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ФЕНОМЕН РАДЯНСЬКОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Шановний Читачу! Раз-від-разу той чи інший дописувач газет повертає нас в радянські 

часи й в той чи інший спосіб прагне довести, що тоді взагалі не існувало науки про релігію, 
оскільки вона нібито всеціло була заідеологізована марксизмом-ленінізмом, різними 
партійними документами з питань подолання релігійних пережитків. Визнаємо відразу, 
що в цих міркуваннях є велика доля істини, бо ж все, що писалося, а тим більше -  друку
валося, тоді знаходилося під пильним оком цензора й без його штампика у світ не вихо
дило. Тебе зобов’язували все співвимірювати із думками класиків марксизму-ленінізму, 
обов’язково цитувати їх. До того ж, ти мав ще засвідчити актуальність написаного тобою 
співвимірністю його із якимсь партійним документом (Постановою ЦК КПРС, рішенням 
партійних з ’їздів чи пленумів, передовою чи редакційною статтею газети «Правда»), а чи 
ж висловлюванням якогось партійного божка. Пам’ятаю, як видруковуючи одну свою кни
жечку, я в Передмові всунув цитату Брежнєва. Тут він вмирає і мене зорієнтували на 
Андропова. Ледь знайшов щось у нього близьке за змістом, а тут і він вмирає. Шукаю вже 
в Черненка. То ж автор був невільником цензорів, якщо все ж хотів щось надрукувати. 
Більше того, навіть цитуючи, ти міг попасти в їх «немилість». Тебе могли звинуватити в 
неправильній інтерпретації думки класика, а чи ж в неповноті її подання. Тоді приходилося 
цитату засвідчувати ще однією цитатою, або ж Маркса доповнювати ще й Леніним, а зре
штою -  ще й думкою з якогось партійного документу, що підкреслювало актуальність і 
життєвість класиків. То ж не даремно дехто виокремлює марксизм як окремий конфесій
ний напрямок, бо ж як богослови різних конфесій достовірність своїх думок засвідчують 
посиланням на якийсь фрагмент із Священних книг, зокрема Біблії, чи рішень Вселенських 
соборів або ж із праць Отців Церкви, так і релігієзнавці радянської доби істинність чогось 
мали доводити цитатами із марксо-ленінських праць.

Щ е одне зумовлювало роботу останніх. Вони не були вільні у  виборі тем своїх дослі
джень. Це особливо стосувалося України. Оскільки десь 2/3 релігійної мережі Союзу зна
ходилося в Україні, то її більше всіх на різних партійних зібраннях в Москві критикували за 
запущеність атеїстично-виховної роботи. Тому в Україні, на відміну від Росії, науковці були 
обмежені у своїх намірах вивчати релігійний феномен в різних його конфесійних визначе -  

ностях. Якщо в Росії виходили фундаментальні праці (які й по цей час не втратили своєї 
наукової вагомості) з питань історії християнства, особливостей католицизму, православ’я, 
окремих протестантських виявів, з природи первісних релігійних вірувань, співвідношення 
релігії з іншими духовними феноменами (мистецтвом, мораллю, правом та ін.) тощо, то в 
Україні вважалися актуальними й такими, що заслуговують на видрук, лише твори з питань 
форм і методів подолання релігійності, розвінчування функціональності релігіі, подання и як 
вірної служниці експлуататорів. Ті соціологічні дослідження, до яких подеколи вдавалися^ 
українські релігієзнавці, мали бути підпорядковані меті вишуковування нових орієнтацій 
практики атеїстичної діяльності. Згадую, коли ми в Чернівецькому університеті проводили 
дослідження світоглядної культури студентської молоді і в анкету внесли питання «Як ти 
вважаєш а чи існують якісь обмеження свободи совісті в нашій країні?». Ця анкета попала 
якимсь чином до тодішнього секретаря ЦК КПУ з ідеології В. Маланчука. Я  тут же був викли
каний до нього й звинувачений ним в тому, що такими анкетами (знайшов й інші питання, до 
яких придрався) ми ведемо антирадянське виховання студентів, формуємо у них негативну 
думку щодо нашої влади. При цьому, не знаючи роденівськоі скульптури «Мислитель», 
Маланчук пригадав мені стенд на кафедрі філософії ЧДУ, де «цей неандерталець (його 
слова) із зневагою дивиться на космонавтів». Ось в таких умовах тотального контролю при
ходилося працювати науковцям того часу. Саме тому ми маємо надто бідний архів таких 
праць українських авторів-релігієзнавців, до яких ми могли б звернутися нині, досліджуючи 
релігію у всьому багатоманітті її функціональності, конфесійних виявів. Католицизм (а тим 
більше греко-католицизм) для нас мав бути ворогом українського народу, треба було

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

 
СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 

 
«Із часів Середньовіччя церква ніколи не давала першим особам держави духовної 

легітимності. Тому присутність на інавгурації президента духовних осіб не має 
жодної сили для світської влади, - зазначає професор Київської Духовної академії 
УПЦ КП Д.Степовик. – Не знаю, чи на цю подію запросять представників 
Всеукраїнської ради церков. Якщо це буде зроблено виключно для голови церкви 
сусідньої держави, то це не лише прояв приватних симпатій нового президента, а й 
знак неповаги до релігійних переконань інших. Чого чекати від візиту Кирила? Ми 
знаємо Патріарха Кирила за його торішнім політичним візитом. Це-великий 
словоблуд, який може процитувати Євангеліє, але християнського в ньому мало, 
якщо взагалі є. У словах і серці немає любові – лише формалізм церковної політики, 
яку насаджує в Україні як на території своєї церкви. Ніби й не існує інших 
православних християн, окрім із Московського патріархату… Уже є сигнали, що в 
оточення Віктора Януковича погрубшали голоси промосковської частини, як вести 
політику віри – аж до заборони УПЦ КП. Новий президент не хочу бунту, бо це 
справа понад 14 мільйонів вірних. Але очевидно, що з позицій стратегічної 
орієнтації на Схід і Захід зазнає змін і церковна політика» (Газета по-українськи. – 
25 лютого). 

У своїх відповідях на питання газети «День» (№24-25) «Яку Україну ми любимо?» до 
відомих читачів «Российской газеты» проф. О.Ципко заявив, що народи, які 
входили до Російської імперії, отримали лише добро. Так могла відповісти лише 
людина, яка або не знає історії, або ж навмисне її фальсифікує. Бо ж «добром» для 
України, за словами Івана Франка, було закриття для неї всіх вікон в Європу, 
заведення на Україні кріпацтва, поглинення в 1686 році Московською Патріархією 
Київської митрополії, ліквідація в 1764 році ще наявної автономії, а в 1775 році – 
Запорізької Січі, фізичне знищення протягом століть кращих українських діячів, 
зокрема заслання на 10 років із забороною писати і малювати Тараса Шевченка, 
перетворення Києво-Могилянської академії як вищої навчально-наукової інституції 
в одну із духовних академій Московського Патріархату, Валуєвський циркуляр 1863 
року і Емський указ 1876 року про заборону української мови. Можна продовжити 
ці перерахунки скінченності. То ж спасибі, громадяни росіяни, за таке Ваше «добро» 
Російської імперії. І ось вони закликають нас писати разом з ними спільну історію. 
Як можна писати щось добре про твого колонізатора та ще й з фашистськими 
замашками щодо народів, які населяли цю імперію. Ще ваш вождь Ленін (спасибі 
йому за відвертість) називав Росію «Тюрьмой народов». ТарасШевченко 1847 році 
слушно написав: «На москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми 
по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. Краще, нехай судять люди» 
(А.Колодний). 

Благословіння на малоросійство. Це ж треба таке безглуздя придумати: дозволити 
себе, навіть до того, як в якості Президента вийти на трибуну органу Вищої 
влади України, благословляти Патріарху чужоземної Церкви із чужоземної 
країни. Кіріл – російський громадянин, не український Патріарх, а глава церковної 
інституції чітко визначеної країни, адже право на її буття ухвалює державний орган 

Російської Федерації. При цьому дозволити зайді під час богослужіння ще й 
відіпхнути від першоблагословення тебе главу тієї Церкви, до якої ходиш, 
сповідуєшся. Дозволити благословляти тому, кого не сприймають громадяни тієї 
країни, главою влади якої будеш себе вважати. 80% із понад тисячі відвідувачів 
сайту газети «День» поставилися негативно до того, що глава РПЦ мав очолити 
молебень в день інавгурації В.Януковича, бо ж він є «іноземний ієрарх» (більше 
50% респондентів). Респонденти вважають, що цю місію мали б  виконати 
предстоятелі всіх українських церков (майже 20% відповідей). Будучи одним із 
авторів «Соціальної концепції Російської Паравославної Церкви», Кіріл певно добре 
знає, що там є застереження щодо висвяти навіть в священики людини з 
кримінальним минулим. Україні ж він вирішив висвятити у Президента особу аж з 
двома криміналами. Як пише «День» (№33), готуючись до інаугурації, Віктору 
Януковичу треба було б усвідомити те, як приїзд російського патріарха буде 
сприйнятий великою частиною українського суспільства. І навіть якщо Москва була 
не в міру заповзятою у цьому питанні, безперечно, можна було б знайти спосіб 
обійти цю «комісарську» наполегливість». Проте сам Янукович цього не захотів. 
Навіть дехто із оточення умовляв його відмовитися від приходу на ранковий 
молебен у Трапезну Церкву Києво-Печерської Лаври, бо ж це не сподобається 
багатьом українцям, але Янукович відкинув цю пропозицію і, до речі, цим ще раз 
довів, що він не є Президентом всієї України, що він – «регіональний президент», а 
заодно і малоросійський діяч, бо ж діяч із російської делегації на інавгурації Сергій 
Марков заявив, що вони разом з ним переживають «почуття спільної перемоги». Та 
й самому Патріарху треба було б подумати над тим, чи є його візит бажаним для 
України в час таких гострих політичних протистоянь, згадати те, що й його візит 
літа 2009 року в Україну не був  бажаним. Інтернет-опитування більше 23 тисяч осіб 
тоді засвідчило, що 60,4% респондентів не вітали цей візит, а 9,4% висловили свою 
байдужість щодо нього. Зрозуміло, що запрошення В.Януковичем Кіріла для свого 
благословення було своєрідною віддякою йому за завуальовану агітацію підчас 
минулолітнього візиту. Протодиякон Андрій Кураєв, який є неофіційним речником 
Московського Патріархату, оцінюючи мету літнього візиту Кіріла, одним із його 
успіхів визнав «вплив на українську суспільну думку. І ця суспільна думка, - 
наголосив він, - повинна буде відобразитися на результатах виборів і на тому, яку 
політику будуть проводити уповноважені українським народом політики». Відтак 
чітко сказано: візит-агітація. Тому й не відставав минулого літа ні на крок від Кіріла 
Янукович, навіть своїм масивним тілом відпихаючи на задній план хворобливого 
главу УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана). Це якось неприємно було 
навіть бачити на екранах телебачення, бо ж замовні кореспонденти все це навіть 
вмонтовували в оприлюднені ними вставки про візит Кіріла в Україну на різних 
телеканалах. Неприємними були у присутності глави УПЦ МП митрополита 
Володимира зазіхання Кіріла і тоді й нині на роль Предстоятеля української пастви. 
Питається тоді: ким же для українського православного є митрополит Володимир? 
Намісником Кіріла в Україні. Благословляючи Януковича, Кіріл знову акцентував 
його увагу на необхідності збереження єдності «Святой Руси», до якої він включає, 
як складові частини, пов’язані «єдиною історичною традицією», народи України, 
Росії та Білорусії. «Такою є, безумовно, воля Божа», - наголосив московський 
владика, нібито знаючи особисто цю волю, бо ж вже й у святі пнеться. Журналісти 
звертають увагу на п’ять прикмет, які нібито засвідчують щось неприємне на 
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шляхах президентства Януковича, а саме: відпадіння скульптурних зображень Щека 
і Хорива від пам’ятника засновникам Києва і залишення Кия-Януковича сам-на-сам 
із Либіддю-Тимошенко; закриття вхідних дверей до Верховної Ради прямо перед 
носом Януковича  при  заходженні його в її будівлю; при крокуванні Януковича по 
килимовій доріжці повз почесну варту вишикованою біля будівлі Адміністрації 
Президента вартою і  виголошенні ним «Вітаю воїнів України!" гучно грянув Гімн 
України, але вже на другому куплеті збився спів, чувся  якийсь спів вже у півголоса; 
підняття Януковичем бокала із заздравним словом відбулося тоді, коли інші келихів 
взагалі ще не мали і не мали можливості їх підняти разом з новоінавгурованим 
Президентом, бо ж їх ще не рознесли офіціанти;  практично програш футболістів 
«Шахтаря» «Фулхему» на матчі в Донецьку, куди спеціально мав приїхав Янукович 
і своїм приїздом-натхненням забезпечити перемогу гірникам. В колуарах 
містичного президентського оточення вже поширюється слушок, що все це 
«начаклували екстрасенси Тимошенко, бажаючи зіпсувати Януковичу його свято» 
(А.Колодний). 

Партія «За Україну!», очолювана В’ячеславом Кириленком, виступила із Заявою 
щодо благословення В.Януковича на посаду Президента України з його 
рішення главою іноземної церкви. «Ми шануємо конституційне право 
громадянина України Януковича належати до церкви, очолюваної Московським 
патріархом, - сказано зокрема в Заяві. – Однак очевидно, що вступ саме Президента 
України Януковича на посаду не може освячуватися іноземним ієрархом. Україна – 
незалежна держава, захист незалежності й національної гідності – найперший 
обов’язок будь-якого президента. До того ж, таке рішення Януковича і його 
московських покровителів провокує релігійну напругу. Адже такий крок – виклик 
мільйонам вірних Української Православної Церкви Київського Патріархату, 
Української Автокефальної Православної Церкви, Української Греко-Католицької 
Церкви, християнам інших конфесій та віруючим інших релігійних спільнот 
України. Віктор Янукович має усвідомити себе президентом усієї України, а 
президента всієї України мають благословити предстоятелі всіх саме українських 
церков. В іншому разі вже з першої миті свого президентства такий глава держави 
демонструватиме свою несамостійність і провокуватиме протистояння в 
суспільстві». 

«Газета по-киевски» (№38) видрукувала картину релігійного життя, яка дісталася 
Януковичу у спадщину від Ющенка. В країні загалом існує офіційно 
зареєстровані 35184 релігійні організації. З них їх у Церкви Московського 
Патріархату – 12082, Київського - 4415, Автокефальної Церкви - 1234. Греко-
католицький організацій в країні 3765, а римо-католицьких – 1079. Протестантських 
організацій 8,5 тисяч, а харизматичних – 1,4 тисячі. Мусульмани вже мають 1182 
організації, а іудеї – 297. Віруючими себе в країні вважають 68% жінок і 46% 
чоловіків, невіруючими відповідно 8% і 17%, тими, хто хитається між релігійністю і 
нерелігійністю – відповідно 21% і 25%. 

Підтримуючи «Відкритий лист Міністрові освіти і науки» вчених України з 
приводу повзучої клерикалізації освіти, повернення країни до темних часів 
середньовіччя, ряд громадян країни мають намір через суд – вітчизняний і 
європейський - оскаржити порушення міністерством й очільником його Іваном 
Вакарчуком Конституції і чинного законодавства, яке чітко зазначає, що в Україні 
школа відокремлюється від церкви. Про це РП повідомив Марко Тетерук із 

Кам’янця-Подільського. Його лист засвідчив, що в Україні є ще громадяни, які 
мислять, на відміну від деяких докторів від філології чи відновлених у статус 
університетів колишніх духовних академій (напр.., Острожської), на рівні наукових 
здобутків людства, по-державницькому, а не із своєї особистої примхи чи ж мало 
освіченості, середньовічної богословності. 

Символічна подія трапилася у переддень інавгурації 
В.Януковича на посаду Президента України. Певно 
засвідчуючи позор України у її виборі, із своїх місць на 
відомому  пам’ятнику засновникам Києва впали Щек і 
Хорив. Залишилися Він і Вона. Але якщо Він має 
статичну позу – позу застою, то Вона спрямована, як то й 
було в намірах Юлі, коли стане Президентом, на 
вивершення України. Втрату культового пам’ятника 
Києва по-своєму інтерпретують оккультисти. Вони 
говорять про те, що це принесе зміни в житті не лише 
Києва, а й всієї країни. Кармолог Тимофій Даль 
наголошує: «Це можуть бути екокатастрофи, техногенні 
ЧП, можливі навіть збройні конфлікти». 

