Божої матері. Цього року в 
Зарваниці біля джерела святої Анни освятили басейн оздоровлення. Він 
сформований у вигляді хреста. І хоч цілюща водиця басейну крижана, тих, 
хто захотів зайти в неї, була безліч. Біля каплиці всі прочани залишали у 
спеціальних отворах папірці із написаними на них своїми заповідними 
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бажаннями. Цього року в богослужінні взяв участь глава уряду Ватикану 
Джованні Лайоло. Відбувся нічний хресний хід. На Архієрейську літургію до 
Зарваниці завітав і Президент В.Ющенко. 

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 

У Дніпропетровську відтепер молитви за будь-які потреби можна замовити 
СМС-повідомленням. Помолитися за контракт чи швидше повернення 
кредиту обіцяють служителі однієї з місцевих протестантських церков. За 
словами її пасторів, такі прохання вмить стали дуже популярними. «Я не 
думав, що до нас приходитиме стільки есемесок, - зауважує пастор 
Володимир Іванов, який запровадив цю послугу. – Щодня добрий десяток 
людей просить помолитися за них. 75% усіх прохань стосуються 
невиплачених кредитів. Люди бідкаються, що стали заручниками банків. Кого 
ж криза не зачепила, просто просить здоров’я чи сімейного щастя» (Експрес. 
– 10-11 липня). 

В кінці липня у м.Ясиня проходив німецькомовний християнський табір 
«Фрайцайт». Він був організований Фолькером Шмідтом, який є головним 
редактором журналу для тих, хто вивчає німецьку мову «Дер Веґ» (з нім. 
«дорога»). Відбір учасників, а їх було біля 40 осіб, відбувався на основі анкет, 
які надіслали читачі журналу. Все відбувалося згідно програми. Учасники 
мали можливість спілкуватися з носіями мови у маленьких групах (по 5 осіб). 
Кожна зустріч була присвячена одній з основних тем Біблії. Також були 
організовані «групи за інтересами», де німці розповідали про дружбу та 
сім’ю, убезпечення від СНІД та ін. Вечорами всі разом співали духовні пісні, 
грали у цікаві ігри, переглядали фільми німецькою мовою. Були організовані 
також маленькі подорожі, під час яких учасники милувалися чудовими 
краєвидами Закарпаття. 

Пішов у вічність на 72 –му році життя відомий релігійний діяч України 
Микола Адамович Мельник. В Церкві християн віри євангельської –
п’ятидесятників він був з 1957 року. З 1968 року - на пасторському служінні. 
Саме завдяки настирливості Миколи Адамовича у 1990 році було 
зареєстровано органами влади Статут ХВЄП. Українські п’ятидесятники 
стали функціонувати як самостійна релігійна організація поза всякими 
євроазійськими залежностями. Третій з’їзд Союзу ХВЄП України, що 
відбувся в травні 1990 року обрав М.Мельника своїм головою. Декілька років 
він також очолював Українське Біблійне товариство. Останні роки життя 
М.Мельника пройшли в США. Тут йому було присвоєне почесне звання 
доктора богослов’я. Саме завдяки настирливості Миколи Адамовича 
відбулося помітне відродження в Україні Церкви християн віри євангельської 
п’ятидесятників. Відділення релігієзнавства сумує з приводу смерті 
М.А.Мельника, який забезпечував творчу співпрацю з ним Правління Церкви 
п’ятидесятників. 

Вже вдванадцяте в Малині відбувся Всеукраїнський з’їзд християнської 
молоді України, який провела Церква християн віри євангельської 
п’ятидесятників. З різних куточків України сюди приїхало біля п’яти тисяч 
молодих християн. Були й білоруси, литовці і американці. Всі вони 
повторювали разом із пророком Ісаїєю слова, які стали девізом ХІІ з’їзду 
християнської молоді ЦХВЄУ : «Господи, ось я, пошли мене!». Різноманіття 
заходів було вражаючим. Всіх вразила атмосфера спілкування і багатство 
його форм. Білоруска Ганна написала: «Меня, как представителя из Беларуси, 
удивило отношение ваших властей. У нас не разрешили бы провести такой 
съезд. Так что цените, молодѐжь, такую возможность!». Декого не 
вдовільнила поява музики на фестивалі і вони зауважили: це фестиваль 
п’ятидесятників чи харизматів?. (Благовісник. - №3). 

Відповідаючи на низку питань, пов’язаних із 400-літтям баптизму як 
християнської конфесії, пастор баптистської Церкви, відомий політик 
Олександр Турчинов на питання щодо співвідношення політики і віри 
сказав: «Євангельську християни баптисти ставляться до політики, як і всі 
нормальні люди ставляться до того, що існує незалежно від їх відношення і 
сприйняття... Питання в іншому: політик, як і багато інших сфер людських 
відносин, може бути брудною, цинічною, жорсткою, якщо її роблять брудні, 
цинічні і жорстокі люди. І навпаки. Тому надто важливо, щоб в політиці, як і в 
інших сферах людської діяльності, було якомога більше відповідальних, 
чесних і сумлінних людей, які мають більшу відповідальність, ніж вимоги 
адміністративних чи кримінальних кодексів – відповідальність перед Богом. 
Тоді політика буде нести суспільству прогрес, гарантувати справедливість і 
захищеність. І це не пусті слова. Це засвідчує сучасна історія нашої 
цивілізації. Могутні держави Європи й Америки сформувалися і досягли 
свого економічного й політичного розквіту, коли в політику прийшли люди, 
які сповідували християнську мораль і протестантську етику. Зокрема, для 
США, як і для деяких інших високо розвинутих країн, нормальним постало 
те, що більшість президентів їх – протестанти, в тому числі й баптисти. Якщо 
керівники держави відступають від біблійного фундаменту, наступають збої, 
починаються проблеми і кризи... Такі основоположні поняття, як «не кради», 
«не лжесвідч», «не твори перелюб», «не вбий» зрештою мають бути основою 
як для цивілізованої політики, так і для успішного бізнесу» (Комсомольская 
правда в Украине. – 19 серпня). 

Аналіз часописів Свідків Єгови «Вартова башня» та «Пробудись» засвідчує, 
що в єговізмі існує однобічне розуміння феномену націоналізму. Свідки 
розуміють націоналізм лише як ідеологію й політику, яка проповідує 
зверхність національних інтересів над загальнолюдськими, панування однієї 
нації за рахунок пригнічення іншої (Пробудись. – Серпень). В такий спосіб 
відбувається ототожнення націоналізму із шовінізмом, нехтуються інтереси 
пригнічених націй, які через ідеологію свого націоналізму, що було і є 
характерним для українського націоналізму, прагнуть вивільнитися від 
пригнічення іншою, більш сильнішою нацією, від колоніальної залежності, 
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виступають за відродження своєї духовності, зрештою – вибудову своєї 
незалежної держави. Таке розуміння націоналізму Свідками Єгови за 
нинішніх реалій України, коли вона звільнилася від вікової колоніальної 
залежності за час перебування в Російській імперії, коли вона прагне 
національно і духовно відродитися, відіграє негативну роль, слугує тим 
російським проімперським силам, в тому числі й комуністичним, які прагнуть 
повернення до якогось нового Союзу, а то й реставрації комуністичного 
режиму, за якого українські Свідки (хай визнають це) бачили «Сибирь 
далѐкую». Послідовний націоналізм є інтернаціоналізм, бо ж він поважає 
право кожного з народів на самостійний розвиток. Він не тотожний 
шовінізму. Посилаючи своїх апостолів до різних народів, Ісус не нівелював їх 
національні особливості, бо ж із кожним з них вони говорили їх мовами. 

«Відокремлюючи церкву від держави, сповідуючи принцип релігійної свободи і 
свобідного усвідомленого права обрання своєї віри всіма, євангельські 
християни-баптисти також переконані в тому, - наголошує пастор ЄХБ 
О.Турчинов, - що людина не може роздвоюватися, мати подвійну мораль 
чи подвійні стандарти. Не можна бути зразковим у церкві і аморальними в 
житті. Християнин має бути прикладом в будь-якій своїй іпостасі: в церкві, 
дома і на роботі – незалежно від того, яке становище в суспільстві має і де 
знаходиться... Біблія дає єдиний стандарт поведінки» (Комсомольская правда 
в Украине. – 19 серпня). 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 

Близько дев’яти тисяч членів Української Християнської Євангельської Церкви, 
очолюваної єпископом Леонідом Падуном, прибули 24 вересня до Донецька 
на Всеукраїнську християнську конференцію. Віряни на ній були не тільки 
із різних областей України, а й з інших країн світу. В рамках конференції, яка 
проходила 24-27 вересня, 26 вересня був проведений спеціальний захід на 
тему «Роль Церкви у розвитку суспільства та держави», під час якого були 
розглянуті важливі питання розвитку духовності в Україні. 

В кінці листопада минулого року лопнула компанія «Кінгз Кепітал». У 
список звинувачених у махлярстві попав і пастор Церкви «Посольство Боже» 
Сандей Аделаджа. Його вину вбачали в тому, що він закликав парафіян 
«Посольства» нести свої гроші в цей банк. По справі було арештовано 
керівника піраміди «Кінгз Кепітал» Олександра Бандурченка і двох його 
помічників – Колесникова і Голованова. Незважаючи на те, що дехто з 
потерпілих твердив, що вони вклали свої кошти лише із-за настирливих 
наполягань Сандея, пастора все одно не арештували. При цьому він 
настирливо заперечував свою причетність до роботи і кризи банку. Оскільки 
9-тимісячний термін перебування під арештом Бандурченка закінчився, його 
вже випустили на свободу. Що буде далі із справи, про яку так багато було 
шуму. Сандей Аделаджа вважає, що цей «шум» затіяли з політичних 

міркувань. Випущений на свободу О.Бандурченко заявляє, що «весною 2007 
року Сандей Аделаджа – пастор церкви, яку я на той час відвідував, 
познайомив мене із Сергієм Голова новим та Ігорем Колесниковим, про яких 
сказав як про великих експертів з фінансових і земельних питань. 
Незважаючи на те, що я взяв під сумнів цих людей особливо після того, як 
дізнався про кримінальне минуле Голова нова, Аделаджа поручився за них. 
Пастор сказав, що потрібно довірити їм розміщення грошових коштів, які 
залучає компанія «КК». Більше того, він наполягав на тому, щоб саме 
Голованов вів фінанси компанії, бо ж інакше він прикладе всі зусилля 
(зокрема виступить перед паствою із закликом розірвати договір з «КК»), щоб 
обанкротити компанію... Сам пастор надто часто рекламував компанію в 
церкві... Гроші віддавалися Голова нову і Колесникову і знаходяться у них, а 
Сандей Аделаджа твердив неодноразово при багатьох свідках, що особисто 
контролює процес зростання коштів. Я не міг захистити свій бізнес, 
піддавшись тиску духовного лідера Аделаджі, допустив до зовнішнього 
фінансового управління його людей (голова нова і Колесникова). Ці махлярі 
не тільки не збільшили даний їм капітал, але й не бажають віддавати те, що їм 
було дано... Остання розмова із пастором Аделаджею відбулася у мене в 
листопаді 2008 року. Я наполягав, щоб його зовнішні керуючі дали звіт про 
використання грошових коштів. Пастор погодився, більше я з ним не 
спілкувався. Пізніше, уже в СІЗО, бачив по телевізору, як Аделаджа говорить, 
що взагалі мене не знає. Те, що він говорить про свою непричетність – 
неправда. В управлінні його «фінансистів» (Голова нова і Колесникова) були 
обороти «Посольства Божого», і тепер він боїться розголошення цього факту. 
Не розумію, що завадило Аделаджі відразу ж визнати те, що його обманули 
власні фінансисти. В близькому колі він це визнав, а публічно боїться по це 
час» (Газета по-киевски.- 4 вересня). 

Посольство Боже розраховує побудувати свій храм до 2011 року на 
земельній ділянці розміром 2,62 га, яку йому виділено на Дніпровській 
набережній ще в 2006 році. Будівля буде нагадувати ковчег. Висота її в три 
рази перевищуватиме Палац спорту (його висота 18,5 м). Храм матиме 
загальну площу в 30 тис. кв.м., актова зала вміщатиме 10 тисяч осіб. Проект 
ковчегу вже розроблено, скоро почнеться його будівництво. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

В Криму з’явилося нове мусульманське періодичне видання – щомісячна 
культурно-просвітницька газета «Мирас» (рос. мовою). В перекладі слово 
«МИРАС» означає «Наследие» («Спадщина»). Як зазначається в передмові до 
першого числа газети: «Сегодня перед крымским сообществом стоит вопрос 
не только о сохранении культуры и нравственности, но в большей степени о 
реанимации мощного духовного наследия мусульман, оказавшегося 
фактически на грани исчезновения. Тяжело просто наблюдать за тем, как 
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продолжается открытое уничтожение и расхищение нашего культурного 
прошлого, еще тяжелее видеть равнодушное отношение к этому самого 
народа… Также мы хотим помочь мусульманам Крыма разобраться в 
вопросах религии, опираясь на традиции и убеждения, которым следовали 
наши праотцы… Упорно навязывается мысль о том, что вера наших предков 
якобы не имеет ничего общего с Исламом, не может не тревожить и не 
волновать. Мы ставим цель разъяснять религиозные вопросы Ислама не 
только мусульманам, но и всем желающим познакомиться с нашей религией, 
религией добра, милости и любови». E-mail газети: miras- nasledie@ukr.net 

Відділ досліджень і перекладів Ісламського університету в Києві підготував 
випуск чергової серії книг «Історія наших предків». Серія розрахована для 
навчання дітей молодшого і середнього віку. В ній є книги про життя 
пророків, першим з яких був Адам, а останнім – Мухаммад. Є книги про 
благочестивих халіфів і поширення ісламу в їх часи. Серія арабською мовою 
схвалена Ісламським університетом «Аль-Азhар» (Каїр). 

Глава Духовного Управління мусульман України шейх Ахмед Тамім вітав 
присутніх 7 вересня на прийомі у Президент-готелі Києва з нагоди 
священного місяця Рамадан (що похвально) українською мовою. Він 
наголосив на тому, що цього року початок місяця Рамадан майже співпав з 
днем незалежності України. «Набуття державної незалежності – це подія 
великого історичного значення для всього народу України, а для українських 
мусульман - це особлива подія ще й тому, що з незалежністю України була 
створена перша в історії країни всеукраїнська організація, яка об’єднала 
мусульман різних національностей. Цього року нам також 18». Далі Ахмед 
Тамім сказав: «Своїм завданням наше Духовне управління має не лише 
підвищення духовного та освітнього рівня самих мусульман України, 
відновлення нашої культури, але і щоб донести до всього українського 
суспільства правильну інформацію про Іслам, виправити суспільну думку 
щодо місії пророка Мухаммада то Його спадщини, а також уберегти 
суспільство від екстремістських ідеологій. Українські мусульмани – 
невід’ємна частина українського суспільства і ми намагаємося робити свій 
позитивний внесок у його розвиток та розбудову нашої держави. І одна з 
основ нашої діяльності є відкритість до інших культур, розвиток контактів та 
об’єднання зусиль для подолання тих проблем, які є спільними для всіх нас». 

Саме завдяки кримським татарам Крим не став державою Ізраїль. Коли ще 
в 30-х роках м.ст. на його території з приєднанням частини земель південних 
областей України, а також Абхазії і російського чорноморського побережжя, 
почалася творитися Єврейська Радянська Республіка, то активно проти цієї 
іудейської інтервенції на споконвічні терени кримсько-татарського народу 
виступила татарська націоналістична партія «Міллі-Фірка», очолювана В. 
Абраїмовим. Можливо саме це спричинило те, що, як відомо, тоді було 
утворено Єврейську автономію зі столицею в Біробіджані аж на Далекому 
Сході. Але питання про «Ізраїль в Криму» було знову порушено на 
Тегеранській конференції 1943 року. Єврейське лоббі через Рузвельта 

тиснуло на Сталіна, вимагаючи все ж таки реалізації проекту «Кримської 
Каліфорнії», утворення на частині земель Союзу, зокрема в Криму, 
самостійної єврейської держави. Одним із елементів цього процесу постало 
звинувачення кримських татар у співпраці з гітлерівцями і депортація десь 
понад двохсот тисяч їх до Середньої Азії. Лише заснування держави Ізраїль 
на території Палестини зірвало реалізацію зазначеного проекту (Молода 
Україна. – 21 серпня). 

В Україні нині багато жінок-українок, які прийняли мусульманську релігію 
після одруження з кримськими татарами. Вони навіть збираються разом, щоб 
підтримати одна одну, поділитися досвідом. «Цьогорічний Рамазан для мене є 
другим, - каже Олена Саїдахметова. – Під час першого справили моє весілля. 
Я вже була заручена, однак із-за життєвих обставин ми з коханим не могли 
чекати кінця Рамадану і побралися уночі. До цього я була християнкою і 
дотримувалася Великого посту, що триває 40 днів. До мусульманських 
традицій звикнути було важко: не уявляла, як проживу день без їжі і 
води»(Експрес. – 21-23 серпня). 

ДУМУ, як зазначає шейх Рустам Гафурі, у своїй діяльності прагне відродити 
культуру і традиції тих мусульманських народів, які живуть на території 
СНД і України. ДУМУ намагається дати можливість кожній із 
національностей прилучитися до традиції предків на рідній мові. В газеті 
«Мінарет» відтепер друкуються матеріали, які нагадували б представникам 
різних націй про їх історичну батьківщину (Мінарет. - №72). 

Закликаючи до толерантності щодо себе, цебто Духовного Управління 
мусульман Криму, муфтій Криму Еміралі Аблаєв водночас не виявляє 
толерантність до багатьох інших конфесій, які не підпадають під ним 
визначений статус традиційних. «Людина, яка не знає своєї релігії, ніколи не 
буде поважати й чужої – ми це особливо відчуваємо, живучи в Криму»,- 
говорить він. А далі: « Я б хотів бачити підтримку з боку держави 
традиційних конфесій, які в Україні існують здавна, а не різних радикальних 
течій і сект. Я хотів би бачити українську державу таким суспільством, де б 
ніхто не осуджував, не ображав одне одного ні за національною, ні за 
релігійною ознакою. А це можливо лише тоді, коли держава буде 
підтримувати традиційні конфесії» (Український тиждень. - №32). 

Муфтій Криму Еміралі Аблаєв вважає, що «релігію в жодному випадку не 
треба втягувати в політику... Не варто й протиставляти релігію політиці. 
Кожного депутата чи іншого політика створив Бог, так само як і мене – й він 
так само потребує релігії, як і всі ми потребуємо політики. Нині люди зовсім 
не знають своєї релігії, і я вважаю, що держава повинна усвідомити це як 
проблему й допомогти її вирішити. Зокрема й матеріально» (Український 
тиждень. - №32). 

Як чинник применшення ролі і значимості Меджлісу кримсько-татарського 
народу і Духовного Управління мусульман Криму на півострові 
з’явилися такі відносно великі кримськотатарські об’єднання як «Мілі 
Фірка», група Надіра Бекірова, Намус, низка дрібнотних організацій, зокрема 
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Координаційна рада Хубедіна Хубедінова, «Мілі аркет партіяси», 
«Койдешлер» Ібраїма Воєнного та деякі мусульманські управління, що 
претендують на самостійність і непідвладність ДУМК. По Криму нині 
набирається десь 120 таких протестних осередків, їх керівництво планує 
збільшити їх до тисячі. Особливо протидіє всезагальнообраним 
кримськотатарським інституціям «король захоплень». Так в Криму називають 
лідера «Авдет» Даніяла Ахметова. Навіть кримські бютівці протистоять 
Меджлісу.  

Глава мусульман Криму Еміралі Аблаєв наголошує, що він не має ніяких 
проблем із Ахмедом Тамімом. «Ні дружби, ні 
ворожнечі нема й не буде.  Єдине, чого ми 
хочемо від нього: коли він приїжджає до 
Криму, погоджувати з нами свій візит. Зараз 
нас намагаються посадити за Круглий стіл із 
Ахмедом Тамімом. Який у цьому сенс? Ми 
Державному Комітету у справах 
національностей і релігій сказали: не може 
бути муфтій України самопризначений. 
Зберімо курултай усіх українських мусульман 
й оберімо муфтія України. Якщо держава 
вважає, що така посада має бути, то будь-
ласка, ми згодні. Інший варіант – Рада муфтіїв, 
аби рішення для українських мусульман 

приймали в одному місці. Процес створення Ради муфтіїв уже почався... 
Тепер у Раду, крім Кримського муфтіяту, ввійшли Духовне Управління 
мусульман України «Умма» та Київський муфтіят» (Український тиждень. - 
№32). 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 

Вареники для українців – обрядова страва з давніх давен. Жодне свято без 
них не обходиться. Цьогоріч з нагоди Дня незалежності в Києві пройшло 
змагання на швидкість поїдання вареників. Вони символізують культ 
небесного світила – Місяця. На численні свята і на щодень українці готували 
вареники з сиром, яблуками, маком, суницями, капустою, квасолею і навіть 
печеними буряками. Поливали їх медом та олією. Наші пращури вірили, що 
здоров’я і сили можна відновити, споживаючи вареники при повні. Причому 
тісто для вареників готували на вітамінному відварі з цілющих рослин. 

Наша міфологія має глибше коріння, ніж грецька. Вона зародилася 
щонайменше на три тисячі років раніше і має десь 14 тисяч років. Так вважає 
її дослідник В.Войтович. «До розуміння єдиного Бога наші предки йшли 
своїм, а не запозиченим шляхом, - наголошує він. – Щоб розробити 
генеологічну схему, в якій є понад 50 богів, я збирав інформацію по крихтах. 

Невдовзі зрозумів, що їхні назви для давніх українців не мали особливого 
значення, бо своїм божеством вони вважали природу. Уособленням вогню і 
неба для них був Сварог, блискавки і грому – Перун, сонця – Дажбог, води – 
Дана». В.Войтович наголошує на тому, що «наш північний сусід не має своєї 
міфології, натомість намагається привласнити чужу і називає її слов’янською. 
Однак слов’яни були лише одним із племен, що жили на нашій території». 

На Черкащині триває будівництво 
музейного комплексу «Трипільська 
культура». У планах – не лише 
експозиція, а й створення археодрому – 
невеликого поселення, де туристи 
зможуть проживати в умовах, 
наближених  до трипільських. Тут вони 
зможуть пізнати духовний світ 
трипільців, вшанувати їхніх богів, 
виконати їхні обряди. 

 
 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ  УКРАЇНИ 
 

В Українській Дніпропетровській місії Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів відбулася зміна президента. Тепер її очолює Дейл Едвін 
Нільсен. За професією він фізик, пенсіонер, працював у Lawrence Livermore 
National Laboratory. Свого часу Д.Нільсен був місіонером на Філіпінах. 

Йде до завершення будівництво храму Церкви Ісуса Христа Святих останніх 
днів в Києві. Вже на шпилі храму стоїть зі своєю трубою Мороній. 
Передбачається висвята храму в 2010 році. Дотепер вірні Церкви їздять для 
здійснення обрядів-таїнств в храми зарубіжжя. Ось як описує своє перше 
перебування в храмі у Фінляндії і виконання там обряду ендаменту й обряду 
запечатування на вічність зі своїми батьками Тамара Степанова: «Це – 
незабутні відчуття! Виконуючи обряди з іншими братами і сестрами, я 
відчувала постійне бажання брати в них участь якомога частіше, щоб 
допомогти тим, хто пішов під завісу. Мене переповнювали радість і щастя» 
(Ліягона. – Липень 2009). 

У Виноградові на Закарпатті живе 61-річна Наталія Мартишенець. З весни 
2002 року вона була в Італії на заробітках. Там вона мала зустріч із Далай-
ламою. Розмовляти з ним дозволялося лише хвилину. «Я зайшла до кімнати. 
Лисий чоловік в оранжевій тозі сидів опустивши голову – ніби у трансі. 
Обличчя його не бачила. Спитала французькою: «Де я зможу вижити?». А він 
відповів також французькою: «На чистій землі під відкритим небом. Тобі 
треба повернутися в рідні Карпати». За кілька місяців я була вже дома». 
Залишивши свою хату у Виноградовому, пані Наталія живе відтепер на дачі 
на Чорній горі. 
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Марина Борисюк з Києва, як член Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, 

вдоволена тим, що буття в Церкві спонукало її вести постійно щоденник. 
Кожен день – це маленьке ваше життя. І ви не маєте його викреслювати із 
своєї довгої життєвої дороги. У своїй статті в часописі «Ліягона» (Вересень 
2009) вона зробила таке застереженні: «»Якщо вам немає чого записати у свій 
щоденник, то варто замислитися – чи правильно ми живемо взагалі.живемо, 
чи вміємо цінувати неповторні події кожного дня свого життя» (Ліягона.- 
Вересень 2009). 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 
 
Лідер Української Народної партії Юрій Костенко, побувавши цього літа в  

Гренландії, описує так вірування інуїтів: 
«Гренландські ескімоси – християни, але не 
православні, а протестанти. Єпископ 
Гренландії – жінка, так само як і більшість 
священнослужителів. Водночас Ісус Христос 
для  гренландців – надто абстрактна фігура. 
Вони продовжують вірити у своїх богів. 
Наприклад, бог Добробуту виглядає як жінка 
на океанському дні, оточена китами, рибами, 
нерпами – всім, що споживають гренландці 
протягом тисячоліть. Вони також вірять у 

напівміфічну людину – Кеватока. Це чимось нагадує відому нам Снігову 
людину, яку всі бачили, але ніхто не зміг доторкнутися до неї. Згідно міфів, 
ескімос Кеваток втік із свого племені й зник, проте опісля в різний час і за  
різних обставин його бачили багато людей. Вінт – уособлення сил природи і 
один із богів Гренландії, оскільки для інуїтів природа – це і є Бог. Навіть нині, 
попавши у складну ситуацію, гренландці звертаються до  шаманів, які сотні 
років допомагали їм виживати за 
екстремальних умов» (Факты. – 14 серпня). 

МІСТИКА 
 
Влітку на курортах Криму збільшується кількість і зростає активність 

різних «народних цілителів». Вони, рекламуючи себе, заявляють, що 
знімають зглаз, порчу, родове прокляття, допомагають вийти заміж чи 
позбутися якихось болячок та ін. Особи ці, які не мають ніякої медичної 
освіти, заробляють на шулерстві не менше, ніж естрадні співаки, які влітку 
приїздять сюди на гастролі. Ось одна дамочка із Москви обіцяє за 5 днів 
вилікувати псоріаз. Чудо лікування у неї складається з двох етапів, кожний з 
яких коштує 300 грн. Люди масово пішли на рекламу: хворобу не вилікувала 
– зникла у невідомому напрямку. За чудо-послугу – діагноз хвороб по хребту 
діагност здирає по 5 грн. А ось в Євпаторії екстрасенс діагнозував хвороби по 
формі поп, а в Саках «цілитель» лікував різні хвороби за допомогою котів (не 
дорого – гривня за хвилину). На чорноморських пляжах з’являються «лікар 
космоенергетик», «екстрасенс міжнародного класу», «доктор піроскопічних 
наук» та ін.. При цьому вони вам і відповідний диплом покажуть, і здеруть за 
послуги від 35 до 300 гривень. 

Астрологи не можуть передбачити майбутнього гаранта України, бо ж їм 
заважає велика кількість сонячних і місячних затемнень, а особливо те, яке 
відбудеться напередодні президентських виборів 15 січня 2010 року. 
Астрологи говорять, що підсумки виборчої кампанії будуть зовсім іншими, 
ніж це видається зараз. Кумирів скинуть, а перемогу здобуде «темна 
конячка». Може навіть Віктор Ющенко, якому нині ніхто не обіцяє лаврів. 
Юлію Тимошенко астрологи застерігають від поспішності і стверджують, що 
із середини осені у неї можуть з’явитися проблеми, зокрема зради, розкол в 
політичній силі. А ось в січні у Тимошенко справи будуть хороші. 
Позитивним січень буде і для Литвина. Арсеній Яценюк має позитив в 2009 
році, а 2010 рік перевищить всі його очікування. Яценюку потрібно лише не 
допустити ніяких промахів у грудня, бо ж цей місяць для нього буде роковим. 
Вікторові Януковичу заважають внутрішні сумніви, а також люди з оточення 
своїми хибними порадами. На початку 2010 року він матиме проблеми зі 
здоров’ям. Проте шанси на успіх у Януковича великі. Як стверджують 
астрологи, наприкінці грудня відбудеться щось, що кардинально змінить 
шанси діючого Президента. Чи обійме він найвищу посаду в державі, ще 
невідомо (Львівська газета. - №32). 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Відомий публіцист, доцент Києво-Могилянської Академії Ігор Лосєв так оцінив 

російську ментальність: «Замість того, щоб визнати злочинність 
сталінського режиму, Росія прагне не тільки оббілити його, а й реставрувати. 
Гадаю, що такі дії Москви пов’язані з деякими особливостями російської 
ментальності. В Росії вшановують християнство, але чомусь таке 
християнське добродійство, як каяття, викликає у них несприйняття. Але ж 
відчуття гріховності, каяття – це сама суть християнства. І коли колишній 
російський президент, а нині прем’єр-міністр В.Путін говорить, що не 
допустить якихось покаянь, і практично всі з ним погоджуються, то це 
означає, що Росія ще не зовсім християнська країна. Замість того, щоб чесно 
визнати свої історичні помилки, щоб не допустити їх в наступному, Росія дає 
свободу нагромадженню однієї брехні над іншою» (Факты.- 1 вересня). 