Благовісник нової колонізаторської політики Росії – утворення якоїсь державної 
спільноти «Святої Русі» (зрозуміло під чиїм верховенством) – Кіріл Московський 
приїхав на 25 лютого до Києва, щоб в Києво-Печерській Лаврі благословити свого  

духовного учня В.Януковича на посаду 
Президента країни, яка з його волі з 
часом має постати частиною омріяної 
духовним колонізатором імперії. Благо, 
що в Україні вже різні біляцерковні 
організації УПЦ МП, возвеличенням і 
оспівуванням останнього кровавого 
російського імператора Миколи ІІ і всієї 
його родини, формують громадську 
думку про необхідність повернення до 
царської форми правління. Навіть 
Президент Росії Д.Медведєв чи її 

прем’єр В.Путін не знайшли час із-за якоїсь «зайнятості» невідкладними 
внутрішніми проблемами приїхати на вітання В.Януковича (а може тут спрацювало 
прозорливе застереження Лук’яненка, що з Президентом із таким неприглядним 
минулим соромно буде навіть спілкуватися лідерам зарубіжних країн), то вони 
послали свого ідеологічного «повпреда». Благо, що під час літнього візиту в Україну 
Патріарха він  тут знайшов повну опіку майбутнього Президента. Останній інколи 
навіть відпихав від Патріарха главу УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана) 
так, що на екранах телевізора тільки й було видно його й Кіріла. Вже тоді говорили, 
що Кіріл приїхав в Україну не з духовною місією, а з політичною – пропіарити 
Януковича. Зрозуміло, що останній на знак вдячності мусив запросити Кіріл на свою 
інавгурацію, благословення одержати не від якогось там глави однієї із в Україні 
сущих Церков, а від Патріарха всія Московсько-Православної імперії. 

Священнослужителі негативно сприйняли витівку Дніпропетровської корпорації 
«Стратос», яка на пачках фасованих борошна, цукру та круп почала 



6                                           7 
вміщувати цитати із Біблії. «Я проти того, щоб на продуктах писали слова ізБіблії, 
- зауважив настоятель храму полтавського села Тахтаулове Валерій Мараховський. 
– Бо після використання люди викидають їх на смітник. Боляче дивитися на 
викинуті пляшки вина, яке називають кагором, із хрестами, церковними куполами. 
Ці пляшки після чергових гулянок валяються під кущами, у смітниках. Для слів 
Біблії є своє місце. Це може бути церква…Супермаркет навряд чи можна вважати 
таким  місцем». 

Церкви стоять перед проблемою підвищення цін на обряди і свічки. До цього  
спонукає нині їх необхідність витрачати великі гроші на оплату опалення. В цій 
оплаті вони прирівняні до закладів громадського споживання. Староста Свято-
Вознесенського храму Києва Алла Шибова каже, що за січень їм «треба заплатити 
55 тисяч грн.. Якщо не оплатимо, то обіцяють за борг взагалі позбавити опалення. 
Прийдеться знову піднімати ціни за треби і свічки або ж закритися до весни, щоб не 
морозити парафіян».Аналогічна ситуація і в інших переважно невеличких храмах. 
Передбачають підняти ціну свічок з гривні до двох, а на обряди - на 25%. Але ціни 
б’ють і по великих храмах. Так, костел по вул. Костельній, 17 в Києві раніше 
опалювався за 4 тисячі гривень, а за новою платіжкою вже треба перераховувати аж 
15. Йому також погрожують відключенням від комунікацій. Випробування морозом 
може пошкодити фрески храму і орган. Настоятель київського костелу св. 
Олександра Олександр Гурський каже: «Наша громада зареєстрована як 
некомерційна організація, раніше ми платили по льотному тарифу. За останні три 
місяці вимагають платити у три рази більше. Це - як тарифи ресторанів. Ми не 
можемо платити таку суму». В «Київенерго» заявляють, що вони не мають ніякого 
відношення до тарифотворення. Реагуючи на прохання церков, Главк 
ціноформування заявляє, що він не має права на зниження цін, бо ж йому надане 
право формування цін лише для житлового фонду та бюджетних установ. Відтак 
релігійні організації платять нарівні із спортивними, благодійницькими установами, 
ресторанами. 

Головний рабин України і Києва Реувен Асман має намір повернути владі орден 
України «За заслуги», висловлюючи в такий спосіб протест проти присвоєння 
звання Героя України провіднику ОУН Степану Бандері. Але цим жестом рабин 
власне засвідчує свою прихильність до тих, хто тримав Бандеру (а це – гітлерівці) в 
ув’язненні за його наміри відродити українську державність, до тих, хто творив 
Голокост. Повернення це буде справедливим з огляду на те, що український орден 
«За заслуги» Президентом було вручено людині не українського громадянства. То ж 
не треба було його брати. Відомо, що Віктор Ющенко у дні іудейських свят 
частенько навідував у Києві синагогу Бродського. 

З 2010-2011 навчального року, згідно наказу Міносвіти України, у вузах 25% 
навчальних дисциплін від всього обсягу професійної і практичної підготовки 
будуть обирати самі студенти, а ще 25% їх до навчального плану вводитиме вчена 
раду вузу. Враховуючи те, що в ряді виших навчальних закладів курс 
релігієзнавства випав з переліку обов’язкових навчальних дисциплін, викладачі 
цього курсу разом зі своєю кафедрою мають вже потурбуватися про те, щоб 
релігієзнавство попало в перелік вибіркових дисциплін, а то й було включене до 
переліку тих, які вводить як обов’язкові Вчена Рада вузу. Зрозуміло, що все це 
покладає великі обов’язки на викладача-релігієзнавця. Якщо він буде читати так свої 
лекції, що й мухи на них будуть дохнути, то ніхто із студентів не запишеться на цей 

курс. Молодь нині цікавиться питаннями релігії, її функціональністю і конфесійним 
різноманіттям. Курс релігієзнавства виграватиме від того, якщо викладач буде знати 
добре релігійну ситуацію в країні і світі, включатиме в лекційний матеріал свіжі 
факти з релігійного життя. В цьому йому цікавим фактажом може допомогти наш 
часопис «Релігійна панорама». То ж йдіть на пошту і передплатіть наше видання. Не 
такі вже великі то гроші! Індекс передплатний - 21953. 

В Україні в такому випадку кажуть: «Нате й мій глек на капусту, щоби й я була 
Настя». Так можна оцінити опубліковану в газеті «День» статтю докторки філології 
Алли Бойко. Дописувачка стала явним апологетом Середньовіччя, коли успішна 
наука нібито творилася в монастирях, а переслідував науковців (навіть спалював –
Бруно, Сервет та ін.) якийсь інший дядя. Авторка переплутала грішне з праведним, 
бо ж до навчальних планів шкіл вводять не «Етику віри» (Ющенко певно сам не 
знав, що то є, коли запропонував такий предмет), а християнську етику. І це при 
тому, що діти наші ходять не в школи поділені відповідно конфесійної належності їх 
батьків, а в школи, де навчаються діти, батьки яких не тільки конфесійно відмінні, а 
й світоглядно, бо ж десь за 20% їх не відносять себе до віруючих. А. Бойко, 
виявляючи певне релігійність у своїх писаннях, не зіткалася з тим, коли газети чи 
інші ЗМІ відмовляються друкувати статті явно арелігійного змісту (той же лист, 
критикувати який взялася докторка філології, газети відмовлялися надрукувати). 
Відтак свобода совісті існує в Законі, але не для українських ЗМІ,адвокатом яких 
виступає А.Бойко. Авторка, до того ж, не знає думок інших конфесій, окрім навіть 
деяких християнських, з приводу введення до навчальних планів «Християнської 
етики». А вони не співпадають із всім її писанням. Ось що, зокрема, сказав головний 
рабин іудеїв України Яків Блайх: «Де-факто сьогодні в багатьох школах України 
викладають християнську релігію. Цей предмет називають «Християнська етика». 
Підручники вже видано. У них є речі, які не вкладаються в голову. Розповідаючи 
про християнські релігії, там говориться якими поганими є інші релігії. Взагалі цим 
варто зайнятися. Але я не хочу тут вдаватися в деталі, щоб не викликати скандал». 
Вірно рабин робить, бо ж він тоді нарветься на другу статтю тієї ж Алли Бойко. 

Журналісти – люди безпардонні. В масі своїй при описанні релігійного життя вони 
прагнуть працювати на пошук т.зв. «жарених фактиків» в наступному їх 
загрозливому чи саркастичному описанні. У Відділенні релігієзнавства 
співробітникам приходиться постійно відмовлятися від їх прохань прокоментувати 
такі факти, бо ж ще вони умудряються твій коментар подати так, що потім стає 
стидно за себе. Ось так нас допитувалися,зокрема, про матеріальні прибутки церков 
і священиків. Церква Московського Патріархату відмовилася спілкуватися з ними, а 
ось від Київського Патріархату владика Євстратій наголосив, що сучасному 
священнику треба ще й навчитися заробляти кошти на утримання парафії. «Кожний 
виживає як може…Якщо в парафії немає грошей на опалення, то служба буде 
проходити в холодному приміщенні або ж взагалі її не буде.Якщо церква не в змозі 
утримувати священика, тоді він служить одночасно на дві, а то й три чи чотири 
парафії. А є й такі батюшки, які після служби йдуть розвантажувати вагони. Інколи 
єпархія надає допомогу священнику, наприклад оплачує його зарплату чи ж виділяє 
кошти на будівництво храму. Але кожна парафія мусить сама себе забезпечити». На 
питання журналіста: «Чому церква приховує свої прибутки?», владика відповів: 
«Вона їх не приховує. Просто ставиться з великою недовірою до всіх спроб когось 
почати рахувати зароблені нею гроші». І владика тут був правий. Бо ж у цьому ж 
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числі «Газеты по-киевски» (№20) журналістка М.Осійчук взялася самостійно 
підрахувати прибутки православних церков України. Взявши за основу наявність в 
країні 28 млн православних, вона  робить припущення, що кожний з них мінімум 
два рази (Різдво і Пасха) відвідує храм і залишає там щоразу десь по 10 гривень. 
Далі вона множить 20 грн на 28млн і одержує суму 560 млн. Потім останню цифру 
журналістка ділить на 15200 православних парафій країни й заявляє, що дохід 
одного православного храму становить біля 37 тисяч на рік. «Ось тільки де ж вони?» 
-питає і тут же безпардонно відповідає «Бог знає». 

З кожною виборчою кампанією в Україні зростає кількість і форми вияву 
антисемітизму. Під час цієї вже не було відкритих негативних висловлювань на 
адресу євреїв з боку лідера «Свободи» О. Тягнибока, хоч раніше він до цього 
звертався. Його риторика була переважно антиросійською. Але при цьому він 
наголошував, що організаторами Голодомору були комуністичні діячі єврейської 
національності, зокрема Ульянов-Бланк. Відвертий антисемітизм звучав із вуст 
С.Ратушняка, який, зокрема, заявляв, що «кримінальний елемент єврей Яценюк (в 
іншому –«обнаглілий єврейчик Яценюк –РП) вирішив, що вибори в сільську раду 
десь в Ізраїлі». Але ставка на це принесла цьому претенденту на президентську 
посаду лише 0,12% голосів. Проте єврейську громадськість схвилювали не стільки 
заяви Ратушняка, скільки ті форми «відхрещування» від свого єврейства, до яких 
вдався Яценюк, особливо після виходу книги О.Наймана і Р.Мирського 
«Знаменитые евреи Украины», в якій знайшлося місце і для Яценюка, а на 
обкладинці книги було вміщено його портрет. Багатьом євреям (особливо олігархам 
цієї національноЇ належності) не сподобалося те, що Яценюк приписувану йому 
єврейську національну належність став подавати як якесь приниження його. То ж із-
за цього й мали спад його іміджу з 13 до 7%. Під час цих виборчих перегонів з 
метою дискредитації Юлії Тимошенко на користь сплячого в роки президенства 
Ющенка галичани-екстремісти (а може й не вони, а під їхнім прикриттям ті ж 
регіонали чи й скоріше вони) розтиражували плакат «Не голосуйте за жидівку! 
(Грігян + Капітельман = Тимошенко». На відміну від Яценюка, Юля не принизилася 
своєю реакцією на таку бездарну агітацію. І вже другий тур голосування у Західних 
областях України звасвідчив, що козир «антисемітизму» тут не працює. Якщо 
Янукович до питань єврейства у своїх виступах взагалі не звертався, то з боку 
Ющенка мали певні загравання перед єврейським виборцем. Він з’являвся в дні 
єврейських свят в київській синагозі, звернув увагу на впорядкування Бабиного Яру. 
Маємо визнати, що саме цей козир як елемент передвиборчих політтехнологічних 
систем в наступних політичних баталіях з визнанням його неефективності скоріше 
відпаде взагалі (А.Колодний). 

В Кременчузі мають встановити подарований Індонезією Гонг Миру. Це 150-
кілограмова металева тарілка, на якій зображено символи незалежних країн світу. 
На внутрішньому колі тарілки - 10 символів основних релігій. Подібні символи, як 
правило, встановлюють в столичних містах. Це вперше його встановлюють не в 
столичному місті. Але прийшлося забрати з Гонгу Миру знак Сонця, який нагадує 
свастику. 

В православній Церкві особа, яка сиділа у в’язниці, не може бути священиком. Але 
ось в світському житті та ж Церква московського гатунку ладна навіть благословити 
такого на найвищій державній посаді – посаді Президента. В Україні політик із 
кримінальним минулим – крадіжник і гвалтівник, під час інаугурації, приймаючи 

клятву як новообраний Президент країни, ще й кластиме руку грішника на 
національну святиню українців Пересопницьку Євангелію, працюючи проти 
національно-відроджувального процесу в Україні. Ось як оцінив Януковича Дмитро 
Павличко: «Я проти Янковича! Бо з ним іде до нас нове поневолення, зверхність 
Москви. Ми станемо Малоросією, будемо знову рабами, якими були наші предки. І 
це все несе нам чоловік, який не має українського походження і належної 
інтелектуальної підготовки, щоб стати символом України» (Експрес. -28 січня-4 
лютого). 

Звинувачення головним рабином Росії Берл Лазарем українців у знищенні євреїв 
підчас Холокосту викликало обурення керівників низки єврейських спільнот 
України. Президент Українського єврейського комітету О.Фельдман назвав це 
звинувачення «інформаційною провокацією», зауваживши при цьому, що 
прихильники фашизму були в різних країнах, а українці, разом з іншими народами, 
спасали світ від фашизму. Обурений словами Лазаря і віце-прем’єр Українсько-
єврейського конгресу Є.Червоненко: справа не в нації, бо ж в кожного народу є свої 
герої і покидьки, а серед українців було багато праведників світу. «Люди, які 
пов’язані з Богом,- наголосив Є.Червоненко, - не повинні сіяти розбрат». Головний 
рабин України Яков Дов Блайх (ортодоксальний іудаїзм) заявив, що мета Путіна і 
Лазаря – сформувати на міжнародній арені імідж України як антисемітської 
держави. Тут Лазар танцює під дудку Путіна. В той час як ізраїльські організації 
визнали Праведниками Світу 2246 українців і лише 164 росіянина. Яков Блайх 
порадив Берл Лазарю: «Якщо ти хочеш боротися з антисемітизмом, то в тебе є 
багато роботи  у самій Росії, немає потреби їхати в Україну» (День. – 3 лютого). 

Спільною заявою міністри культури України в Польщі просили ЮНЕСКО 
внести до списку світової культурної спадшини 16 дерев’яних церков ХVІ-ХІХ 
століть. Їх вибрали із 44 дерев’яних будівель бойківського, гуцульського, 
галицького і лемківського типів. З боку України вибрано 4 сакральні пам’ятки з 
Львівської області і по два – із Франківщини і Закарпаття. Гадають, що є всі підстави 
для позитивного рішення ЮНЕСКО. Ось лише не згоріли б вони до 1012 року, коли 
попадуть у список пам’яток. 

Позиція Греко-Католицької Церкви дещо притупила дію нерозумної пропозиції 
В.Ющенка або взагалі не голосувати, а якщо й голосувати, то протии всіх. «Ми 
хочемо звернути увагу на те, що могти голосувати, без примусу, цілком вільно є 
великим привілеєм. Але водночас у державі незалежній, вільній проголосувати є 
також святим обов’язком громадянина», - зауважив глава УГКЦ Любомир Гузар. 
Звернення Синоду нашої Церкви до вірних УГКЦ «є документом характеру 
духовного, церковного і не є зверненням політичним, спрямованим на корсить 
одного чи другого претендента на посаду Президента». Бажання єпископів – всім 
взяти активну участь у виборах. «Не ховатися, не голосувати проти всіх, а радше 
виразно, розсудливо, розумно, згідно з диктатом свого сумління здекларуватися, 
кого з двох кандидатів бажаємо вибрати на пост Президента». При цьому під час 
виборів слід поводитися як християни. «Це значить - бути свідомим Божої 
присутності, Божої журби за нас, а з другого боку – від нас вимагається щирого 
послідовного дотримання Закону Божого» (Нова Зоря. - №3). 

Глава УПЦ КП Філарет наголосив, що хоч Церква і не втручається у політичний 
процесс, але вона не існує поза життям суспільства. Тому Церкві, віруючим не 
може бути байдужим, хто очолить Україну. «Ми хочемо, щоб була обрана найбільш 
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гідна особа, людина, яка би достойно керувала державою та гідно представляла її в 
міжнародних відносинах». Предстоятель УПЦ КП закликав не голосувати «проти 
всіх», а віддати свій голос за ту особу, яка, на думку того чи іншого виборця, «буде 
відстоювати українську незалежність,зміцнюватиме суверенітет, сприятиме 
духовному відродженню нашого суспільства». 

Церковні діячі, відповідаючи на питання газети «День» (№24-25), вдалися до явної 
брехні, заявляючи, що «ми були єдиними, коли приймали православ’я в його 
візантійській іпостасі, й сьогодні ми – люди однієї віри й однієї культури». Як 
відомо, саме прийняття Володимиром християнства у 988 році відбулося без 
Москви, бо ж її тоді ще не існувало. До того ж, Володимир приймав християнство 
в його візантійському різновиді, а воно ще не було поділене на православ’я і 
католицизм. Сама ж держава Московська оформилася лише в 1547 році за царя 
Івана Грозного. Він вінчався уперше в церкві з титулом Московського царя. Саме 
йому Константинопольський патріархат дав грамоту й визнав його прямим 
спадкоємцем візантійських імператорів. То ж , шановні росіяни, не крадьте нашу 
історію. Стільки біди принесли нашому українському народу, що треба провести 
новий Нюрнбергський процес й судити вас за це.  

В Києві при пустуючих наявних храмах Православні Церкви прагнуть будувати 
все нові й нові у своїх сподіваннях, що колись їх будуть наповнювати й 
переповнювати віруючі. Але поїзд вже поїхав. Обрядово-концертна релігійність із 
стандартами літургій ще позаминулого тисячоліття, приниженням людини 
повчаннями про якусь її гріховність вже не сприймається освіченою людиною. 
Сьогоднішній віруючий – це переважно люди літнього віку й дещо середнього. 
Молодь у масі своїй далека від храмових служб і одинично завідує до храмів. З 
часом набудоване будуть продавати так, як це продають в Західній Європі чи США. 
Проти відновлення зруйнованої у 1961 році на площі перед Олімпійським стадіоном 
Троїцької церкви виступила відомий архітектор Лариса Скорик. І тут справа не 
тільки в тому, що храм не вписується у нинішню забудову площі, а й інше. 
«Візьмемо нинішні функції площі – це болільники, натовп, шум – невідповідне 
місце для будинку молитви, - наголошує Лариса Скорик. - Якщо мова йде про те, 
щоб відтворити – це одне, хоча особливої архітектурної цінності храм цей не має. 
Але ж тут хочуть влаштувати культурний центр, то це тяжко буде назвати духовним 
мотивом». Храм вже не повернути. У кращому випадку матимемо черговий 
новобуд. Виправдовувати це турботою про болільників не треба. Їм  буде не до того. 
Так наголошує «Газета по-киевски». (14 січня). 

У Світову мережу попала нагла заява головного рабина Росії Берла Лазаря, де 
говориться про те, що в Україні у роки війни місцеве населення «брало участь 
у ліквідації євреїв». Зрозуміло, що такі заяви рабин робить за заявками російського 
уряду (ця заява була розміщена в повідомленні урядової прес-служби). Можна 
багато прикладів привести того, як в роки війни українці, рискуючи власним 
життям, спасали євреїв від смерті. Хай рабин знайде хоч один такий російський. Про 
один приклад такого масштабного спасіння написала газета «Україна молода» (25 
лютого). На Поділлі в селі Яруги до війни жило десь біля 2,5 сотні євреїв. Вони 
займалися ремеслом і торгівлею. Єврейська і українська громади жили не просто 
мирно: вони мали спільну долю, мали спільні українсько-єврейські шлюби. 
Створений в селі колгосп мав виразний єврейський склад. В Яругах було декілька 
синагог. Коли почалася війна і німецький комендант пообіцяв, що Яруга незабаром 

буде «юденфрай», у селі з’явився щось на зразок Комітету порятунку євреїв. 
Єврейські сім’ї були розподілені між українцями. Як тільки дозорні повідомляли, 
що до села рухається група карателів-жандармів, всі євреї ховалися у підготовлені 
для цього українцями схови. Призначений старостою Яруги розкуркулений 
комуністами Іван Коров’янко переховував у себе старійшину єврейської громади 
Іцика Гольденберга. Голова колгоспу Федір Крижевський, який залишався в роки 
окупації в селі на тій же посаді, німцями був призначений за сумісництвом ще й 
керівником районної поліції. Це дозволяло йому заздалегідь попереджувати про 
можливі жандармські облави. Відтак пану Берлу Лазару не треба бути голослівним 
гавкалом  у своїх наклепах, а приїхати в ті ж Яруги й на прикладі лише цього 
селища переконатися в тому, як українці сотнями спасали євреїв від смерті. До речі, 
в Яругах в ті роки ховалися ще й євреї із Буковини. Нині в селищі євреїв майже не 
залишилося. Більшість їх сімей або виїхала за кордон, або ж перебралася до великих 
міст. Але вони із великою вдячністю згадують тих, хто оберігав їхнє життя. 

Спеціальна комісія Тернопільської облради, як перевіряла законність передачі в 
2003 році при уряді Януковича храмового комплексу Почаївської Лаври із 
складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника 
Московсько-Православній Церкві, а також дотримання земельного і міграційного 
законодавства на її території, прийшла до висновку, що українська святиня нині 
стала в області п’ятою колоною Російської держави. Звідси по всій Україні 
розповсюджується українофобська література, тут вкрай вороже ставляться до 
інших конфесій, зокрема до греко-католиків, які свого часу збудували Успенський 
храм комплексу. На території Почаївської Лаври правоохоронні органи часто 
виявляють іноземних громадян, які перебувають тут із порушенням міграційного 
законодавства (Україна молода. – 13 лютого). 

Хоч фанфарно торжествують регіонали з приводу перемоги на президентських 
перегонах їх лідера В.Януковича, але ж він не є власне українським обранцем. 
На виборчі дільниці під час другого туру з’явилося 2/3 виборців. З них біля 49% 
відсотків (цебто десь одна третина із всіх виборців) проголосували за дона. До того 
ж, це переважно зденаціоналізована маса Півдня і Заходу країни. 16 областей і Київ 
віддали перевагу Юлії Тимошенко. Маємо надто небезпечний для цілісності 
України регіональний розлом. Небезпечними виявилися для України і ті 4,3 
відсотків голосів, які були подані «проти всіх». Підрахунки засвідчили, що ця 
картина мала місце переважно в містах центральної і західної України. Всі обласні 
центри (окрім Донецька, Луганська, Миколаїва, Сімферополя) показали наслідок 
4,36%, що є вище середнього по Україні. Серед них Київ, Львів, Тернопіль, 
Франківськ, Рівне, Чернівці, Вінниця, Житомир, Чернігів. Голосування «проти всіх» 
- це втеча в «дім для просвічених». Нонконформізм нібито зміцнює віру у свою 
якусь винятковість. Але ж, як свідчить історія, якщо аристократія надто 
захоплюється балами, то на авансцену виходить чернь. Міста, де голосували багато 
проти всіх - не міста індустріальних регіонів. Це – переважно міста людей 
гуманітарної сфери. Той же Київ чи Львів. Їх інтелігенція в такий спосіб 
самозахоплено і самовдоволено втекла від відповідальності за наступну долю 
країни. Вона уявила себе в ролі оркестранта, що цим зіграє якусь особливу спасенну 
роль на тонучому кораблі «Україна», але ж в такий спосіб ці інтелігентики й 
втопили його разом із своїм кормчим В.Ющенком. У моєму трудовому колективі 
також працюють такі інтелігентики-малороси, для яких доля укрвїнської України на 
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задньому плані. Вони не проти реставрації навіть антиукраїнського комуністичного 
режиму. При цьому для них може законом стало рішення пленуму ЦК КПУ від 29 
січня: «Ленінський заповіт» - голосуй за Януковича. Саме ці слова сказав лідер 
комуністів П.Симоненко. Зрозуміло, що кожний має право на свою думку, свободу 
вибору (на що, дещо оправдуючись, посилаються), але й я маю право на свободу 
свого відношення до них, своїх оцінок їх. Я ніколи не мирився із ворогами 
українства. Таким буде й моє ставлення до новообраного Президента і тих явних чи 
мовчазних, хто поруч з ним і в різний спосіб був за нього. Тут я солідарний зі 
словами Юлі: «Я ніколи не визнаю легітимність перемоги Януковича з такими 
виборами, які ми  мали, коли голосували навіть покійники» (А.Колодний). 

На питання кореспондента Івана Мельника із львівської газети «Експрес»(5-
7лютого): «Один із страхів галичан полягає в тому, що за вашого президентства 
буде домінувати Російська Православна Церква. Чи є підстави для таких 
побоювань?» Віктор Янукович відповів так: « Ніяких підстав для побоювань ні в 
кого не повинно бути. Однією із визначних цінностей українців є їхня віра в Бога, і 
ця святість беззаперечна. Вирішувати за людей, доякого храму їм ходити – 
неприпустимо. Це - особиста справа кожного. Держава не має права втручатися в 
цю індивідуальну сферу життя. Велика кількість релігійних конфесій в Україні має, 
навпаки, спряти формуванню толерантного ставлення до релігії. Це – не проблема 
Украхїни – це наша перевага. Наприклад, одна з найменших за площею областей – 
Тернопільська - має на своїй території чи не найбільшу кількість духовних святинь 
та місць, куди з благоговінням поспішають сотні тисяч вірян з усіх куточків України 
і навіть із-за кордону. Тому це місце ще називають в народі маленьким Єрусалимом, 
де, за різними даними, нараховують близько 20 чудотворних ікон. І, нарешті, моє 
особисте ставлення. Коли я був губернатором Донеччини, до мене звернулися 
представники Греко-Кавтолицької Церкви, а саме владика Степан Меньок з 
Донецько-Харківського екзархату. Я підтримав їхнє прохання і надав допомогу у 
будівництві храму. На Галичині збереглося чимало старовинних дерев’яних церков. 
Та за останні роки їх згоріло набагато більше, ніж було знищено у радянські часи. За 
мого президентства з метою збереження цих унікальних споруд, буде створена 
спеціальна програма їх підтримки. Це - надбання нашого народу, його духовна 
цінність. І цією спадщиною повинні користуватися і пишатись наші нащадки. Для 
великої держави на ім’я Україна це - предмет особливої уваги… Кожна земля, 
кожна територія  має свої споконвічні цінності й святині, які треба шанувати». 

Священики деяких православних Церков просять владу в 2010 році перенести 
святкування, приурочені до 14 лютого і 1 квітня на інші дні. День Валентина або 
закоханих припав на Прощенну неділю, після якої починається Великий піст, а День 
дурня співпав із чистим четвером – в цей день страсного тижня Ісус був зраджений 
Іудою. «1 квітня православним слід згадати останні дні Христа і поститися – 
звеселення тоді, коли Христос страждав за нас, ні до чого. Не треба спокушувати 
християн, не слід заважати їм дотримуватися посту», - зауважує протоієрей Віталій 
Собко з Волині (УПЦ КП). «Логічніше було б перенести День сміху з четверга на 
неділю 4 кавітня. Православні будуть святкувати Пасху, а решта – 1 квітня – 
прекрасне свято одеситів. А то молодь буде дурачитися, а церква – згадувати 
найбільш трагічні дні для всіх християн», - зауважує отець Василь Анісімов. 

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху доручив МЗС країни розпочати переговори з 
Україною щодо технічних та юридичних аспектів відміни візового режиму. При 

цьому Ізраїль враховує досвід відміни віз із Росією – в минулому році сюди приїхало 
удвічі більше російських туристів, ніж до цього (понад 400 тисяч). Проти відміни віз 
виступає глава МВД Ізраїлю Елі Ішай, бо ж вважає, що в Україні високий рівень 
проституції і торгівлі людьми. Відміна віз дасть можливість українцям вільно їхати 
до Святої землі, зокрема відвідати Єрусалим. Тут багато місць не лише 
християнської, а й мусульманської релігії, зокрема мечеть Аль-Аска. З проханням до 
Бога можна звернутися біля Стіни плачу, а від рідних прохання в записці вкласти в 
якусь її щілину. Тут є Храм  Гробу Господнього (Газета по-киевски. – 16 лютого). 

«Церковна православна газета» УПЦ МП (№3) надрукувала статтю «Чи можна 
святкувати 8 Березня?». Роблячи узагальнюючий висновок, що «загалом не буде 
гріхом, якщо ми за усталеною традицією, яка для багатьох стала сімейною, 
привітаємо цього дня жінок, але тут є кілька «АЛЕ». І ось далі йде розшифровка 
його. 1. Враховувати, що цей день припадає на час Великого посту. «відповідно, 
духовний настрій цих днів не відповідає галасливій атмосфері свята і навіть якоюсь 
мірою вступає з нею в конфлікт». 2. Враховувати, що поруч є й ті, хто за своїми 
світоглядними уподобаннями чи конфесійною належністю «не з нами». Тоді 
«духовна весна у серцях християн повинна виявлятися у привітності, миролюбстві й 
доброзичливості до ближніх». 3. Походження свята 8 Березня пов’язують з Кларю 
Цеткін і подіями 1857 року, коли жінки вимагали своєї рівності з чоловіками. Але 
при цьому не враховують те, що Клара Цеткін, як єврейка , відзначала свято Есфір, 
яка, ставши дружиною царя Ксеркса, врятувала іудеїв від винищення, запобігла 
єврейським погромам. Іудеї відзначають цю подію святом Пурім. Об’єднавши дві 
події, Клара Церкін в такий спосіб єврейське прославлення Жінки-Войовниці 
зробила всесвітнім заходом. Газета робить такий висновок: «Враховуючи 
вищесказане, ми самі повинні визначитися в тому, святкувати нам 8 Березня чи ні? 
чи не ображає це свято наші релігійні почуття й історичну пам’ять?».  