Священнослужителі Московського Патріархату, прилаштувавшись 
фактично як державна Церква Російської Федерації, чинять в країні такі 
свавілля, що вже викликають супротив у різних форм проти них. Так, в 

статті «Осиное гнездо под золотым 
куполом» журналіст Олег Дементьєв  
описав те, як ігуменя Спасо-
Єлізарівського монастиря Єлизавета, 
погрожуючи смертю, вимагає від 
місцевих жителів передавати або 
продавати монастирю їх земельні 
ділянки. Матушка Єлизавета одним 
нахабно говорить «ваші діти 
осліпнуть», іншим – «ти скоро 
помреш» та ін.. Буває так, що в тих, 
хто не погоджується, горять гаражі, а 
то й будинки. Суд при цьому завжди 
на боці монастиря, а ігуменя має в 

особистому володіння три гектари землі, а її помічниця Тетяна Бєляєва – аж 
181 га. Журналіста О.Дементьєва, який розворушив це «осине гніздо», 
архієпископ Псковської єпархії Євсевій відлучив від православної Церкви і 
піддав анафемі. І це незважаючи на те, що Дементьєв є атеїстом. Монастир 
має надійного покровителя в Москві. Ним є віце-спікер Держдуми Любов 
Слиска (Газета по-киевски. - №154). . 

Дослідження прелатів Римо-Католицької Церкви показало, що жінки й 
чоловіки схильні до різних гріхів. Серед жінок найбільш поширеним гріхом 
є гординя, а серед чоловіків – хіть та ненажерливість. Такий висновок 
зроблено на основі аналізу змісту сповідей. З цим погоджується один із 
особистих теологів Папи Римського польський єпископ Войцех Гіртиш. Він 

сформулював окремо список чоловічих і жіночих гріхів за їх поширеністю. У 
чоловіків після двох згаданих йдуть лінощі, гнів, гординя, заздрість і скупість, 
а у жінок – список той самий, але послідовність гріхів у ньому така – гординя, 
заздрість, гнів, хіть і лінощі. 

Група із 50 ортодоксальних рабинів має намір застосувати релігійні методи 
боротьби проти пандемії свинячого грипу, що поширюється в Ізраїлю. 
Служителі культу, які спеціалізуються на поглибленому вивченні Кабали, 
мають намір облетіти територію країни і виголосити спеціальну молитву, яка 
дозволить захистити жителів Ізраїлю від вірусу грипу А/Н 1N 1. Для того, 
щоб звернути на себе увагу Всевишнього, рабини сурмитимуть у ріг і 
прочитають розділи із першої книги Тори і Псалтиря. Глава столичної 
релігійної школи «Гаар Шалом» рабин Беніягу Шмуелі вважає, що епідемія 
свинячого грипу послана Ізраїлю Богом за «гріхи морального характеру і 
проституцію.. Навіть релігійні люди користуються послугами повій, що 
суперечить духу Тори. Вірус свинячого грипу передається дихальним шляхом 
не випадково. Євреї повинні припинити розпускати чутки, лихословити і 
лаятися між собою».  

Директор Ермітажу Михайло Піотровський обурюється тим, що Церква 
прагне забрати для 
культового вжитку з музеїв 
ті художні шедеври, які л  
ише завдяки їм були 
збережені. Приводом для 
інтерв’ю послужила відмова 
Третьяковки передати на 
декілька днів для 
богослужінь в Троїце-
Сергіївську Лавру «Трійцю» 
Рубльова. «Музеї повинні 

турбуватися про збереження експонатів, - заявив Піотровський. - До речі, 
оціночна вартість «Трійці» - півмільярда доларів, страхова – 4 мільйони. Але 
ж є ікони чудотворні – та ж Володимирська ікона Божої Матері, яка не один 
раз спасала Русь від завойовників. Її сакральне 
значення для країни надто велике. Так, це один 
із найцінніших предметів культури ХІІ століття. 
Але він має виконувати і свою головну, 
ритуальну функцію. В Третьяковці знайшли 
вихід: виставили «Трійцю» у храмі-музеї при 
галереї. А більшість інших ікон такого 
особливого сенсу не мають... Не забуваймо, що 
коли церкви позакривали, релігійні цінності 
віддали музеям. Іконостаси вижили, оскільки в 
них є друга іпостась: мистецтво, яке 
зорієнтоване до всіх людей, а не тільки до 



36                                         37 
віруючих. В той безбожний час музеї взагалі взяли на себе роль храмів. Мало 
тоді хто знав, хто такий апостол Павло. Про Павла дізнавалися по картині 
Веронезе в Ермітажі. А тепер говорять, що, дивись, музеї зберігають крадене. 
Не крадене, а те, що знищувалося! Коли вирішили переплавити знамениту 
серебряну раку Олександра Невського, інтелігенція кістьми лягала, 
доказуючи, що це надзвичайна цінність. Переконали. Щоб хоч якось 
задобрити державу,  Ермітаж віддав переплавщикам дублікати давніх монет із 
своїх фондів. А срібний іконостас Казанського собору не уцілів – також пішов 
у піч... Так що не требе тут закликати до справедливості. На цьому й 
будуються всі революції. Ікона в музеї – твір талановитого автора, а в церкві – 
предмет і спосіб поклоніння: ніколи вникати в нюанси й захоплюватися 
працею майстра. В Ермітажі, так само, як і в Третьяковці, зберігаються тисячі 
ікон. І з кожної можна зробити повноцінну копію, а потім освятити й 
молитися, а не забирати шедевр для наступного його можливого зникнення». 
(Аргументы и факты. – №34). 

Співробітники ФБР (США) арештували 44 особи, в тому числі й мерів трьох 
міст у штаті Нью-Джерсі і двох членів законодавчого органу штату, яких 
підозрюють в приналежності до широкомасштабної корупції, до відмивання 
грошей і торгівлі людськими органами. Займалися цим вони протягом десяти 
років. Десятки мільйонів доларів, значна сума з яких була отримана від 
продажу донорських органів із Ізраїлю, а також у вигляді взяток від володарів 
парковок, ресторанів, котелень і навіть бань, вони змогли легалізувати через 
благодійницькі організації, які збирали пожертви для Ізраїлю, під 
керівництвом рабинів у штаті Нью-Джерсі і сусідньому Нью-Йорці (чотирьох 
рабинів затримано, при цьому одного з них заарештовано прямо в міській 
синагозі під час молитви). 

«Я не приховую, що в комуністичні часи я був віруючим – віруючим 
Сталіну, в Сталіна,- сказав в одному із своїх останніх інтерв’ю російський 
поет-дисидент Роберт Рождественський, 15 років з дня смерті якого 
виповнилося в серпні цього року. – Це була саме Віра – зі своїми святими, 
мучениками, заповідями. Ми були щасливі щастям незнання. Тому, 
дізнавшись, що ми жили по суті у в’язниці, я сприйняв це із жахом» 
(Известия. – 19 серпня). 

Церква Московського Патріархату – фактично державна Церква Росії. Ось 
як про це пише московська «Независимая газета» (15 июля): «Русская 
Православная Церковь озаботилась ратифицированной Думой «Европейской 
социальной хартией». И теперь «Единая Россия» намерена предварительно 
консультироваться с РПЦ по законопроектам. Что и говорить, в России 
сложно найти избирателя, к которому «Единая Россия» относилась бы так 
внимательно, как к избирателю в рясе… Церковь, безусловно, имеет право 
высказываться по любой проблеме… Однако для еѐ высказываний абсолютно 
необязательно изобретать новый формат. В России едва ли найдѐтся газета, 
журнал, телеканал или радиостанция, которые не дали бы слово Патриарху, 
если бы тот захотел это слово произнести. Более того, в России несколько лет 

назад была создана специальная структура, заявленная цель которой – 
«общественная экспертиза законопроектов». Среди еѐ членов немало 
представителей Церкви». 

Президент Росії схвалив експеримент із викладання релігії в державних 
школах за умови, що учні та їх батьки зможуть вибрати альтернативний курс 
світської етики. Під час зустрічі із духовними лідерами російських 
православних, мусульман, іудеїв та буддистів Медведєв висловився за 
створення посад священиків у збройних силах. Як бачимо, російська влада 
визнає « традиційними» для РФ лише названі вище релігії, відмовляючи у 
такому статусі всім іншим конфесіям. В зазначеному експерименті беруть 
участь лише 20% російських шкіл. Відтак на зміну насильно нав’язуваній 
ідеології атеїзму в Росії тепер нав’язують учням іншу ідеологію - 
православну. Медведєв зауважив, що до 2012 року викладання релігії може 
бути введене у всіх школах країни. 

В Туреччині по телебаченню запустили нову гру, під час якої 
священнослужителі різних релігій прагнутимуть навернути до релігії 
безбожників. Головним призом стане оплачене паломництво до святинь 
обраного віросповідання. В грі «Каяття грішників» невіруючим будуть 
проповідувати імам, рабин, буддійський монах, православний священик та ін. 
Попередньо безбожників проекзаменує журі теологів, які мають засвідчити, 
що учасники дійства дійсно не вірять в Бога. Зрозуміло, що гра «Penitents 
Compete» буде сприяти популяризації релігії. Але водночас ще невідомо, а чи 
зможуть священнослужителі переконати атеїстів. Адже не легко довести 
буття Бога, легше довести його відсутність. 

Керівництво Росії, зокрема її Президент, із підспівування цьому з боку 
декого з діячів єврейських спільнот цинічно розігрують карту 
антисемітизму для маргіналізації України, позбавлення її європейської 
перспективи. Вони не соромляться пишатися успішністю спецоперацій на 
теренах «дружньої»(!) держави. Що характерно, то ці спроби знеславити 
Україну в очах демократичного світу, протидіяти «українському 
неонацизмові» підтримували без будь-яких аргументів і доказів головний 
рабин Росії Шаєвич (2007) і його наступник – Берл Лазар (2008) (Суботня 
пошта. - №82). 

Глави лютеранської, католицької і православної церков Латвії у своїй 
сумісній заяві закликали фінансистів не наживатися на людському відчаї 
в час фінансово-економічної кризи. Відомо, що в Ризі фінансова компанія 
Kontora почала видавати гроші фізичним особам, вимагаючи від них, як 
завдаток, їхню душу. Розмір завдатку при цьому невеликий – від ста до тисячі 
доларів. «Віддання грошей в позику під завдаток душі – цинічна й аморальна 
справа ,- говорить керівник відділу громадських зв’язків Латвійської 
євангельської лютеранської церкви Іварс Купціс. – Ми не знаємо, що за цим 
стоїть – сатанізм чи окультизм, а чи ж просто бажання нажитися. В будь-
якому випадку це тяжкий гріх, заперечення Бога і вічного життя». 
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Тепер, аби покласти записку у Стіну плачу, не обов’язково їхати в 

Єрусалим. Досить лише зареєструватися у всесвітньо відомій мережі 
«Twitter» і зайти на екаунт «TheKotel». Там можна залишити своє послання 
Всевишньому. Проте воно мусить мати не більше 140 знаків. Власники 
сторінки запевняють, що всі прохання пізніше роздрукують та покладуть між 
святим камінням. Гроші за це організатори мережі не беруть, але не 
відмовляються від добровільних пожертв. Вважається, що Стіна є своєрідним 
зв’язком Бога з людьми і якщо там залишити свою записку, то він неодмінно 
її прочитає. Стіну збудовано десь понад 2000 років тому. Люди зі всього світу 
з’їзджаються до неї, щоб здійснити старовинний обряд. Деякі турфірми нині 
пропонують свої послуги з довезення за невеликі кошти до Єрусалиму 
прохань до Бога тих, хто не може здійснити це особисто. 

Секретні повідомлення Пентагону, які подавали колишньому міністру оборони 
Дональду Рамсфельду під час іракської кампанії, переповнені біблійними 
цитатами. Доповіді військових називалися «Всесвітні розвідувальні новини». 
Обкладинка їх оформлялася фотографіями американських вояків (частіше, 
коли вони моляться) і цитатами з Біблії. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
Католики Польщі виступили проти концерту Мадонни у Варшаві. За 

підтримки депутатів, а також екс-президента Леха Валенси, віряни виступили 
проти концерту зірки естради, оскільки його дата збігається з релігійним 
святом Вознесіння Діви Марії та річницею Варшавської битви 1920 року. 
Відтак виступ співачки має антихристиянський характер і ображає їхні 
релігійні почуття. Найбільше громадськість обурює номер Мадонни, де вона 
співає пісню «Live To Tell», будучи розіп’ятою на дзеркальному хресті. 
Оскільки влада Варшави концерт не відмінила, то польські католики 
вирішили «боротися» з концертом поп-королеви за допомогою державного 
гімну і релігійних пісень. Проте самі поляки зігнорували думку Церкви. 
Продано було 70 тисяч квитків на концерт Мадонни. У перекупників ціни за 
квитки в рази перевищували початкові (220 – 2100 злотих) (Експрес.- №116) 

Ватикан назвав розіграш в Італії лотереї, Джек-пот якої становить 131,5 млн 
євро, ідолопоклонством. Шанс вгадати щасливу комбінацію – один на 622 
мільйони. Розіграш великої суми обурив Апостольську столицю. «Це стало 
формою ідолопоклонства, бо люди служать грошам, а не Богові»,- заявив 
один із єпископів по Ватиканському радіо. 

Оригінально відзначають день Різдва Івана Хрестителя філіппінські 
католики. Перед месою вони обмазують себе брудом та прикрашають тіло 
висушеним листям. Пророк суворо викривав пороки суспільства й закликав 
до покаяння, а ознакою покаяння й духовного відновлення Іван обрав 
хрещення – обмивання бруду у воді із зануренням в ній. То ж католики 
Філіппін прагнуть символічно відтворити обрядові дії, які коїв предтеча. 

Рік святого Павла ознаменовано відзнайденням поховання апостола. Відомо 
було, що він похований у базиліці святого Павла в Римі, яка дотла згоріла на 
початку ХІХ століття. Тоді сліди місця захоронення були втрачені. В 2002 
році ватиканські археологи розпочали пошук могильника. Відомо було, що 
вбрання і могила святого оформлена так само, як і поховання апостола Петра. 
І ось на початку цього року гріб знайшли. Щоб довести достовірність 
припущення, через маленький отвір експерти дістали часточки фіолетового 
полотна прикрашеного золотими блискітками. Три незалежні команди 
дослідників засвідчили належність тканини до періоду між І та ІІ століттями 
нашої ери.  

Папа Римський засудив Галерею сучасного мистецтва, яка відкрилася в 
шотландському Глазго під назвою «Створено за образом Божим». Огидним 
Бенедикт ХVІ назвав її перший експонат – «Відкриту Біблію». На стенді 
знаходився примірник Біблії, а внизу на столику лежали олівці й аркуші 
чистого паперу. Над всім цим написано: «Якщо Ви вважаєте, що Вас забули в 
Біблії, напишіть, будь ласка, щоб Ви хотіли, щоб написали в ній про Вас». 
Папу обурила ідея дописування Книги книг. Але відвідувачі виставки 
знехтували папським обуренням і за 
декілька днів доповнили Бібл  ію такими 
своїми образливими для авторів 
Священної книги дописами, що 
організаторам виставки прийшлося 
вилучати цілі сторінки із такими 
доповненнями. 

Папа Римський Бенедикт ХУІ засудив 
любителів повісити на все значки 
копірайта і обстоювати авторські 
права. Він назвав боротьбу за авторські права у сфері людських знань 
явищем, яке суперечить поняттю взаємодопомоги і християнської любові до 
ближнього. Цю заяву Понтифік зробив, обґрунтовуючи це тим, що явище 
утвердження прав на інтелектуальну власність (особливо у сфері медицини) 
гальмує розвиток бідних країн. 

Папа Римський відвідав Чехію 26-28 вересня. Останню свою месу під час 
перебування в країні Понтифік відслужив у місті Старий Болеслав на честь 
святого Венцеслава, який вважається покровителем чехів. Першу месу Папа 
відправив у Брно. Понад 200 000 проскурок буде підготовлено для 
паломників, які з’їхалися сюди зі всієї Чехії. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 

Місіонери Свідки Єгови їдуть з проповідуванням Біблії і в глухі куточки 
Російської Федерації. Цього року вони добралися до далекої і холодної 
Якутії. По засніженій дорозі до населеного пункту Хайир проповідники слова 
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Божого ледь не замерзли. Але поїздка їх до цього далекого поселення в тундрі 
не була марною. Місцеві жителі дали їм ведмежий жир, щоб змазувати 
занімілі від морозу ноги. Дізнавшись про прибуття Свідків Єгови, вони 
приходили протягом двох тижнів на організоване проповідниками вивчення 
Біблії, сиділи інколи з самого ранку і до пізнього вечора. Дехто з них говорив: 
«Те, що Ви приїхали сюди, на край світу, свідчить, що Бог є!» (Іван Вішко). 

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ є водночас главою Англіканської 
Церкви. Останнє формувало особливий етикет у відносинах з нею. Так, 

донедавна заборонялося повертатися 
спиною до монаршої персони після  
прийому у неї. Відтак всі виходили із 
кабінету королеви, задкуючи до 
виходу. Згідно нового рішення тепер 
це правило не є обов’язковим для 
виконання. Єлизавета ІІ у зв’язку з 
дефіцитом бюджету, з метою пошуку 
додаткових доходів для ремонту 
королівської нерухомості, 

розпорядилася проводити нічні екскурсії по своїй резиденції – 
Букінгемському палацу. Королеві в екстренному порядку потрібно 40 млн 
фунтів стерлінгів, щоб зупинити руйнування кількох її палаців і особняків. В 
такий спосіб туристи отримали унікальну можливість оглянути житлові 
приміщення монарха за винятком її особистої спальні і туалетних кімнат. Це 
дає можливість побачити королеву, з одного боку, як звичайну людину, а з 
другого – поставити собі (а може не тільки) питання, а чи живе вона за 
моральними заповідями християнства, зокрема заповіддю нестяжання, 
очолюючи одну із протестантських спільнот. 

В Сполучених Штатах Америки готується продовження видання творів 
доктора Мартіна Лютера. Якщо зараз Американське видання нараховує 55 
його томів, то вже в недалекому майбутньому воно збільшиться ще на 20 
томів – до 75!. Публікувати ці томи буде видавничий дім «Конкордія», а 56-й 
том з’явиться вже наприкінці цього року.  

Свідки Єгови розглядають духівництво, яке існує в ряді конфесій, як 
окремий клас, що, на їх думку, не передбачено біблійним вченням. Через 
наділення себе різними титулами – Високопреосвященство, Преосвященство, 
Отець, Владика, Ваша Святосте, Рабе і т.п., які відсутні в Біблії, служителі 
культу ставлять себе вище мирян. Але Ісус сказав: «Хто поводиться серед усіх 
вас як менший, той і є великий». Святе Письмо говорить, що служити Богові і 
прославляти його ім’я повинні всі християни. Оскільки духівництво бере 
плату за своє служіння, то це стає тягарем для мирян, особливо коли 
священики (як нині) ведуть розкішне життя. У парафіян означений вище 
поділ формує неправильний погляд на поклоніння. Їм може здаватися, що 
лише священик повинен думати про служіння Богові, а їхня роль – раз на 
тиждень відвідувати церкву. Тоді й відпадає потреба у мирян вивчати 

Священне Писання. На відміну від православних і католиків, у протестантів, у 
тому числі й у Свідків Єгови, немає класу духівництва, який живе (і 
гарненько !) за рахунок плати за служіння. У них пастори, дбаючи про Божу 
отару, самі переважно мають думати й про добування коштів на прожиття. 
Християнські ж наглядачі, що визначено Біблією, самі мають дбати про свої 
матеріальні потреби, працюючи на звичайній роботі. 

Слову «протестант» 480 років. У березні 1529 року відкрився Другий 
Шпаєрський Рейхстаг. Римо-католики на ньому були у більшості. Католики 
скасували рішення першого рейхстагу і поставили вимогу, аби ціла імперія 
повернулася до римського католицизму. Саме на цьому Рейхстазі 
викарбувалося слово «протестант»: Пилип Гессенський, Йоганн Саксонський 
та інші німецькі князі склали формальний протест, але його було відхилено 
Карлом V та його прихильниками. Протестантизм символізує статуя жінки із 
піднятою рукою, що розташована у Шпаєрі.  

Канцлер Німеччини Ангела Меркель належить до лютеранської Церкви. ЇЇ 
батько – пастор цієї Церкви – свого часу «втік» із Західної Німеччини до 
соціалістичної Німецької Демократичної Республіки і досяг там значної 
церковної кар’єри. Так ось ця 
лютеранка, замість того, щоб вибачити 
ся перед українським народом за всі ті 
біди, яких зазнав він від гітлерівців в 
роки  Другої світової війни, почала 
патякати в унісон із Президентом Росії 
Д. Медведєвим, який так само мав би 
стати на коліна перед українцями і 
вибачитися за понад трьохсотлітню 
колонізацію України, що, дивись, в 
Україні відбувається «героїзація 
нацизму та націонал-соціалізму». Як кажуть росіяни: чья бы корова мычала, а 
чья бы молчала. Свідченням цього є недавній дозвіл в Німеччині на видрук 
«Майн кампфа» Гітлера різними мовами. Мюнхенська змова 1938 року 
Гітлера і Сталіна, яка відомо як пакт Ріббентропа-Молотова зрештою 
призвела до того, що в роки Другої світової війни Україна стала полем 
зіткнення двох фашистських режимів з його трагічними наслідками для 
українського народу. Стало відомо, що під час недавнього перебування в Сочі 
і зустрічі там з Президентом Росії канцлер А.Меркель ніяк не зреагувала на 
випади глави Російської імперії на адресу Грузії і нову військову концепцію 
Росії, яка спрямована насамперед проти української незалежності, бо ж 
допускає використання військової сили в регіонах розмовляння російською 
мовою. Звинувачуючи з подачі росіян Україну у відродженні на її теренах 
нацизму, всезнаюча Канцлерін не лише хотіла підмастити Медведєву-
Путіну, на догоду яким розкидалася наведеними фразами. Вона в такий 
спосіб апелювала і до громадської думки у Телль-Авіві та Вашингтоні.То ж в 
день 60-річчя Мюнхенської угоди гітлерівської Німеччини і сталінської Росії, 
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відомої як пакт Ріббентропа-Молотова, Меркель і Медведєв потаємно уклали 
новий пакт їх країн, спрямований також проти цілісності України і її 
незалежності. Нині Німеччина є не тільки найважливішим торговим 
партнером Росії, а й її адвокатом на Заході. Вона стала «найважливішим 
помічником» Росії в успішній спробі заблокувати розширення НАТО на схід. 

Незважаючи на відсутність рук і ніг, 26-річний 
Ніка Вуйчич вже об’їздив 25 країн світу, 
пропагуючи вчення Ісуса Христа. 
Траплялось, що він виступав перед 100-
тисячною аудиторією. Якщо в дитячі роки Ніка 
висловлював свою зневагу до Бога за те, що він 
зроби в з ним, то потім, як заявляє сам Вуйчич, 
дякуючи саме Богу він став незалежним, живе 
повноцінним життям, часто виїздить в різні 
країни з метою проповідництва. У Ніка на 
лівому стегні є недорозвинена ступня. Нею він 
грає у футбол і гольф, займається серфінгом і 
плаванням, може писати і друкувати. 
Народився і живе Вуйчич в Австралійському 
місті Мельбурні. 

 
 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

На кошти кубинської держави (Фідель Кастро виділив для цього 1,25 млн 
доларів) в Гавані побудовано у російсько-візантійському стилі храм 

Казанської Божої Матері 
Російської Православної Церкви. 
Один із п’яти куполів собору 
покритий золотом. Стіни його ще не 
розписані, на них висять  декілька 
ікон, привезених російськими або 
українськими туристами. Під час 
поїздки на Кубу Президента РФ 
Д.Медведєва ним були привезені 
іконостас, купола й деяка церковна 
утварь. Освячення храму відбулося в 
присутності нинішнього кубинського 

керівника Рауля Кастро. В такий спосіб РПЦ розширює свою так звану 
канонічну територію. При цьому вона не рахувалася з тим, що історично Куба 
є католицькою країною. Парафія існує за рахунок пожертвувань 
православних мирян, яких на Кубі декілька сот. 

 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
В Японії відкрилася мечеть Аль-Нур. Її збудовано на кошти Об’єднаних 

Арабських Еміратів на третьому за величиноюж острові Кіушу. Вартість 
будівництва – біля 2 мільйонів доларів. На острові проживає десь 600 
мусульман. 

В Інтернеті запущена пробна версія пошукового сайту ImHalal. Сервіс 
призначений для правовірних мусульман і 
має допомогти їм користуватися 
інтернетом, не порушуючи закони ісламу. 
Новий пошуківник зможе відрізнити 
дозволені для мусульман «валяльні» 
результати пошуку від заборонених 
«харамних». Сервіс має попередити 
мусульманина про те, що на наступній 
сторінці може виявитися небажана для 
нього інфор  мація. За задумом авторів 
сайту – нідерландської компанії AZS Media 
Group – у кожної сторінки є рейтинг 
«харамності» від 1 до 3. 

Лідер шиїтів Афганістану аятола Ашіф Мохсені вніс до парламенту країни 
закон, згідно якого дозволяється чоловікові не годувати своїх дружин, якщо 
вони відмовляють йому в інтимі. Без дозволу чоловіка дружина тепер не 
зможе самостійно десь влаштуватися на роботу. Виняткове право опіки дітей 
відтепер мають лише їх батько і дідусь. Закон має й інші положення, 
зорієнтовані на обмеження прав жінки. Згоду на прийняття такого закону 
парламентом дав президент Афганістану у сподіванні мати підтримку шиїтів 
на чергових виборах. До проекту закону було внесено єдину зміну: відтепер 
жінка повинна мати обов’язковий статевий зв’язок із своїм чоловіком як 
мінімум раз в чотири дні. 

По-різному зустрічають священний місяць Рамадан, який почався в ніч на 
21 серпня, в різних країнах. Влада Ірану заборонила в цей місяць 
паломництво своїх громадян до Саудівської Аравії з метою уникнення 
масового зараження грипом. В Палестині в дні Рамадану відбувся бойкот 
ізраїльських товарів. Представники компанії «Рамаллах» вважають, що в 
такий спосіб палестинці спричинять економічні збитки окупантам із 
Західного берега. В Дубаї місцеві авіалінії пропонують «релігійні рейси». Їх 
пасажирів очікував не лише комфорт під час польоту, а й апортамент за 
нижчими цінами в найдорожчих готелях. 

До середини нинішнього століття кожний п’ятий європеєць буде 
мусульманином. До такого висновку прийшов Інститут міграційної політики 
США. В таких країнах, як Голландія, Велика Британія та Іспанія частка 
мусульман навіть перевершить 20%. Згідно з дослідженням, кількість 
мусульман зростатиме через високу народжуваність нащадків емігрантів, які 
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прибули до Європи в 50-70 роках м.ст., і нового притоку мусульман -
мігрантів. Щорічно до країн ЄС на «постійне місце проживання» прибувають 
до 2-х мільйонів осіб, більшість з них – мусульмани. Недостатня увага до 
інтеграції мусульман у суспільство, на думку експертів, призведе до проблем 
у всіх сферах суспільного життя і до серйозних соціальних потрясінь. 

Мусульманську організацію «Аль-Каїду» у Вашингтоні розглядають як 
свого «ворога №1». Незважаючи на неодноразові погроми і тиски на неї, 
«Аль-Каїда» завжди виявляла свою здатність до адаптації і швидкого 
відновлення сил. «Вона залишається найсерйознішою терористичною 
загрозою, яка стоїть перед нами як нацією»,- заявив радник президента США 
з питань внутрішньої безпеки і контртероризму Джон Бреннан. «Аль-Каїда» 
панує захопити пакистанську ядерну зброю і використати її проти США. Про 
це заявив командувач різних операцій організації Мустафа Абу аль-Язід. В 
Кувейті тамтешні спецслужби розкрили терористичну змову, учасники якої 
планували здійснити ряд вибухів на військових базах США. Всі вони 
пов’язані з «Аль-Каїдою». 