Лідери релігійних спільнот, які входять до Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій, виявилися мудрішими Ющенка. У своєму заклику до 
українського народу вони наголосили: «У своєму виборі ми закликаємо кожного 
керуватися не одноразовою особистою вигодою, а усвідомленням блага суспільства, 
моральними критеріями і власними світоглядними переконаннями». Водночас у 
зверненні наголошено: «Ми не вперше закликаємо всіх – не дайте себе купити, не 
продавайте свій голос за гроші, посули й обіцянки, будьте гідними високого звання 
людини і громадянина». На завершення Звернення лідери церков написали, що 
«якщо ми будемо байдужими до вибору президента або проголосуємо проти всіх – 
ми втратимо свій шанс, а вибір все рівно буде зроблений, але вже без нашої участі. 
Це не слід допустити, адже реалізація права вибору – це громадянський обов’язок… 
Від голосу кожного значною мірою залежить – хто стане президентом». 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Світову павутину активно освоюють навіть священики. Так, через сайт 

Чернівецької єпархії УПЦ МП віруючі передають записки з проханням помолитися 
за здоров’я або за упокій. Із сайту можна одержати відповіді на духовну питання, які 
цікавлять вірян.  Мета сайту – залучити побільше людей до Божого благословіння і 
повернути їх до витоків православної віри.  
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Ще один візит в Україну протягом не менше року Московського Патріарха Кіріла 

і фактична підміна ним на інавгураційному процесі глави УПЦ МП митрополита 
Володимира (Сабодана), парафіянином Церкви якого є В.Янукович, засвідчує те, що 
московський духовний колонізатор не віддасть українські релігійні справи на відкуп 
Київської митрополії. Відтак останній не слід особливо вдовольнятися наданій їй 
попереднім Патріархом незалежністю в управлінні і чітко знати, що господарем в 
московсько-православних єпархіях і парафіях є не вона, а Московська Патріархія. 
Як то кажуть: при загрозі  звір показує свій оскал. Та й загрози тут особливої не 
було. Бо ж, як це засвідчував і наш часопис не один раз, не слід ототожнювати 
«незалежність в управлінні» з автономією (що прагнули афішувати деякі речники 
УПЦ МП). Кіріл довів це на ділі, коли призначив митрополита Володимира 
керівником одного із 13 новоутворених міжсоборових комітетів РПЦ. В такий 
спосіб він вказав митрополиту на його місце в Московському Патріархаті і ще й 
зобов’язав врученням очолювання комітету із боротьби з розколами в Церкві його ж 
руками боротися з тими, хто із ієрархів та ієреїв в УПЦ МП буде думати про якесь 
виокремлення із РПЦ. А щоб митрополит Володимир працював у цьому 
незворотному напрямку й не думав сам про бодай автономію УПЦ МП, Кіріл 
посадив йому в помічники заядлого українофоба митрополита Агафангела з Одеси. 

Хоч УПЦ МП устами свого Предстоятеля й заявляла про її непричетність до 
президентсько-виборчого процесу, але при відвідуванні її храмів під час 
богослужінь В. Януковичем вона виокремлювала його і він опинявся поруч із 
митрополитом (див. напр.. мал. «Церковної газети» №3), разом з ним вклонявся 
церковним святиням, а опісля мав ще й бесіди один на один. То ж слова – одне, а 
справи – інше. 

Знаменський монастир УПЦ МП, що на Волині у місті Володимирі, сповзає в 
річку Лугу. Знамненська обитель – ровесниця київської Десятинної церкви. 
Вважають, що її заснував сам князь Володимир. Тисячі паломників щороку 
приїздять сюди до чудотворної ікони Знаменської Богородиці. Вона нібито 
виліковує від хвороб очей, онкозахворювань, безпліддя й інших хвороб. Ікону цю 
монастирю, кажуть, подарував той же Володимир. Враховуючи біду зсуву 
монастиря, вже закрили для відвідувачів печери, що під Успенським храмом. Великі 
тріщини має і сам храм. Їх вже стягують спеціальними обручами. Монастир 
відродили в 90-х роках м. ст. При цьому нібито поставили на будову храму надто 
тяжкі бані. Нині зсув грунтів під комплексом загрозливий. Коли до монастиря влітку 
минулого року приїздив Кіріл, то, пропустивши його в храм, двері перед вірянами 
закрили. Геологи нині вивчають стан Святої гори, щоб укріпити її і не допустити те, 
що вона просто «поїде» в річку. 

Патріарх Київського Патріархату Філарет, як і глава УАПЦ митрополит 
Мефодій, був присутнім на прийомі з нагоди інавгурації Януковича в 
Українському Домі.  Газета «Сегодня» (№44) зауважила деякі деталі участі його в 
прийомі. Філарет нібито підійшов до одного із столиків з напоями і взяв, на подив 
присутніх, бокал із коньяком і став пити, закусуючи бужениною. Побачивши 
Філарета, всі, хто в той час був біля столика, нібито відразу «розбіглися» від нього, 
щоб не бути поруч із Предстоятелем УПЦ КП, який був симпатиком влади 
«помаранчевих». Наступного дня описання цього епізоду прокоментував прес-
секретар УПЦ КП єпископ Євтратій (Зоря). Він зокрема зауважив, що Патріарх взяв 
бокал із коньяком тільки тому, що з чимось іншим на столику їх вже не було, а 

стояти з пустими руками владиці було якось незручно. Єпископ також зауважує, що 
Філарет коньяк не пив, а лише прикладав бокал до губ. При цьому бутерброд з 
бужениною він взагалі не брав. Так що все це є вигадка давно вже неприязно 
налаштованої щодо УПЦ КП газети «Сегодня». 

Якщо раніше на питання, скільки вартує хрещення чи вінчання, відповідали: 
«Скільки дасте», то тепер практично у всіх храмах є свої прейскуранти (окрім 
поховання). Так, в Києво-Печерській Лаврі (УПЦ МП) вінчання з хором вартує 1000 
грн, а без нього -500, хрещення групове -500 грн, а індивідуальне – 750. Дещо інші 
ціни у Володимирському соборі (УПЦ КП). Тут за вінчання бекруть 600 грн, а за 
хрещення лише 100. Дешевше виконують обряди на окраїнах міста і в маловідомих 
храмах. 

Рік тому прийшов на патріаршу посаду в Російській Православній Церкві Кіріл.  
Він вже почав змінювати відносини між РПЦ і УПЦ МП. Якщо раніше при 

патріарху Олексії його вплив на події в Україні 
практично не відчувався, то своїм візитом в Україну 
влітку 2009 року Кіріл підтримав тут тих в УПЦ МП, 
хто не бажає відокремлення від РПЦ у самостійну 
Церкву і витсупає проти об’єднання із іншими 
православними  Церквами України. Кіріл вносить 
зміни і в керівництво УПЦ МП. Він забрав до Москви 
главу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП 
архімандрита Кирила (Говоруна), який був 
прихильником мінімізації залежності від 
Московського Патріархату. Влітку 2010 року Кіріл 
знову збирається приїхати в Україну, підкреслюючи 
цим те, хто є вищим главою УПЦ МП. При цьому він 
заявляє, що «Украина в моѐм серце не менше, чем 
Россия». Щоб принизити статус Предстоятеля УПЦ 

МП, на першому засіданні новоутвореної Президії Міжсоборної присутності 
головою однієї із 13 комісій цієї Президії обрано главу УПЦ МП митрополита 
Володимира (Сабодана). Тим, що три з цих комісій доручили очолити владикам із 
України і в ряд їх ввели представників Московсько-Православної Церкви України, 
свідчить про те, що Кіріл в такий спосіб прагне применшити надану Церкві в 
Україні свободу в організаційному житті, зрештою знищити її як автономну (так 
часто говорять в цій Церкві) одиницю. 

Чого московсько-православні біляцерковні спільноти люблять Богдана 
Хмельницького і влаштовують хресні ходи по Києву в річницю Переяславської 
ради (так було і в січні цього року), а водночас не люблять гетьмана Івана Мазепу, 
то це із-за того, що Богдан-п’яниця, на чому наголошує Т.Шевченко,  продав у 1654 
році Україну Москві. Поет  шкодував із-за того, що  мати Богдана не знала, у якого 
ворога незалежності України виросте ця дитина, а так би певно його ще в колисці 
задушила. У цьому році до організації ходу прилучилися ВОО «Православний 
вибір» за підтримки Союзу Православних Братств України і Духовно-
Патріотичного союзу «Новоросія». Все це – українофобські оргагнізації, ворожі 
українській незалежності, які особливо розперезалися за років президентства 
В.Ющенка. Ось це наслідок так розхвалюваної ним свободи. Вороги незалежності 
оговталися й пішли в атаку. А братства Київського Патріархату сплять!!! 
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СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 

 
На питання журналіста «Дня», чого очікує Греко-Католицька Церква після обрання 

Президентом країни В.Януковича, глава Церкви сказав: «Церква не загине. 
Церква йтиме далі. Так само, як і Україна. Як воно буде – побачимо. Я тим не 
журюся. Надто багато залежить від нас самих – як ми себе поводитимо і як 
громадяни, і як християни. Це все – спекуляції і політиканство… Ми не йдемо назад, 
до радянського режиму, до Сталіна… Там мало на що можна було розраховувати, 
над чимось замислюватися, там була би повна загибель. А тут – це така ситуація» 
(День.- 10 лтого). 

Коментуючи появу в пресі інформації щодо того, що він складає із себе 
повноваження глави УГКЦ, Любомир Гузар сказав, що люди мають схильність 
або вмирати, або хворіти, а він хотів би «здати уряд спокійно». «Це ж не означає 
втекти від Церкви… Я не є незаступним…, вже не молодий і безліч речей мені 
даються важко. Маю певний досвід. Це – правда. .Але з урядом пов’язані обов’язки, 
які мені вже тяжко сповняти, а далі буде ще тяжче. То ж я хотів би передати уряд, а 
сам робити щось інше, допомагати церкві, бо в печери я не ховатимусь. Конкретно 
про кандидатуру наступника не думав, бо ж її обирає Синод, є певна процедура, а я 
нікого не обираю» (День. – 10 лютого). 

Черкаси до цього часу є єдиним обласним центром, де католики не мають свого 
храму. На засіданні міської ради вирішене питання про виділення ділянки під 
будівництво костелу. З допомогою польських католиків храм в готичному стилі 
може бути збудованим ще в цьому році. 

Кардинал Любомир Гузар мріє про повернення православних і греко-католицької 
церков України до їх первісної єдності часів Володимирового хрещення. «Ця 
єдність не мусить бути одноманітністю. Ми 
розійшлися між собою: хтось ближче, хтось далі. Ми є 
дуже близькими з православними і досить далекими з 
протестантами… Ми є близькими з українськими 
православними – маємо спільне хрещення з часів 
святого Володимира. Шлях до єдності не є легким – 
різні нарости ускладнюють нам просування впродовж 
століть. Є різні стереотипи, які нам накинули. АЛЕ ЦЕ 
МОЖНА ПОДОЛЛАТИ П  РИ НАЯВНОСТІ ДОБРОЇ 
ВОЛІ. Ми, власне, не є чотирма окремими церквами, 
ми є чотирма гілками єдиної церкви. Як виглядатиме 
наново об’єднана церква? Напевно, що не так, як за 
часів Володимира, але ми ще не знаємо, як вона 
виглядатиме, ми тільки мріємо, щоб вона була єдиною. 
Якісь розв’язки ми знайдемо… Якби ми насправді 
знайшли дорогу до єдності, то тільки один у нас був би предстоятелем. Кого 
оберуть? Я не маю жодної претензії, щоб глава церкви походив з греко-католиків, з 
православних більше… Ми вийшли з однієї історії, маємо ту саму мову, іконопис, 
музику, у нас безліч спільного. І ми маємо бути свідомі цього. Існують труднощі 
суто людського характеру, які необхідно подолати… Провід сидітиме у святій 
Софії, бо то є наша церква, наша спільна церква, наша мати… Для нас надзвичайно 
важливим є перш за все налагоджувати щораз тісніші братерські зв’язки з 

Церквами-Сестрами Володимирового Хрещення в Україні, а вже тоді спільно 
міркувати, як вибудовувати наші стосунки з іншими християнськими центрами. На 
все це потрібна добра воля усіх» (День. 10 лютого). 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Висловлюючи своє невдоволення Листом науковців до міністра освіти 

І.Вакарчука з приводу клерикалізації освіти редакційною ремаркою «Посієш вітер 
– пожнеш бурю», часопис українських лютеран «Стяг» (№4) це подає як їх протест 
проти Четвертої Заповіді. Як відомо, четверта заповідь закликає відзначати день 
суботній. То ж тоді питається про яку заповідь йде мова, а хто  порушив в дійсності 
четверту. Чи й не ті ж християни, в тому числі й лютерани, які перестали святкувати 
суботу й віддали необгрунтовано перевагу неділі? То ж чому лютеранами себе 
ремарками не критикують за вчинений і тепер чинений ними гріх? Ще одне, що не 
враховують автори ремарки. Викладати християнську етику прийде переважно 
православний чи греко-католицький священик, для якого протестанти, в тому числі 
й українські лютерани, є послідовниками неістинної релігії, єретиками. Чи то треба, 
щоб під виглядом такого викладання в школах серед дітей сіялося міжконфесійне 
протистояння. Якщо Ви згодні, що Ви є єретиками, то хай буде по-вашому. Ісус 
Христос в такому випадку говорив: ти говориш. Відтак лютерани є тоді єретиками. 

У квітні після великої реконструкції в Одесі відкривається лютеранська кірха 
святого апостола Павла. Храм було збудовано у 1828 році за проектом 
архітектора Франца Боффо. У 1893 церкву реконструювали. В радянські часи в 
будівлі розміщувалася бібліотека, фізкультурний зал, а зрештою - склад. У 1976 році 
будівля горіла. Кажуть, що пожежа була інспірована певними службами. У 2000 
році за відновлення храму взялися німці. Умовою було: відбудовчі роботи вести із 
старим камінням. Саму будівлю кірхи вкоротили на третину. При церкві діятиме 
німецький культурний центр. Оздоблення для храму передала Римсько-католицька 
церква з Регенсбурга. Старовинні статуї Ісуса Христа, апостолів Петра і Павла вже 
зайняли своєї місця над вівтарем. Стіни та стелю розписував молодий художник з 
Баварії Тобіас Каммерер. 

Відбувся перший випуск у школі «Дияконія» Української Лютеранської Церкви. 
Закінчили її сім слухачів. Відтепер вони зможуть служити дияконами і дияконесами 
в парафіях УЛЦ. 

В ряді газет однією з причин поразки на президентських виборах Юлії Тимошенко 
називають боязнь (в разі її перемоги) за те, що прем’єром буде баптист Олександр 
Турчинов. Як би там не було, Україна в масі своїй є  православною. Баптистів ще й 
понині в багатьох поселеннях, де є їх громади, називають з якоюсь незрозумілою 
упередженістю сектантами. То ж не треба було Турчинова робити відповідальним 
від БЮТ за хід президентського перегону Ю.Тимошенко. Сам О.Турчинов по 1-му 
телеканалу, потім ще протрансльованому 30 січня в газеті «Факты», заявив, що 
«коли буде сформовано нормальний уряд, то він займеться з величезним 
задоволенням важливішими питаннями. «Я б з великим задоволенням проповідував 
к церкві, взяв би служіння… Я вчений, мені цікаво книги писати, мені важливо 
проповідувати вчення Господа нашого Ісуса Христа – ось це і є те, що приносить в 
житті радість». 
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В шоу «Народная звезда», яке транслює 

телеканал ТРК «Украина», зірки 
українського шоу-бізнесу Потап і 
Настя Каменськіх образили релігійні 
почуття протестантських віруючих. 
Вони в пародійному стилі зобразили 
відповідно проповідника і хористку, 
виконуючи пісню Джо Кокера, яка 
звучала в  еротичному фільмі «Дев’ять з 
половиною тижнів» під час сцени 
стриптизу. При цьому «пастор» підчас 
«проповіді» знімав із себе одяг і 
коментував процес поступового 
роздягання, закликаючи «паству» 
співати разом, а «група прославлення» 
викрикувала «Аллілуйя!» й «Амінь!». 
Цікаво, що журі поставило зіркам шоу-
бізнесу за цей номер найвищий бал, зауваживши при цьому, що в них «талант 
від Бога». Все це викликало осуд з боку протестантських церков. Вони не 
розуміють те, як в логіці журі поєднується «талант від Бога» у тих, хто 
висміює церкву й віру інших людей (Живая Вера. – Декабрь). 