Бойовики ісламського руху «Аль-Шабаб» із Сомалі відзначаються своїми 
дикунськими нововведеннями. Зокрема, вони придумали ще одну 
заборону: жінкам цієї африканської країни не можна носити бюстгальтери, бо 
ж то – «неісламський одяг».Бойовики ходять вулицями столиці країни 
Могадішо і вимагають у жінок по доброму позбутися ліфчиків. «Аль-
Шабаб»вважає також, що носити золоті зуби – страшний злочин. Відомі 
випрадки, коли бойовики на вулицях нападали на володарів «золотої 
усмішки» і щипцями видирали з їхніх щелеп шматочки дорогоцінного 
металлу. 

Стати членом мусульманської общини тепер можна, не відходячи від 
комп’ютера і ніколи навіть не зустрічаючись з єдиновірцями в 
реальності. На сайті islam. Ru існує кнопка «я приймаю іслам». Натиснення 
на неї, на думку розробників сайту, рівносильне публічному виголошенню 
формули «немає Бога, окрім Аллаха, і Мохаммеда – пророка його». 

Британські жінки-правоохоронці відтепер мають право носити 
мусульманські хустки. І це при тому, коли в більшості європейських країн 
хиджаб заборонено. Не тільки у Франції, а навіть у мусульманській Туреччині 
такі хустки не дозволяється носити в державних університетах і школах. В 
мусульманському Алжирі і в Норвегії хиджаб заборонили носити саме 
поліціянткам. А ось в Англії – дозволили. Ця хустка, покриваючи волосся, але 
залишає обличчя відкритим, що правоохоронні органи вважають допустимим, 
бо ж це дає можливість їх представнику зайти в мечеть, якщо в цьому буде 
потреба. Адже жінкам із непокритою головою входити в мечеть заборонено. 
Британці розробили навіть дві моделі хусток для мусульманок. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 

В Індії цього року навіть в так званий сезон дощів їх виявилося надто мало. 
Цього літа кількість опадів тут значно нижча від норми. Це позначилося на 
врожайності цукрової тростини, олійних культур. То ж індуси стали 
вдаватися до прадавніх методів «приваблювання дощу». Чоловіки залізають у 
великі посудини з водою, прикрашаються при цьому квітами і моляться до 
індуїстського бога Варуну, щоб він послав їм дощ. Варуна для індуїстів є 
своєрідним богом «небесної канцелярії», богом дощу. 

Згідно індійської традиційної медицини, спостереження за затемненням Сонця 
нібито має лікувальне значення. При деяких захворюваннях Місяць 
допомагає одужати. Тому цьогорічне повне затемнення Сонця прагнуло 
побачити щонайбільше індусів. 

 
 

БУДДИЗМ 
 

У вересні Далай-лама з духовною місією побував на Тайвані. Він був 
запрошений туди опозиційною Демократичною прогресивною партією, яка 
виступає за державну незалежність від КНР острова. Візит Далай-лами 
пов’язаний з його прагненням зустрітися з тими, хто постраждав від 
руйнівного тайфуну «Моракот». Влада 
Китаю заявила, що то не грає ролі, з  яких 
мотивів Далай-лама їде на Тайвань, але за 
будь-яких обставин вони проти цього 
візиту. 

В липні протягом трьох днів перебував у 
Польщі Далай-лама. Зупинився він в 
одному із найкращих готелів польської 
столиці – «Брістоль», де вартість однієї 
доби в номері коштує 500-700 доларів. 
Варшавський університет удостоїв лідера 
тибетських буддистів звання почесного 
доктора. Коли, перебуваючи в Музеї 
Варшавського повстання, Далай-лама почув вигук одного із його відвідувачів 
«Свободу Тибету!», він підійшов до незнайомця і обійняв його. Далай-лама 
взяв участь у відкритті у Варшаві Центру тибетської медицини. У 
Королівському палаці в Старому місті Далай-ламі вручили посвідчення 
Почесного варшав’янина. На одній із вулиць Варшави з’явилась 95 –метрове 
графіті з написом «Волю Тибету!» і портретом Далай-лами. Це другий візит 
до Польщі Далай-лами протягом останнього року. Він був тут в жовтні при 
врученні Нобелівської премії Лехові Валенсі. 
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НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 

 
В Церкві Ісуса Христа Святих останніх днів служіння на місії розглядається 

як благословення. Кожний фізично здоровий і молодий член Церкви має 
своїм священним обов’язком бути готовим відгукнутися на покликання  

служити на місії повного дня. Президент 
Східноєвропейської території Вольфганг Х.Пауль 
наголошує: «Не має значення, чи перерве місія 
отримання освіти, чи відкладе на потім кар’єру або 
шлюб, чи заважатиме якимось іншим інтересам. 
Місіонерська робота – це робота Господа, і Він у 
свій спосіб нагородить усіх тих, хто з вірою 
приймуть це покликання». ЦІХСОД бере на себе 
відповідальність проповідувати євангелію кожній 
людині на землі.А коли в неї запитують, чи не бажає 
вона навернути увесь світ, то, як свого часу казав 

Президент Бойд Пекер, має бути відповідь: «Так. Ми будемо намагатися 
достукатися до кожної людини» (Ліягона.- Серпень 2009). 

Mormon Channel (мормонський канал) – офіційна церковна радіостанція  
ЦІХСОД, яка почала працювати у травні ц.р. на Radio. Lds. Org. Ця нова 
радіостанція бере свій початок із Храмової площі Солт-Лейк-Сіті (Юта, 
США). Вона передає нові програми, створені спеціально для Мормонського 

каналу, а також матеріали із Церковних архівів та програми партнерських 
організацій. Станція транслює свої передачі в он-лайні 24 години на добу, сім 
днів на тиждень. Її також можна слухати через HDRadio в рядв міст світу. 
Програми радіостанції зосереджені на питаннях Церкви й розраховані на 
широку аудиторію різного віку (Ліягона. – Вересень, 2009). 

В громадах Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів поширюється 
документ «Живий Христос», текст якого прийнятий керівництвом Церкви 
ще в 2000 році. Документ засвідчує християнськість Церкви ІХСОД. В ньому 
зокрема наголошується «реальність його незрівнянного життя і безмежна 
доброчесність його великої спокуту вальної жертви...Ми свідчимо, що Ісус є 
Живим Христом, безсмертним Сином Бога... Він є світлом, життям і надією 
світу. Його шляхом є шлях, що веде до щастя в цьому житті і вічного життя у 
світі прийдешньому». 

 

МІСТИКА 
 
Якби сьогоднішньому аборигену, а то й рядовому мирянину із православної 

глибинки показали ті роботи, які виготовляє нині компанія Honda, то вони 
сприйняли б їх за чудо, яке не йде ні в які порівняння із тими чудесами,  
які є цілком природними явищами, але незбагненними для неосвіченого 
вірянина, зокрема оновлення ікон, хрестів і т.п. Виготовлений компанією 
робот Asimo може вам розповісти про погоду, 
пізнати вас і звертатися до вас по імені, пожати 
вам руку і принести каву. Гуманоїд вміє 
танцювати і підніматися сходинками, обходити 
перепони, зупинятися при потребі. Він навіть 
вміє працювати офіціантом (Сегодня. – 18 
серпня). В порівнянні із чудесами, творцем яких є 
людина, ті чудеса, якими оперують 
священнослужителі і які кояться нібито з волі 
Бога, виглядають примітивом. То ж Церкві не 
слід захоплюватися останнім (а це стало якоюсь 
пошестю), бо ж цим самим вона принижує Бога 
як творця і промислителя. 

 
 

*** 
 

АНОНС 

 
Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з релігієзнавства в Національній 
Академії наук відбувається через аспірантуру і докторантуру при Відділенні 
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди. Підготовка кадрів для 
Відділення здійснюється через державне фінансування навчання аспірантів і 
докторантів. Аспірантура, докторантура і прикріплення до Відділення для 
написання дисертаційних робіт для інших інституцій в Академії наук 
здійснюється з оплатою їх навчання чи стажування або цими інституціями, або ж 
самими пошуківцями наукових ступеней. Тому дивною є поява на сайтах 
Інтернету розпатякувань відомого своїми заумними порадами всім і вся Івана 
Сверстюка, що, дивись, щоб навчатися в аспірантурі, треба платити Колодному. 
Не Колодному: оплата навчання здійснюється через бухгалтерію Інституту 
філософії НАНУ. Щорічну суму оплати визначає навіть не Інститут філософії, 
заступником директора якого працює проф. А.Колодний, а Президія НАН 
України. То ж за так нині в аспірантурі Інституту філософії не навчаються, 
прикріплення є також платним, як і видрук статей в періодиці Відділення 
релігієзнавства. На все це держава кошти не виділяє, як те було раніше. 
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СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 
 

 
ПЕРЕПЛЕТЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ, МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ, 
КОНФЕСІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ 

 
Важливою характеристикою сучасного українського суспільства є 

триваючий процес переплетення регіональних, міжнаціональних, 
конфесійних та соціальних проблем, відсутність цих проблем у "чистому" 
вигляді, що істотно ускладнює їх аналіз, прогнозування розвитку та шляхи і 
засоби розв’язання. Багатовекторністю зв’язків з регіональною, 
міжнаціональною, соціальною проблематикою позначені, зокрема, конфесійні 
проблеми в Україні.  

Стан. На сьогодні конфесії в українському суспільстві – це 
багатомільйонні недержавні, чисельно зростаючі організації (на 1 січня 2009 
р. в Україні діяло 34,5 тис. релігійних організацій, що в 5,5 раза більше, аніж 
станом 20-літньої давності, і в 1,7 раза більше, ніж 10 років тому. Вони чітко 
структуровані по вертикалі та горизонталі (85 центрів та 255 управлінь), 
територіально розгалужені, юридично легалізовані, з розвинутою мережею 
засобів масової інформації (377 найменувань видань), з притаманними лише 
їм каналами і методами реального і потенційного впливу на значну частину 
суспільства. Найбільша на пострадянському просторі релігійна мережа в 
Україні на сьогодні включає 33,1 тис. релігійних громад, 432 монастирі, 340 
місій, 74 братства, 196 духовних навчальних закладів, 12,6 тис. недільних 
шкіл. Діяльність церков та релігійних організацій забезпечують 29,9 тис. 
священнослужителів. Для богослужінь релігійні організації використовують 
понад 22,4 тис. культових та пристосованих під молитовні цілі споруд. 

Кількісно-якісні зміни в релігійній мережі України (окрім глибинних 
політичних, економічних, соціальних, національних, правових та духовних 
причин) спричиняються такими чинниками, як: 

– стабільно високим зростанням чисельності віруючих і відповідно – 
релігійних громад; можливістю безперешкодного утворення етноконфесійних 
громад та об’єднань послідовниками ісламу, іудаїзму, лютеранства та ін.;  

– поступовим поверненням державою, органами місцевого 
самоврядування колишніх культових будівель, приміщень та майна, іншої 
церковної власності на засадах правонаступництва та успадкування церковної 
власності, сприянням та допомогою держави та місцевих органів влади у 
будівництві культових будівель; 

– адміністративно безперешкодними можливостями для розширення 
релігійного впливу, освіти, релігійно-духовної консолідації поза 
традиційними для конкретної релігії регіонами; 

– появою умов для реалізації напрямів діяльності церков та 
релігійних організацій, які раніше законодавчо здебільшого лише 
декларувалися (соціальне служіння, підприємництво, видавнича діяльність, 
міжнародні релігійні зв’язки та контакти, факультативне викладання курсів 
"Основи християнської етики", "Основи релігійної етики", "Основи 
ісламської культури Криму" та інші в загальноосвітніх школах; капеланство у 
Збройних Силах України, духовне опікування та догляд в лікарнях, закладах 
соціального захисту – будинках перестарілих, реабілітаційних центрах, 
будинках для дітей з фізичними та розумовими вадами, у закладах 
пенітенціарної системи та ін.); 

– правовим та адміністративним сприянням з боку держави 
діяльності релігійних організацій у цих напрямах; 

– підтримкою та гуманітарною допомогою релігійним організаціям в 
Україні з боку зарубіжних релігійних організацій та ін.  

Сучасний стан церков, релігійних організацій, конфесій 
характеризується низкою особливостей. Основними серед них є: 

1. Релігійне розмаїття мережі, її неухильне зростання. В Україні 
діють релігійні організації понад 55 віросповідних течій та напрямів (на 
думку деяких дослідників, насправді на українських землях діють релігійні 
осередки більш ніж 120). На тлі відносної стабільності традиційних для 
України конфесій (православ’я, греко-католицизм, римо-католицизм, ранній 
протестантизм, іслам, іудаїзм та ін.) поліконфесійність шириться за рахунок 
пізньопротестантських, неохристиянських течій, новітніх течій 
орієнталістського спрямування, етноакцентованих течій та рухів як наслідок 
кризи традиційних церков, цивілізаційних, глобалізаційних процесів, 
культурної конвергенції, забуття власних традицій, політики денаціоналізації 
минулого тощо.  

2. Чітка регіоналізація поширення основних конфесій. У цьому сенсі 
Захід України став регіоном поширення прихильників Української Греко-
Католицької Церкви (тут зосереджено 93,5% віруючих цієї церкви), 
Української Православної Церкви Київського Патріархату (40,9%), 
Української Автокефальної Православної Церкви складає (38,9%), Римсько-
Католицької Церкви (25,0%), багатьох об’єднань протестантського 
спрямування; центр – УПЦ МП (26,6%), УПЦ КП (38,2%), УАПЦ (50,0%), 
РКЦ (75,0%), а також протестантських течій; Схід і Південь – переважно 
УПЦ МП (25,0–31,6%). 

Хоча у Західному регіоні, наприклад, проживає близько 23% 
населення України, тут діє понад 40% існуючої в Україні мережі релігійних 
організацій. У 2009 р. віруючими себе назвали себе тут понад 92,3% 
опитаних, що значно вище, аніж у Центрі, на Сході та Півдні України. 
Найбільша їх кількість у Львівській (1489), Тернопільській (765) та Івано-
Франківській (646) областях, тобто в регіонах домінуючого поширення греко-
католицизму. 
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3. Зберігається один з найвищих у європі рівнів самодекларованої 

релігійності. За даними міжнародного порівняльного соціологічного 
дослідження, здійсненого в межах загальноєвропейського моніторингового 
проекту "європейське соціальне дослідження" (ess), релігійність у 18 країнах 
європи з 23-ти нижча, аніж в україні, де про свою релігійну належність 
заявили 74,7% опитаних (за іншими дослідженнями – 70,7%). Менше цього 
рівня релігійність в іспанії (73,4%), австрії (72,4%), німеччині (60,8%), 
великій британії (51,0%), франції (50,3%), нідерландах (47,1%), швеції 
(31,9%), чеській республіці (26,9%) та ін. 

На думку ряду релігієзнавців, філософів та соціологів, на сьогодні в 
україні має місце явище завищеної релігійної самоідентифікації, зумовлене 
низкою об’єктивних та суб'єктивних причин. Серед них: формування в 
сучасному українському суспільстві позитивного стереотипу щодо релігії як 
нової після соціалістичної безрелігійності ціннісної установки для 
суспільства, на яку фактично працюють змі, перші особи українського 
політикуму, частина освітніх закладів та педагогічних колективів, 
книговидавництва та ін. Реалістично мислячі представники церков, зазвичай, 
досить тверезо оцінюють стан сучасної декларованої релігійності в україні як 
вияв "стихійного християнства", "коли величезна кількість людей пішла в 
церкву, не цілком розуміючи, куди й навіщо йде" (предстоятель упц мп 
в.сабодан). 

4. Ставлення до релігії та церкви соціальних груп респондентів з 
різними соціально-демографічними характеристиками (рівень релігійності 
міського та сільського населення, в залежності від віку, статі тощо) у 
порівнянні з традиційним помітно змінилося. Підтверджується давня 
тенденція більшої релігійності жінок, аніж чоловіків, притаманна (за 
незначним винятком) й усім європейським країнам. Проте в Україні вона 
найбільш виразна і статистично значуща: різниця між рівнем релігійності 
жінок і чоловіків тут чи не найбільша у Європі – відповідно 81% і 66%. Що 
стосується іншої традиційної закономірності (більша релігійність у старшого 
покоління, менша – у молодшого), то при збереженні такої тенденції у 
переважній більшості європейських країн в Україні рівень 
самоідентифікованої релігійності у всіх основних вікових групах майже 
однаковий і коливається в межах 74–76%. У сусідній Росії цей показник для 
вікової групи 16–54 роки коливається в значно більшому діапазоні (39%–
61%). 

Компаративний аналіз рівня релігійності в Україні міського та 
сільського населення також виявляє збереження давньої тенденції більшої 
релігійності сільського населення (що збігається із загальноєвропейською 
тенденцією), однак має свою особливість: різниця між рівнями релігійності 
міського і сільського населення – одна з найбільш суттєвих (16%), що також 
різнить Україну від інших країн і, зокрема, Росії, де такий розрив порівняно 
незначний (на рівні 3%–5%). За даними Інституту соціології НАН України на 
2009 р., рівень релігійності сільського населення становить 81,5%, що істотно 

різниться від рівня декларованої релігійності, наприклад, у Києві (58,9%). 
Тенденція урбанізації населення України (нині міське населення становить 
близько 67%) в аспекті релігійності впливає на загальний рівень релігійності 
суперечливо: з одного боку, міграція сільської молоді до міста має своїм 
наслідком зменшення сільського релігійного ареалу, мінімізує перспективу 
відтворення релігії в сільських сім'ях; з другого – стабільно висока міграція 
сільської молоді до міст тією чи іншою мірою привносить у міське 
середовище не лише сільське, а й релігійне світобачення, сільське 
обрядовірство, орієнтований на релігійні цінності спосіб життя (хоча і у 
досить спрощеному, нерідко православно-язичницькому вигляді), які можуть 
розчинитися у міському середовищі, але можуть і закріпитися й поглибитися, 
з часом змінюючи рівень міської релігійності у бік збільшення. Ймовірно, 
саме ці потоки сільських мігрантів формують у невеликих містах рівень 
релігійності (67,6%), що несуттєво різниться від сільського.  

5. Наявність, як слідує з результатів релігієзнавчих досліджень 
соціальних груп досить значної і проблемної своєю нестабільністю частини 
респондентів, світоглядні позиції яких характеризуються:  

– байдужістю, індиферентністю до питань релігії та церкви, загалом 
до світоглядних питань;  

– прагненням "вірити, але не належати", тобто вважати себе 
"релігійним", "православним", але не належати до жодної з церков;  

– неготовністю аргументувати свою релігійність, свою належність до 
конкретної церкви; 

– опосередкованим поясненням причин релігійної самоідентифікації 
себе як "просто віруючого" – віросповідною належністю батьків, сімейними 
традиціями, хрещенням у дитинстві у певній церкві, ототожненням 
конфесійного і національного та ін.;  

– світоглядною нестабільністю – ваганням між різними 
віросповіданнями, між вірою та невір’ям. У цьому аспекті показовою є доволі 
істотна "дельта" між тими, хто ідентифікує себе як віруючий (70,6%), і тими, 
хто в життєвих ситуаціях керується релігійними нормами та цінностями 
"завжди" та "доволі часто" (39,9%); водночас респонденти, які ніколи не 
орієнтується на ці норми та цінності або керуються ними "іноді", становлять 
60,1%;  

– слабкими зв’язками з конкретною церквою (відвідання церкви час 
від часу, участь у найпростіших ритуалах тощо), відзначення релігійних свят, 
участь у релігійних обрядах тощо;  

– утрудненнями респондентів взагалі означити своє ставлення до 
питань світоглядного комплексу. 

Назаґал це досить чисельний (за підрахунками релігієзнавців та 
соціологів – близько 60% опитаних), рухливий, ситуативно реагуючий масив 
респондентів, який, як правило, називає себе "просто віруючими", "просто 
православними", не надто обтяжує себе роздумами щодо власної світоглядної 
зорієнтованості, має неусталений світогляд, у практичній релігійності 
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сприймає переважно зовнішню, чуттєву, обрядово-ритуальну складову; легко 
піддається сенсаційним, "модним" захопленням (алхімія, екстрасенси, 
тамплієри, містична сила "нульового року" і т. п.), харизматичним лідерам; з 
причини слабких зв’язків з церквами, релігійними організаціями, з 
авторитетним у світоглядному сенсі оточенням особливо не переймається 
переживаннями, докорами совісті при остаточному розриві таких зв’язків чи 
при переходах від однієї церкви до іншої, зміні віросповідання тощо. Ця 
група найбільш масово представленою в Центрі (9 регіонів), на Півдні (6 
регіонів) та Сході (3 регіони). Близько 62% опитаних у тій чи іншій формі 
вважають, що в них є свій шлях спілкування з Богом, який не передбачає 
відвідування церкви та участь у релігійних службах. Несистемний і 
несистематичний зв'язок з церквою, релігійною громадою чи й навіть 
відсутність такого зв’язку загалом мають своїм закономірним результатом 
еклектичний, синкретичний за своїм характером світогляд, що дивним чином 
узгоджує в одній особі віру в Бога (Аллаха, Будду і т. ін.), у Вищий Розум, 
Вселенське Щось, Абсолют, у реінкарнацію, повагу до окремих язичницьких і 
християнських елементів та цінностей, надприродний зв'язок з померлими, 
віру в науку, екстрасенсорику і т. п.  

6. Православ’я в Україні – кількісно домінуюча конфесія (сумарна 
кількість парафій Української Православної Церкви Московського 
Патріархату, Української Православної Церкви Київського Патріархату, 
Української Автокефальної Православної Церкви складає 17,9 тис. одиниць, 
або 52,1 % від загальної кількості релігійних осередків віруючих). Водночас 
православ’я в Україні після низки розколів початку 90-х рр.м.ст. залишається 
дезінтегрованим і складається з трьох церков із цілком реальною небезпекою 
подальшого поділу, конфліктності й вельми проблематичною перспективою 
об'єднання.  

7. Особливістю релігійної сфери в Україні є також наявність в 
Україні цілої низки церков, релігійних організацій, які мають свої релігійні 
центри за кордоном (УГКЦ, РКЦ, УПЦ, свідки Єгови, ряд релігійних 
організацій східного напрямку та ін.), що певним чином впливає на позиції 
вітчизняних організацій, на характер їх реагування на політичні, соціальні, 
національні, духовні процеси в Україні. 

8. Для нинішнього стану конфесійних спільнот характерна релігійна 
діяльність в умовах широкого сприяння їхньому розвитку з боку держави, 
місцевих органів влади, суспільних організацій, що спрямована на реалізацію 
партнерських відносин між державою та церквою, на створення оптимальних 
правових, адміністративних умов для реалізацій свободи совісті, релігійної 
свободи, лібералізації та толерантизації державно-церковних, державно-
конфесійних, міжконфесійних відносин (перегляд чинної з радянського 
періоду законодавчої та нормативно-правової бази, реалізація курсу на 
повернення колишніх культових будівель та майна, що належали церкві, 
розширення присутності релігійних організацій в закладах освіти, охорони 
здоров'я, армії, в закладах пенітенціарної системи тощо).  

Тенденції. Динаміці розвитку церков, релігійних організацій та 
конфесій в Україні останніх років властива низка тенденцій, які не можна не 
враховувати в прогнозуванні релігійної ситуації, правовому врегулюванні та 
оптимізації державно-церковних, державно-конфесійних відносин, сприянні 
поліпшенню міжцерковних та міжконфесійних відносин. Істотними за 
значущістю тенденціями при цьому є: 

1. Стабільно високий рівень релігійності в регіонах і в україні в 
цілому. Дані багаторічного моніторингу "українське суспільство", що з 1992 
р. До сьогодні ведеться інститутом соціології нан україни, дають таку 
динаміку рівнів самоідентифікованої релігійності: 1994 р. – 46,0%, 1999 р. – 
54,0, 2000 р. – 68,3, 2003 – 83,1, 2004 р. – 83,2, 2005 р. – 85,2, 2006 р. – 87,4, 
2008 р. – 87,0, 2009 р. – 70,7%. Цей рівень впродовж останніх двох десятків 
років залишається найвищим у західному регіоні і помітно нижчим на сході 
та півдні країни. Центральний регіон з його відносно високою присутністю 
міського населення є своєрідним посередником між "максимумом" та 
"мінімумом" регіональних рівнів релігійності. 

2. Динаміка кількісних змін релігійної мережі в Україні засвідчує 
поступову насиченість релігійної мережі, особливо у Західному регіоні. 
Інтенсивний розвиток релігійної мережі кінця 80-х – початку 90-х років м.ст., 
коли щорічно вона зростала в середньому на 32%, закінчився. Вже в 
період 2000–2005 років розширення релігійної мережі становило 4,1– 4,7% на 
рік, у 2006–2009 років цей показник продовжував падати, вказуючи на 
відносну вичерпність динаміки зростання. За три останні роки ще більш 
зменшився і становив у 2006 р. 2,7 %, у 2007 р. – 2,3 %, у 2008 р. – 1,8 %. 
Насиченість релігійної мережі особливо переконливо видно на прикладі 
Західного регіону, де рівень приросту мережі впав до 2,7–1,8%. Якщо в 1991 
р. в семи Західних областях (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області) було 
зосереджено майже 60% релігійних громад, що діяли в Україні, то вже в 2000 
р . на Західний регіон приходилося лише 41,3 % від загальноукраїнської 
релігійної мережі, на початок 2009 р. – 34,9 %. "Гальмування" росту 
релігійних громад внаслідок створення мережі, оптимальної для задоволення 
релігійних потреб віруючих у цьому регіоні, в основному закінчилося. Це 
переконливо видно на прикладі порічної кількісної динаміки зростання 
осередків греко-католицької церкви в Західному регіоні: 1990 р. – 132 
громади, 1991 р. – 1806, 1992 р. – 2631, 1993 р. – 2789, 1994 р. – 2869, 1995 р. 
– 2983, 1996 р. – 3020, 1997 р. – 3035, 1998 р. – 3072 громади. Нині тут УГКЦ 
включає 3570 громад.  

На сьогодні найвищими темпами зростання релігійної мережі 
відзначається Південний регіон (з 1991 р. зростання на 83,3%), Центральний 
(збільшення на 22.8%). Найменшою насиченістю релігійної мережі 
відзначається Східний регіон, де зосереджено 9,2 % від загальної кількості 
релігійних громад у країні. 
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 3. Хоча православ’я залишається кількісно домінуючою конфесією 
(сумарна кількість парафій Української Православної Церкви Московського 
Патріархату, Української Православної Церкви Київського Патріархату, 
Української Автокефальної Православної Церкви складає 17,1 тис. одиниць, 
або 51,6 % від загальної кількості релігійних осередків віруючих), 
прослідковується тенденція до зменшення їх питомої ваги в загальній 
кількості релігійних організацій в Україні. Найчисельнішою за кількістю 
релігійних організацій та темпами зростання залишається Українська 
Православна Церква Московського Патріархату, на яку припадає 67,6 % 
православних громад країни. 
 4. Прискорені темпи кількісного зростання релігійних організацій та 
їх структурованості тривалий час характерні для різних течій протестантизму 
– він на сьогодні нараховує вже біля 10 тис. релігійних організацій (30% від 
усієї релігійної мережі в Україні). Високі темпи кількісного росту особливо 
притаманні організаціям євангельських християн-баптистів, християн віри 
євангельської–п'ятидесятників, адвентистів сьомого дня, Свідків Єгови та ін. 
Релігієзнавцями фіксується тенденція активного просування у конфесійний 
простір України раніше малопоширених релігійних течій та організацій 
пізньопротестантського, орієнталістського походження, організації 
неохристиянської групи (Церкви Ісуса Христа останніх днів–мормонів, 
харизматичних церков, неоіндуїстських рухів і т. ін.). Певне зростання мережі 
спостерігається і в організаціях, створених на етноконфесійному ґрунті, – в 
ісламі (1135 організацій), іудаїзмі (268), закарпатській (угорській) церкві 
(118), німецькій лютеранській церкві (40) та ін. Найбільший відсоток 
релігійних осередків національних меншин припадає на Автономну 
Республіку Крим. 

5. Усталеною залишається тенденція високої довіри громадян до 
церкви, релігійних організацій, особливо у порівнянні з рівнем довіри до 
владних структур, банків, ЗМІ. За період 1994–2008 рр. індекс довіри до 
інституту церкви та духовенства в шкалі 1–5 балів стабільно залишався в 
межах 2,9–3,5 (вищою була довіра лише до сім'ї, родичів, колег по роботі).  

6. Поступове звуження причин для міжконфесійної конфліктності, 
істотні подвижки у міжконфесійних відносинах в Україні у бік 
налаштованості конфесій на толерантність, терпимість до позиції інших 
конфесій. Особливо наочно це видно на зіставленні нинішньої ситуації в 
релігійно-церковній сфері з ситуацією, що мала місце 10–15 років тому, коли 
в умовах проголошення повної релігійної свободи в українському соціумі 
частина конфесій, релігійних організацій, не маючи досвіду діяти в 
атмосфері релігійної свободи, плюралізму, відсутності державного 
адміністрування, на хвилі т. зв. релігійного ренесансу, заходилася явочним 
порядком перерозподіляти культові будівлі та майно, силовими методами 
захоплювати приміщення, споруди колишніх церков, монастирів; 
позаправовими, позасудовими засобами "відновлювати" історичну 
справедливість тощо. Кількість населених пунктів в Україні, де тоді мало 

місце гостре міжконфесійне протистояння (головним чином, між 
прихильниками УАПЦ і УГКЦ, УПЦ КП і УПЦ МП, УПЦ КП і УГКЦ, УГКЦ 
і РКЦ) перетнула 1000-й рубіж. Ще й у 1995 р. кількість таких 
гостроконфліктних "гарячих точок" на карті країни становила більше 600 і 
була спричинена, як правило, боротьбою за досить обмежену кількість 
культових споруд, на які обґрунтовано чи необґрунтовано претендувало 
відразу кілька релігійних громад, що виливалося у відкриті конфлікти із 
застосуванням сили. Нині актуальність цієї причини ускладнення 
міжконфесійних відносин, за незначним винятком, істотно зменшилася 
завдяки активному будівництву нових культових будівель, поверненню 
церкві державою майже всіх культових будівель, вичерпанням у основному 
списку проблемних щодо справжнього господаря культових споруд. На 
початок 2009 р. релігійні організації використовували 22,4 тис. культових та 
пристосованих під молитовні будівель при потребі 33 тис. Впродовж 1992–
2008 рр. за сприяння і допомоги держави, органів місцевої виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування та залучення позабюджетних коштів 
збудовано понад 5,4 тис. культових споруд, з яких 251 – у 2008 р. 
Незважаючи на це, в умовах випереджаючих темпів зростання релігійної 
мережі рівень забезпеченості релігійних організацій молитовними 
приміщеннями становить лише 68,7 %, певним чином зберігаючи причини 
для суперечок, конфліктів та міжцерковних протистоянь. 

Водночас для нинішньої релігійної ситуації очевидною є значно 
більша готовність конфесій в Україні до конструктивного діалогу, 
переговорів з проблем, що можуть породжувати ускладнення 
міжконфесійних відносин, їх загострення чи неправові методи розв’язання.  

Проблеми. Ґрунтовні суспільно-політичні, економічні, політико-
правові, духовні, національні, культурні перетворення в країні сприяли 
масштабним і повсюдним виявам публічної релігійності, прагненню окремих 
конфесій до незалежності від традиційних церковних центрів чи зміни 
підпорядкування; перерозподілу явочним порядком, в обхід закону культових 
будівель та майна між конфесіями; різкому зростанню мережі церков та 
релігійних організацій, чисельності духовенства, монастирів та чернецтва, що 
випереджала існуючу матеріальну базу для цих інституцій; сформуванню в 
багатьох церквах та монастирях ядра діяльних, ініціативних ієрархів, кліру, 
підтриманого національно-патріотичними рухами і необтяженого минулим 
досвідом надто обережного співіснування з державою тощо.  

За всієї закономірності й позитивності цих процесів вони дуже 
швидко ввійшли в колізію з обмеженими умовами їх реалізації в україні 
перехідного періоду і сприяли виникненню цілого ланцюга міжконфесійної 
напруженості: між греко-католиками і православними – з проблеми 
культових будівель і майна; між прихильниками УПЦ КП і УПЦ – з цілого 
ряду проблем канонічного права, власності, права на успадкування спадщини 
українського екзархату руської православної церкви тощо; між УПЦ МП, 
УПЦ КП, УАПЦ – з проблем майбутнього українського православ’я; між 
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кількома релігійними центрами в іудаїзмі, ісламі, що виникли в 1990-х роках і 
вирішували питання свого утвердження в українському сакральному 
просторі; між великими християнськими об'єднаннями – за неофіційне право 
першості у зв’язках з державними структурами, претендування на роль 
"національної", "державної" церкви і т.п. Давня конфронтація в релігійній 
сфері між православ’ям та греко-католицизмом на початку 1990-х років 
доповнилася розколом православ’я на три конфесії (УПЦ МП, УПЦ КП, 
УАПЦ), а час від часу – на чотири. Ця низка різнорівневих проблем, як 
правило, диверсифікує у сфери національного, соціального, політичного та ін. 
І без того ускладнюючи розв’язання існуючих проблем. 

Найбільш соціально значущими і резонансними проблемами на 
сьогодні є: 

– складність поєднання принципів демократії, прав людини, свободи 
совісті, з одного боку, і збереження національної, релігійної та культурної 
ідентичності – з другого. Входження україни в європейський політичний, 
економічний та культурний простір, імплементація національного 
законодавства до європейських норм істотно актуалізувала для україни цю 
проблему, конкретизувавшись у питання, як застосувати загальноєвропейські 
регулятивні норми у релігійній сфері без шкоди національній культурі, 
існуючим конфесіям, традиціям тощо; 

– тривале, з початку 1990-х років, нерозв’язання проблеми єдності 
православ’я в україні; відсутність взаємоузгодженої моделі об’єднавчого 
процесу в православ’ї і консенсусного створення за результатами об'єднання 
на конфесійно-православній основі єдиної православної церкви, 
непоступливість сторін конфлікту, категорична "монументалізація" позицій 
конфліктуючих сторін. Небезпека неврегульованості православного 
міжцерковного протистояння ще й в тому, що воно починає спекулятивно 
поширюватися у сфери міжнаціональних, міждержавних відносин, негативно 
відбивається не лише на внутрішньоправославних відносинах трьох церков, а 
й на релігійній ситуації, соціальній стабільності в україні в цілому; 

– остаточно незавершений поділ і перерозподіл культових будівель, 
майна, що в радянський час перебувало в державній чи комунальній 
власності, між церквами, релігійними організаціями; неготовність державних, 
комунальних органів з фінансово-економічних, організаційних, матеріальних 
причин на даний час передати решту культових будівель, приміщень, інше 
майно, що в минулому були власністю релігійних організацій, законним 
власникам; фінансово-матеріальна неспроможність частини конфесій 
самостійно вирішити питання будівництва культових будівель. Сьогоднішній 
рівень забезпеченості конфесій культовими будівлями становить лише 68,7%, 
в т.ч. Упц мп – на 83,6 %, ркц – 77,1 %, угкц – 75,1 %, всц хвє – 66,8 %, упц кп 
– 63,6 %, уапц – 61,0 %, іудейські організації – 45,1 %, мусульмани – на 57,2 
%; 

– наявність ряду законодавчо та нормативно неврегульованих питань, 
їх недотримання чи й ігнорування місцевою владою, що подекуди 

породжують міжконфесійну конфліктність, взаємну недовіру, нетолерантні 
відносини, нетерпимість, суперництво (проблема надання права юридичної 
особи релігійним об'єднанням, почергового богослужіння, повернення 
релігійним організаціям колишньої власності, майна, ненадання релігійним 
організаціям землі в постійне користування, забезпечення рівного ставлення 
держави до конфесій, клерикалізації частини державного чиновництва 
різного рівня, проблеми фундації релігійними організаціями дошкільних, 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів нарівні з іншими юридичними 
особами приватного права; проблема подвійної реєстрації релігійних 
організацій та ін.). Конфесійна упередженість ряду місцевих органів влади у 
прийнятті рішень, значущих для міжконфесійних відносин, численні у 
процесі правозастосовної практики факти нерівного, тенденційного, 
невідповідного чинному законодавству ставлення владних структур у 
регіонах до конфесій (при виділенні релігійним організаціям земельних 
ділянок, дозволів на будівництво, передачі культових будівель тощо). 
Недотримання повною мірою у правозастосовній практиці міжнародно-
правових, зокрема європейських, норм щодо ставлення до релігійних 
меншин, новітніх релігійних рухів тощо, особливо на регіональному рівні. 

В той же час з різних причин в україні впродовж тривалого часу не 
вдається законодавчо прийняти нову редакцію закону україни "про свободу 
совісті та релігійні організації" (існує з 1991 р.), концепцію державно-
церковних (державно-конфесійних) відносин в україні (проект існує з 1993 
р.), закон україни "про повернення культових будівель релігійним 
організаціям", інші закони та нормативні акти, які б сприяли оптимізації 
вирішення питань свободи совісті, державно-церковних та міжконфесійних 
відносин;  

– триваюча фактична політизація (явна чи латентна) частини церков, 
релігійних організацій, втручання політичних чинників у внутрішньоцерковні 
відносини. Продовжують існувати і з'являються нові політичні партії, рухи з 
релігійно орієнтованими програмами чи окремими програмними 
положеннями, що вочевидь розраховані на солідарність тих або інших 
церков, конфесій, груп віруючих. Нерідко це тимчасові політичні об’єднання 
та організації християнсько-демократичного спрямування, розраховані на 
підтримку, солідарність зі своїм політичним рухом не лише з боку одновірців 
чи їх груп, а й цілих релігійних організацій. Навколо церков створюються 
сателітні громадські формування з певним чином орієнтованою політичною, 
релігійно-церковною, національно-патріотичною, культурною платформами, 
сепаратистськими настроями (ідея незалежної від України Новоросії серед 
частини духовенства та віруючих УПЦ МП Одещини, настрої переходу під 
юрисдикцію Румунського Патріархату в румуномовних селах Буковини, 
Одещини та Закарпаття; сепаратистські настрої, ваххабістський вплив на 
мусульманське середовище в Криму, ідея русинства серед православних 
Закарпаття та ін.).  
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З іншого боку, науковцями не перший рік констатується усталеність 

партійно-політичних преференцій певних віросповідних груп: у греко-
католиків - це праві, національно чи націоналістично орієнтовані партії та 
блоки, у православних УПЦ КП та УАПЦ – патріотично, націонал-
патріотично налаштовані, праві, а також центристські партії, УПЦ МП – ліві, 
центристські партії та ін. Результати щорічного моніторингу Інституту 
соціології НАН України, зокрема, засвідчують, що праві партії підтримують 
41% греко-католиків, 8% православних; ліві партії – 4% греко-католиків і 
28% православних; центристські партії – 6% греко-католиків і 14% 
православних віруючих. Логічно припустити, що такі усталені політичні 
позиції – не лише вияв індивідуальних уподобань, а й відображення настроїв, 
ідейно-політичних преференцій, що поширені чи й панують у групах 
конкретної конфесії.  

Як наслідок, церкви, релігійні організації починають класифікуватися 
рядом політиків, партій, рухів за підставою здатності бути "засобом 
консолідації нації" чи реалізації чиїхось сепаратистських настроїв, наявністю 
чи відсутністю "керівного органу за кордоном", ступенем регіоналізації, 
ставленням до "національної ідеї", стають знаряддями для проведення певної 
політики у гуманітарній сфері тощо. Супутними цій провокативній 
диференціації стають вияви релігійної нетерпимості у поєднанні з 
націоналізмом та екстремізмом, релігійним фундаменталізмом і т.п., що тією 
чи іншою мірою впливають як на конфесійні, так й інші соціально значущі 
відносини. Частішають також спроби релігієзації, оцерковлення, канонізації 
нації, клерикалізації державних структур і т.п., що ще більше політично 
поляризує суспільство, втягує церкви, релігійні організацій в політичні 
протистояння, у невластиву їм діяльність; 

– некоректне втручання державних, політичних, у тому числі 
іноземних, чинників у релігійно-церковні процеси в україні, що нерідко 
призводить до посилення міжконфесійної напруженості, ухиляння сторін від 
переговорного процесу щодо нормалізації релігійної ситуації, тенденційного 
використання подій і явищ політичного, суспільного, етнокультурного, 
релігійно-церковного життя в країні для декларування окремими конфесіями 
своєї непоступливості, відмови від діалогу з проблемних питань тощо; 
дестабілізуючий вплив на міжконфесійну ситуацію в україні міжнародних 
чинників (політичних, релігійно-церковних, етнонаціональних). Актуальною 
залишається проблема втручання закордонних релігійних центрів у релігійне 
життя україни, потреба її нейтралізації. 

Існують й інші проблеми, розв’язання яких є нагальним. 
Висновки. Прогноз ситуації.  
1. В цілому в Україні на сьогодні створені політичні, соціальні, 

правові, духовні умови для реалізації повною мірою свободи совісті та 
віросповідання, прав віруючих і невіруючих, нормальної діяльності 
релігійних організацій.  

2. Наявні тенденції та факти засвідчують, що існуючі складнощі 
розв’язання конфесійних, регіональних, міжнаціональних та соціальних 
проблем в Україні є закономірними для екстенсивного та інтенсивного 
зростання, для періоду набуття досвіду функціонування в умовах 
демократизації усіх сторін життя, побудови громадянського суспільства, 
відсутності ідеологічного монополізму, розширення прав і свобод людини.  

3. Розв'язання лише двох, хоча, можливо, найгостріших на сьогодні 
проблем у релігійній сфері – проблеми повного повернення культових 
будівель, приміщень та майна церквам-правонаступникам і проблеми 
православної єдності – суттєво нормалізують релігійну ситуацію в Україні, 
стануть запорукою її політичної, соціальної та духовної стабільності.  

Такі ж вагомі наслідки для українського суспільства може дати і 
ґрунтовна, на всіх рівнях деполітизація релігійної сфери. Політизація церкви, 
як і привнесення релігійного фактору в політику, замість очікуваного 
сприяння розвитку обох інститутів на практиці повсякчас призводять до 
ускладнення, суперечливості, конфронтації, додаткового загострення 
політичного процесу, звуження можливостей сторін відносин діяти 
самостійно, виважено, відповідно до своїх програм та статутних документів. 
Протизаконне втягування церкви, конфесій у політичну площину, в 
міжпартійну боротьбу робить і церкву відповідальною за негативні наслідки 
політичного протистояння та застосовані методи. 

4. Високий рівень самоідентифікованої релігійності в Україні, що 
фіксується соціологічними дослідженнями як один з найвищих у Європі, на 
нашу думку, є завищеною самооцінкою власної релігійності і не зовсім 
відповідає світоглядним даностям нашого сучасника.  

5. Прогнозуючи ситуацію, зокрема, у сфері конфесійних проблем, не 
можна не враховувати позитивних подвижок у бік налаштованості конфесій, 
зокрема, національно акцентованих, на толерантність, терпимість до позиції 
інших конфесій, поступового формування готовності до конструктивного 
діалогу, переговорів з проблем, що можуть породжувати ускладнення 
міжконфесійних відносин.  

6. Успіх реалізації ідеї єдності православної церкви залежить 
насамперед від внутрішньої здатності української православної спільноти 
стати над роз'єднуючими факторами, якими б значущими вони не здавалися, і 
її реальної готовності до об’єднання в єдину монолітну структуру. Важливою 
умовою досягнення православної єдності є вирішення цих 
внутрішньоцерковних проблем самими церквами, невтручання світських 
чинників, зарубіжних релігійних центрів, якими б благими намірами вони не 
керувалися.  

7. Щодо подальшої динаміки релігійності та прогнозу її рівня, то є 
підстави стверджувати, орієнтуючись на український та зарубіжний досвід, 
що відкритість україни до загальноєвропейських процесів, зокрема у 
напрямах демократизації, світоглядного плюралізму, секуляризації, 
імплементації вітчизняного законодавства до міжнародних та європейських 
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норм, зрештою – сподівана деполітизація релігійної сфери стануть, на нашу 
думку, тими чинниками, що істотно скоригують нинішній рівень релігійності 
в Україні в бік її адекватності дійсним релігійним переконанням наших 
сучасників. 

8. У міру становлення України як правової держави, деполітизації 
релігійної сфери, мінімізації залежності конфесій від державно-
адміністративного ресурсу, усвідомлення церквами, релігійними 
організаціями, що їх майбутнє залежить не від близькості до владних 
структур, партій чи харизматичних лідерів, а від них самих, у країні 
складатимуться все більш сприятливі умови для продуктивного вирішення 
регіональних, міжнаціональних, конфесійних та соціальних проблем з 
врахуванням їх взаємозв’язку та взаємовпливів. 

  
В.Климов, д. філософ. наук 

(Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ) 
 
 

*** 
 

Керівники декількох релігійних організацій Волині звернулися з листом 
до голови обласної ради з проханням заборонити роботу ринків у 
недільні дні. Своє прохання вони мотивували «четвертою заповіддю 
Мойсея», згідно з якою «Господь велить шість днів працювати і робити 
свої діла, хто до яких покликаний, а сьомий день присвячувати служінню 
Богові та святим і угодним йому справам – турботі про спасіння своєї 
душі, молитві в храмі Божому й удома, вивченню Закону Божого, читанню 
Святого Письма й інших корисних для душі книг...». Керівники конфесій 
нагадали, що «кожен християнин-роботодавець грішить, коли без крайньої 
потреби накладає на своїх працівників справи, які перешкоджають 
святкувати неділю». Проте назване Звернення не знайшло підтримки 
серед волинських підприємців. Негативно щодо недільного вихідного 
висловилися більшість волинських торговельників. При цьому звучали 
різні аргументи: у храм можна сходити не тільки в неділю; церква 
відокремлена від держави, ринковий збір зменшиться наполовину та ін. 

Європейський (або Страсбургський, як його ще називають) суд із прав 
людини нині має у провадженні близько 10 тисяч справ проти 
України. Це четверте місце за переліком країн, у п’ять разів менше, ніж 
на Францію. Конвенція захищає цивільні і політичні права – право на 
життя, свободу й особисту недоторканість, на справедливий судовий 
розгляд, свободу думки, совісті, віросповідання, зборів та висловлювань, 
приватну власність, таємницю особистого життя та ін.. Перше місце серед 
скарг українців посідають скарги на невиконання чи зволікання з 
виконанням рішень національних судів. Багато справ стосується тривалого 
терміну їх розгляду національними судами – як цивільних, так і 

кримінальних. Також наявні скарги на відмову у реєстрації асоціацій та 
організацій. Але не всі справи, які надійшли до Європейського суду, 
розглядаються ним. Загалом 90-95% справ визнають такими, що не 
підлягають розгляду. Це тому, що громадяни не ознайомлені з правилами 
подання заяв до суду. Дуже часто заяви відхиляють тому, що особа не 
вичерпала всі можливі засоби національного захисту, або ж тому, що з 
моменту ухвалення остаточного рішення у справі минуло понад шість 
місяців. Решта вимог до заяви проста: предметом скарги можуть бути 
лише права, які гарантуються Конвенцією чи її протоколами, і лише ті 
порушення, що мали місце після дати ратифікації конвенції країною-
відповідачем (для України це 17 липня 1997 року). Ще один важливий 
момент: колективно скаржитися не можна, кожний із постраждалих 
мусить подавати окрему заяву. Жодним податком таку скаргу не 
обкладають. Кожну заяву розглядає комітет із трьох суддів, потім – одна із 
палат суду. У середньому розгляд справи триває 3-4 роки. Щонайменше 
провадження тягнеться 2 роки. Менше аж ніяк не вийде: судові слід 
встановити достовірність викладених у скарзі фактів. Розглядають також 
контраргументи, які наводить представник країни-відповідача. Суд 
формує також місії зі встановлення фактів. Контролює виконання вироків 
Комітет міністрів Ради Європи, а представники країн регулярно звітують 
перед ним про це. На виконання їм дається лише три місяці із часу 
оголошення вироку. Минулого року Україні довелося заплатити 
позивачам, що виграли суд, 20 мільйонів гривень (Експрес. – 23-30 липня). 

Побутовою традицією, а не пам’ятками духовного чи релігійного 
значення, називають священнослужителі ті ритуальні знаки, які на 
місцях аварій на автодорогах виставляють родичі загиблих. Правда, 
деякі з них все ж були освячені священиками. Але лише деякі... 
Укравтодор і департамент ГАІ МВС України прийняли сумісне рішення 
про винесення цих пам’яток з обочин доріг, бо ж вони заважають в 
обслуговування і ремонті останніх. Для цього, наголошується в їх 
документі, є кладовища, де ховають і оплакують покійників. Адже ніхто 
не ховає людину, яка померла, наприклад, від інсульту, прямо на тому 
місці, де вона померла, а здійснюють це на кладовищах. Спорудження 
таких ритуальних знаків на обочинах автодоріг не лише відволікає водіїв, 
а й може спричинити нові ДТП. 

Нині в Карпатському регіоні збереглося понад 1600 давніх дерев’яних 
церков. Більше ста унікальних храмів за останні 15 років зруйновано. 
Подеколи їх руйнують самі віряни тієї чи іншої парафії, не погоджуючи це 
із органами влади. В липні ц.р. розібрали збудований ще в 1740 році за 
оригіналом 1515-го року дерев’яний храм святого Онуфрія в селі 
Бісковичі на  Львівщині. Святиня належала УАПЦ. Експерти оцінюють 
будівлю в 55 млн євро. Вона знаходилася із збудованим поруч величним 
цегляним храмом. Мотив розбирання – храм знаходився нібито у 
поганому стані і міг завалитися, оскільки всі колоди, які знаходилися 
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внизу біля фундаменту, підгнили. 
Як і цей храм, на Львівщині є ще 
близько 400 дерев’яних церков і 
дзвіниць, які не внесені до реєстру 
пам’яток історії, архітектури і 
культури. Бісковичський храм 
лише планувалося внести до 
списку спадщини ЮНЕСКО. Якби 
він був включений туди, то за 
самовільний демонтаж парафіяни 
мали б сплатити половину 
вартості пам’ятки, тобто 27,5 млн 
євро. А між тим лише в цьому 
році в Львівській області 
повністю знищено три дерев’яні 
церкви і ще дві серйозно пошкоджено. В цьому ж липні горіла дерев’яна 
церква 1928 року в селі Воля-Блажівська. Загалом за роки незалежності на  
Львівщині повністю знищено або пошкоджено 79 церков та дзвіниць. 
Такої сумної статистики область не знала навіть в роки радянської влади. 
Тоді їх згоріло аж дві! Цей факт засвідчує показущу релігійність галичан. 
У фашистському ставленні до храмів винуватцями насамперед є 
священики, які не бажають укладати охоронні договори між церковною 
громадою та органами охорони культурної спадщини, а відтак не хочуть 
брати на себе відповідальність за збереження храмів. Такі договори мають 
парафії не більше 20% дерев’яних храмів регіону. Тут свою бездіяльність 
виявляють і органи місцевої влади, які мали б релігійні громади, які не 
уклали охоронний договір, позбавляти права богослужінь у 
використовуваних ними  храмах. Водночас, згідно статті 298 КК України 
за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – 
об’єктів культурної спадщини, органи влади мали б штрафувати 
парафіяльних священиків на сто неоподаткованих мінімумів або 
позбавляти їх волі на строк до трьох років. Натомість у більшості випадків 

правоохоронці навіть не 
порушують кримінальну 
справу (Суботня пошта. - 
№85). Що стосується 500-
річного Бісковичського 
храму, то, всупереч заявам 
місцевого православного 
священика і голови 
сільської ради, заступник 
начальника відділу охорони 
культурної спадщини 
Львівської обласної 

державної адміністрації Романа Онишко зауважив, що «за технічним 
звітом аварійного стану не зафіксували, то ж за наявності коштів святиню 
можна було відреставрувати. Та оскільки цей об’єкт не внесений до 
списку пам’яток архітектури, на його демонтаж не потрібен був дозвіл 
нашого управління» (А.Колодний).  

Відповідно до Постанови Кабміну України №811 від 5 серпня 2009 року 
духовенство з-за кордону, яке отримало річну багаторазову візу для 
служіння в Україні, зможе залишатися на території нашої держави не 
лише 180 днів поспіль, а протягом цілого року. «Для іноземців та осіб 
без громадянства, які прибули в Україну у релігійних справах або для 
роботи в релігійних організаціях на території України та отримали візу 
типу «Р», реєстрація проводиться на період дії візи», - йдеться в 
документі. Окрім того Постанова передбачає видачу віз терміном до трьох 
років за попереднім погодженням з Державним Комітетом у справах 
національностей і релігій. Як зазначає народний депутат Володимир 
Пилипенко, «візова проблема назріла вже давно. На території України 
перебуває велика кількість місіонерів різноманітних релігій та конфесій, 
наприклад, лише місіонерів римо-католиків є десь 600. Це – духівники, які 
значну частину свого життя добровільно віддають служінню Богові і 
людям. Досі, працюючи в Україні, вони змушені були щопівроку 
переоформлювати візові документи. А це, як відомо, - безконечна 
паперова тяганина, яка, врешті, таки закінчується видачею візи. 
Відповідно, спрощення візового режиму – принципове рішення, яке знімає 
багато питань і значно послаблює бюрократичну машину». 

Хоч Україна і кичиться наявністю у неї свободи совісті, проте Президент 
разом із міністром освіти Вакарчуком нехтують правом людини на 
свободу вибору світогляду, насильно насаджуючи в школах курс 
християнської етики. У цьому відношення більш демократичною є Росія. 
Президент Дм. Медведєв на нараді з питань 
викладання в середніх навчальних закладах 
основ релігійної культури і світської етики 
сказав: «Я  принял решение поддержать 
предложение». При цьому він звернув 
особливу увагу на те, що кожний 
нормативний акт, має пройти громадське 
обговорення, оскільки він чіпає надто 
делікатну сферу індивідуального і 
соціального життя людини. Нині мова йде 
про проведення у 18 регіонах країни 
експерименту з питань викладання духовно-
моральної культури. При цьому учні і їх 
батьки можуть вибирати предмет: Це можуть 
бути основи православної, мусульманської, 
іудейської, буддійської культури або ж 
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загальний курс з історії релігій чи ж основи світської етики. Вибір має 
бути добровільним, будь-який примус виключається. Президент висловив 
побажання, щоб основи релігійної культури викладали світські педагоги. 
За наслідками експерименту в регіонах викладання цього предмету можна 
поширити на всю країну. Передбачають ввести всі ці нові навчальні курси 
повсемісно в 2012 році. 

Члени ініціативної групи «Наше Китаєво», використавши силу, 
вирішили відновити справедливість. Вони відібрали в монахів 
квартиру, в якій з 1953 року проживав 20-літній сирота Олександр 
Калашникоа. В грудні минулого року монахи вдерлися в його квартиру й 
вишвирнули на вулицю сироту і всі його речі. Ось як розповідає про 
монаше хамство пенсіонерка Ольга Калашникова: «Після поминок отець 
Федір з чотирма монахами прийшов у квартиру. Розсівся в кріслі й сказав 
нам забиратися із квартири. Коли ми відмовилися, по телефону викликав 
ще сімох монахів. Вони виштовхали нас , старих і дитину, втришия… 
Почали виносити наші меблі. Холодильник і телевізор. Ми з сусідом 
вирішили це сфотографувати, то монахи накинулися забирати 
фотоапарат». Звернення потерпілого Олександра до влади і 
правоохоронних органів не дало позитивного результату. Завдяки групі 
«Наше Китаєво» вдалося не тільки відновити справедливість, а й 
порушити кримінальну справу за фактами постійного зневажання ченцями 
законів. Монастирі нині є привабливими (особливо в УПЦ МП) для 
проживання в них тих, хто тікає від фізичної праці, прагне до 
ледацюжництва. То ж вже не вистачає площ для розміщення зростаючого 
їх поповнення (часто – з Росії). А відтак вони й вдаються до нахабства, яке 
зустріло належний опір з боку тих, кого б православна Церква хотіла б 
бачити за своїх мирян.(Газета по-киевски. - №146). Візьмемо «Новий 
завіт» і спробуємо знайти десь хоч слово про те, що Ісус закликав в ім.’я 
своє до ледарювання під вигядом монашества, про необхідність такої 
інституції як посередника між Богом і вірянами. І цілком справедливо 
3ухвалили мешканці Китаївської виселити монашу братію за межі міста. 
Бо ж дивись із-за їх прихоті треба зносити приватні будинки, в яких 
мешкає біля двохсот осіб (Сегодня. – 15 вересня). 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 

 
НОВА ЕНЦИКЛІКА ПАПИ БЕНЕДИКТА ХVІ 

CARITAS IN VERITATE – МИЛОСЕРДНА ЛЮБОВ В ІСТИНІ 
 

Милосердну любов в істині Папа 
розглядає як головну рушійну силу  
справжнього розвитку кожної особи та 
всього людства. Саме тому вся соціальна 
доктрина Церкви базується на принципі 
Caritas in Veritate. Лише через любов-caritas, 
освітлену розумом і вірою, можна досягти 
цілей розвитку людини та людських 
цінностей.  