Село Глинне, що на Рівненщині, найбільш багатодітне. Тут 200 мам-героїнь. Із 
тисячі дворів села 764 – багатодітні. Тут не рідкі сім’ї з 10, а то й із 14 дітьми. 
Таку високу народжуваність в селі пояснюють його високою релігійністю. 
Вона – п’ятидесятницька. Жінки тут говорять: «Дітей стільки, скільки Бог 
дає». Дехто в селі високу народжуваність приписує Юзефінському дубу, що 
росте на окраїні Глинного. Діаметр дуба – 8 метрів.Йому дають від 1000 до 
1300 років. Дуб цей – символ великої сім’ї (День. – 11 лютого). 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 

 Харизматичні церкви України утворили 
Мегасоюз євангельських лідерів. До нього 
входять Церква спасіння, євангельська Церква 
Живого Бога, «Церква благовістя», Церква 
євангельських християн України, «Царство Боже», 
Українська місіонерська церква, Собор незалежних 
євангельських церков, Церква «Перемога», «Нове 
покоління», «Блага вість» та інші. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

Сафінар Джемільова, яка очолює «Лігу кримськотатарських жінок», 
наголошує на тому, що ті мусульманські місіонери, які з’являються останнім 
часом в Криму й наголошують, що тут неправильно розуміють Коран і мають 

неправильний іслам, самі виявляють примітивне розуміння ісламу. «Кримські 
татари, -зауважує Сафінар, - завжди відрізнялися тим, що наші жінки, на 
відміну від деяких інших мусульманських країн, ніколи не були 
підневільними, вони завжди займали дуже високе й відповідальне становище в 
суспільстві. Кримські татарки ніколи не носили паранджі. З нашої історії 
відомо, що жінки відігравали значну роль у суспільстві, у політиці 
Кримського ханства». Реаагуючи на те, що кримотатарка через суд хоче 
добитися права фотографуватися для паспорта у хіджабі, Сафінар сказала: «Це 
– не типова течія, це – секта. Погляньте, які золоті, срібні, філангранні 
ювелірні прикраси у кримських татарок! Ну хто ж закриватиме цю всю 
пишноту хіджабом, аби ніхто її не бачив. Навпаки! Кримські татарки з 
гордістю виставляють свої багаточисельні сережки, каблучки, браслети, ми 
пишаємося нашими шкачками, ювелірами, гаптарками! Наші дівчата й жінки 
завжди носили маленькі фесочки, шапочки, невеликі косиночки, накидочки. 
Просто тіло наших жінок ніколи не було вульгарно відкритим, як часом зараз 
трапляється у деяких народів, в цьому і виявлялося дотримання нами Корану. 
Наша держава і наш народ завжди були світськими, не фанатично 
релігійними. Коли ми приїхали до Узбекистану, то ми були вражені звичаєм 
носити паранджу, пасивністю і закритістю узбецьких жінок від суспільства. 
Для нас це було дещо диким. Кримський іслам ніколи не був таким» (День. - 
№24). 

В окружному адміністративному суді Києва 
розглядається справа, яка може стати 
правовим прецедентом в Україні. Сусанна 
Ісмаілова з Криму судиться із МВС  
України за право фотографуватися для 
паспорту в хіджабі – традиційному 
мусульманському платку. В цьому їй 
відмовили у паспортному столі 
Бахчисараю, коли їй треба було вклеїти в 
паспорт друге фото. 

 
 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
Завершуються роботи із формування етнокультурного центру «Кале». Дякуючи 

допомозі Туреччини караїми Криму завершують інвентаризацію давнього 
кладовища Балта Тіймез, що знаходиться в Чуфт-Кале біля Бахчисараю. П’ять років 
тому ними було завершено роботи із відкопування вертикального стволу підземної 
галереї. Завдяки цій галереї кримські караї могли водночас і оборонятися від ворога і 
нападати на нього з тилу, забезпечити себе водою. Влітку – з травня по жовтень - на 
території центру «Кале» працює міжнародний трудовий табір. Як зазначив голова 
Всеукраїнської асоціації кримських караїмів Володимир Ормелі, багато для 
збереження культурної спадщини караїмів роблять сім’я Полканових, Гладілова, 
євпаторійці Сінані, Тіріякі-Ель та інші ентузіасти з різних міст півострова. Ормелі 
наголосив на тому, що їм ще не повернули будівлю кенаси в Акмасджіді 
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(Сімферополі), будівлю Олександрівського училища у Кезлеві, де раніше готували 
караїмських священнослужителів. Нині кримських караїмів у самому Криму – десь 
800, загалом в Україні – 1200, а у світі – 2 тисячі. За заслуги в діяльності із 
збереження свого народу В.Орбелі нагороджений орденом «За заслуги», з чим вітає 
його Українська Асоцвція релігієзнавців. Ми завжди з цим шанованим нами 
народом. Настирливо прагнемо скрізь і завжди довести його етнічну самобутність, 
відсутність у нього тотожності з іудеями-євреями, невідчуджуване право на свої 
святині (А.Колодний). 

Вже більше року пройшло з дня смерті засновника РУНВіри Лева Силенка, а 
питання з похованням його праху так і 
не вирішене. В часописі «Рідна Віра»  
Цвітеслава Саламаха описує те, як в 
останній рік життя Вчителя 
гандлювала ним його так звана 
«духовна донька» С.Лисенко. То вона 
його привозила в Україну, то 
відвозила назад в Америку, одних 
вірян конфесії допускала до зустрічі з 
ним, іншим чинила перепони, 
посвячувала в рунтапи і рунмами 
нібито від імені Вчителя, хоч сама 

говорила при цьому «Благословляю». Зрештою, завезла Лева Силенка до Канади, де 
здала на призволяще в якусь, як пише Ц.Саламаха, богодельню, а сама поїхала жити 
до Америки. «Учитель залишався самотній, без допомоги і співчуття. Мабуть гіркі 
сльози котилися його запалими щоками і нікому було їх втерти. Нікого не було в 
мить відходу Душі вчителя у Зоряне Царство Духа Предків Рідних. Календар 
висвітлив тоді 25 листапада 11008 р.Д.». То ж Т. Лисенко постала в житті РУНВіри 
як кимось надісланий агент, який розклав конфесію в діаспорі, ввійшовши в довіру  
до Вчителя, а зрештою спробувавши і в Україні пересварити і протиставити 
рунвірівські громади. І це в той час, коли після смерті засновника вчення потрібна 
згуртованість і мати чітку визначеність спільних 
кроків у майбуття. Інакше – РУНВіра мало кого буде 
цікавити (Рідна Віра. - №17). 

Громада караїмів Києва може залишитися без своєї 
кенаси. Київська міська влада запропонувала 
Будинку актора, який знаходиться в приміщенні 
кенаси на Ярославім Валу, 7, виселитися звідти. 
Заявивши, що караїми є іудейською релігійною  
громадою, будівлю можуть продати або ж передати 
якійсь іудейській спільноті. Але наш часопис РП вже 
неодноразово писав про те, що караїми – це один із 
тюркських народів. Їх релігія настільки ж є 
іудейською, як і християнство, для якого Старий 
Завіт Біблії є також Священною книгою. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 
Черкаський буддійський храм «Білий лотос» є найбільшим в Європі. Його 

споруджено ще в 1990-му році за проектом засновника громади черкащанина 
Володимира Скубаєва. Він розташований на схилах Дніпра. Тут вивчають тайський 
бокс, прийоми самооборони, кунг-фу з найвищою формою техніки давньолаоської 
школи Ша-Фут-Фань. Перед входом до храму під склом на п’яти дерев’яних 
стендах зображені Крішна, Будда, Ісус Христос, а також священні знаки ісламу та 
іудаїзму. Під кожним –зелений барабан із текстами молитв, прокрутивши який, ти 
нібито в такий спосіб вже прочитуєш всі молитви – на здоров’я, на щасття, на вдачу. 
Розповідають, що коли будували на подвір’ї храму фонтан, то нібито тоді знайшли 
тут золоту статуетку Будди. Говорять, що походження  останньої – із-за меж 
гравітаційного поля Землі. Це наштовхнуло на версію, що батьки останнього, 28-го 
Будди Шакьямуні походять з українських теренів. Скубаєв розповідає: «Інженери, 
юристи, прокурори, губернатори, депутати вчаться у нас бойовому мистецтву. 
Приїздять на екскурсії американці, німці, китайці, французи. Храм відвідували мери 
українських міст, майже всі посли країн СНД». Сам Скубаєв одержав філологічну 
освіту в Черкаському університеті. Шість років навчався в Лаосі. Володіє східною 
медициною, технікою голковколювання (Газета по-українськи. – 29 січня). 

Той, хто їде в Києві окружною дорогою від Святошино і до аеропорту Жуляни, може 
бачити зліва величний білий новозбудований храм Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів із статуєю ангела Моронія на шпилі. Статую встановлено у 
присутності біля 700 вірян ще 19 вересня м.р., а храм відкриють восени, десь у 
жовтні місяці цього року. Храми мормонів, на відміну від храмів православних чи 
католиків, не є місцем богослужінь, а приміщеннями для здійснення таїнств 
членами Церкви. Відтак вони закриті для відвідування їх будь-ким і будь-коли. Вони 
бувають відкритими і доступними лише в перший місяць  їх відкриття. Тоді можна 
до них зайти, подивитися. Після освячення ці храми стають закритими 
конфесійними об’єктами. Навіть не кожний член Церкви може до них заходити за 
свого власного хотіння. Київський храм стане місцем поклоніння Богу для членів 
Церкви ІХСОД з України, Вірменії, Болгарії, Молдови, Росії, Білорусі. До його 
відкриття віряни Церкви їздили переважно до храму в Німеччину.  

Громада послідовників Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів Миколаєва з 
2007 року опікується міським притулком для громадян похилого віку та 
інвалідів. Миколаївська філія Церкви декілька разів збирала одяг для гуманітарної 
допомоги, передала притулку машину для сушіння білизни, виїздила в притулок 
своїм хором. Під час відзначення чергової річниці притулку президент 
Миколаївської Центральної філії О.Добровольський за милосердя і допомогу 
одержав подячний лист від голови міста. 

З вересня 2009 року відновився офіційний сайт Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів в Україні – www. idschurch. сom. ua Матеріали сайту виходять 
українською мовою. За тематикою вони умовно поділяються на три частини. Перша 
– інформація про Церкву, її віровчення, історії (зі всього світу й України), про 
програми Церкви і про те як вони допомагають зміцнювати сім’ю. Друга частина 
вміщує розділи: «Новини з України», «Новини із всього світу». Тут важливим є 
постійне й оперативне поновлення інформації. Третя частина містить багато 
корисних посилань, які допоможуть знайти різну інформацію про Церкву, адреси 
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приходів у будь-якому місті світу, отримати інформацію про храми ЦІХСОД. Сайт 
надає допомогу у пошуку потрібних статей з часопису «Ліягона» та ін. (Ліягогона. – 
Січень). 

 
 

МІСТИКА 
 
110-річний Михайло Цюняк із села Помонята, що на Франківщині, основним 

стимулом свого довголіття вважає віру в Бога. «Живу так довго, бо за життє 
ніколи не пив і не курив, -каже він. – Багато рухавсі… А ще я сильний болєйщик 
Бога. Молюся кожної днини. Тако ну Сонце сідає, вже лєгаю, складаю руки на 
грудьох і молюсі, всьо що знаю. Так дві години. Помолившись, засинаю і прошу 
Бога мене розбудити рівно в дванадцять. Коли він мене буде, встаю, запалюю 
сірником коло годинника, дивлюсі на час. Все рівно в 12 мене буде. Із того часу до 
ранє знов молю.Тому Бог мене любить і тримає на світі. Жінка сі менше молила, 
тому вмерла скорше» (Газета по-українські.-26 лютого). 

В храмах Києва надто багато різних чудотворних ікон і мощей. Полстійно підвозять 
їх з інших храмів як України, так і зарубіжжя. Віщують їх здатність виліковувати від 
різних хвороб, навіть невилікованих. Так, часто приїздять 7 березня хворі на рак до 
ікони Богоматері «Всемилостивейшей», яка знаходиться в храмі по вулиці Фрунзе, 
47а. Мощам Ксенії Міласької, що знаходяться тепер в монастирі Різдва Богородиці 
(вул.Володимирська,2), поклоняються ті, в кого болять кістки. Ікона і частинка 
мощей Сергія Радонежського, що в Покровському монастирі, нібито здатна 
захистити військових від смерті. Один із віруючих навіть засвідчує це тим, що йому 
вдалося вижити в Чечні, хоч знаходився на волосинці від смерті. Ікона «Призри на 
смирение» із Введенського монастиря в лікуванні нібито багатофункціональна – 
лікує очі, гепатит, опіки та інші хвороби. Святий Макарій, мощі якого у 
Володимрському соборі, може допомогти знайти зниклу людину, а свята Варвара, 
мощі якої у цьому ж храмі, зцілює жінок. Перелік можна продовжувати. Але 
Церква, на чому наголошує єпископ Євстратій, «просить парафіян запам’ятати, що 
зцілюють не ікони, а Бог. Тому навіть найбільш чародійна ікона не спасе грішника, 
якщо той не зміниться зсередини». Лікар Олександрівської лікарні Петро Єренко 
при цьому був більше відвертим: «Медицині відомі випадки безпричинного 
виздоровлення, але ми не схильні вірити в чудеса. Скоріше це – самонавіювання». 
«Лікувальні ікони» - це міф, який вигадують самі люди (Сегодня. – 6 лютого). 

Шарлатан Глоба бреше так, як це йому вигідно. Нещодавно РП сповістила, що цей 
астролог передбачав прихід на посаду 
Президента України жінки. Далі він казав, що  
«образ Юлії Володимирівни відповідає образу 
білої жінки». Тепер цей брехун вже твердить, 
що образ Тимошеенко «не відповідає своєму 
світлому образу» і що Тимошенко не могла 
стати Президентом, бо її вік 49 скаладається із 
двох сімок: 7х7. «Тимошенко – це символ 
добра, символ захисту України, а Глоба – це 
пройдоха, – наголосив Михайло Косів, 
коментуючи його передбачення. 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Штучно створений центр російського єврейства, як і іудаїзму, поступово зникає. В 

столиці Єврейської автономної області Російської Федерації Біробіджані, згідно 
останнього перепису, проживає лише 2,5% євреїв, а у всій області – 9,5%. Зрозуміло, 
що в селах області їх взагалі немає. Закрили тут і останню єврейську школу. Носіїв 
офіційної мови автономії – ідіш – майже немає. Взагалі немає у назвах вулиць імен, 
які засвідчували б те, що ви в столиці єврейської автономії. В газеті «Биробиджанер 
штерн» залишилася лише маленька вкладка на ідіш. Релігійне життя євреїв тут має 
незвучний характер. Правда потік виїзду євреїв з автономії на постійне проживання 
в закордоння в останні роки дещо зменшився ( у 2008р. повернулося з Ізраїлю 77 
осіб, а виїхало 40), але один потенційний репатріант,з’ясовуючи ситуацію, заявив: 
«Так, Біробіджан – колиска єврейської державності. Але ж не можна все життя 
знаходитися в колисці» (Хадашот. - №6).  

Правовірні іудеї навряд чи зрадіюь новині про їх спільне походження з 
пуштунами. Таку новину оприлюднили вчені, які вивчають із фінансування МЗС 
Ізраїлю питання спорідненості народу Ізраїлевого з іншими народностями світу. 
Згідно традиційних уявлень, 10 із 12 племен, які населяли царство Ізраїль, після 
ассірійської навали в VІІІ столітті до н.е. були депортовані і розсіялися по світу. 
Плем’я Єфраїма нібито осіло на території нинішнього північно-західного 
Пакистану, східного Афганістану та Індії. Цю територію нині населяють пуштуни. 
Представниками цієї народності є бійці угрупування Талібан – воїни радикального 
ісламу, які зібралися під прапорами мулли Омара й Осами бен Ладена. То ж постає 
тепер питання: як на ці наукові висновки прореагує офіційний Тель-Авів ? (Україна 
молода. – 17 лютого). 

2009 рік виявився рекордним за кількістю вбитих християнських місіонерів. В 16 
країнах на чотирьох континентах їх загинуло 137. Серед вбитих місіонерів 30 
священиків, 2 семінарісти, 3 мирянина. Найбільше загинуло їх – по 6 – в Колумбії і 
Бразилії, по 4 в Конго і ЮАР, 3 в Мексиці. Гинули місіонери в США, Кенії, Індії, 
Сальвадорі, Філіпінах, Гватемалі. Навіть у Франції і на Кубі. Першим вбитий був в 
2009 році в Кенії італійськимй священник із Конгрегації Місіонерів Марії 
Утішительниці о. Джузеппе Бертана. Останнім загинів в місті Санта Роса 
колумбійський єпархіальний священник Джереміліо Карденас. 