 Під час катехизи з нагоди 
публікації його третьої енцикліки Бенедикт 
ХVІ зазначив, щ у вступі до неї одразу ж 
згадуються два фундаментальні критерії: 
справедливість і спільне благо. 
Справедливість – це невід’ємна частина 
любові «ділом і правдою» (1Ів.3:18), до чого 
апостол Іван закликає нас. «Любити когось 
– це прагнути блага для цієї особи та дієво 

забезпечувати це. Окрім особистого блага, є також і те, що пов’язане з 
суспільним життям особистості. Чим більше ми намагаємося забезпечити спільне 
благо, відповідаючи на реальні потреби 
наших ближніх, тим більше фактично ми 
любимо їх». У прагненні спільного блага 
любов набуває соціального виміру. Кожен 
християнин покликаний до цієї милосердної 
любові. 

 Енцикліка подає глибокий аналіз 
поглядів Церкви на соціальні проблеми 
нашого часу. Як показують події останніх 
місяців, очевидним у нинішньому світі є 
соціальна та економічна незбалансованість. 
Звідусіль звучать заклики до довгоочікуваних 
реформ, які подолають відмінність розвитку 
різни  х країн. У цьому сенсі глобалізація 
може стати реальною нагодою для таких 
реформ, але це потребує глибокого 
морального й культурного оновлення 
відповідальності в ухваленні рішень, через 
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які досягатиметься спільне благо. Найкраще майбуття для кожного є можливим, 
якщо воно ґрунтується на наново відкритих фундаментальних етичних цінностях. 
Потребуємо нового економічного плану, який надасть нового образу просуванню 
шляхом глобалізації, базуючись на етиці відповідальності перед Богом і перед 
людиною як творінням Божим.  

 Зрозуміло, що енцикліка не дає технічні рішення великих соціальних 
проблем сучасного світу, бо ж це не є в компетенції вчення Церкви. Але вона 
нагадує величезні принципи, які є необхідними для розбудови людського розвою 
у майбутньому. Серед них, насамперед, повага до життя людини, яка є центром 
всього справжнього розвитку; вшанування права на релігійну свободу; відмова 
від «Прометеєвої концепції», що вважає людину винятковим творцем її власної 
долі. Зрештою, очевидною є й ілюзорність необмеженої віри у владу технології. 
Поза сумнівом, потрібно уважно переглянути роль держави та її владно-
політичні повноваження. Особливо в епоху, коли національний суверенітет 
обмежується в новому економічно-торговельному та міжнародно-фінансовому 
контексті.  

 Папа наголошує, що потребує розширення відповідальна участь 
громадян у національній та міжнародній політиці… Практично кожний нині має 
прагнути такого плану розвитку, який всерйоз зважатиме на саму сутність 
економіки та її цілі. Цього вимагають екологічний стан планети, культурна й 
етична криза людства… Економіка потребує етики, аби правильно 
функціонувати… 

 Людство – це єдина родина, і плідний діалог між вірою та розумом 
може лише збагатити її, зробити дієвішими вчинки милосердної любові в  
суспільному житті. В енцикліці я згадую, наголосив Бенедикт ХУІ на катехизі, 
взаємопов’язані принципи субсидіарності й солідарності як дороговкази для 
братської взаємодії, покликаної сприяти співпраці між віруючими та 
невіруючими задля розбудови справедливості й миру в світі. 

 Кожна програма розвитку має 
передбачати, окрім матеріального, ще й 
духовне зростання людини, яка наділена 
душею і тілом. Це – цілісний розвиток, 
до якого постійно апелює соціальна 
доктрина церкви – розвиток, який 
базується на рушійній силі «милосердної 
любові в істині».  

  
Взято із «Католицького вісника» 

№14 за 2009 рік 
 
 

СВІТОВИЙ БАПТИЗМ ВІДЗНАЧАЄ СВОЄ ЧОТИРЬОХСТОЛІТТЯ 
  

Коротка історія конфесії. Баптизм, 
хоч він і прагне вести свою духовну історію від 
апостолів і ранніх християн, організаційно 
з’явився 400 років тому в  Амстердамі 
(Нідерланди). Але його коріння далеко глибше. 
Ця християнська конфесія виникла насамперед 
на основі пуританізму як різновиду кальвінізму, 
що з’явився в Англії ще в ХV столітті. Пуритани вимагали перебудови 
англіканської Церкви в дусі послідовного протестантизму, тобто очищення 
церкви від елементів католицизму, ліквідації церковної ієрархії (зокрема 
відміни єпископського сану), здешевлення і спрощення релігійного культу, 
відмови від літургії на користь проповіді та ін. Вони були за повне 
відокремлення церкви від держави, усунення аристократичних переваг. Всі ці 
релігійні вимоги увібрали в себе соціально-політичні і моральні принципи 
молодої буржуазії епохи первісного нагромадження. Ліве, радикальне крило 
пуританізму, яке одержало назву конгрегаціоналістів (лат. congregatio –
об’єднання, громада), оскільки було спрямоване проти англійського 
абсолютизму, а відтак і англіканської церкви, що організовувала його 
переслідування і репресії щодо його послідовників, вимушене було 
емігрувати в Голландію. Тоді у них з’явилася і їх друга назва – індепенденти 
– незалежні, бо ж одним із принципів діяльності цієї релігійної спільноти 
була повна незалежність її громад, самоуправління в організаційному житті. 
Саме в Голландії одна із індипендентських громад стала баптистською. Її 
очолили священики Джон Сміт і Томас Хелвіс, які визнали непослідовність 
англіканства як християнської течії, зокрема в тому, що воно було в тісній 
залежності від світської влади (король/королева Англії є главою англіканської 
церкви) і виконувало обряд хрещення у несвідомому віці людини. Громада 
Сміта-Хелвіса, що постала в 1609 році, стала сповідувати повну довіру Богові 
і водне хрещення у зрілому віці. Останнє було особливо видимим у її житті, а 
тому й свою назву конфесія одержала від цього факту (лат. «баптизм» 
перекладається «хрещу»). З часом баптисти повернулися на Британські 
острови, а звідти перебралися на Американський континент, де конфесія 

здобула свою другу вітчизну. 
 Баптисти є найбільш 

послідовні у проведенні в життя 
протестантських принципів, надто 
вимогливі щодо поглядів і поведінки 
своїх послідовників. Членами Церкви 
вважаються «заново народжені» 
дорослі, які свідомо прийняли водне 
хрещення. Єдиним джерелом 
віровчення для баптистів є Біблія,  
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насамперед її Новий Завіт. У проповідницькій діяльності на перший план 
виходять морально-повчальні теми. Головний принцип їх вчення – жити у 
світі, але бути не від світу, повністю віддаватися «небесному жениху» цебто 
Ісусу Христу. Надто привабливим є дотримання баптистами простих норм 
моралі (взаємна підтримка і допомога, відмова від алкоголю і наркоти, 
лихослів’я та ін.). Баптизм проголошує особисте спасіння шляхом віри у 
викупну жертву Ісуса Христа і обрання віруючих Богом до спасіння. 
Дотримуючись принципу «загального священства» і визнаючи можливість 
безпосереднього спілкування віруючих з Богом через молитву, баптизм 
заперечує духовенство як посередника між віруючим і Богом. Послідовники 
конфесії не визнають святих, мощі, ікони, чернецтво, церковні таїнства та ін. 
Вони приймають лише так звані двунадесяті християнські свята, мають свої 
специфічні свята – день жнив і день єдності. Обряд водного хрещення і 
причащання (хлібопереломлення) баптисти розглядають як символічні акти. 
Церква баптистів – це самоуправна община «видимих святих», що не визнає 
залежність від світської влади. Общинами керують в ній виборні пресвітери. 

 Найбільшим міжнародним об’єднанням церков християн-баптистів є 
Всесвітній баптистський альянс (ВБА). Заснований він у липні 1905 року в 
Лондоні на Першому Всесвітньому з’їзді баптистів. Президентом Альянсу 
нині є Девід Коффі. ВБА має свою присутність в п’яти регіонах – 
Європейському, Азійському, Африканському, Американському та 
Карибському. Кількість національних Союзів баптистів ВБА виглядає 
відповідно так: 53,62, 54, 32 та 15; кількість церков (громад) - 12326, 28280, 
3936, 81737 та 182; кількість вірян – 779295, 5382721, 7533450, 22868199 та 
260223.  

 У світі на сьогодні нараховується понад 50 мільйонів баптистів. 
Щонеділі не менше ста мільйонів людей поклоняються Богові в баптистській 
традиції. Нині у світі існує 220 національних баптистських союзів, до яких 
входять більше 200 тисяч церков.  

 Баптизм на українських теренах. В Україну баптизм привезли в 
середині ХІХ століття німці-колоністи. Їх тут називали ще штундами, бо ж 
моління в їх громадах проходило протягом години (нім. «штунде» 
перекладається «година»). Першим на українських теренах прийняв баптизм 
Іван Онищенко з села Основи Херсонської губернії. Потім тут з’явилася і 
перша громада баптистів-українців, яку очолив селянин Михайло Ратушний. 
Потім виникли баптистські громади у селах Карлівка і Любомирка на 
Катеринославщині. Останню очолив Іван Рябошапка, діяльність якого зіграла 
помітну роль в поширенні баптизму серед українців. Відтак Україна постала 
першим регіоном Російської імперії, де порівняно інтенсивно поширювався 
баптизм. Нові його громади виникали не тільки в Херсонській чи 
Катеринославській, а й у Київській, Полтавській, Волинській, Чернігівській 
та інших губерніях українських теренів. Так, у 1881 році лише в Херсонській 
губернії офіційно числилося 3363 баптисти. А в Таращанському уїзді 
Київської губернії в цей рік їх було 693. На 1917 рік у всій Російській імперії 

нараховувалося десь більше 150 тисяч баптистів. Характерним є те, що 
баптизм поширювався в ці роки більше серед інших колонізованих у ХІХ 
столітті Росією народів – фінів, естонців, латишів. В самій Росії поширювася 
не баптизм, а з’явився і набирав сили євангелізм. На відміну від баптизму, 
його сприйняли привілейовані верстви – вищі військові, графи, княжа рать, 
різні сановники і богачі.  

 Якщо перші баптистські громади знаходилися в підпорядкування 
німецьких місіонерів, а їх діячі поставали як їх учні, то поступово українські 
громади баптистів набували незалежність від своїх німецьких наставників. 
Якщо на першому з’їзді баптистів українських теренів у 1884 році, який 
відбувся в селі Ново-Василівка Таврійської губернії, утворений Російський 
баптистський союз очолив німецький місіонер Г.Віллер, то вже в 1885 році 
керівництво союзом перебрав міліонер-вівцевласник приазовських степів Дій 
Мазаєв. Державна російська Православна Церква при сприянні влади всіляко 
протидіяла поширенню протестантизму, в тому числі й баптизму на 
імперських територіях. В антисектантському законодавстві 4 липня 1894 року 
баптизм (штунда) був визнаний «сектою особливо шкідливою в церковному і 
суспільно-державному відношеннях». Цим самим офіційно була узаконена 
практика поліцейських переслідувань протестантів. Певно той факт, що 
баптисти-євангелісти Росії виступали різко проти різних народних рухів, 
схилялися до визнання необхідності конституційної монархії, то царський 
маніфест 17 жовтня 1905 року відмінив обмеження їх діяльності. Наступив 
період легалізації баптистських громад. У 1908 році в Києві відбувся 
Всеросійський з’їзд баптистів. З появою незалежної України у жовтні 1918 
року пройшов Перший Всеукраїнський з’їзд баптистів. Другий з’їзд відбувся 
у травні 1921 року в Єлисаветграді. Саме він заснував Всеукраїнський союз 
баптистів, який проіснував до його заборони в кінці 20-х років м.ст. В СРСР 
наступив період переслідування релігійних спільнот, закриття громад, 
ув’язнень за релігійну діяльність. Відродження євангельсько-баптистського 
руху в Україні відбулося в 1944-1945 роках. Було утворене легалізоване 
об’єднання Євангельських християн-баптистів.Із загальної кількості 
баптистів Союзу в повоєнні роки в Україні їх було десь 70%. Керівництво 
Союзу ЄХБ у своїй діяльності прагнуло всіляко пристосовуватися до умов і 
вимог, які ставила перед релігійними спільнотами радянська влада. Така 
примиренська політика була не до вподоби ряду громад об’єднання 
баптистів-євангелістів. Це й призвело до розколу в баптизмі, утворення 
паралельно із Всесоюзним Об’єднанням ЄХБ ще й Ради Церков ЄХБ. Розкол 
цей не вдалося здолати й до сьогодні. Відтак в Україні нині оснує декілька 
об’єднань євангельських християн-баптистів.  

Баптизм в незалежній Україні. В роки незалежності євангельсько-
баптистський рух в Україні перебуває на піднесенні. Зростає кількість 
громад, споруджуються нові та реставруються старі культові приміщення, 
урізноманітнюються форми євангелізаційної роботи, на піднесенні видавнича 
діяльність та ін. За роки незалежності баптисти відкрити понад п’ятдесят 
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духовних навчальних закладів: коледжів, університетів,семінарій. В 
християнських навчальних закладах можна отримати не лише духовну освіту, 
але й корисну спеціальність – психолога, журналіста, менеджера, економіста, 
бібліотекаря, вчителя та ін. При церквах діють також християнські 
загальноосвітні та музичні школи. Церква організувала роботу заочних 
Біблійних шкіл та Біблійного інституту. Розвиваються християнські ЗМІ: 
часописи «Євангельська нива» та «Горизонт», обласні, регіональні та 
церковні веб-ресурси, радіостудії та телепрограми. Наявні тисячі хорових та 
інструментальних колективів, музичних гуртків та церковних груп 
прославлення. Практично в кожній громаді є недільна школа для дітей, 
щоліта проводяться ними дитячі християнські табори. 

 Сьогодні баптисти є однією з найбільших протестантських спільнот 
України. Вони за офіційною статистикою мають понад 3 тисячі громад і десь 
200 тисяч хрещених по вірі. Щонеділі євангельські богослужіння відвідує 
десь півмільйона осіб. Баптисти активно благовістять всім оточуючим, 
закликаючи їх навернутися до Бога. Завдяки цьому щорічно відкриваються 
десятки нових церков і груп з вивчення Біблії. Українські місіонери 
працюють не лише у різних куточках України, але й у Сибірі, Білорусі, 
країнах Балтії, Середньої Азії, Західної Європи, Далекого Сходу. Автор статті 
здивованим був, коли до нього в Сіднеї (Австралія) на зустріч (почувши по 
радіо його виступ) набився баптист-місіонер з України. Прізвище його – 
Чорненький.  

 Протягом багатьох років баптисти ведуть 
просвітницьку роботу у в’язницях, займаються 
реабілітацією алко- та наркозалежних. Із Словом Божим 
віруючі йдуть до ВІЛ-інфікованих, допомагають 
малозабезпеченим.  Функціонують християнські 
сиротинці, дитячі будинки сімейного типу, проводяться 
сотні дитячих та молодіжних таборів для сиріт, 
організовуються табори для вдів, багатодітних матерів, 
здійснюється виїздне медичне обслуговування мешканців 

відділених сіл, надається допомога місцевим лікарням, пологовим будинкам 
та диспансерам. Молоді баптисти допомагають у вирішенні болючих проблем 
суспільства, регулярно проводять різноманітні соціальні акції, конференції, 
семінари, євангелізаційні табори, клуби, кафе, авто- та велопробіги, 
різноманітні фестивалі. 
  

 Доктор філософських наук А.Колодний 
 
 
 

ЮВІЛЕЙНА УРОЧИСТІСТЬ БАПТИСТІВ 
 

30 серпня в палаці 
«Україна» баптисти, що 
входять у Всеукраїнський союз 
об’єднань ЄХБ, відзначали 400-
річчя історії своєї конфесії. 
Було багато доповідей і 
виступів з України й 
закордоння. Вражав своєї 
майстерністю виконання 
духовних пісень великий хор. 
До співу прилучалися всі 
учасники урочистості. Проте 
мало чулося, що баптистам 
України приходиться діяти в 
роки її національного і духовного відродження. Взагалі слово «Україна» під 
час урочистості мало звучало. Навіть коли харизматична Церква «Посольство 
Боже», очолювана Сандеєм Аделаджею, відзначала в Палаці спорту свою не 
круглу дату – семиріччя, то там ми чули гімн України, бачили її прапори, 
чули побажання її керівництву та ін. На баптистському ж ювілеї хтось 
підспудно зрежисерував милу Російській владі Медведєва-Путіна ідею 
«всеслов’янської єдності», маючи при цьому на оці єдність лише трьох 
слов’янських народів – російського, українського і білоруського (хоч були 
представники й від інших країн і слов’янами є не тільки тут названі, а то 
зрозуміло, що йде мова «давай назад в Союз»). Подібну ідею всіляко 
обстоював, недавно об’їздивши свої так звані «канонічні володіння» в 
Україні, Московський Патріарх Кіріл. Явним позитивом  урочистості було 
використання української мови, але знову ж таки в руслі обстоюваної 
українофобами концепції державної двомовності, що, зрозуміло, зрештою 
виллється в російську одномовність, як це йшло в колишньому Союзі. 
Говорячи про те, що на теренах Російської імперії баптизм попервах з’явився 
неподалік Одеси і на Кіровоградщині (де така тоді була?), чомусь при цьому 
не наголошувалося, що він з’явився в українських поселеннях і серед 
українців. Певно українцями були і Михайло Ратушний, і Іван Рябошапка, а 
до них – Іван Онищенко, якого забули згадати (чи може я недочув?). В 
сценці-імпровізації чомусь ці перші українські баптисти з’явилися в одіянні 
російських мужичків. Український контекст історії і нинішнього буття 
баптизму не відчувався і у привітаннях, виступах офіційних осіб. Згадувалася 
давня його історія, переслідування конфесії в роки комуністичної влади, 
наголошувалося неодноразово, що лише в останні роки конфесія має повну 
свободу у своїй діяльності. Єдиним виступом, який дисонансно прозвучав на 
форумі, був виступ запрошеного (як гостя) Президента Церкви християн віри 
євангельської-п’ятидесятників Михайла Паночка. Він зокрема, привітавши з 
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ювілеєм від імені своєї Церкви Церкву ЄХБ, сказав: «У цій прекрасній 
європейській панорамі євангельського руху є вагома і впливова частка 
українського євангельсько-баптистського братства.  

Кожний народ має право вибрати свою долю, свою віру, має право 
будувати своє сьогодення і дивитися сміливо у майбутнє. Це стосується і 
українського народу, який за всю свою історію пережив ой далеко не легкі 
часи. Погляньмо уважно у минуле і побачимо три критичні моменти в історії 
нашого народу, коли він, позбавлений керівництва, примушений був у 
хвилину смертельної небезпеки ініціативу перебрати на себе і діяти 
самотужки. 

Перший момент – це коли в ХVІ столітті народові загрожувало повне 
знищення з боку татаро-турецьких орд з півдня. Литовський уряд не міг дати 
собі з ними ради. Тоді народ наш сам організовує козаччину, дає відсіч орді і 
тим рятує себе від загибелі. 

Другий момент – у ХVІІ столітті загроза від Польщі. Народ був 
відданий на поталу духовенству польському і йому загрожувала повна 
духовна і національна руїна. Тоді народ організовує братства і, звернувшись 
до козацтва, під його захистом відновлює у 1620 році православну єпархію і 
вдруге себе рятує. 

Третій момент – у ХІХ столітті український народ опинився втретє 
перед загрозою остаточного знищення – національного, духовного та 
морального з боку російсько-імперської влади та урядового на той час 
духовенства. Т. Шевченко, проживаючи в ті роки у Петербурзі, уявляв собі, 
що «нічого кращого немає, як Дніпро та наша славна Україна». Проте, 
навідавши у 1843 році батьківщину, побачив з жахом її дійсність і зі смутком 
написав її: «Село неначе погоріло, неначе люди подурілі, німі на панщину 
ідуть і діточок своїх ведуть». Він побачив великий духовний занепад 
офіційної церкви, яка не могла окормлювати свою паству. Народ залишився 
без провідників, без освіти та виховання, без духовного світла. Перед 
українським народом лежало дві дороги: або гинути духовно, або шукати 
виходу з жахливої темряви. І народ, що ще мав у собі життєві сили кинувся 
до виходу з темряви, ринувся до світла, до Бога! 

А світло це є саме у Божому Слові. Через незборну силу Євангелії на 
українських теренах появились нові герої віри: у XVIII ст. високо освічений 
поет і філософ Г. Сковорода, який, будучи глибоко переконаним у правоті 
Святого Письма, все своє життя присвятив роз’ясненню простим селянам 
Слова Божого, розуміючи, що в Біблії є і світло, і культура, і оновлення 
життя. В такий спосіб славний Григорій Сковорода зробив дуже помітний 
внесок у просвітлення народу України. Козак Охрім Піднебесний, дуже гарно 
описаний письменником Лесковим, Опанас Марцинкевич – мандрівний 
проповідник Слова Божого, Сергій Циба – селянин з Катеринославщини, що 
ревно хотів реформувати православні обради та традиції, і, звичайно, Іван 
Онищенко – що мав особливі переживання від Бога ще перед своїм 
хрещенням у 1856 році. Пізнавши правду, він став свідчити Михайлу 

Ратушному, якого пізніше - 8 червня 1871р. - охрестив Іван Рябошапка. Вплив 
цих героїв віри на людей був великий, тисячі людей навертались до Бога, 
йшли до Правди. Хай це продовжиться і сьогодні на рубежі вже п’ятисотої 
річниці Євангельського Баптиського руху. Хай Бог ще більше благословляє 
вас, умножує ряди Свої Церква, на славу нашого Глави – Ісуса Христа, Який 
вчора, сьогодні і навіки Той Самий!». 

В офісі очолюваної М.Паночком Церкви християн віри євангельської 
висять вдало виужені у Карла Маркса і зрозуміло з якою метою оприлюднені 
слова: «Якщо людина не знає мови народу, на землі якого проживає, то вона є 
або гостем, або найманцем або ж окупантом». Заслугою цієї Церкви є те, що 
вона порвала ланцюги євроазійської імперії (краще сказати – російської) і 
розвивається як незалежна релігійна спільнота в п’ятидесятницькій сім’ї 
світу. Шкода, але це не скажеш ні про наших баптистів, ні про адвентистів. 

Варто відзначити те, що на баптистській урочистості прозвучало 
вітання від Президента і Прем’єр-міністра країни, від греко-католиків 
(предстоятель УГКЦ кардинал Любомир Гузар) і римо-католиків (єпископ з 
Києва). Православні Церкви зігнорували запрошення баптистів, хоч входять з 
ними до Всеукраїнської Ради Церков, де закликають до толерантності 
міжконфесійних відносин. В між тим Ісус Христос закликав любити 
ближнього й наголошував, що де троє зберуться в моє ім’я, там і я буду серед 
них. Ювілей фактично відзначала одна спільнота баптистів України – 
Всеукраїнське об’єднання церков ЄХБ. Хотілося б мати в Україні об’єднання 
всіх баптистів в одну організаційну спільноту. Що тут ділити? Шкода, але 
цього ще немає. То ж певно інші об’єднання баптистів України відзначали 
ювілей у своєму колі. Як то негарно виглядає перед обличям Ісуса Христа, 
який закликав бути одно. Президент В.Ющенко чомусь піклується про 
єднання Православ’я в Україні. Варто йому було б глянути і на стан в інших 
християнських конфесіях. Тут – як і в політичній сфері. То ж маємо 
дистанціювання не тільки в політичному житті, а й в релігійному. Все це 
нагадує відносини нечуй- левицьких бабок Параски і Палажки. 

Я не маю права вказувати релігійним спільнотам, як їм жити, як діяти 
у сфері релігійній. Але коли їх діяльність виходить за «релігійний тинок» і 
чіпає цілісність, злагоду і майбуття України, то тут подеколи висловлюю 
свою думку. Може щось необачно недовраховано, а може треба і якісь 
корективи в діяльність внести. 
 

 Професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
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МОГИЛИ ЄВРЕЙСЬКИХ ПРАВЕДНИКІВ В УКРАЇНІ 

 
Праведниками в іудаїзмі називають людей, на яких, як вважають, 

тримається весь світ. Україна живе в серцях мільйонів євреїв. І не лише тих, 
які живуть в Україні. Тут коріння найбільш відомих хасидських родин із 
США, тут коріння і біля 300 тисяч громадян держави Ізраїль. Не кожний 
віруючий єврей, який живе в тій чи іншій країні закордоння, може щороку 
побувати в Україні, в тих містах, де знаходяться могили праведників, зокрема 
в Умані, Меджибожі, Брацлаві та ін. Не кожен може щороку поклонитися тут 
праху своїх великих національних мислителів. Але кожний прагне хоч би раз 
в житті доторкнутися до святих для них поховань. 

 Слово «праведник» з повним правом насамперед можна віднести до 
видатного релігійного діяча іудаїзму рабе Нахмана (1772-1810) із Брацлава, 
який в 1799 році побував на землі обітований, в Ізраїлі, але заповідав 
поховати його в Україні в Умані. Відомо, що після смерті Нахмана на місце 
цадика когось нового не обирали. Відтак він залишився нібито довічним 
цадиком брацлавських хасидів. Саме тому в кінці вересня – на початку 
жовтня брацлавські хасиди тисячами приїздять до Умані. Тут на міському 
кладовищі удалося знайти могилу Нахмана. Вони їдуть, щоб поклонитися 
праху цадика, який перед своєю смертю сказав, що кожний, хто помолиться в 
цьому місці, знайде в його особі заступника перед Всевишнім.  

Хто такий рабе Нахман? 
Народився він у прекрасному українському містечку Меджибожі в 

першу суботу місяця нісан 5532 року (це – 4 квітня 1772 року). Тут жив його 
прославлений прадід рабе Ісраель Баал-Шем-Тов або ж «власник доброго 
імені»(1698-1760). Дитячі роки рабе Нахмана пройшли в Меджибожі. Тут він 
одружився на дочці рабе Ефраїма з Осатіна Сасьї. З часом став одним із 
лідерів хасидського руху на Правобережній Україні. Його авторству 
належить кілька містичних творів, зокрема «Книга таємного», «Сувій 
таємниць», збірки афоризмів і повчань, які були записані його учнями, 
популярні філософсько-містичні оповідання. Нахмана вважають засновником 
однієї з течій руху – брацлавського хасидизму. Він поставив собі за мету 
відродити хасидизм, який уже наприкінці ХVІІІ століття почав занепадати, і 
дуже ревно ставився до своєї місії. З видрукуваної у США книги «Таємний 
сувій рабе Нахмана», яка вважалася втраченою, видно, що цадик пророкував 
прихід спасителя-месії. Він не вважав, що кінець цивілізації буде 
супроводжуватися якимись катастрофами і війнами. Месія «не буде пасти всі 
народи залізним жезлом», як про це сказано в Писанні. Більше того, месія, за 
Нахманом, постане фармацевтом, який буде змішувати різні речовини й 
робити в такий спосіб ліки, що зцілюватимуть людей. Водночас він буде 
творити таку музику, яка знищуватиме будь-яке зло у світі. Правителі всіх 
країн зрештою визнають його владу над світом. Як це не дивно, але в 
пророцтвах Нахмана нічого не говориться про Ізраїль як про землю 
обітовану. Цадик називає такою землею ту місцину, де перебуває він, а їздив 

Нахман переважно Україною. В 1802 році по дорозі в Брацлав Нахман на 
декілька днів заїхав в Умань. Тут він відвідав єврейське кладовище, де були 
поховані ті, хто загинув у 1766 році в крутоверті національно-визвольної 
боротьби під керівництвом І.Гонти і М.Залізняка. Рабе Нахман заявив: «Душі 
померлих за віру чекають мене». Він поставив за мету своєю смертю 
очистити душі загиблих і вознести їх на небеса. Саме тоді цадик висловив 
своє побажання бути похованим на уманському кладовищі разом з жертвами 
погромів. Хоч останніх вісім років свого життя рабе Нахман провів у 
невеличкому подільському містечку Брацлаві, хворіючи на туберкульоз, 
поховали його в 1810 році таки в Умані. Могила рабе стала святинею для 
хасидів. Їх тут лише із-за зарубіжжя буває щороку декілька десятків тисяч, 
могло б приїхати й до 250 тисяч. Така уйма бажаючих, але в Умані відсутні 
умови для прийому такої кількості паломників. 

 Але саме українська земля є священною для віруючих хасидів. Саме 
в Україні з’явилися всі основні хасидські братства, члени яких живуть 
переважно в зарубіжжі. Зокрема, найбільші громади брацлавських хасидів 
знаходяться нині у США та Ізраїлі. Ізраїльські хасиди навіть виношують ідею 
перенесення праху Нахмана у їх країну, з чим не погоджуються американські, 
мотивуючи це тим, що тоді буде знехтувано заповіт цадика про місце його 
поховання. Тож Умань і надалі буде залишатися місцем масових паломництв 
хасидів. Україні, подібно Саудівській Аравії, яка щороку приймає 
мусульманський хадж, потрібно мати якусь державну програму забезпечення, 
скажемо так, хасидського хаджу, зокрема розміщення й обслуговування 
паломників щороку у вересні-жовтні.  

 В цьому році в Умані виник скандал у зв’язку з оплатою 
перебування паломників в Умані. Міжнародний благодійницький фонд імені 
рабе Нахмана звернувся до прем’єра і прокуратури із скаргою на вимагання з 
боку державних служб. Мова йде про те, що «Уманьводоканал» нібито 
вимагає від паломників 182 тисячі грн.за постачання води в дні паломництва, 
14,5 тисяч – санепідемстанція за обстеження об’єктів, 26,8 тисяч – за газ, 70 
тисяч – «Комунальщик» за вивіз сміття, 14 тисяч - податкова нібито за тих 
уманчан, які здають квартири (а то подеколи набігає 2-2,5 тис. доларів), а від 
оплати податків ухиляються, 650 тисяч – міліції за охорону. Фонд імені 
Нахмана обурюється різким підвищенням цін на все у порівнянні з минулим 
роком. Так в минулому охорона коштувала 250 тисяч. На цю суму і в цьому 
році можна було найняти приватних охоронців, але ж Фонд не хоче псувати 
відносини з владою. 

 Як зазначалося вище, Україна є батьківщиною для багатьох 
«хасидських сімей». Окрім брацлавських хасидів, є ще чорнобильські і 
сквирські хасиди, які ведуть свою родословну із Чорнобиля і Сквири 
Київської області від рабе Нохемке Чернобилера, який жив у ХVІІІ столітті, 
ружинсько-садгірські, вчення яких відноситься до рабе Ісраеля Фрідмана, що 
жив вже в ХХ століття спочатку в Ружині (нині – Житомирська область), а 
потім у Садгорі (район Чернівців), вижницькі хасиди, династію яких в 
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буковинській Вижниці в ХІХ столітті заснував Менахем Мендл Хагер із 
Косова. В Косові і деяких селах Покуття ще збереглися великі єврейські 
кладовища. Саме в карпатських горах неподалік від села Сокільське любив 
медитувати Баал Шем Тов. Тут він познайомився навіть із гуцульським 
месником Олексою Довбушем. Довбуш дружив із «жидом», якого визнавав 
святим, подарував йому люльку, з якою Ісраель бен Єлієзер ніколи не 
розставався.  

 Але не тільки могила Нахмана, що в Умані, вабить в Україну 
хасидів. В Брацлаві на єврейському кладовищі знаходиться могила рабе 
Натана Штернхарца. Останнім часом все частіше хасиди здійснюють 
паломництво в Меджибож, де поховані рабе Ісраель бен Єлієзер, більш 
відомий під прізвищем Баал-Шем-Тов, і рабе Сімха. Відразу вабить око 
павільйон над могилою рабе Леві Іцхака на єврейському кладовищі у 
Бердичеві.  

 Незважаючи на те, що більшість цінних пам’яток єврейської 
архітектури й історії в Україні не збереглася, бо ж багато їх було знищено в 
роки останньої Світової війни, все ж таки в Україні є що подивитися 
іноземним євреям. Окрім названих поховань, у Вижниці збереглося декілька 
синагог. Є давня напівзруйнована синагога і єврейське кладовище в Острозі. 
Збереглася ціла вулиця єврейських домівок з унікальною архітектурою в 
Шаргороді на Вінничині. Є така вулиця і в Садгорі. Тож враховуючи те, що 
українські багатії переважно належать до євреїі, вони могли б зініціювати 
відродження іудейських святинь і організацію по Україні туристичних і 
паломницьких круїзів для світового єврейства. Україна з її чисельними 
святими для іудеїв місцями могла б вабити багатьох правовірних (Сегодня. – 
22 вересня).  

 Рабе Ісраель Баал-Шем-Тов наголошував: «Нерівність, яка існує в 
цьому світі, зовсім не впливає на взаємовідносини між людиною і Богом. 
Проста людина, яка наділена дійсним благочестям, безумовно вище тих, хто 
гордиться своєю вченістю. Дійсним праведником є не той, хто просижує весь 
свій час за книгами, а той, хто турбується про людей. Служити ж Богу слід з 
радістю, навіть сповідь не повинна бути шкодуванням за минулим, а радістю 
пошуків гармонії душі. Молитва, під час якої людина зливається з Богом, - 
ось головне знаряддя проникнення у найвище таїнство». 
 

 Професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
 

 
 
 

ЯЦЕНЮК-РАТУШНЯК: ПАТРІОТИЗМ, А ЧИ Ж АНТИСЕМІТИЗМ? 
 

В пресі у серпні-вересні 
журналісти актуалізували тему 
передчасної пропаганди за себе 
Яценюком у боротьбі за посаду 
Президента. В містах без дозволу 
на те місцевої влади з’явилися 
палатки претендента, біля яких 
куплені студенти (стипендії немає 
або ж вона надто мізерна) 
агітують за недавно недолітнього 
Яценюка, роздаючи масовим 
накладом видрукувані його газети-листівки. На вулицях розвішані 
галасливого типу бігборди, бо ж що може пообіцяти той, хто на багатьох 
різних державних посадах не побував більше року, бо ж виникала потреба 
мати на них більш ефективного керівника. При цьому Яценюк у своїх 
листівках (що дивно і не по-християнськи) ганьбив тих, з ким вчора стояв 
поруч і хто просував його на різні керівні посади. Ця нечесність обурювала 
багатьох, навіть вчорашніх його симпатиків. Демократичні сили мали б 
висувати в Президенти одного свого кандидата, якщо бажають перемогти на 
них, а не мати безліч само висуванців, одним із яких і постав Яценюк і який, 
як видно, комусь на цій посаді потрібний.  

Певно, враховуючи кар’єрні етапи у 
постанні Яценюка як політика і його нинішні 
витівки, мер Ужгорода Сергій Ратушняк мав 
підстави сказати: «Я ж пройшов школу не таку, 
як Яценюк, - де він лизав, смоктав і за це 
одержував грошенята». При цьому Ратушняк 
зірвався, перейшов на образи, коли назвав 
Яценюка «знахабнілим єврейчиком». На 
звинувачення у цьому зв’язку його останнім в 
антисемітизмі, розпалюванні міжетнічної і 
міжконфесійної ворожнечі, Ратушняк у своєму 

інтерв’ю «Українській правді» дозволив собі заявити: « Ну, типова жидівська 
істерія почалася. У них же як: давайте чергові мільярди, бо це голокост, і все 
інше. Насправді всім цим Рабіновичам та Червоненкам треба ... подати в суд 
на Яценюка, бо він вважає, що називати єврея жидом – це образа. Я вважаю, 
що це не образа: всіма мовами світу вони називаються жидами. Мовами 
нашого Закарпаття – це угорська, румунська, циганська, русинська, німецька, 
словацька – вони  жиди... Творець нашої нації Тарас Григорович Шевченко не 
згадує їх як євреїв, а лише як жидів. То що і він антисеміт і наволоч? Будь-хто 
з літературознавців напевно підтвердить, якби йому довелося замінювати 
слово «жид» у творчості Івана Франка, - всі без винятку твори Великого 
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Каменяра потребували б найсерйознішої коректури! У нього навіть є цілий 
«Жидівськи й цикл» поезій. Видатний український вчений Іван Огієнко 
зазначав: «Слово «жид» серед простого народу у нас вживається вільно, без 
якогось образливого значення, але інтелігентні люди замінюють його на 
«єврей». Творець нашої державності, Перший Президент України Михайло 
Грушевський, вживаючи слово «жид», часом робив зауваження, що в устах 
українця це слово не містить образи. Що - вони десять тисяч років були 
жидами, а потім після жидівського заколоту 1917 року, який називали 
«Вєлікая октябрьская соціалістічєская революція»,стали євреями? Я що, 
закликаю їх знищувати? Чи заперечую талановитість цього народу? Але я не 
маю мовчати на сволочизм їх представників, що ведуть до погрому та 
кровопролиття... Я до цього не байдужий. Я з громадянської позиції це кажу. 
Да ви посмотрітє на Яценюка! Во-пєрвих, у нєго жєна із ортодоксальних 
хасідов. Да с нєго можно ікони пісать іудєйскіє! А оскільки він має 
національність жида, то я кажу, що цей жидок - це кримінальний елемент, це 
безпардонна людина і покидьок за кримінальні гроші, в кримінальний спосіб 
видаючи мільйонні тиражі листівок, ставить без дозволу намети, підробляючи 
мій підпис під дозволом, рветься до влади, преться в Президенти за 
підтримкою жидомасонів... Знахабнілий єврейчик Яценюк, який успішно для 
себе прислужував злодюжкам при українській владі, на кримінальні кошти 
преться в Президенти України, цинічно кривдить нинішній стан в Україні, до 
якого сам же причетний... Імовірно, Яценюк вирішив, що це вибори до 
сільради в Ізраїлі. Але є Україна й закон, єврей Яценюк не буде займатися 
самодіяльністю. Це факт, що громадянин Яценюк є на цих виборах 
ставлеником таких олігархів, як Фірташ, Пінчук, Коломойський, Червоненко, 
Рабинович. І не моя вина, що всі ці багаті українські мільярдери – 
єврейського походження. Вони зараз прагнуть ще й пожиттєвого царювання 
політичного, нахабно пхаючи у президенти свого викормиша Яценюка. Нині 
штаб Яценюка очолює зять Кучми – Пінчук, а фінансує ніхто інший, як 
Фірташ і Ющенко. Цей проект працює на збільшення викрадених у нас, 
українців, мільярдів». Висловлювання Ратушняка викликали низку різких 
критичних заяв лідерів єврейських громадських організацій і звернень до 
влади і преси, в яких його звинувачують у нацизмі, антисемітизмі, расовій 
нетерпимості та ін. Автор статті «П’ята графа масового божевілля» Олег 
Базак газети «Молодь України» (14-17 серпня) вирішив відслідкувати 
природу цього, як він пише, «побутового антисемітизму». При цьому він, як і 
Ратушняк, наголошує, що «наш Апостол Свободи» Тарас Шевченко слово 
«жид» у різних його форматах та словотвірних похідних вживає 61 раз – і при 
цьому жодного разу він не вживає слово «єврей». При цьому це слово не 
містить образи. Його вживають в різних європейських країнах. Нещодавно на 
Житомирщині у селі Купище Угорщина поставила пам’ятник вбитим 
гітлерівцями майже 400-м їхнім євреям. На меморіалі звучить слово zgido. 
Питанням вживання слово «жид» зайнявся спеціально Інститут російської 
мови РАН. Він прийшов до висновку, що якщо слово «жид» вимовляється з 

метою принизити співрозмовника або ж групу людей, якщо воно вживається 
в оточенні інших лайливих слів, то це є доказом наявності у поведінці 
підозрюваного ознак проявів ксенофобії, расизму і, в деяких випадках, 
нацизму. Якщо із врахуванням цього провести аналіз висловлювань глави 
ужгородської громади, то стосовно Яценюка, який має маму і дружину 
єврейку, в них, попри деякі беззаперечні твердження, переважають негативні 
інтонації. Подеколи навіть дуже образливі, як для співгромадянина. Саме 
тому очікується рішення Верховної Ради України про позбавлення Ратушняка 
посади ужгородського мера. При цьому наголошується, що якби Ратушняк 
критикував невдалу роботу Яценюка, то було б логічним, а давати негативні 
оцінки йому із-за його прихованої національної належності – це найдурніший 
і останній аргумент. Названий Ратушняком Коломийський в свою чергу 
порадив послати його на «психіатричне обстеження», але водночас висловив 
здивування з позиції Яценюка, який, претендуючи на роль 
загальнонаціонального лідера, взявся доводити за допомогою різних метриків 
і виписок свою непричетність до євреїв. «Здається панові Яценюкові потрібно 
почитати історію, знати історію, інакше реальним лідером їй не стати. Коли 
фашисти сказали всім громадянам Данії єврейського походження начепити на 
себе шестикінечну зірку, король Данії, який не був євреєм, демонстративно 
одягнув на себе цей символ на знак абсолютної рівності його підданих. ... 
Треба будувати таку країну й проповідувати такі принципи, де всі громадяни 
будуть рівні. І рівні не за пред’явленою метрикою – благополучна вона чи ні, 
а лише за тим, що вони громадяни України... Хочу повторити, що людина, яка 
претендує на звання загальнонаціонального лідера, повинна в усьому 
відповідати званню «загальнонаціональний» (Суботня пошта. - №91). 
Підприємець Микола Жолтан зауважив, що у нас в Україні «спритних людей 
називають єврейчиками. Це – як комплімент їм. Яценюк своїм вчинком 
показав, що він не поважає ані українців, ані євреїв, ані росіян» (Газета по-
українськи. - №127). А ось газета «Україна молода» (№161) закидає Яценюку 
байдужість до українського. В його листівці «Проти нацизму» є стаття 
«Ратушняччина проти України», в якій, справедливо критикуючи прояви 
ксенофобії, ї заклик до українців ставати євреями, коли цькують євреїв. Але 
чомусь той же Яценюк ніколи і ніде не заявляє, що «всі чесні громадяни з 
національних меншин України повинні стати українцями, коли вбивають 
українських патріотів, коли зневажають державну мову та її носіїв, коли 
переслідують українців». А між тим серед активних захисників державної 
двомовності, утвердження російської мови через маскультуру в перших 
шеренгах йде нацменшина, яку Яценюк закликає захищати. Відтак 
претендент на українського Президента дивиться в один бік: українці щодо 
інших зобов’язані, а інші щодо них – ні. Головний рабин Києва і України 
Моше Асман наголошує, що Ратушняк «має відповідати за свої слова: це 
перевірка української демократії на міцність»(Сегодня. – 1 вересня). Сам 
Яценюк закликає органи влади притягнути Ракушняка до кримінальної 
відповідальності за розпалювання міжнаціональної і міжконфесійної 
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ворожнечі. Ракушняк же за тієї ситуації, яка склалася навколо його персони, 
вирішив за власний кошт спорудити в Ужгороді пам’ятник бідному міському 
єврею-ліхтарнику і висуває свою кандидатуру в Президенти України (Газета 
по-українськи. – 3 вересня). Як відзначає «Газета по-киевски» (№150), «за 
роки правління Ющенка, хотів він того, а чи ж ні, різко зросли, що 
засвідчують соціологічні опитування останнього часу, ксенофобські настрої. 
Це активно використовують ті, кому не до душі незалежна Україна. І тепер чи 
сприймуть заклик Ющенка про допомогу в США, де в сенаті і конгресі повно 
цих самих «жидів».Окрім іншого, тут вимальовується надто цікава кртина 
президентської кампанії. Завдяки тірадам Ратушняка – Яценюк 
«скомпрометований» як «жид», Ющенко – як президент, що допускає і не 
реагує на такий позор, Тимошенко – як «любимиця» ратушняків-юдофобів, 
Литвин – як лідер партії, до якої належить Ратушняк. І лише Янукович 
залишається біленьким і пушистим». Щоб оголосити вердикт у кримінальній 
справі Ратушняка , порушеній проти нього за фактом інциденту з активісткою 
«Фронту змін», прокуратура Закарпатської області зажадала висновків 
лінгвістичної експертизи. Тепер лінгвісти мають визначити, чи вислів 
Ратушняка «знахабнілий єврейчик» має елементи антисемітизму. Директор 
компанії «Лінгвоконсалтинг» Олексій Тертичний (див. «Експрес» за 10-17 
вересня) наголошує: «У процесі дослідження висловлювань варто 
розмежовувати правову та лінгвістичні експертизи. Тому що багато людей 
плутає ці поняття. Воасне розпалювання антисемітизму – це юридичний 
термін. А лінгвістична експертиза здійснює аналіз тексту, змісту, значення 
слів, іх уживаності. Філологи беруть до уваги норми кодифікованої мови, 
тобто чинного правопису України, «Великого тлумачного словника» 
України», етмологічного й інших словників, які видані Академією наук або 
рекомендовані Міністерстком освіти і науки Укораїни. Звісно, слід зважити 
також на контекст і традиції нашої молви. Опираючись на всю наукову базу 
української чи іншої мови, філолог доходить висновку, в якому саме значенні 
вжили слово або вислів… А загалом слова «жид», «москаль» можуть 
вживатися як у позитивному, так і негативному значеннях» (Підбірка 
матеріалів з газет А.Колодного). 
 

До візиту Патріарха Кирила в Україну 
 
П’ять років тому відвідав Україну Папа 

Іван Павло ІІ. Цей візит не йде ні в які 
порівняння з недавнім нахрапним 
приїздом в Україну Патріарха  
Російського Кирила. Папа не тільки 
звертався до українців їх рідною мовою, 
а й брав участь в україномовних 
літургіях. Зустрівшись із представниками 
Всеукраїнської Ради Церков, Понтифік в 
такий спосіб засвідчив свою 
толерантність до всіх релігій, наявних в 
Україні. Папа вшанував пам’ять борців за 
свободу України, звертався до думок 
Апостола нації Тараса Шевченка. 
Обличчя його (навіть хворого) завжди 
світилося радістю й доброзичливістю, а 
не хитринкою і цинічністю, як у Кирила. 
Папа говорив про всесвітню значимість 
українських церков, а не про їх 
хуторянство і підлеглість. Візит Івана Павла ІІ був як оаза духовного 
просвітління, а не того напруження і протистояння, чим відзначився візит 
Кирила. Іван Павло ІІ вибачився за всі ті негаразди, які скоїла католицька 
Церква на плині історії щодо України і її народу. Кирило приїхав в Україну як 
глава духовного колонізаторства. Він навіть не пригадав ті злочини, яких 
зазнала Україна з боку російського імперського фашизму і його Церкви, 
закликав до подальшого перебування українського народу в російській 
духовній неволі. Тому Україна теплим словом згадує приїзд на її терени Папи 
Івана Павла ІІ, а Кирила, як «московського попа», українці (не малороси чи 
хохли) зустрічали закликом «Геть!». Останніх не звозили до Києва і не 
оплачували їх «протестні дійства», як це було під час перебування в Києві 
Понтифіка, коли його вулицями човгали оплачувані бабці, які майже 
щотижня ходять столицею з гаслами протесту то проти НАТО, то проти 
ідентифікаційних кодів, то за Миколу ІІ, то за новий союз з Росією і 
Білоруссю. Цікавий випадок міграції цих «бабць» подали канали українського 
телебачення в дня перебування Кирила в Україні. Одна студія подала заяви 
двох бабок про Кирила під час привезення їх до Києва, а інша – їх же, але вже 
в Рівному. 

Засліплення новою посадою не дало можливості новому голові 
Держкомнацрелігій України Ю. Решетникову побачити політичний 
підтекст візиту Патріарха Кирила, не бачити те, що першим в обіймах у 
нього був не митрополит Володимир, а Віктор Янукович. Після таких 
неукраїнських інтерв’ю, які давав голова (див. «Церковна газета», №15-16), 
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під час наступного приїзду Кіріла він може бути (якщо залишиться на посаді), 
безумовно, другим. З відповідей очільника видною є його байдужість до 
розбудови української України. І якщо Решетников бере в лапки тих, хто 
вчора присуджував йому вчену ступінь кандидата наук, то ж тоді, слідуючи 
своїй же логіці і при можливій наявності сумління, потрібно йому брати в 
лапки і свою ступінь.  

Віктор Ющенко витратив багато сил на історичні проекти. Він прагнув 
збудити національну пам’ять, сформувати відчуття спорідненості, що не 

дозволить людям, які живуть 
на цій землі, втратити державу 
через покоління або два. Щоб 
не допустити цього, Ющенко 
прагне створити в Україні 
Єдину Помісну православну 
церкву, яка здатна згуртувати 
націю. «Я це зроблю –Господь 
нам допоможе», -тихо каже 
він. Ющенко досить часто 
звертається до релігійної теми, 
посилаючись на Біблію. І тут 
приїздить в Україну  

московський патріарх, який з чітко вираженим нахабством і цинізмом 
безкультурно, будучи гостем, говорить Президенту: що ви там говорите про 
вибудову якоїсь помісної Церкви, он маєте мені підлеглу УПЦ, то вона і є у 
вас помісною. Благо, що наш Президент – культурна і витримана людина. А 
то варто було б Кирилові задати питання: то якого чорта ти приперся в 
Україну, якщо не визнаєш необхідності їй мати свою незалежну Церкву. 
Доречно було б цього «гостя» за його хамовиту відвертість, яка аж ніяк не 
була експромтом, вже з Києва відправити до Москви і не дозволити йому ще 
із своїми бреднями їздити по нашій країні під вивіскою «святійшого». 
Святості у нього кіт наплакав. Виникає питання: якого саме ефекту Кирило 
хотів досягнути в такий спосіб? Певно чомусь Кирило був впевнений, що 
Ющенко у нього в кишені і без особливої дипломатії тут можна обійтися. Або 
ж цим він, навпаки, хотів добитися якихось уступок від України. (Україна 
молода.- 6 червня).Як на мене, то він цього досяг: Україна виявилася 
непідготовленою до сприйняття нахрапності «святішого сусіда». Вона чекала 
на культурну особу й із-за цього програла у своєму протистоянні намірам 
Кирила (А.Колодний). 

Глава УПЦ КП Філарет вважає, що Патріарх Кирило, який протягом 
останніх 20 років був головним провідником політики Російської Церкви 
щодо України, несе відповідальність за розділення Українського 
Православ’я, «за використання структур Московського Патріархату в 
Україні як знаряддя російської державної політики. «Він їде продовжувати ту 
справу, яку звершував два останніх десятиліття. Він їде пропагувати 

політичний проект інтеграції України в Росію, пропагувати повернення до тієї 
єдності під владою Кремля, якої, з благословення Божого і з волі народу, 
Україна позбулася у 1991 році. В устах Патріарха Кирила, як і багатьох 
російських політиків, цей політичний проект може мати різні назви: «Святая 
Русь – Росія, Білорусія і Україна», «історична Русь», «східнослов’янська 
цивілізація», «єдність православних народів». Але тут під різними назвами 
приховується одна сутність – позбавлення України її незалежності... У 
Москві ніколи не приховували того, що єдність адміністративної структури 
РПЦ на території колишнього СРСР там розглядають як важіль політичного 
впливу на пострадянський простір, зокрема на Україну. Важіль, який 
використовується з однією метою – повернути втрачену Кремлем у 1991 році 
владу над нашим народом. Важіль, який дозволить втілити середньовічну 
теорію про «Москву - Третій Рим» - духовний і, що головне, політичний 
центр для всіх слов’ян і всіх православних. Тому для Москви так важливо за 
будь-яку ціну і будь-якими методами зберегти владу Московського 
Патріархату над Україною. Як бачимо, це бажання продуковане не 
церковними, а суто політичними мотивами» (Українське слово. - №30). 

Газета «Україна молода» (3 вересня) видрукувала влучне порівняння 
пенсіонером Ярославом Рачеком двох релігійних діячів – Папи 
Римського і Патріарха Російського, які відвідали нашу країну. Автор 
пише: «Войтило – щирий поляк, чисто поголений, широколиций, 
доброзичливий і приязний. Він невисокий, міцний, схожий на Валенсу... Як із 
рівними, він із задоволенням розмовляв з іудеями, мусульманами, 
православними всіх напрямків. Полюбляв говорити українською, співав із 
дітьми українські пісні, жартував, веселився, сміявся. Я відчув його як старого 
знайомого, навіть родича. Гундяєв – бородатий, колючий, жорсткий, 
фанатичний, безкомпромісний. Його позиція: всі, крім православних 
Московського Патріархату, є єретики, розкольники, черевоугодники, 
клятвопреступники. Ніякого спілкування з ними. Жодного слова українською. 
Погодився з висновком ОБСЄ, що Сталін і Гітлер «блізнєци-братья».Але 
Сталін йому симпатичніший, бо його теорія репресивна, а Гітлера – 
людиноненависницька. Гундяєв стрункий, спортивний, самовпевнений. 
Професійний полум’яний оратор. Про таких людей Маяковський казав: 
«Агітатор, горлан, главарь». Йому тісно в церкві. Я не здивуюся, якщо він 
звернеться до керівників Росії: «Посуньтесь!». 

Згідно 24 статті Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 
«священнослужителі, релігійні проповідники, наставники, інші представники 
зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово 
перебувають в Україні, можуть займатися проповідуванням релігійних 
віровчень, виконанням релігійних обрядів чи іншою канонічною діяльністю 
лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони прибули, і за 
офіційним погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію 
статуту (положення) відповідної релігійної організації». Відтак приїзд в 
Україну патріарха Кирила і його поїздки по країні відбувалися в 
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порушення цієї статті Закону, бо ж його приїзд не був узгоджений з 
Держкомнацрелігій України і в своїй проповідницькій діяльності він виходив 
за межі тієї релігійної спільноти, до якої приїхав.  

Православна газета «Дух христианина» (№16), яка видруковується в Москві, в 
статті про приїзд Кіріла до Почаєва висловила сумнів, що то його 
прийшли зустрічати тисячі паломників. Редактор газети Дм. Морозов 
зауважує «лукавые попытки выдать всемирную славу и усердное почитание 
народом Божиим Великой святыни – Почаевской иконы Божьей Матери – за 
любов православных к Патриарху-экуминисту тщетны. Ведь известно, что 
десятки тысяч верующих в этом году собрались в Лавре не ради встречи с 
Гундяевым, а на праздник Почаевской иконы. В прошлом году, например, там 
было более 60 тысяч верующих, хотя ни он, ни почивший Патриарх Алексий 
ІІ тогда обитель не посещали».  

Українофоби і малороси з УПЦ МП активно 
працюють на повернення України до союзу з 
Росією, створе.ння на заміну СРСР якогось нового 
об’єднання України з Росією. Хоч Православна 
Церква в останній є фактично  державною релігією, 
але масштаби витрат москвичів на алкоголь співставні 
із витратами на купівлю авто. Голова Держдуми Росії 
Борис Гризлов визнає: «Говорячи іншими словами – 
що не так приємно, зате чесно – росіяни щороку 
«пропивають» стільки ж нових автомобілів, скільки 

купують». Відтак українофоби з 
УПЦ МП, орієнтуючи  українців 
на повернення до якогось 
«нового Союзу», в такий спосіб 
прагнуть привести  українців і в 
алкогольне сп’яніння. Можливо це тому, що у бутність 
ще митрополитом нинішній Патріарх Кирило, як про це 
писала навіть російська преса, прославився як 
«алкогольний магнат». 

Патріарху Кирилу раптом прийшла на ум нісенітна ідея. Замість того, щоб 
вирішити позитивно питання вибудови в Україні Помісної Православної 
Церкви, глава Московсько-Православної колоніальної імперії раптом заявив, 
що хотів би мати, окрім російського, ще й українське громадянство. Це 
засвідчує його прагнення в такий спосіб і надалі зберігати в Україні під своїм 
патронажем філію Російської Православної Церкви, залишати Україну в своїй 
так званій канонічній території. У нього в Україні вже знайшлися й 
підспівувачі, які не проти мати серед громадян нашої країни ще й цього 
духовного провідника політики Путіна-Медведєва. Відомо, що українське 
законодавство не допускає подвійне громадянство. Тоді почали посилатися на 
дружину В.Ющенка, яка нібито має водночас і американське і українське 
громадянство, говорити про можливість Кирила стати громадянином України 

за цією ж схемою. У відповідь на такі потуги прес-служба дружини 
Президента України поширила відкритий лист, в якому наголошено, що 
Катериною Ющенко дотримано всіх норм законодавства України щодо 
проходження процедури прийняття громадянства України і водночас втрати 
громадянства США. Відтак К.Ющенко не знаходиться в статусі подвійного 
громадянства. Катерина Михайлівна Ющенко одержала громадянство 
України за територіальним походженням в порядку, визначеному статтями 6 і 
8 Закону України «Про громадянство України». Зокрема стаття 8 цього 
закону зазначає, що підставою для набуття громадянства України за 
територіальним походженням є те, що ця особа або хоч би один з її батьків, 
дідусь чи бабуся, рідні (повні чи неповні) брат чи сестра, син або донька, онук 
або внучка народилися і постійно проживали до 24 серпня 1991 року на 
території, яка стала територією України відповідно Закону України «Про 
правонаступність України». Як відомо, батьки К.Ющенко, Михайло і Софія 
Чумаченки, народилися на території України. То ж громадянин Росії 
Володимир Михайлович Гундяєв (та ще й, як пишуть газети, мордвин) не має 
ніяких законних підстав одержати, окрім російського, ще й громадянство 
України.  