Вивчення релігійності росіян Всеросійським центром громадської думки дало 
цікаві інформації. 44% опитаних вважають, що сотворіння світу має Божественне 
начало. 35% беззастережно підтримують еволюційну теорію Дарвіна. Не 
визначилося із поглядами з цього питання 22%. 77% відсотка дарвіністів і лише 8% 
креаціоністів схильні до думки, що в людини і мавп є спільний предок 
(Христианский мир. - №1) 

На теренах святої землі християн стає з кожним роком все менше і менше. Це 
засвідчує інформація ізраїльського статистичного управління. В 2009 році в Ізраїлі 
проживало 154 тисяч християн, що складає 2,1% населення країни. Більшість з них 
(81%) – арабомовні християни. Решта – емігранти переважно з країн колишнього 
Союзу. 86% християн проживають у великих містах, найбільше в Галілеї. Є вони в 
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Назареті (20 тис.), Хайфі (14). Єрусалимі (13), Шефарам (9). Є християни і серед тих, 
хто приїхав з різних країн на підробітки в Ізраїль й не мають ізраїльського 
громадянства. Відтак вони не попали в озвучену статистику 

Більшість росіян підтримують експансіоністстську політику Патріарха Кіріла. 
Про те, що вона відповідає інтересам російського суспільства, висловилося 64% 
опитаних. Серед православних таких 73%. Лише 6% її не підтримують. То ж в 
росіянина живе дух колонізатора: «Всѐ, что мною пройдено, всѐ вокрг моѐ». Кірілом 
задоволені насамперед літні люди (74%), мешканці міст (75%), менше - молодь 
(49%), москвичі (58%). На адресу Патріарха висловлюють свою повагу (48%), 
симпатію (24%), виявляють сподівання (22%), довіру (21%), захоплення (10%), 
любов (3%). Зменшилася кількість тих, хто висловлював якісь сподівання на 
Патріарха (з 27% до 22%) (Христиагнский мир. - №2-3). 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
Виступаючи на площі Святого Петра, Бенедикт ХVІ провів паралельміж спокусами 

дияволом Христа в пустелі і нинішніми спокусами владою, прагненням до 
матеріальних благ і насолод.Від спокус не сховаєшся. У вирі проблем нинішнього 
світу, час перетурбацій у багатьох країнах можна закрутитися і заблудитися. Але 
треба все розставити на свої місця у серці і душі. Спокуси слід сприймати не як кару 
Господа, а як можливість ще раз довести свою віру та відданість.Сам Папа оголосив 
для себе й свого оточення тиждень вдосконалення. Протягом цього часу він буде 
заглибленим у молитву, а відтак не матиме ніяких зустрічей чи аудієнцій. 

Бенедикт ХVІ попросив духовних осіб усього 
світу йти в ногу з часом. З цією метою 
священики мають освоювати всесвітню 
мережу і спілкуватися з вірянами через  
персональні блоги. Відомо, що донедавна 
Папа не дуже позитивно ставився до 
комп’ютерів та Інтернету. Але він 
переглянув свою позицію й закликає 
освоювати нові форми комунікації для 
поширення Євангельської вісті. В минулому 
році запрацював новий сайт Ватикану 
восьми мовами. На You-Tube у Понтифіка є 
вже власний канал. 

Папа Бенедикт ХVІ закликав відмовитися від будь-яких видів зброї і зробити все, 
щоб створити мир гідний людини як Божого творіння. Особливо наголосив 
Понтифік на стражданнях дітей від будь-яких воєн. «В перший день нового року 
хочу звернутися до совісті тих, хто входить до різних озброєних формувань. Всім і 
кожному говорю: відмовтеся від шляху насилля!». 

Офіційний рупор Ватикану газета «Оссерваторе Романо» вперше в історії 
висловила ставлення до сучасної рок-музики і подала «порадник хорошої 
музики». Його назвали своєрідною ватиканською топ-десяткою. Ватиканський хіт-  
парад очолив альбом «Бітлз» 1966 року «Револьвер». Смаки у ватиканських 
експертів виявилися чудовими, бо ж на подальших місцях виявилися легенди рок-

музики Девід Кросбі, «Пінк Флойт», «Флітвуд Мак», Майул Джексон, Пол Саймон, 
U2, «Оазис», Карлос Сайтана та ін. Варто зазначити, що із названої десятки лише 
члени ірландської групи U2 та америкнанський гітаріст Уврлос Санатана є 
католиками. При цьому коментатори відзначають, що зміст деяких композицій 
альбомів «ватиканського хіт-параду» можна оцінити ледь не єретичним зі строго 
церковної точки зору. Так, герой бітлівської пісні Eleanor Rigby – провінційний 
отець Макензі страждає від одинокості із-за безшлюбності як католицького 
священика, що повністю може бути вит  лумачене як критики католицьких звичаїв. 

82-річний папа Римський дипломатичному корпусу у Ватикані у своєму традиційному 
січневому зверненні, яке частіше стосувалося питань захисту навколишнього 
середовища, заявив, що всі творіння природи, в тому числі й люди, мусять 
захищатися аби не піддаватися винищенню. На думку Бенедикта ХVІ, «один із 
таких наступів виходить із законів чи пропозицій, які, іменем боротьби з 
дискримінацією, вражають біологічну основу відмінності між статями». При цьому 
папа, як приклад, назвав ряд країн Європи й Америки. За день до цього виступу 
португальський парламент проголосував на підтримку відкритого доступу геїв і 
лесбіянок до шлюбу (Христианский мир. - №1). 

Традиційно в католиків Великий піст починається з дня покаяния (Попільної 
середи). В цей день у відповідності із давеім звичаєм на церковних службах 
відбувається ритуальний обряд «покладання попелу на голови віруючих». 
Використовується попіл від спалених в цей же день пальмових гілок, як згадки про 
те, що киданням таких гілок на землю зустрічали Ісуса Христа, коли він в’їздив до 
Єрусалиму. В перший день Великого посту цього року словацький кардинал Йозеф 
Томко посипав попелом голову Папи Римського, а сам Понтифік посипав голови 
державного секретаря Ватикану і своїх ближніх помічників, декількох мирян. Це 
відбулося під час меси у базиліці святої Сабіни на Авентінському пагорбі Риму, яка 
є традиційним місцем початку великопістних богослужінь у вічному місті. В 
перший день посту слід бажати людям добро й вибачати їх. «Пробачити когось – це 
означає сказати йому: не хочу, щоби ти помирав, хочу, щоби ти жив, завжди бажаю 
тобі добра». 

Віднедавна школярі міста Грифов-Шльонскі при відвідуванні костелу проходять 
процедуру зняття відбитків пальців. З цією метою місцевий ксьондз встановив у 
храмі спеціальний сканер. Він знадобився йому для того, як часто школярі 
відвідують богослужіння. Якщо учні готуються до миропомазання, протягом трьох 
років відвідають 200 служб, то вони звільняються від іспиту, що передує таїнству. 
Учням подобається підхід ксьондза до вирішення проблеми. Здавати відбитки пучок 
дуже зручно ще й тому, що тоді не треба стояти, щоб одержати підпис отця в 
щоденнику. 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ 

 
Згідно офіційної статистики Данії, державна Лютеранська Церква охоплює 92% 

населення. Проте на недільних службах присутньо лише десь 4-5% його. Селяни 
частіше відвідують богослужіння. Більшість датчан платить церковний податок і 
користується послугами священиків, як мінімум, чотири рази в житті – при 
хрещенні, конфірмації, вступі в шлюб і при похоронах. Рішенням міністерства із 
справ релігії із-за відсутності парафіян і прибутків на черзі закриття 10 храмів 
столиці країни Копенгагена. Протягом року в них із-за відсутності заявок обряди 
взагалі не здійснювалися. 

 Єпископ російських п’ятидесятників Сергій 
Ряховський обраний на третій термін в 
Громадську палату РФ. Своє обрання він 
прокоментував так: « Насамперед я дуже радий з того, 
що євангельська, протестантська церква Росії має 
сьогодні довіру  найбільших громадських сил нашої 
країни. Я обраний на третій термін керівниками 
найбільших громадських структур і відомими 
громадськими діячами. Це дає підставу нам говорити 
про те, що євангельська церква, протестантська церква 
в Росії уже визнана» (Живая Вера. – Грудень). 

Єпископи англіканської церкви закликали віруючих британців підчас 
передпасхального Великого посту частіше користуватися свічками й відмовитися 
від музичних програвачів. В посланні, адресованому своїй пастві, єпископ Лондона 
Річард Чартрес і єпископ Ліверпулю Джеймс Джонс закликали присвятити період 
каяття справам, які допоможуть скоротити споживання електроенергії,а в такий 
спосіб і викиди парникових газів, що веде до глобального потепління. В посланнях 
наявні 46 порад того, як щодня можна сприяти енергозбереженню, зокрема слід 
скорочувати вмикання електротехніки. Серед цих порад є рекомендація вечеряти 
при свічках, нарізати овочі потонкіше перед варінням їх, щоб менше часу 
витрачалося на їх приготування страв. 

В нещодавно видрукуваній книзі Вітторіо Мессорі є такі думки: «Кажуть, що 
Церква Латинської Америки «з бідними», але бідні не є з Церквою. Мільйони з 
них перейшли і переходять в секти, категорично антикатолицькі, що походять зі 
США або, як у Бразилії, походять з анімістичних і синкретичних культур. Якщо цей 
темп переходу з Римської Церкви буде тривати, то на континенті, який колись був 
найбільш католицьким у світі, протестантизм (у своїх офіційних і фанатичних 
версіях американського фундаменталізму) стане більшістю… Якщо зробити аналіз 
причини «великої втечі» і те, що було зроблено на тих землях не тільки з 
богословськими схемами, але й з дійсністю, можна прийти до висновку, що 
релігійна спрага Латинської Америки націлена у зворотню сторону, тому що 
католицька пропозиція її не вгамовує. Одним словом, людство «тим більше в 
повному міфів пуебло» не ототожнюється з Церквою, що, таким чином, підкреслює 
своє активне залучення в політику, соціальні справи, суспільну справедливість, 
земні блага, що залишила в тіні свою основну релігійну місію». 

Згідно досліджень LifeMay Research штатні протестантські пастори в середньому 
працюють 55 годин на тиждень. 42% з них працюють 60 і більше годин. До цієї 

цифри можна також додати пасторів, які поєднують дві посади, пасторів неповної 
зайнятості і пасторів на добровільних засадах, 35% з яких працюють, як мінімум, 60 
годин протягом тижня і 30% - від 50 до 59 годин. Нічого дивного в тому немає, що 
більшу частину свого часу вони витрачають на підготовку до проповіді. Половина з 
опитаних проводять від 5 до 14 годин протягом тижня за підготовкою своїх 
проповідей. В той час як 9% пасторів витрачають на це 25 і більше годин і 7% -
менше 5 годин на тиждень(Христианский мир. - №1). 

Американські соціологи А.Вулдрідж та Дж. Міклетвейт, які видрукували книгу 
«Бог повертається: як змінює світ відродження релігії», наголошують в ній на 
підвищенні інтересу до релігії у світі і зростанні її впливу на суспільне життя. В 
цьому винятком є Європа, яка втрачає віру, а не Америка. Тому весь світ йде в 
напрямку Америки. Але при цьому автори книги наголошують, що риси нової 
релігійності добре проглядаються у русі п’ятидесятників. «На піднесенні релігія 
емоційна, напориста, харизматична. В Гватемалі наочно бачиш, яким 
наелектризованим там є рух п’ятидесятників і харизматів. Їх сусідство спонукє 
змінюватися й католицизм. Те ж сааме і в Лагосі і Нейробі. Коли ми приступали до 
написання книги, то я, заявляє А. Вуллдрідж, «недооцінював енергію і життєву силу 
релігії» (Христианский мир. - №2-3). 

Послідовників протестантських спільнот в Китаї назвиають офіційно 
християнами. Католики тут мають свою статистику по такій їх назві. Нині 
китайські християни поступово повертаються до публічного релігійного життя. 
Згідно інформацій досліджень Академії суспільних наук Китаю, в країні нині 
нараховується десь 70 мільйонів християн. Дві третини з них моляться в 
неофіційних «домашніх церквах». Коли в період «культурної революції» останні 
були закриті, то почали зростати підпільні релігійні спільноти. Нині надто багато 
християн хочуть відкрито заявити про свою віру публічно. На ряді будинків у 
сільській місцевості наявні прикріплені вірші про Бога. В містах у домашні церкви 
йде все більше інтелектуалів. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Приїздом в Україну на інавгурацію В.Януковича Патріарх Російський Кіріл 

працює на реалізацію висунутої ним же на ІІІ-й Асамблеї «Русского мира» ідеї  
необхідності практичного втілення цього «мира». «Русский мир» Кіріла – це 
цивілізаційна православна спільність, яка 
своїм корінням йде ще до «спільної київської 
купелі хрещення» і ґрунтується на російській 
духовній і культурній традиції. Саме ця 
наддержавна спільність має стати об’єктом 
пастирських зусиль Російської Православної 
Церкви. І хоч Патріарх при цьому підкреслює 
виняткову повагу до держав і етносів, які ним 
включені в «русский мир», але за цією 
«русскостью» прихована явна антиукраїнська 
(білоруси давно здалися на милість 
переможця) політична тенденція. Кіріл 
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сподівається, що в своїх церковних розуміннях він знайде повну підтримку 
В.Януковича. Благо ще й те, що він є білорусом, а відтак Укораїна не є складовою 
його національної душі. 

З приходом на посаду Патріарха рік тому Кіріла 
всі відразу відчули помітні зміни в житті 
Російської Православної Церкви. У своїй 
діяльності він використовує нетрадиційні для 
Церкви, але дещо привабливі для молоді методи. 
Так, влітку 2009 року він організував хресний хід 
байкерів по культурно-історичних місцях 
Київської Русі. Кіріл часто вдається до 
проведення служб на стадіонах. Він виявляє згоду 
до співпраці зі всіма культурами. Як зазначає 
професор Московської ДА протодиякон Андрій Кураєв, при патріархові Кірілі вони 
готові співпрацювати зі всіма суч  асними субкультурами. «Якщо до нас звернуться 
репери, готи чи емочки, то ми попробуємо також вести з ними діалог, творити якісь 
сумісні проекти». 

Одним із головних завдань своєї діяльності Патріарх Кіріл вважає формування 
ідеологічної єдності між Росією, Україною та 
Білоруссю на новому рівні – церковному. Якщо 
скоро в якийсь спосіб буде ліквідовано самостійність 
в управлінні УПЦ МП, то в цьому чогось дивного не 
буде, бо ж спочатку про таку самостійність йшла мова 
і в Білорусі, але її вже немає. Кіріл висунув і активно 
обстоює у різних формах концепцію «единого 
русского мира» і «Святой Руси», маючи при цьому на 
оці три країни – Росію, Україну і Білорусь. Російське  
керівництво вже почало приглядатися до Кіріла з 
точки зору його політичної перспективи. Як зауважив 
один російський політик, «не исключено, что уже 
через несколько лет Кирилла будут рассматривать в 
качестве лидера России наравне с Медведевым и 
Путиным. Вслух об этом пока никто не говорит, но 
многие уже задумались» (Сегодня. – 1 лютого). 