Перший Президент України Леонід Кравчук 
дав гостру негативну оцінку послання 
знахабнілого російського президента Дмитра 
Медведєва: «Не можу сказати, що фактів, 
наведених  Медведєвим, не було... Але це наші 
проблеми, які має вирішувати і вирішуватиме 
винятково український народ і влада. Більше 
ніхто... Незрозуміло, на чому ґрунтується 
рішення Медведєва брати на себе право радити 
нам, учити нас, диктувати нам, натякати на те, 
що в Україні повинна бути інша влада тощо... 
Це – широкий проект. Його суть – не випустити 
Україну ні за які гроші з сфери російського 
впливу. Варто у цьому контексті згадати і 
приїзд Патріарха Кирила, повернення його до 
Москви й інформацію, донесену російському 
керівництву. Безперечно, люди мають право ходити до тієї Церкви, яку вони 
для себе визначили, і слухати того Патріарха, якого вони хочуть. Однак певна 
частина наших ЗМІ – це не віруючі, а холуї. Вони мали подавати інформацію 
точніше, більш патріотично як медіа, які вважають себе українськими. 
Насправді ж частина з них є п’ятою колоною, а частина – духовними 
кілерами. Я певен, що послання Медведєва невипадкове. Тут слід врахувати 
доповідь (а я це інакше назвати не можу) Кирила Медведєву, пригадати 
річницю війни на Кавказі. Все це дало поштовх президентові Росії до думки 
про «неслухняну» Україну й того, яким чином поставити її на місце. Плюс 
наші президентські вибори... Зараз я хочу сказати виборцям, нехай не вірять 



86                                         87 
тим, хто повзає перед кимось, хто готовий віддати і продати все, аби сісти у 
президентське крісло... Треба Україну мати в серці, в душі, в голові. Служити 
можна і треба Україні, а ось прислужуватися комусь, а тим більше – чужій 
владі чужої країні – це ганьба! Та скільки про це сказано, написано скільки, а 
вони як були чужими людьми в Україні, так і залишаються. Але є ж сотні, 
тисячі великих українців, які повинні сказати своє слово. Чому вони мовчать, 
я не розумію» (День. – 14 серпня).  

Російський православний патріарх Кирило звик, що його в Росії повсюди, 
куди він тільки не поїде, шанують як значного державного чиновника. 
То ж очікував, що й в Україні будуть так само з ним цяцькатися. А оскільки 
цього він не відчув, то по приїзді до Москви побіг доповідати про все своєму 
Кремлівському Президенту Д.Медведєву. Той у своєму зухвалому і 
нахрапистому відкритому посланні В.Ющенку вказав йому на «штучно 
створені несприятливі умови візиту в Україну патріарха Кирила». А між тим 
українська влада виділяла десь до 6 тисяч охоронців порядку лиш би візит 
пройшов без конфліктів. Відомо, що свідомі українці мали намір довести 
Патріарху Кирилу, що він приїхав в чужу для нього країну, що в Україні він 
гість, а не господар, що православні українці (окрім малоросів і хохлів) не 
бажають бути в Московсько-православній колоніальній імперії, що він є не 
«наш Патріарх».. Дивним є те, що російська влада чомусь залишає за собою 
право втручатися у справи своєї православної Церкви (згадаймо останні 
вибори Патріарха РПЦ, коли без її впливу Кирило міг їх і програти), а ось 
українську владу Медведєв імперським нахабним тоном застерігає від цього. 
Читаєш послання, а на згадку приходять застереження біснуватого фюрера у 
переддень Другої світової війни Чехословаччині й Австрії. Образа Медведєва 
на українську владу за те, що, дивись, не так зустрічали в Україні Патріарха 
Кирила, зайвий раз засвідчує те, що Російська Православна Церква і Російська 
держава – то єдине ціле, що РПЦ в Російській Федерації є державною 
Церквою. Якщо вона в Росії – державна, то на якій підставі у незалежній 
Українській державі має діяти державна Церква іншої держави, мати тут свою 
філію? Відтак актуальним постає питання проведення реєстрації в Україну 
УПЦ як філії державної Церкви чужоземної країни. Той, хто уважно і 
вдумливо прочитає проповіді і заяви Патріарха Кирила під час його 
перебування в Україні, переконається, що за словесним хитроплетивом 
проглядається те ж саме, що гордовито проголосив пан Медведєв, приховане 
лише за вміло підібрані «аргументи» з християнських текстів і висловлені в 
єзуїтській формі. Як один, так і другий не можуть змиритися із фактом 
існування України як суверенної держави. Їм давай новий Союз, читай 
історію так, як вони хочуть, без їх дозволу не спілкуйся ні з ким, залиш 
нечіпаними наслідки російської колонізації та ін. Багато від нас хочете панове 
- політичний і конфесійний колонізатори. Моя оцінка візиту Патріарха і 
нахабства Медведєва співзвучна із заявами директора Інституту права 
людини (Росія) Сергія Ковальова: «Великих загадок у цьому зверненні 
Медведєва немає – це звичайне радянське хамство. Зарозуміле й не без 

інтересу, не без вигоди... Ви для Кремля – як мозоль на задниці. У Зверненні 
багато брехні й стільки ж злості. Не знаю, як в Україні поставилися до візиту 
нашого Патріарха. Але він також включений у політику, це – невипадкові 
речі. Багато чути від нього розмов про розколи. А що робило російське 
священство на Західній Україні, коли саджали братів у Христі? Про це у нас 
згадувати не хочуть» (А.Колодний). 

Спокійно відповідаючи на імперський і хамський тон звернення до нього 
Д.Медведєва, закиди, що начебто влада України втручається у справи 
православної Церкви, В.Ющенко зокрема наголосив: « Українське 
керівництво поважає канони і традиції церков та релігійних організацій. 
Церква в Україні відокремлена від держави, кожний громадянин має право 
сповідувати будь-яку релігію. Водночас ніхто не може заборонити 
громадянам вільно висловлювати свою позицію щодо будь-яких питань, у 
тому числі й релігійних. Стосовно візиту Патріарха Московського і всієї Русі 
Кирила в Україну слід наголосити, що ним були висловлені слова вдячності 
на адресу керівництва нашої держави за високий рівень організації його 
перебування в Україні. При цьому жодних негативних або критичних оцінок, 
які наводяться у листі російського Президента і дискредитують сам дух цього 
візиту, Предстоятель Руської Православної Церкви, звичайно ж, не зробив. 
Загалом ми вважаємо надуманим та недоречним пов’язування питань візиту в 
Україну Патріарха Кирила з двосторонніми політичними відносинами». 
Відповідь Президента України спонукала російського політичного владику у 
другому зверненні суттєво змістити акценти в оцінках перебування Кирила в 
Україні. Порівняємо ці дві оцінки. Перша: «У цьому контексті привертає 
увагу ганебна практика втручання державної влади України у справи 
православної церкви. Навряд чи можна назвати прийнятними умови, що 
штучно створювалися напередодні, та й під час недавнього візиту на Україну 
Патріарха Московського та всієї Русі Кирила. На цьому тлі особливе 
задоволення викликає та щира і широка підтримка єдності православ’я, що її 
виявили українці, вітаючи Патріарха». Друга: «Велике значення має недавній 
візит Патріарха Кирила на Україну. Я розмовляв із Патріархом після його 
повернення, і він розповів мені про свої враження від візиту. Він сказав мені 
дуже теплі слова. Наші думки з цього приводу збігаються: братерські народи 
не можуть бути роз’єднані, у нас єдиний історичний і духовний спадок». 
Відтак можна зробити висновок про примітив і недалекість мислення 
російського Президента, який сьогодні говорить одне, а вже завтра – зовсім 
інше. Таку істоту біологи називають хамелеоном! А може це Патріарх під час 
звіту Медведєву наговорив одне (що й спонукало останнього висловити 
Ющенку «догану»), а в подячному листі до Президента України і ЇЇ Прем’єра 
написати вже зовсім інше. Тоді матимемо «святійшого хамелеона». 

Щоб якось зм’ягшити застереження Президента РФ Д.Медведєва у його 
Посланні В.Ющенку з приводу візиту Патріарха РПЦ Кирила до України, 
останній аж через тиждень вирішив подякувати українському 
Президенту «за розуміння важливості пастирського слова, зверненого до 
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людей. Наші відверті бесіди, на мою думку, - наголошує Кирило, - можуть 
послугувати кращому сприйняттю потреб і сподівань віруючих і з боку 
державної влади. Вірю, що разом із владою України зможемо знайти 
вирішення непростих проблем, які все ще заважають Українській 
Православній Церкві вповні здійснювати свою місію любові і примирення». 

Відомий російський опозиційний політик 
Валерія Новодворська поїздку Патріарха 
Кирила в Україну оцінила так: «Візит 
Патріарха Кирила в Україну – це була спроба 
внести політичний розкол на релігійному 
грунті. Це був суто політичний жест, 
інспірований зовсім не християнами, а 
Луб’янкою і  Кремлем. І ніколи православна 
церква України не піде під руку Московської 
патріархії, адже та себе зарекомендувала як 
поплічник кремлівського режиму, як 
розкольник і як абсолютна нехристиянська 
сила... РПЦ закінчила своє існування в ту мить, 
коли Патріарх Алексій сказав, що хлопці мають 
йти на війну в Чечні. З цієї миті виник 
державний придаток, таке міністерство, начебто обком луб’янський або 
кремлівський. Патріарх Кирило... швидко просувається в цьому ж напрямку... 
Він намагався реабілітувати Сталіна, стоячи на землі, яка стільки від цього 
Сталіна зазнала. Я думаю, якщо й були якісь адепти Московської патріархії в 
Україні, то їх дуже поменшає. І стане непристойним ходити в ті храми, які 
належать РПЦ... Коли попередній Папа Римський з’являвся де-небудь, там не 
було мітингів за і проти. Просто всі християни бігли до папомобіля, 
простягали руки до святого престолу і молилися разом з Папою. А коли 
починаються мітинги «про» і «контра», це означає, що зовсім не християнські 
сили приїхали... Коли приносять не мир, а розкол, то йдеться зовсім не про 
християнство... Усі побачили, що РПЦ – це один з комітетів Володимира 
Путіна. Комітет старорежимний, який належить до епохи політичних 
динозаврів... Кому охота приєднуватися до такого «чудового» руху? І до чого 
тут Христос?». 

У своєму інтерв’ю газеті «Експрес» (№116) та ж В.Новодворська сказала: 
Якщо перекласти слова Д.Медведєва з російської мови «світською», якою 
й була задумане його Послання В.Ющенку, то «ви також не маєте права 
відроджувати свою мову на шкоду інтересам мови своїх поневолювачів, ви 
повинні вшановувати радянську історію, а не світову, історію боротьби 
поневолювачів, а не своїх героїв, і пам’ятники треба терпіти своїм 
поневолювачам, а не ставити своїм героям». Далі Новодворська наголосила: 
«Ну а репліки про обов’язковість збереження «духовної єдності» та про 
нібито неналежно прийнятого в Україні Патріарха Кирила... Насправді 
Патріарх мав би дякувати Ющенкові за те, що він йому так культурно, так 

мило і по-християнськи забезпечив візит навіть туди, куди він їздити аж ніяк 
не мав би – на Західну Україну. А той мало що приїхав туди, то ще й став 
Сталіна хвалити. Тобто ніякий він не пастир християнської Церкви, а 
справжнісінький радянський функціонер». На застереження, що Україна на 
хамство Медведєва відповіла не так радикально, Валерія Новодворська 
сказала: «Взагалі на таке хамство належить відповідати розривом 
дипломатичних відносин. Тому що так зі суверенними державами не 
говорять. Так Гітлер говорив із Чехословаччиною напередодні її ліквідації та 
Австрією напередодні її аншлюсу. Там, до речі, ті самі аргументи були: «наші 
братські держави», «ми всі арійці», «тому ми вас окупуємо». А ви, українці, 
слов’яни, тому з вами буде те саме, бо ми більша слов’янська держава, та ще 
й ядерну зброю маємо». Відтак фашизм російського Президента знаходить 
духовне оформлення в діяннях російського Патріарха.  

Народий депутат України, лідер УНП Юрій Костенко так оцінив візит 
Патріарха Кирила: «Візит не відповідав ні духовним канонам, ні моральним 
цінностям. Місія священнослужителя – нести духовні цінності й духовну 
позицію. На жаль, замість цієї місії патріарх Московський здійснив суто 
політичний візит. Як його проповіді, так і місця перебування були суцільно 
політизовані. Це був суто політичний візит. Але це не дивина, враховуючи, 
що Російська Православна Церква завжди обслуговувала державні інтереси. 
Ще коли існувала Російська імперія, саме Церква була стрижнем імперської 
політики. Кирило продемонстрував в Україні, що Російська Православна 
Церква підтримує лише політичні ідеї Росії. Дуже прикро: замість того, аби в 
цей важкий час на пострадянському просторі доносити до людей щось 
моральне, світле, патріарх Кирило акцентував увагу здебільшого на 
політичних проблемах... То ж його візит не відповідав ні духовним канонам, 
ні моральним цінностям. Одні люди вклонялися патріарху, інші казали, що 
Церква має займатися іншими справами. Ось цим Україна й відрізняється від 
Росії, бо рівень демократії, хоч як нам не важко, але значно вищий у нас, ніж 
там. Кирило навіть не сподівався побачити таку свободу преси, такий рівень 
демократії» (За вільну Україну. - №32). 

Лідер політичної партії «Братство» Дмитро Корчинський прокоментував 
ставлення Російського патріарха Кирила до ідеї Помісної Церкви в  
Україні. «Кирило ніколи не дасть Україні помісну Церкву, - наголосив він. – 
Патріарх Кирило – це чиновник 
високого рангу, людина 
високоосвічена, мабуть добра, але 
не свята. А Церква функціонує 
таким чином: якщо в ній 
творяться великі справи, то їх 
творять святі. Тобто, Церква не є 
бюрократичною структурою. 
Безумовно, приїзд Кирила має 
політичне значення, він ставив 
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перед собою політичні завдання – завдання Російської держави, яка хоче 
використати свою Церкву як знаряддя в Україні. Але патріарх Кирило має і 
власні завдання. Він розуміє, що обраний патріархом пожиттєво. Путін коли-
небудь перестане бути прем’єр-мініст ром, Медведєв – президентом, а він сам 
патріархом буде ще довго. У нього начебто здоров’я непогане. Через це, чим 
незалежнішим він буде, то більше зростатиме його значимість в Росії. Для 
цього йому треба спиратися на парафії не лише в Росії, а й за кордоном, де їх 
більше як половина, значна кількість – в Україні. Приїзд Кирила був добре 
рекламно підготовлений з пропагандистського погляду. Водночас в Україні 
Кирило має об’єктивні труднощі... Річ у тім, що УПЦ Московського 
Патріархату перебуває в ідеальних умовах. Наприклад, в Росії в єпископаті, у 
клірі – солдатська дисципліна. В Україні такого немає: тут всі 
насолоджуються анархією. І єпископ взагалі ні від кого не залежить. Ні від 
Москви, ні від української влади. Мабуть приємно їм бачити у себе Кирила, 
але ненадовго... Гадаю, що всі раділи упродовж перших трьох днів, а потім 
його перебування в Україні обтяжувало і місцевий єпископат, і МВС та й 
взагалі всіх справді віруючих... Що стосується помісної Церкви, то вона 
ніколи не утворюється єпископами. Помісна Церква завжди утворюється 
вождями нових держав. Скажімо, Російська помісна церква утворилася 
зусиллями московських князів, потім – московських царів і їх ніхто не 
визнавав 140 років. Це був неканонічний акт але так утворюються геть усі 
помісні Церкви... Гадаю, що родина Ющенків, якщо справді ця тема їх турбує, 
достатньо багата для того, аби заплатити гроші Вселенському Патріархові, 
аби той визнав Українську помісну церкву, навіть всупереч Москві. Тут 
питання лише в сумі й політичній активності»! (За вільну Україну. - 13 
серпня). 

Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії МЗС 
України Григорій Перепелиця так прокоментував візит Кирила до  
України: «Сьогодні через Українську Православну Церкву здійснюється 

проект реінтеграції України в Росію. Оскільки 
російська ідея – це три іпостасі: 
самодержавство, народність і православ’я. Так 
ось, самодержавство накинути на Україну не 
виходить, тому вони хочуть через таке «єдіноє 
православіє» повернути Україну в лоно Росії. Це 
– політичний проект. Ви подивіться, які гроші 
були викинуті на це – колосальні гроші. Навіть 
Путіна так не зустрічали, як Кирила. І це не 
лише церковні гроші, а й гроші Російської 
держави. І коли Кирило говорив про відносини 
церкви й держави, то мав на увазі не Українську 
державу, а Російську. Він жодного разу не 
сказав «Українська держава». Коли його на 

телебаченні запитали, якою він бачить Українську державу, то він ухилився 
від відповіді. Завжди говорив з підтекстом, що в нас, мовляв, єдина церква і 
єдина держава. Тому гадаю, що цей візит – це початок нової російської 
політичної доктрини... Ну скажіть мені, як Українська Церква може бути 
Московського Патріархату, коли Москва – столиця іншої держави»!?... 
Зверніть увагу, хто постійно з наших політиків супроводжував Кирила. Це – 
невипадково. Вони, як песики, ходили за челяддю. Вони, очевидно, 
розраховують, що московський прихід дасть їм електоральні дівіденти» (Зав 
вільну Україну. - № 32). 

Претендент на президентську посаду Інна 
Богословська вважає, що «візит патріарха 
Кирила став ще одним приводом 
замислитися над тим, що Бог  – один, а 
десять заповідей Божих – однакові для всіх. 
Також варто задуматися щодо доцільності 
введення в навчальних закладах теології чи 
релігієзнавства. На мою думку, це потрібно 
робити, адже в рамках нашої поліконфесійності 
дітям варто змалку знати про історію тієї чи 
іншої конфесії, про її засади та сутність». 
ВО «Свобода» надіслало до Генеральної 
прокуратури заяву про порушення 
кримінальної справи проти громадянина РФ 

Владіміра Гундяєва (патріарха РПЦ Кіріла) за його дії, спрямовані на 
розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті в Україні, образу почуттів 
громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями (стаття 161 ККУ). 
Їдучи в Україну, В.Гундяєв наголошував, що цей його візит не буде 
використаний з політичною метою та не супроводжуватиметься нагнітанням 
релігійного протистояння. Димовою завісою виявилися запевнення Гундяєва, 
що його візит «не політичний, а пасторський» і що він їде в Україну «просто 
помолитися». Насправді Гундяєв більшу частину свого візиту присвятив 
політичним справам, поводив себе не як духовна особа, а як спецкомісар 
Кремля. У своїх «проповідях» громадянин Російської федерації Гундяєв 
брутально ображав релігійні почуття мільйонів українських православних, які 
не є парафіянами Московської Церкви, та погрожував усякими карами 
українській владі та громадянам за так званий «розкол». ВО «Свобода» 
вважає, що Гундяєва слід було депортувати з території Української держави і 
в майбутньому заборонити йому в’їзд в Україну. ВО «Свобода» виступає 
послідовно за зміну статусу так званої Української Православної Церкви 
(Московського Патріархату) на закордонний та перейменувати її у «Російську 
православну церкву в Україні». Це унеможливить у майбутньому подібні 
цьогорічним провокації з боку РПЦ та стане рішучим кроком до створення 
Єдиної Помісної Православної Церкви України із центром у Києві. 



92                                         93 
На другий день перебування в Україні Московського Патріарха Килила 

мене запросили вранці, о 7.30, виступити у відкритому ефірі телеканалу, 
офіс якого знаходиться на вулиці Сковороди. Я щось лише не второпав 

його назву, але може те й не треба, 
бо майже всі телеканали «взахлѐб»  
коментували цей політичний візит. 
Приїхали за мною на Троєщину 
дуже раненько машиною, щоб 
встигнути на визначений час 
телепередачі – 7.30. На студію 
прибули хвилин на 15 раніше, мене 
попросили зачекати. Тут до мене 
підходить ведучий студії і запитує 
російською мовою, як мені 
подобається «наш Патриарх». На 
його питання я задав зустрічне: а 

який він «наш», він же московський, тобто російський, бо ж наш – Філарет? 
Залишивши моє питання без відповіді, ведучий тут же наголошує, що 
Патріарх Кирило закликав до єдності. На мою заувагу, що треба ще 
розібратися, до якої єдності він закликає і на кого мислима ним «єдність» 
працює, бо ж то є заклик до збереження Московсько-православної 
колоніальної імперії, відповіді також не було. При цьому я нагадав ведучому 
ту нетактовність, яку виявив Кирило, цинічно реагуючи на ідею Ющенка про 
необхідність вибудови в Україні Єдиної Помісної Православної Церкви. 
Почув у відповідь, що Кирило – високоосвічена і висококультурна людина і 
зрештою, що я маю говорити про нього все ж як про «нашого Патріарха», 
всіляко підтримувати його розуміння єдності, подати його візит лише в 
позитивному (не зрозуміло лише для кого?) аспекті. Прийшлося сказати 
ведучому, що я в релігієзнавстві вже 50 років і якщо вони нав’язують мені для 
виголошення свої оцінки візиту московського владики, то я це робити не буду 
й залишаю студію. Для чого я все це описав. Проглядаючи у дні візиту 
Кирила до України передачі різних телестудій, я зауважив їх запопадливість 
перед московським гостем і водночас ігнорування того, що в цей же час День 
хрещення Русі урочисто відзначали й інші Церкви України. Зокрема, чомусь 
поза інформацією багатьох студій залишилося відзначення цього 
всеукраїнського свята Київським Патріархатом, хода від Володимирського 
собору і до пам’ятника Володимиру по Володимирській вулиці колони із біля 
тисячі священнослужителів. Не згадали про відзначення Дня хрещення греко-
католиками. Вся увага зосередилася на Московсько-Православній Церкві, а 
наших власне українських нібито й не6має.Головний висновок, який можна 
зробити після всіх цих переглядів, складається не на користь України: ми 
маємо не українське, а проросійське телебачення. Інформаційне поле України 
служить нашому потенційному недругу і, як це засвідчило Послання 
Медведєва Ющенку, ворогу. Ми не маємо національного телебачення. 

Українськими національними виглядають лише кошти платників податків. 
Від мене через певні приховування політико-ідеологічного контексту візиту в 
Україну Кирила вимагали, щоб я став рупором російськості в Україні, 
використовуючи для вагомості мої посади і наукові степені (бо ж не захотіли 
взяти замість мене на прямий ефір інших, запропонованих мною науковців). 
Але не на того напали. Як писав влучно мій земляк Василь Симоненко: 
«Можна все на світі вибирати, сину // Вибрати не можна тільки 
Батьківщину». Я її маю. Це –Україна, а не якась східнослов’янська спільнота, 
до чого нас нахабно навертав чужоземний владика, забувши, що, приїхавши в 
Україну, він тут – гість, а не господар (А.Колодний). 

Відомий правозахисник, проректор Українського 
Католицького Університету Мирослав 
Маринович вважає, що в Росії «щодо 
України є певний план, де і поїздка 
Патріарха Кирила, і заява Медведєва – 
ланки одного  ланцюга. Не знаю, якою буде 
відповідь Ющенка, але мене, зауважує 
М.Маринович, шокували слова Яценюка, що 
Ющенко дав достатньо підстав для такої заяви з 
боку Медведєва. Вони звучали просто жахливо. 
Такого рівня сервілізму я не очікував від 
Яценюка» (Високий замок. -13 серпня).  

Нехтуючи владною субординацією, митрополит Одеський Агатангел, який 
відзначається своїм українофобством. просуванням ідеї Новоросії (дивись – і 
Новоросійської митрополії, із включенням до неї південних і східних єпархій 
УПЦ МП), а також тим, що замість слова Україна вживає лише Малоросія, 
запросив Патріарха Російської Православної Церкви Кирилла відвідати 
в 2010 році Одесу. Як стало відомо, Кирило це запрошення прийняв. 

Українські журналісти підловили російського патріарха Кирила підчас його 
перебування в Україні на явному лукавстві й дворушності. Виступаючи в 
одній із своїх публічних заяв проти невтримних споживацьких інстинктів, 
погоні за останніми моделями різних речей, прагнень придбання дорогого, 
Кирило під час його молебню на Володимирській гірці мав на руці годинник 
Breguet. Це є модель престижної швейцарської фірми, корпус – із білого 
золота, ремінець – зі шкіри крокодила. Ціна такої моделі від 28 до 36 тисяч 
євро. То ж владика одних засуджує за споживацькі інстинкти, а сам від них не 
втік, хоч і зветься святійшим. 
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 
Климов В.В. Свобода совісті, Церква, релігійність в українському 

суспільстві періоду незалежності. Вибрані статті. – К., 2009. Збірник 
присвячено актуальним питанням реалізації свободи совісті, діяльності 
церкви, релігійних організацій в Україні періоду державної незалежності. 
Аналізуються сучасні релігійно-церковні процеси в Україні, стан і динаміка 
декларованої і справжньої релігійності, зміни в церкві під впливом 
політичного, соціального та духовного контексту, характер трансформації 
державно-церковних, міжцерковних відносин; нові тенденції та підходи у 
правовому забезпеченні свободи совісті, прав віруючих та невіруючих, 
перспективи міжконфесійного діалогу в Україні. 

Шугаєва Л. М. Духовні християни-містики в Україні: історіософська 
ретроспектива. – Рівне, 2008. Прая Л. Шугаєвої - це систематичне 
дослідження феномену духовного містичного християнства в Україні, 
зокрема христовірів і скопців. З’ясовуються його соціально-духовні витоки, 
аналізуються віросповідні засади та особливості релігійних і соціальних 
практик. 

Бондар С.В., Кралюк П.М. Біля витоків української мудрості: філософська 
та релігійна думка народів Північного Причорномор’я VІІ ст. до н.е. – ІІ 
ст. н.е. –Київ, 2009. Автори книги вперше здійснили спробу відтворити 
філософські й релігійно-світоглядні погляди мешканців античних міст 
Північного Причорномор’я та людності давньої України. Висвітлено 
релігійно-міфологічні й науково-культурні погляди населення означеного 
регіону, показано роль Гомера, піфагорейства та орфізму в культурі 
Північного Причорномор’я; розкрито філософські ідеї відомих мудреців-
уродженців нашої землі Сальмоксія, Анахарсіса, Діфіла Боспорського, Сфера 
Боспорського, Біона Борисфеніта та ін. Проаналізовано твір «Борисфенітська 
промова» Діона Хризостома. Досліджується культурна роль праукраїнських 
народів у виникненні філософської та релігійної думки Греції та Італії. 

 

 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

АСОЦІАЦІЯ «ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»  
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ** 

  
В середовищі євангельських церков не так багато місій, які б мали 

багаторічну історію та стратегічне бачення на майбутнє. Більшість проектів 
виникають заради кон’юнктурних ситуацій і зникають, коли змінюються 
політичні або фінансові можливості. «Духовне відродження» - одна з 
найстаріших та найвідоміших місіонерських організацій. Багатий досвід і 
постійний самоаналіз дозволяють їй розвиватися і постійно реформуватися навіть 
на тлі кризи церков та їх місії. Вже сама назва дозволяє поміркувати про подвійну 
місію організації. З одного боку, духовне відродження суспільства силами 
євангельських християн-баптистів, а з іншого - відродження самих баптистів, 
яким зміни потрібні не менше, ніж суспільству. 

Витоки і причини появи Асоціації. Хоча офіційно асоціація була 
утворена у 1992 р., її витоки сягають тридцятих років минулого століття, коли 
емігрант Петро Дейнека почав міжнародне служіння допомоги віруючим в СРСР. 
Засноване Дейнекою «Слов’янське євангельське товариство» сімдесят років 
активно працювало по обидва боки «залізної завіси». Мільйони книг перетинали 
кордони у кейсах з подвійним дном, через дипломатів та туристів. Можливо, що 
саме духовна література, свіжі та глибокі ідеї «духовного відродження» 
особистості та країни в цілому послужили одним із чинників зруйнування імперії 
зла.  