В пресі видрукувано назву комісій РПЦ, утворених Президією міжсоборової 
присутності, і план діяльності кожної з них. Все це наперед було визначено 
Патріархом Кірілом, а тому практично служить наказом до виконання. Назвемо ці 
комісії: 1. Комісія з питань богослов’я (акцентується увага на з’ясуванні нею питань 
співвідношення науки і релігії). 2. Комісія з питань церковного управління та 
соборності в церкві (акцентовано увагу на критерії обрання Патріарха і кандидатів в 
єпископи, членстві в парафіях, матеріальному забезпеченні кліру). 3. Комісія з 
питань церковного права (наголошено на визначенні принципів інтерпретації 
канонів, ставленні до кремації, повторних шлюбів, дисципліни посту, хіротонії 
безшлюбних осіб, які не є ченцями). 4.Комісія з питань богослужіння і церковного 
мистецтва (тут питання естетики богослужіння, практики здійснення таїнств і 
обрядів,богослужіння у пам’ятні історичні дати, питання молитви за самовбивць і 
нехрещених). 5.Комісія з парафіяльного життя (тут йтиметься зокрема про негативні 

явища парафіяльного життя, правила етикету для священнослужителів, про життя 
діаспорних парафій та ін.). 6.Комісія з питань органгізації церковної місії (тут 
йдеться про місіонерство серед неоцерковлених, серед нехристиян, про підготовку 
місіонерів, форми роботи із молоддю, роботу місій в умовах розколу в Україні, в 
освітніх,соціальних і виправних установах). 7.Комісія з питань монастирів (йдеться 
про вступ до монастирів, критерій їх відкриття та ін.). 8.Комісія з питань духовних 
навчальних закладів (доопрацювання концепції духовної освіти, державне 
фінансування цієї освіти, проникнення у світську освіту, підготовку парафіяльних 
катехізаторів). 9. Комісія з питань соціальної діяльності та благодійності (створення 
концепції цієї діяльності, визначення рівня і сфер діяльності, залучення мирян до 
соціального служіння, створення матеріальної бази соціальної діяльності). 10. 
Комісія з питань взаємодії Церкви, держави і суспільства (визначення позиції 
Церкви з актуальних питань суспільного життя, глобалізаційних процесів, питання 
суспільної моралі, взаємодії Церкви і світу науки, культури й економіки, питання 
громадської діяльності православних християн і їх об’єднань, ідентифікації особи, 
питання змісту світського законодавства, участі церкви в політичному житті). 
11.Комісія з питань протидії церковним розколам і їх подолання (розробка питань 
протидії розколам і зцілення від розколів, прийняття кліриків і мирян із відколених 
спільнот, визнання таїнств, звершених в розколі та ін.). 12. Комісія з питань 
ставленняя до інослав’я та інших релігій (питання допустимих форм спілкування, 
проблема двосторонього діалогу з католиками, протестантами та ін., питання участі 
Церкви у міжрелігійних і міжхристиянських організаціях, питання змішаних 
шлюбів, оцінка інших релігій). 13. Коміся з питань інформаційної діяльності Церкви 
та відносин із ЗМІ (розробка концепції інформаційної діяльності, функціональність 
ЗМІ, відповідальність журналіста). 

Патріарх Кіріл урізноманітнює форми керівництва своєю Церквою. Враховуючи 
те, що Собори збираються (а то й не збираються) по 4-5 років, з його ініціативи 
утворено Президію Міжсоборової присутності, перше засідання якої відбулося 29 
січня у Москві на виконаннярішення, прийнятого ще в Києві на виїздному засіданні 
Священного Синоду 27 липня 2009 року. На засіданні затверджено 13 комісій та їх 
склад. Три комісії очолили владики з України: митрополит Володимир Комісію з 
протидії церковним розколам (!?), комісію з питань парафіяльного життя і 
парафіяльної практики – керуючий справами УПЦ МП архієпископ Митрофан, а 
Комісію з питань духовних навчальних закладів і релігійної просвіти архієпископ 
Антоній. До складу різних комісій включені представники УПЦ МП, зокрема 14 
владик, лише 8 священиків, одна монахиня (чомусь Серафима-Шевчик аж в 4 
комісії), три викладачі ДНЗ, три вірянина. Як протидію митрополиту Володимиру 
(Сабодану), в очолювану ним комісію впихнули відомого українофоба митрополита 
Одеського Агафангела. Зібравши архієрейську нараду в Москві, в якій взяли участь 
владики з України, Кіріл згадав свій візит в Україну (при цьому з лукавцем 
наголошував, що він був пастирським, а не політичним) і наголосив: «Знаковою 
подією стало засідання Священного Синоду РПЦ (одна із форм колонізаторської 
політики РПЦ на теренах Церкви, яка має самостійність в управлінні – РП), яке 
вперше відбулося у Києві, підкресливши значення «матері міст руських» як 
первісної Першосвятительської кафедри Русі, а нині - однієї із Синодальних столиць 
(що то? чи то законодавчо якось обгрунтовано? – РП) нашої Церкви…» (Церковна 
газета. - №3).  
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У різних своїх виступах та інтерв’ю Московський патріарх знову виявляє своє 

нахабство щодо права на ті храми Української  Греко-Католицької Церкви, 
які в 1946 році сталінською владою бути передані Московському Патріархату, 
а з одержанням Україною незалежності й виходом УГКЦ із підпілля знову стали 
греко-католицькими. Кіріл при цьому заявляє, що внаслідок цього повернення 
храмів «православні віруючі позбавлені своїх храмів і дотепер відчувають себе 
ущемленими в правах». Це ж очі треба позичити у Сірка, щоб сказати «своїх». І тут 
правий глава УГКЦ Гузар, коли просить Кіріла назвати ті «свої» храми, які забрали 
греко-католики у московсько-православних. «Свої» - це збудовані вами, а не 
відібрані в УГКЦ. Ось так Московська Церква привласнює все. Насамперед вона 
привласнює українські терени. Кордонами держав вже визначено, де й щось є її. 
Вона краде в українців їх релігійну історію, приписуючи собі Володимирове 
хрещення Русі. Вона вкрала для себе і назву Церкви, тільки чомусь не враховує, що 
слова «русская» і «руська» мають інше змістовне наповнення. Відтак можна ввести 
у вжиток поняття «Церква-злодій» і «Патріарх-злодій». Зрозуміло, до кого це 
відноситься. 

Загальна кількість парафій Московського Патріархату в 2009 році збільшилася 
майже на 900, а кількість духовенства – більше ніж на 1,5 тисячі. Нині РПЦ має 
(разом і з парафіями в інших, окрім Росії, країнах) 30142 парафії (було в 2008 році 
29263), 16о єпархій (157), 207 єпискоаів (203), 32266 священнослужителів (30670). У 
1988 році РПЦ мала 6893 парафії. 

Глава Відділу зовнішніх зв’язків РПЦ нововисвячений митрополит Іларіон 
звернувся з проханням до священиків не відмовляти у вінчання православним 
і католикам, тобто у вінчанні православних із представниками інших конфесій. Це 
звернення викликало у православному світі великий шум, бо ж багато хто у 
православних вважає, що шлюб православного віруючого з єретиками канонічно 
заборонений. 72-ге правило 6 Вселенського Собору говорить: «Не гідно мужу 
православному з жоною єретичною шлюбом поєднуватися, ні жоні православній з 
чоловіком єретиком». 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
В Туреччині із звинуваченням в підготовці військового перевороту арештовують 

чинних і відставних воєначальників високого рангу. Арештовано 49 осіб. Їм 
інкрімінують прагнення відсторонити від влади ісламістську Партію 
справедливості. Відомо, що турецька армія, починаючи з 1960 року,чотири рази 
відсторонювала від влади уряди проісламістської орієнтації. Армія, яка є другою за 
своєю чисельністю в НАТО після американської, стоїть на варті світського 
характеру Туреччини і користується великою популярністю в країні. Чинна 
Конституція країни, яка схвалена не без підтримки армії, закріплює світський 
характер сучасної турецької держави. Світське законодавство надто муляє нинішній 
державній адміністрації країни. То ж шляхом оголошення розкриття якоїсь 
підготовки до перевороту вона вирішила в такий спосіб усунути із армії своїх 
головних противників, зміцнити свої позиції в країні. 

Реагуючи на заборону Швейцарії будувати мінарети в своїй країні, лідер Лівії 
полковник Муаммар Каддафі закликав всіх мусульман світу до світового 

джихаду проти цієї країни. Виступаючи на мітингу в Бенгазі з нагоди дня 
народження пророка Магомета він зокрема сказав: «Кожен мусульманин із будь-
якої частини світу, який співпрацює із Швейцарією, є ворогом Магомета, Аллаха та 
Корану. Маси мусульман мають вийти в аеродроми у всіх мусульманських країнах і 
не допустити приземлень швейцарських літаків, увійти до всіх портів, щоб там не 
причалювали швейцарські кораблі, перепровірити всі магазини та лотки, щоб на них 
не продавали швейцарських товарів». Каддафі заявив, що священну війну проти 
Швейцарії можна вести із застосуванням будь-яких методів. «Боротьба проти 
Швейцарії, сіонізму й іноземної агресії не може вважатися тероризмом, на відміну 
від дій таких організацій, як Аль-Каїда» (Україна молода. – 27 лютого). 

Природна стихія руйнує не лише цивільні будівлі, а й духовні. В місті Мекнес 
(Марокко) із-за страшенних дощів не витримав і впав мінарет міської мечеті. Згідно 
офіційних повідомлень, загинула 41 особа, 76 постраждало під час обвалу мінарету. 

У Франції мешкає найбільша в Європі мусульманська громада - близько 6 
мільйонів мусульман. Враховуючи це, в містах Парижі, Марселі, Тулузі, Ліоні та 
ін. в 350 ресторанах мережі швидкого обслуговування «Квік» почали готувати 
гамбургери для правовірних мусульман. Відмінність цих сандвічів від звичайних 
полягає в тому, що всередину кладуть в’ялене м’ясо індичок, які «полягли» за 
спеціальним мусульманським ритуалом. Така індичка має у мусульман назву «хал 
яль», що в перекладді з арабської означає «те, що дозволено». Ресторани Марселю, 
які пропонують «ісламські гамбургери», повідомили, що за короткий час 
експерименту вони подвоїли свої прибутки. Страву купляють не тільки мусульмани, 
а й інші французи із-за цікавості. Випуск на ринок «ісламських гамбургерів» не 
влаштовує французьких політиків, які настирливо прагнуть інтегрувати мусульман 
у французьке суспільство. «Правовірна» страва – удар по асиміляційній політиці 
уряду. 

Так звана антитерористична коаліція провела масований наступ на позиції талібів 
в Афганістані і Пакистані. Вона мала перевагу у вояках (15 тисяч проти двох), 
підтримку з повітря. Проте розбити повністю талібів не вдалося. Вони, стримуючи 
замінованими полями вояків коаліції, відійшли в гори, де мають підтримку у 
місцевого населення. Відтепер вони будуть вести партизанську війну. В Пакистані 
співробітники спецслужб США і Пакистану у місті Карачі заарештували муллу 
Абдул Гані Барадара - другу за значимістю особу в керівництві «Талібан» після 
духовного лідера руху Мухаммеда Омара, який координував всі дії талібів в 
Афганістані. 

Глава чешської католицької Церкви 77-річний архієпископ Пражський Милослав Влк 
наголошує, що Європі загрожує ісламізація. «Європа відмовилася від свого 
християнського коріння, із якого вона виросла і яке могло б дати їй силу захистити 
себе від загрози завоювання мусульманами. Це, фактично, нині вже відбувається. 
Влк вважає, що імміграція і велика народжуваність дає можливість мусульманам 
«легко заповнити пустий простір, який утворили європейці, систематично 
спустошуючи смисл свого життя». «В кінці середньовіччя і в сучасну епоху іслам не 
зміг завоювати Європу зброєю. Тоді християни їх розбили. Сьогодні, коли боротьба 
ведеться духовною зброєю (чого Європі не вистачає і якою надто добре володіють 
мусульмани), Європі загрожує падіння». 

Розкол іранського суспільства після чергових президентських виборів навіть 
більший, ніж в часи Хомейні. Чого не вистачає на цей раз опозиції, то це 
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харизматичного лідера, якого можна було б порівняти з Хомейні. Духовенство 
втратило свій вплив у силових структурах, з яких вийшов нинішній президент 
Махмуд Ахмадінежад. Нині міцно утвердилися у владі стражі ісламської революції. 
Підтримка лідером Ісламської Респбліки аятоллою Алі Хаменеї путчу 2009 року 
підірвала його вплив, тому на мітингах тепер звучить «Смерть диктатору!». Інший 
лідер країни езатолла Сахабі вважає, що «революція в сьогоднішньому Ірані як 
неможлива, так і не бажана». 

В Об’єднаних Еміратах суд. Виявляється матері одного дипломата перед його 
одруженням показали фотографію привабливої 
дівчини. Після одруження він випадково 
виявив, що його наречена має бороду і 
зизоокість, яку прикривала паранджею. Як 
з’ясувалося, його матері при оглядинах було 
підсунуто фото сестри нареченої. Одружений в 
такий спосіб вимагає тепер від батьків 
нареченої повернути йому калим і кошти, 
витрачені на весілля у сумі 500 тисяч доларів. 
Розлучення дипломат одержав, а ось гроші 
йому не повенули, бо суд визнав, що це буде 
надто великим ударом для дівчини. Ось так 
одружуватися з жінкою у паранджі! 

 
 
 

ІНДУЇЗМ 
 

У керівництво пенітенціарного управління Індії вирішило оригінальним способом 
зменшувати зекам термін ув’язнення. Вони мають займатися йогою. Три місяці 
щоденно займаєшся йогою – тобі зменшують термін ув’язненняя на 15 днів. В’язні 
мають виконувати традиційний комплекс «вітіння серця» - «сур’я намаскара», 
дихальні вправи та відновлювати рівновагу асани. За рік йоги можна на місяць 
скоротити термін тюрми. Комплекс допомагає зекам відновити самоконтроль над 
собою. 

 
 

БУДДИЗМ 
 

Незважаючи на протести Пекіну,  Президент США Барак Обама мав зустріч із 
Далай-ламою – лідером тибетських буддистів. Цим самим Обама засвідчив 
пріоритет для нього духовного начала над матеріальним. Під час зустрічі 
йшлося не тільки про відносини Тибету з Пекіном, а й про питання релігійної 
гармонії. «З політичної точки зору Президент Обама для мене мій босс. З точки 
зору духовної я його босс», -наголосив Далай-лама після зустрічі. 
Визначившись у субординації, старони ухвалили «серйозно думати про 
благополуччя наявних 6 мільярдів людських істот». Проте своєю згодою на цю 
зустрічі Обама розгнівив Пекін, бо ж він заявив офіційний протест проти 

втручання США у внутрішні справи Китаю, що позначиться й на торгівельних 
відносинах двох країн. 

Наприкінці лютого в Тибеті відбувся великий молитовний фестиваль 
«Монлам». Це – одне із найголовніших тибетських свят. В цей день у храмі 
Джоканг в столиці Тибету Лхасі збираються монахи із найбільших монастирів 
регіону. До заходу готуються спеціальні ароматичні палички, мозаїки з піску та 
величезні «тангки» - традиційні тибетські ікони. Останні розписують фарбами 
на шовку або бавовні. На час фестивалю образи виносять на кілька днів із 
монастирів, щоб до них могли помолитися прохожі. Розмір «тангки» на 
лютневому святі цьогоріч був десь 45метрів на 30. 

Дбайливість в крові у буддистів. Вона виявляється навіть в дрібницях. До 
цього спонукає їх віра в реінкарнацію. Особливо ревниві віруючі цієї релгії у 
Шрі-Ланці. Вони навіть носять постійно спеціальні пов’язки, прикриваючи 
ними ніс і рота, щоб, дивись, ненароком не задихнути комара, мошку чи ще 
якусь дрібну живинку, бо ж то може бути навіть хтось із твоїх померлих 
родичів.Останній в такому живому тілі продовжує своє життя, а ти його 
припиниш. Посередині дороги між столицею країни Коломбо і містечком 
Пінавелла біля ступи споруджено велике скульптурне зображення Будди. Чи то 
з метою захисту його від пилюки, а чи ж із якоюсь сакральною метою Будду 
турботливо обгорнули в помаранчеве монаше покривало,а рот і ніс закрили 
спеціальною пов’язкою, яка нагадує ті, які носили у нас з метою захиститися від 
«свинного грипу». Певно цим нагадують всім буддистам, щоб вони не забували 
про пов’язки з означеною вище метою. 

На Шрі-Ланці наступив сезон весіль. Ритуал їх проводиться у відповідності з 
місцевими традиціями. Молодята одягаються в сарі і саронг. При цьому їх 
розмальовують яскравим індійським макіяжем, з чорними бровами, товстими 
чорними стрілками навколо очей. За роботу стиліста приходиться платити 50 
доларів. Згідно весільного індійського ритуалу молодят на вінчання привозять 
на відповідно оздоблених слонах. Це коштує 300 доларів. Під час вінчання 
молодят садовлять на спеціальну сцену, осипають пелюстками білого й 
розового лотоса. Їх руки зв’язують золотою стрічкою, поєднуючи в такий спосіб 
їхні душі. Потім поливають священною водою із спеціального кушина. Вартість 
всієї церемонії 1500 доларів. Але це не набагато дешевше, ніж нині в Україні 
вартує ця весільно-реєстраційна церемонія. 