Син Петра Дейнеки став засновником нової організації, поклавши в її 
основу принципи екуменізму, соціальної відповідальності, партнерства з 
демократичними урядами. Асоціація «Духовне відродження» розпочала свою 
активну місійну діяльність в Москві, але згодом були утворені її національні 
центри в Києві, Мінську, Тбілісі, Ризі. Структура Асоціації від самого початку 
була децентралізованою, тобто зорієнтованою на регіональну специфіку та 
самоврядування.  

Першим масштабним проектом «Духовного відродження» став «Проект-
250», мета якого полягала у підготовці місіонерів та заснуванні 250 нових церков. 
Біля 5000 лідерів євангельських церков пройшли спеціальні курси. В результаті 
їх праці виникла тисяча нових церков. Радикалізм ідеї визначався конфліктом 
традиційних євангельських церков та нових лідерів, які мали бачення сучасної та 
місіонерської церкви. Акцент було зроблено не на конфлікті всередині церков та 
                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
** Текст підготував д.філос.н. М.Черенков. 
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їх переформатування, а на створенні 
здорової альтернативи у вигляді 
нової спілки місіонерських церков. 
Водночас проводились семінари, 
курси, тренінгі для пасторів, 
викладачів недільних шкіл, 
молодіжних лідерів, тобто тих 
служителів нової формації, з яких 
росли команди місіонерських церков. 
Місія допомагала церквам 
фінансовими та освітніми ресурсами 
на перших роках їх становлення, 
очікуючи, що поступово громади 
стануть самостійними і, в свою 
чергу, зможуть виступити 
засновниками нових церков. Слід 
визнати, що плани «Проекту-250» 
виявилися утопічними, багато церков 
свідомо обирали залежність, 
уникаючи фінансової 
відповідальності.  

«Духовне відродження» допомогло національним союзам церков ЄХБ 
створити систему дитячого та молодіжного служіння, започаткувало глобальну 
систему видання та розповсюдження книг та періодики для молодих лідерів 
(власне видавництво, десятки магазинів, виставок, міжнародних проектів). В 
допомогу місіонерському служінню надруковані сотні найменувань книг, 
більшість з яких є унікальними видавницькими проектам. Так, через проект 
«Біблійна кафедра» всі навчальні заклади Євро-Азіатської акредитаційної 
асоціації євангельських шкіл отримали якісні навчальні посібники та наукову 
літературу з базових напрямків підготовки. Слід зауважити, що видавництво 
«Духовне відродження» співпрацює переважно з національними авторами і 
заохочує молодь євангельських церков розвивати свій творчий потенціал. 

Асоціація після колапсу СРСР. Зважаючи на глибоку соціально-
економічну кризу перших років після колапсу СРСР, Асоціацією багато уваги 
приділялось гуманітарній допомозі. Через церкви, сиротинці, лікарні 
розповсюджувались мільйони тон благодійних подарунків для дітей та хворих. 
Сьогодні місія працює для дітей Чорнобильської зони відчуження, «дітей 
вулиць» Москви, постраждалих сімей Беслана. Щороку проводяться сотні літніх 
таборів, в яких діти та молодь мають можливість не тільки оздоровитися, а й 
духовно збагатитися. 

З 2005 р. «Духовне відродження» підтримує мережу християнських 
організацій «Risk Network», яка консолідує досвід та ресурси тих, хто працює з 
дітьми груп ризику. Проводяться конференції з проблем постінтернатної 

адаптації, психологічного консультування, семінари для тих, хто бажає прийняти 
у свою родину сиріт.  

Щороку з ініціативи «Духовного відродження» проходять семінари та 
конференції з питань соціального служіння ВІЛ-інфікованим, профілактики 
небезпечних соціальних хвороб. 

Місія зробила у розвиток національних церков багатомільйонні 
інвестиції. Це і фінансова підтримка місіонерів, і будівництво сотень нових 
церков. Одночасно у штаті місії було майже 400 місіонерів. Більшість з них - 
українці, які присвятили своє життя проповіді євангельського християнства 
«братським» народам Росії, які нині страждають від дискримінації з боку влади 
та своїх російських одновірців. 

Проте сотні новеньких молитовних домів та тисячі місіонерських груп 
(малих церковних громад) залишаються без пасторів, без підготовлених 
церковних служителів. Очевидно, що потрібні нові моделі церковного 
управління, типи лідерства, форми служіння, яких не варто очікувати від старого, 
радянського покоління баптистських лідерів. Саме тому головним пріоритетом 
місії стала смілива візія нової генерації служителів – ініціативних, соціально 
відповідальних, компетентних, вільних від радянської спадщини. За словами 
президента «Духовного відродження» Сергія Рахуби, «призначення місії – 
покликати нових лідерів до активного служіння, сформувати їх мотивацію до 
поступових змін у церкві та суспільстві. Нова генерація компетентних та 



98                                         99 
посвячених лідерів може багато змінити – відновити місіонерських дух церкви та 
відродити суспільство, просуваючи Царство Боже на пострадянському просторі».  

Національні команди «Духовного відродження» працюють в Україні, 
Росії, Білорусі, Молдові, Казахстані, Узбекистані. Місія має представницькі  
центри в США, Канаді, Великій Британії.  

«Духовне відродження» працює переважно з баптистськими церквами, 
але воно відкрите до співпраці з широким колом інших євангельських церков і 
послідовно дотримується позаконфесійної, незалежної позиції.  

В останні роки місія виступала ініціатором круглих столів та 
конференцій, присвячених обговоренню кризової ситуації в євангельських 
церквах та їх місіонерській діяльності. На відміну від церков, які пишаються 
власними традиціями і працюють на внутрішні інтереси, кредо місії полягає в 
тому, що принести добрі зміни в суспільство може лише та церква, яка сама 
відкрита до змін. Тому духовне відродження для суспільства можливе лише через 
духовне відродження церкви. На це складне, але важливе завдання працює 
асоціація «Духовне відродження». 

Занепокоєння лідерів Асоціації. 24-25 жовтня 2008 р. в місті Ірпіні 
Київської області під проводом лідерів асоціації був проведений міжнародний 
форум «Місія сьогодні: історія, аналітика, нові підходи. Перспективи 
міжнародного партнерства в країнах СНД». У християнських медіа форум 
назвали антикризовим, тому що в його основних тезах йшлося про кризу і 
водночас про нові можливості, які вони відкриває. Більш ніж 250 лідерів з 20 
країн обмінялись досвідом служіння і оцінками ситуації у глобальному 
християнстві та місії церкви. Керівників місій, пасторів церков, богословську 
професуру об’єднала занепокоєність кризовими тенденціями в місіонерській 
праці та стагнацією церковного розвитку. Якщо в країнах Азії, Африки та 
Латинської Америки євангельські церкви зростають, то в Європі їх чисельність 
катастрофічно зменшується.  

Доповідачі звернули увагу на те, що міжнародна допомога та праця 
тисяч західних місіонерів в СНД не принесли очікуваних результатів, а 
національні церкви не змогли ефективно використати запропоновані ресурси і  
втратили унікальні можливості стати самодостатніми. Фінансова залежність від 
Заходу призвела до того, що майже не розвивались внутрішні ресурси і 
формувався комплекс «бідних та відсталих пострадянських націй».  

Соціальний євангелізм (відкритість до суспільства та соціальна 
відповідальність), заснування нових церков (а не «перебудова» старих), 
неформальні підходи до християнської освіти та формування нової місіології 
були визначені як стратегічні напрями місії. Соціальний євангелізм передбачає 
безпосередній зв’язок проповіді з благодійністю, християнською культурою та 
просвітою. У країнах СНД існує проблема культурного відчуження між 
євангельськими християнами та православним суспільством, чи ж 
мусульманською спільнотою. Тому необхідні локальні моделі інкультурації, 
контекстуалізації проповіді у національних культурах. При цьому вчення про 
Втілення та кенозис можуть бути основою для контекстуальної місіології. 

Заснування нових церков залишається одним з пріоритетних напрямів 
Асоціації. Замість того, щоб витрачати сили на зміну традиції, місіологи 
запропонували зосередитись на створенні нових церков з сучасними формами 
служіння і новими методами місіонерської праці. Засновники місій «Світло 
Євангелії» та «Добра звістка» у своїх доповідях засвідчили, що саме в 
місіонерських церквах успішно формувались нові генерації служителів і 
пройшли апробацію більш ефективні моделі служіння. 

Підготовка нових лідерів, здатних відповідально та компетентно 
продовжити справу місії в умовах глобальної кризи залишається найбільш 
актуальним завданням для євангельських церков СНД. На цей виклик має 
відповісти християнська освіта, яка, разом з фундаментальною богословською 
підготовкою, дає орієнтацію на місію, має практичну спрямованість. Водночас 
стає очевидним брак компетентних лідерів, які були б авторитетними в 
суспільстві, а не тільки у стінах власної церкви. Директор «Спілки студентів-
християн України» Денис Гореньков звернув особливу увагу на те, що найбільша 
та найактивніша аудиторія – студентська – залишається майже недосяжною, бо 
праця з молоддю вимагає не тільки посвячення, але й ерудиції, фахової 
підготовки, конфесійної незаангажованості. Освіта, наука, культура – це є нові, 
ще не відкриті місіонерські поля. Майбутнє євангельських церков та їх 
місіонерських успіхів залежить від того, чи знайдуть вони шлях до молодих 
поколінь, чи збудують мости від церкви до суспільства. 

«Антикризовий» форум став початком широкої та часом гострої дискусії 
серед євангельських церков СНД про глибинні причини кризи місіонерства та 
можливі шлях виходу з неї. 
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20 травня 2009 р. в Ірпінському офісі «Духовного відродження» 

пройшов круглий стіл «Яким бути церквам завтра? Місія та реформація», в 
роботі якого взяли участь представники церков та місій з більшості регіонів 
України. Учасники констатували, що стагнація церковного розвитку та зниження 
ефективності місіонерської діяльності вимагають радикальним чином 
переосмислити підходи до місіонерства та традиційні моделі церковного 
служіння. Як виявилось, євангельські церкви досі не напрацювали оригінальних 
моделей організації церков, релевантних до національної культури та ефективних 
у місіонерському служінні. Тисячі церков, заснованих у роки релігійної свободи, 
не виросли з малих груп до повноцінних громад. Незважаючи на високу 
зацікавленість досвідом західних мегацерков, стабільно зростаючі багатотисячні 
національні церкви залишаються скоріше винятком, ніж правилом. Зразки 
здорової та успішної церкви бачаться по-різному, але більшість лідерів визнає, 
що з їхніми церквами «щось не так». Вочевидь, традиційні церкви буде конче 
складно реформувати (а може й не варто це робити), тому питання дискусії 
торкались перш за все нових церков – яким шляхом їм розвиватись, які моделі 
обрати чи сформувати, що змінити та переосмислити у служінні, щоб воно стало 
плідним. Цікаву метафору запропонував пастор молодіжної церкви Києва Денис 
Кондюк: «Ми звикли бігати спринт та очікувати швидкої перемоги, але сьогодні 
варто вчитися бігати крос і навіть марафон. Церква має готуватись до послідовної 
та системної праці на далеку перспективу». 

Гострі дебати викликали питання про роль церкви у сучасному 
суспільстві. Чи потрібна реформація сучасній церкві? Що необхідно змінити у 
ставленні церкви до суспільства, щоб люди звернулись до Бога? Як наблизити 
церкву до суспільства, але не змішати їх інакшості? 

Резонансним був виступ Миколи Романюка, пастора Ірпінської біблійної 
церкви, директора Інституту підготовки церковних служителів. Зокрема, він 
наголосив на важливості простоти та відкритості церкви до суспільства та змін: 
«Церква має небезпеку продукувати і плекати дух підозрілості й закритості, 
байдужості та недовір’я. Ми маємо небезпеку проголошувати «іншу Євангелію» 
закону і дрескоду, букви і форми. Коли приходить «інше», то відходить суттєве, 
правдиве і, що найстрашніше, оте «інше» не живе, воно не несе собі 
животворящого начала, а навпаки - воно заморожує й умертвляє. Певен, Павлове 
застереження про втрату простоти сьогодні звучить актуально нашим 
українським баптистським церквам. Часто брати і сестри з старіших церков 
простотою називають невіґластво та наглість, невченість та невихованість. Для 
багатьох молодих церков простота – це свобода від форм старих церков. 
Простота, прямота, щирість є прямою протилежністю складності та застиглості 
церковних форм і культу, складності правил та приписів. Спрощення церковного 
служіння й культу зробить служіння зрозумілим для сучасних людей. 
Євангельська простота у Христовій любові – саме вони відрізняли нас, 
штундистів, баптистів, євангельських віруючих від історичних церков. Цінність 
простоти була адекватною в абсолютно ворожому середовищі Російської імперії 

у ХІХ і ХХ ст. Вона ж, думаю, буде найадекватнішою у глобалізованому ХХІ 
столітті». 

Аналіз кризових тенденцій у євангельських церквах підводить до 
висновку, що саме молодому поколінню належить роль реформаторів. На 
сьогоднішній день більшості церков не вистачає служителів (третина з них не має 
пресвітерів, а інші потребують омолодження кадрів). Засновники церков та 
будівники молитовних домів часто не мають, кому передати духовну 
відповідальність, опіку над душами, а між тим це служіння важливіше споруд чи 
тимчасових проектів. 

У відповідь на нагальну потребу наситити новими лідерами місіонерські 
церкви та їх служіння був ініційований рух «Школа без стін». «Школа без стін» - 
це неформальний підхід до мотивації та підготовки молодих лідерів помісної 
церкви до практичного служіння. Сформувати активну християнську позицію та 
допомогти зробити перші самостійні кроки у служіння своїм покликанням – мета 
«Школи без стін». «Школа без стін»» - це не тільки семінари, але також 
можливості цікавої практики в рамках соціальних проектів «Варто жити», 
молодіжних конференцій «Християнин нашого часу», театральних фестивалів, 
школи молодіжного лідерства «Перспектива», клубів «Твоя перспектива», 
«Тема», «Sky life», дитячих та підліткових Олімпійських ігор і т.п. 

Керівник баптистської молоді Білорусі Михайло Корнєв бачить у 
«Школі без стін» спосіб активізації та адаптації молодих людей до нових умов 
служіння: «Світ швидко змінюється і церква має адекватно реагувати на ці зміни. 
В Школі формуються лідери майбутнього, які зможуть продовжити естафету 
місії після нас».  

Член наглядової ради «Школи без стін» благовісник Олексій Мельничук 
нагадує, що «в ранній церкві богослов’я належало помісній громаді, але потім, на 
жаль, стало справою ченців чи професорів». «Якщо ідея «Школи без стін» стане  
зрозумілою для широкого християнського загалу, то воно зможе перерости в 
євангельський рух наставництва та духовного виховання, через що церква знову 
має стати центром активної духовної освіти і обновитись у служінні 
навколишньому світові», - запевняє цей відомий служитель.  

Потрібно виходити за церковні стіни. Сьогодні у пострадянських 
суспільствах нове покоління молоді грає всезростаючу, більш активну роль, але 
воно потребує підготовки та мотивації, щоб повести церкву в майбутнє. Двері 
перед християнами відчинені, але церкви зберігають обережну дистанцію від 
суспільства. На думку ініціаторів «Школи без стін», церкві потрібно бачення, яке 
надихає на активне служіння по інший бік церковних стін.  

Американський богослов Тед Ворд, професор Trinity Evangelical Divinity 
School, у своєму аналізі служіння «Школи без стін» підкреслює: «Дуже часто 
школи будують стіни відчуження між вчителями та студентами, відокремлюючи 
напрями, класи, рівні. Іноді стіни відділяють освіту від реального життя. 
Ініціатива «Школи без стін» нагадує нам, що освіта – це значно більше, ніж 
сидіння за партою. Практична освіта відкриває нові шляхи і надихає до дії». 
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За п’ять років служіння «Школи без стін» цей рух розширив географію 

свого впливу з європейського регіону на Кавказ та Середню Азію. Щороку в 60 
групах «Школи» навчається більше 2000 студентів. Освітній процес 
організований як серія щомісячних семінарів на базі помісної церкви, які служать 
її потребам. При цьому останні не обмежуються лише її кордонами і закликають 
до активного служіння суспільству. Теми основних семінарів розкривають 
фундаментальні істини в актуальному форматі: «Основні принципи віри для 
життя і служіння», «Духовне формування сучасного лідера», «Християнське 
консультування», «Євангелія в сучасній культурі», «Соціальне служіння: 
принципи та форми», «Місія церкви учора та сьогодні», «Як підготувати 
ефективну проповідь», «Керівництво молодіжним служінням», «Біблійна етика 
для сучасного світу» та інші. 

«Школа без стін» як програма загальнодоступної та мотивуючої 
місіонерської підготовки корелює з ідеєю «Церкви без стін» як відкритої до 
суспільства, спрямованої не на власні інтереси, а на духовні запити простих 
людей. Як не парадоксально це звучить, але церква існує не для християн, а для 
нехристиян. Нагадати цю просту і водночас найважливішу в наш час для 
християн істину намагається «Духовне відродження» через служіння «Школи без 
стін» та інші проекти, покликані відродити церкву євангельських християн-
баптистів для активного служіння суспільству.  
 
Веб-ресурси Асоціації «Духовне відродження»: 
Офіційний сайт - www.asr.ru; «Школа без стін» - www.bez-sten.com; Молодіжний 
веб-журнал - www.linguafranca.su, www.oja.ru; Молодіжна школа «Перспектива» 
- www.youth.asr.ru; Національна мережа організацій по служінню дітям груп 
ризику - www.risknetwork.ru; Служіння християнських театрів - www.mirkukol.ru 
 
Керівництво Асоціації «Духовне відродження»: Сергій Рахуба – президент, 
випускник Moody Institute, місіолог (Чікаго, США); Михайло Черенков – віце-
президент, доктор філософських наук (Відділення релігієзнавства Інституту 
філософії НАН України); пастор Павло Токарчук – директор російського 
представництва (м. Москва); єпископ Генадій Бруцький – директор білоруського 
представництва (м. Мінськ); пастор Володимир Убийвовк – директор 
молдавського представництва (м. Кишинів), випускник Празької семінарії; 
пастор Федір Мокан – директор «Школи без стін» (м. Санкт-Петербург), 
випускник Університету UNISA. 
 
Консультативна рада Асоціації «Духовне відродження»: пастор Олексій 
Мельничук (м. Сакраменто), пастор Григорій Комендант (м. Ірпінь), пастор 
Сергій Головін (м. Сімферополь), пастор Юрій Сіпко (м. Москва), пастор Валерій 
Антонюк (м. Полтава) 

ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
Харківські археологи під час розкопок у селі Верхній Салтів знайшли сліди 

давньої салтівської культури. У знайденій ними камері виявили скелети 
чоловіка і хлопчика. Окрім шаблі, амулетів і хрестиків, археологи знайшли 
поховання останнього чоловіка в роді – це могила хлопчика. Для такого 
припущення дає підставу те, що могилу було закладено жорнами. Саме 
такими жорнами закладали поховання жителі Кавказу, якщо на небіжчику 
припинявся рід. Розкопки, зокрема той факт, що біля скелету чоловіка поруч 
лежали шабля, амулет і хрестик, дали підставу для висновків, що на території 
сучасної Харківщини був час, коли співіснували язичництво і християнство, 
що християнство зароджувалося тут ще в VІІІ-Х століттях. Віднайдений тепер 
хрестик є четвертим, який виявили під час розкопок Салтівського городища. 

Львівські археологи знайшли унікальний жертовник VІІІ-Х століть. Він 
знаходиться в межах давнього слов’янського міста-поліса Пліснинськ, що в 
селі Підгірці Бродівського району. Вчені доводять, що ще до приходу сюди 
Володимира на Прикарпатті була держава, яка називалася Велика Хорватія. 
Культове місце .складається із трьох частин – капища (центральна частина 
культового місця), требища (місця, де приносили в жертву тварин) та 
жертовника для людських жертвоприношень. У язичництві 
жертвоприношення були звичайною справою. Ця традиція сягає у набагато 
глибші часи. Це було ще в бронзовий вік. Відтак людські жертвоприношення 
– не винахід слов’ян. Науковці вважають, що ця відкрита археологами 
пам’ятка вартує іншого статусу. Тут годився б археоскансен. А для цього 
треба відбудувати культове місце, протрасувати територію, відкрити 
фундаменти чотирьох церков ХІІ-ХІІІ століть тощо (Суботня пошта. - №82). 

В Криму знаходиться унікальне місто Бакла, вирубане у печерах ще в добу 
середньовіччя. Воно знаходиться на околиці села Скалисте. Печерне 
поселення наприкінці ІІІ – на початку ІV століть було єдиним комплексом. 
Зруйнований він в ХІІІ столітті під час татаро-монгольської навали. Розкопки 
Бакли виявили рештки невеличких капличок, вирізьблені просто в скелі 
могили та ін.. В поселенні археологи знайшли руїни кількох храмів. За 500 
метрів на захід від городища дослідники відкопали цілий печерний комплекс 
з храмом, висіченими у скелі склепіннями і грот зі слідами настінних 
малюнків: фігури святих мучеників, хрести, обриси храму, кораблів та риб. В 
основі мису вирубані напівкруглі тісні келії з низькими коридорчиками, в 
стінах яких видовбані ніші для лампад (Високий замок. – 13 серпня). 

Руїни святилища скіфської епохи в нашій країні знайдені вперше. Їх було 
виявлено на Хмельниччині під час розкопок Болохіської землі, яка існувала в 
ХІІ-ХІІІ століттях. Весь комплекс святилища датується загалом VІІ століттям 
до н.е. Святилище гарно збереглося. Унікальність його в тому, що воно є 
відкритого типу. Археологи розкопали територію на півтора метри 
завглибшки на материковій основі і натрапили на жертовний камінь – вівтар, 
підлогу донної частини печі й рештки кісток. 
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На березі Стирю на Волині київськими археологами розкопано культову 

споруду готів. Це – жертовник і більше півсотні будиночків. Жертовник – це 
місце розкладання величезного вогнища. Є місця для спеціальної розробки 
туші після спалення, бо рештки після жертви двом найвідомішим готським 
богам – Вотану і Тору – доїдали люди. Це – як причастя. Збереглося місце, 
куди клали кістки тварин і чаші, в які зливали їхню кров. Серед новіших 
знахідок також скульптура божка виробу 4 століття. Очевидно, що хтось із 
місцевих готів побував у Римі і привіз звідти з собою скульптуру Сарапіса. 
Готи були язичниками. Боги не мали у них обличчя і жили невідомо де. А тут 
віднайшли божество, яке створили скоріше греки, щоб наблизити до себе в 
духовному сенсі єгиптян. Воно має грецькі риси обличчя. Єгиптяни його не 
прийняли, а римляни запозичили у греків. У них його вважали покровителем 
жіноцтва і воєн (Погляд. - №31). 

Ученим Науково-дослідного інституту фізичної культури Санкт-Петербургу 
вдалося створити апарат, який фіксує внутрішній психічний світ 
людини. Камеру вони встновили в реанімації, де фіксували тіла людей, які 
перебували на межі життя і смерті. На кольорових знімках чітко видно, як 
душа (вчені називають її «енергоінформаційне поле людини») швидко 
полишає тіло, коли людина помирає після тривалої хвороби. Вчені 
наголошують, експериментально це доводячи, що душа ще декілька днів 
прагне повернутися, якщо життя обірвалося раптово (Експрес. - №116). 

Гіпотезу про те, що «цеглинки» живого прилетіли на Землю із Космосу, а не 
творилося життя на Землі Богом, уже давно висловлювали астрофізики та 
біологи. Але раніше амінокислоти знаходили лише у складі метеоритів. 
Днями науковці з Центру космічних польотів Годдарда (США) повідомили 
про сенсаційну знахідку – у хімічному складі пилу від хвоста комети Wild-2 
вини виявили гліцерин. Ця найпростіша амінокислота входить до складу 
багатьох білків і біологічно активних сполук на Землі. Комети – свідки й 
учасниці космологічних процесів, результатом яких є формування Сонця, 
планет та інших тіл Сонячної системи. Ядра комет містять першородну 
речовину материнської туманності, первинну речовину Сонячної системи. У 
них вона може зберігатися мільярди років. У надрах кометного ядра, як 
припускають, зберігається дуже цінна, глибинна інформація, завдяки якій 
можна наблизитися до реальної картини створення Всесвіту і, зрештою, 
розв’язання одвічної проблеми походження життя. Можливо саме під час 
«космічного бомбардування» планети Земля на ранніх етапах її історії на неї й 
потрапили амінокислоти, необхідні для синтезу життя (Експрес. – 21-23 
серпня). 

Нині до Землі летить невідоме тіло, яке масою своєю перевершує нашу 
планету в багато разів. Його уже видно в телескопи з Південної півкулі. В 
2012 році, навіть якщо Земля уникне лобового зіткнення, притягання гіганта, 
що пролітатиме в декількох мільйонах кілометрів, може виявитися такою 
силою, що оболонку Землі зірве, як пушок куль-баби (Аргументы и факты. - 
№34). 



Закінчення. Поч. 2-й стор. обкладинки.
гійними діячами, які проводяться не лише в Києві, а при нашій участі і в обласних містах 
країни.

Ми не можемо закривати очі на те, що нашому релігієзнавству притаманні не лише 
здобутки, а й вияви кризи, які виражаються, на мою думку, в наступному.

1. Наявне відмежування релігієзнавства як науки від релігієзнавства як навчальної 
дисципліни, а відтак тематична й змістовне закостеніння останнього.

2. Сформувалася якась певна непорушна окресленість (завершеність) дисциплінар
ного і тематичного поля релігієзнавства, яка є запозиченою в своїй структурній основі із 
колишнього наукового атеїзму.

3. Має місце певна заангажованість дослідників і педагогів на християнстві й перене
сення його особливостей як релігії на весь релігійний феномен, на всі конфесійні вияви 
релігійності.

4. Релігієзнавство розвивається як наука-в-собі, бо ж, замість вивчення реальних 
процесів релігійного життя, дослідники копирсаються (частіше лише за допомогою 
Інтернету) в думках і судженнях своїх колег минулих століть і сьогодення. Рілігієзнавство 
постає відтак загнаним в глухий кут ізоляції від практичної релігійної дійсності, своєрід
ною релігієзнавчою маніловщиною.

5. У релігієзнавчу освітню сферу в останні роки прийшло багато тих, хто не має 
належної освіти з фаху, а відтак вони часто лише дискредитують і знецінюють релігієз
навство як науку і навчальну дисципліну.

6. Українське релігієзнавство має визнані здобутки в дослідженнях з історії, політо
логії та етнології релігії, християнської конфесіології, проблем суспільного буття релігії. 
Водночас відсутні наукові розробки з філософії і феноменології релігії, з історіософії, 
культурології, соціології, етикології і психології релігії. А між тим без усього цього комп
лексу релігієзнавчих дисциплін ми не матимемо всієї повноти релігієзнавства як гумані
тарної науки, без викладання означених навчальних дисциплін на факультетах релігієз- 
навчої спеціалізації освіта буде неповною, половинчастою, а то й поверховою.

Враховуючи той факт, що в Україні нині фактично є одна академічна установа з фаху 
-  Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, яка не може своїм штатом охопити всі актуальні 
проблеми нашої науки, ми прагнутимемо вирішити питання забезпечення дисциплінар
ної і тематичної повноти релігієзнавчих досліджень через кооперацію наукової роботи 
шляхом створення при УАР тематичних дослідницьких групп із включенням до складу 
кожної з них науковців з різних наукових та освітніх установ країни. Будуть, скажімо, 
наукові тематичні групи з дослідження феномену релігії, християнства, східних релігій, 
мусульманства, сучасної містики, НРТ та ін. Нині ми формуємо такі групи з написання 
книг «Історія релігієзнавчої думки України» та «Історія богословської думки України». 
Водночас Відділення релігієзнавства пропонує свої послуги факультетам релігієзнавчої 
спеціалізації з прочитання низки релігієзнавчих спецкурсів, що дасть можливість їм 
давати через навчальні плани цілісний спектр релігієзнавчих дисциплін.

До послуг науковців і викладачів релігієзнавчих курсів при Відділенні функціонує 
своя бібліотека новітньої релігієзнавчої і релігійної літератури, зал періодики, до якого 
надходить біля 80 релігійних газет і часописів з України і Росії.

Відтак доля релігієзнавства в руках науковців і викладачів фаху. Сподіватися на те, 
що її вирішуватиме хтось інший, даремно. Ми маємо формувати в себе і в студентів 
нашої спеціалізації релігієзнавчий патріотизм.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ
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