Хворою темою для Китаю є сепаратизм в Тибеті. Духовним лідером тибетців і 
міжнародним символом боротьби їх за свою незалежність став Далай-лама – 
лауреат Нобелівської премії миру, Вищої нагороди США – Золотої медалі 
конгресу, а також інших почесних звань. Кожна його зустріч із американським 
президентом – привід для обговорення проблем Тибету, засудження Китаю і 
підтримки сепаратизму. Проте ту зустріч, яка передбачалася між Президентом 
США Обамою і Далай-ламою, декілька разів призначали й тут же відміняли. 
Певно що Вашингтон не хотів дальшого загострення своїх не надто простих 
відносин з Пекіном, цими хитання прагнув попередньо виявити можливу 
реакцію з боку Китаю, якщо ця зустріч все ж відбудеться. 
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НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 

 
Щороку ось уже всорокове поблизу столиці 

південної Кореї Сеулу Церква єднання, 
яку очолює преподобний Мун, 
проводить масові церемонії одруження 
на  вічність. В лютневій церемонії цього 
року взяло участь майже 10 тисяч осіб із 
двадцяти країн світу. Говорять, що до 
Сеулу виїздили пари і з України. 

Скандалом завершилася діяльність 
Центру спіритичного відновлення 
«Ангельська долина» в американському 
штаті Арізона. Відомий гуру спільноти Джеймс Артур Рей пообіцяв членам громади 
розкрити можливості їх організму підчас ритуалу «Духовний воїн». Для цього їм 
треба було дві години просидіти в «індійській парільці». В маленький шатер-вігвам 
набилося більше п’ятидесяти молільників. Багатьом з них там ставало зле, вони 
втрачали свідомість, але Рей соромив їх і не випускав із споруди, радив зачекати, бо 
ж саме тут вони відчують «найбільш незабутні моменти свого життя». В жовтні 
підчас одного з таких заходів в «індійській тарілці» троє бажаючих пробудити в собі 
«духовного воїна» померли, а 19 інших прийшлося госпіталізувати із-за стану 
здоров’я. На користь того, що гуру Джеймс Рей – аферист, а не черговий 
божевільний, говорить те, що його сеанси були платними. Згідно вчення Рея, ритуал 
в тарілці мав стати останньою сходинкою, яку мали здолати його учні підчас 
семінару. За свою участь в ньому кожний заплатив по 9 тис. доларів. Дж.Рей 
арештований із звинуваченням у вбивстві із-за необережності. (Газета по-киевски. - 
№23). 

Носії Мелхіседекового священства Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів до 
2010 року на уроках вивчали Учення Президентів 
Церкви. У зв’язку з тим, що до Церкви в останні роки 
приєдналися мільйони нових її членів, які мають ще не 
міцне свідчення, вирішено з цього року перейти на 
вивчення «Основ Євангелія».  Така книга вже була на 
руках вірян конфесії, але організовано вони вивчали не 
її. Відтепер протягом двох років оновлений посібник 
«Основи Євангелії» буде використовуватися як 
основна книга для вивчення на заняттях носіїв 
Мелхиседекового священства і сестер Товариства. 
Вона також буде використовуватися на заняттях 
Недільної школи у класі «Євангельське вчення»для 
нових членів Церкви. 
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СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВИ І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
ЯК ЗАПОРУКА ДЕМОКРАТИЧНОГО ПОСТУПУ УКРАЇНИ 

 
Особливості поступу більшості країн Західної і Північної Європи показують, 

що ефективні державно–конфесійні взаємини мають місце тоді, коли вони 
розбудовуються на засадах паритетності і співпраці. Адже різноаспектна співпраця між 
владою та релігійними організаціями у європейському суспільно–політичному просторі 
є дієвим гарантом реалізації людських прав на свободу совісті і віросповідання, одним із 
індикаторів демократичного поступу держав.  

В Україні впродовж останніх років не тільки теоретично розробляють 
коопераційні моделі взаємодії держави з релігійними організаціями, а й вдаються до їх 
практичної апробації. Зокрема, 2009 рік продемонстрував активізацію діалогу між 
органами влади різних рівнів та конфесійними об’єднаннями, активізацію церков і 
деномінацій на ниві соціального служіння.  

«Нам треба – і світській, і духовній владі – зробити все, щоб наші державно-
церковні відносини слугували хорошою основою для суспільного діалогу» (Президент 
України В. Ющенко, участь у засіданні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, 28 жовтня 2009 року). 

Партнерство релігійних організацій і органів влади поступово стає реальністю 
в Українській Державі, надійною платформою для подальшого утвердження ключових 
принципів демократії, обстоювання прав і свобод особистості. Однак низка проблем, 
котрі нашаровувалися роками, суттєво перешкоджають утвердженню повноцінної 
кооперації європейського зразка у державно–конфесійних відносинах. Особливо 
чутливими є наступні проблеми у цій сфері. 

Відсутність на державному рівні системного погляду щодо реформування 
національної моделі державно–конфесійних відносин. Активна робота над 
підготовкою фундаментальних документів – проектів Концепції державно–конфесійних 
відносин, нового Закону України про свободу совісті та віросповідання – фактично 
зведена до ініціювання поодиноких змін у чинне законодавство стосовно релігії і 
церкви. Йдеться про запобігання діяльності релігійних культів деструктивного типу та 
тоталітарних сект, заснування релігійними організаціями навчальних закладів, 
здійснення підприємницької діяльності без ідентифікаційного номера, посилення 
відповідальності за наругу над могилою та іншими місцями поховання, дотримання 
таємниці сповіді тощо. Подібні пропозиції, по–перше, не дають відповіді на проблемні 
питання сьогодення, а по–друге, окремі з них суперечать європейським вимірам 
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забезпечення прав людини на свободу совісті і релігії, дотримуватись яких 
зобов’язалася Українська Держава. 

Комплексність і стратегічність – два принципи, на основі яких має відбуватися 
розбудова системи суспільно–релігійних та державно–церковних відносин в Україні. 

«Держава не втручається у церковні питання. Але держава, яка дорожить 
єдністю свого народу, не може стояти осторонь» (Президент України В. Ющенко, 
вітання з нагоди Дня хрещення Русі–України, 25 липня 2009 року). 

Нагнітання напруження у взаєминах між владними інституціями та 
релігійними організаціями, інспіроване зовнішніми релігійними чинниками. Її 
основним джерелом виступають нерозв’язані проблеми, котрі, на жаль, поки що є в 
частини релігійних організацій стосовно державно–конфесійного дискурсу. Виступи 
окремих релігійних діячів вирізняються неприхованою антиукраїнською спрямованістю 
та мають мету – дискредитувати політику чинної державної влади щодо релігійної 
сфери. У православному середовищі цей процес насамперед є наслідком змін у вищому 
ешелоні керівництва Московського патріархату. Новообраний предстоятель Російської 
православної церкви патріарх Кирило категоричніше за свого попередника 
налаштований проти автокефалії УПЦ МП, вважається прибічником використання 
політичного інструментарію задля реалізації амбітних імперських проектів РПЦ. Його 
візит до України влітку 2009 р., проанонсований як виключно пастирський, насправді 
вирізнявся очевидною політичною спрямованістю. Найвищий ієрарх Московського 
патріархату своїми заполітизованими виступами намагався утвердити в суспільній 
свідомості думку стосовно українського православ’я як органічної складової російської 
церковної традиції. 

Міфологеми, що суперечать національним інтересам і завданням Української 
Держави, вкотре були презентовані очільником Московського патріархату під час 
урочистого відкриття ІІІ Асамблеї ―Русского мира‖ (листопад 2009 р.) й стосуються 
нібито необхідності фундації наднаціонального утворення з умовною назвою «країни 
російського світу» на географічному просторі історичної Русі, інтегрованого 
православною вірою й керованого Росією та РПЦ. Заяви патріарха Кирила, в чому 
суголосна переважна більшість вітчизняних експертів, покликані загальмувати 
церковний діалог, повернути Україну у сферу впливу виключно Російської держави. 

Безумовно, атмосфера підозри, недовіри, постійного очікування 
непрогнозованих кроків з боку опонента призводить до того, що дух партнерства 
утверджується з великими труднощами. Незважаючи на застереження міжнародних 
інституцій, що преференції на користь одних релігійних спільнот призводять до 
дискримінації інших віросповідань, проблема залишається актуальною для України. 
Симпатії–антипатії владних структур стосовно конфесій мають виражений 
регіональний характер. Якщо на Заході та Півночі країни влада здебільшого демонструє 
прихильність до УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ, то на Сході і Півдні – до УПЦ МП. В АР 
Крим, наприклад, владні структури, лобіюючи інтереси останньої, впродовж років 
зволікають із виділенням земельної ділянки для будівництва Соборної мечеті у 
Сімферополі. Аналогічна проблема є також для греко–католицької громади Ялти. 

Розвиток державно–конфесійних відносин на патронатних засадах не 
відповідає демократичним трансформаціям та входить у суперечність із релігійним 
плюралізмом українського суспільства.  

Низький рівень еобізнаності громадськості зі змістом віровчень та 
суспільною активністю релігійних організацій. Для переважної більшості українців 

знання про релігійне життя обмежуються буденним рівнем та однобокою інформацією 
певних конфесійних громад. У вітчизняному медіапросторі обмаль просвітницьких 
культурно–релігієзнавчих проектів. Лише окремі друковані ЗМІ та інтернет–портали 
висвітлюють сферу суспільно–релігійних відносин для широкого загалу громадян.  

У вищих навчальних закладах скорочується кількості годин з викладання 
академічного релігієзнавства. За результатами опитувань, які регулярно проводяться 
різними соціологічними інституціями, стан поінформованості суспільства щодо 
релігійно–церковної царини навряд чи можна вважати задовільним. У багатьох 
респондентів (особливо з Півдня та Сходу України) досить розмите уявлення про 
розгортання подій на конфесійній карті країни. Відсутність глибоких і зважених знань 
про духовний спадок України, його еволюцію в сучасних умовах обумовлює 
упереджене ставлення громадян до конфесійного розмаїття, ускладнює безконфліктну 
інкорпорацію різних віросповідань в український соціум. 

У цілому по Україні майже 35 % опитаних не орієнтується в тому, що таке 
Помісна Церква, а близько 16 % вагаються з відповіддю. У Південно-Східному регіоні 
ситуація ще гірша – понад 50 % місцевого населення далеке від розуміння процесів 
конституювання УППЦ (Київський міжнародний інститут соціології, всеукраїнське 
опитування громадської думки, 11–15 липня 2008 року). 

Неврегульованість питання щодо права релігійних організацій 
засновувати загальноосвітні навчальні заклади. З одного боку, врегулювання 
проблеми відбувається у правовому полі: щороку мають місце спроби внести відповідні 
зміни у чинне законодавство. А з іншого – окремі церкви та деномінації ігнорують 
незавершеність законотворчого процесу й, при зручній нагоді, відкривають власні 
навчальні осередки державного стандарту освіти всупереч правовим реаліям. Приклад – 
приватна школа «Росток» у Донецьку заснована Українською християнською 
євангельською церквою. На початку 2009 р. щодо її функціонування виник конфлікт 
між групою парламентарів – прибічників зближення духовної і світської систем освіти, 
їх однодумцями з конфесійного середовища та органами місцевої влади. 

У проекті Закону України «Про внесення змін до Конституції України», 
внесеному до Верховної Ради України (реєстраційний № 4290 від 31.03.2009 р.), поряд 
із традиційними правами і свободами людини і громадянина у гуманітарній сфері 
запроваджуються нові. Таким чином, права людини і громадянина щодо свободи совісті 
та свободи релігії набувають у проекті системного завершеного вигляду, що цілком 
узгоджується з вимогами Загальної Декларації прав людини (ст.18), Європейської 
конвенції з прав людини (ст. 9), Паризької Хартії для нової Європи та інших 
міжнародних документів, а також конституційним досвідом більшості демократичних 
країн світу. У червні 2009 р. відповідні конституційні новели Проекту у сфері прав 
людини і громадянина на свободу совісті та свободу релігії отримали схвальну оцінку 
Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії).  

Серед правових новел Проекту, котрі були підтримані в межах всенародного 
обговорення, необхідно виокремити наступні:  

 закріплення права людини і громадянина на свободу думки, совісті і 
віросповідання (ч.1 ст. 40). Таким чином державні органи влади 
зобов’язані забезпечувати реалізацію права на свободу сповідувати будь-
яку релігію або не сповідувати ніякої та змінювати переконання; 
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 унормування права громадян здобувати світську і релігійну освіту 

(ч.1 ст. 40), що розширює доступ громадян до освіти й засвоєння 
культурних та моральних цінностей. 

При всій плинності суспільно-політичних процесів і на сьогодні є актуальними 
низка політико-правових ініціатив щодо порушених проблем. 

Необхідно підготувати та схвалити Концепцію державно–конфесійних 
відносин в Україні. З урахуванням положень Концепції завершити розробку нової 
редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». В процесі роботи 
над документами враховувати напрацювання науковців, політиків та релігійних діячів із 
вивчення й систематизації європейського досвіду державно–конфесійних відносин. 

«На мій погляд, на часі схвалення Концепції державно-церковних відносин, яка 
законодавчо закріпить наші взаємини і нашу співпрацю». (Президент України 
В. Ющенко, зустріч з єпископатом УПЦ КП, січень 2007 року). 

Створити Міжвідомчу робочу групу з вивчення й систематизації 
європейського досвіду державно–конфесійних відносин. До її складу включити 
експертів–релігієзнавців, представників профільних міністерств та відомств. 
Активізувати проведення наукових досліджень досвіду державно–конфесійних 
відносин у країнах відповідного регіону. Персональний склад Міжвідомчої робочої 
групи затвердити Указом Президента України. 

Здійснювати регулярний діалог з інституціями Ради Європи, 
Європейського Союзу щодо пошуку і впровадження механізмів гармонізації 
державно–церковної взаємодії. 

Впроваджувати модель дієвої кооперації у державно–конфесійні 
взаємини, послуговуючись принципами транспарентності і паритетності, без 
застосування спекулятивних технологій. 

Сприяти досягненню консенсусу у взаєминах між ключовими 
юрисдикціями українського православ’я. Зокрема, підтримувати впровадження у 
практичну площину ініціативи церков щодо поновлення діалогу між ними. 

«Користуючись нагодою, я з цієї високої трибуни звертаюся до українського 
православного духовенства – розпочніть свій міжконфесійний діалог. Це ваш обов’язок. 
Пам’ятайте, що духовна єдність сьогодні Україні потрібна як ковток повітря». 
(Президент України В. Ющенко,промова в День Незалежності, 24 серпня 2009 року). 

Гарантувати в подальшому підтримання Українською Державою 
процесів, спрямованих на конституювання Української Помісної Православної 
Церкви (УППЦ).  

При цьому обстоювати виключно національні інтереси у діалозі з іншими 
помісними православними церквами світу – насамперед з Константинопольським та 
Московським патріархатами. 
Відроджувати традицію Київського християнства. Забезпечити регулярне 
проведення інформаційної діяльності, спрямованої на пропагування цієї ідеї. 

Попереджати будь–які спроби втягування релігійних організацій у 
політичний процес як з боку органів влади, так і суб’єктів конфесійного простору 
шляхом притягнення винуватців до кримінальної відповідальності згідно з чинним 
законодавством. 

Не допускати лобіювання владними структурами інтересів тих чи інших 
віросповідань, задля чого запровадити практику регіонального моніторингу процесів і 
тенденцій у релігійному середовищі. 

Підготувати якісні, різносторонні культурно–релігієзнавчі проекти з 
наступним наповненням ними вітчизняного інформаційного простору. Залучити до 
розроблення означеного продукту відомих науковців з НАН України, МОНу України, 
провідних університетів країни. 

Переглянути програми науково–викладацької роботи у вузах. 
Передбачити в них, з метою гуманітарного, зокрема духовно–патріотичного розвитку 
молоді, збільшення обсягу годин з викладання дисциплін гуманітарного профілю, в 
тому числі академічного релігієзнавства. 

Внаслідок реалізації означених вище ініціатив можна досяги значних 
результатів як у короткостроковій, так і вдовгостроковій перспективі, зокрема:  

Утвердження суспільно-релігійних і державно–конфесійних відносин, 
суголосних реаліям сучасного національного релігійного–церковного життя. 

Розвиток діалогу між найбільшими православними юрисдикціями 
країни – УПЦ МП і УПЦ КП та УАПЦ. 

Визнання за Українською Православною Церквою автокефального 
статусу та її рівноправне входження до повноти Світового Православ’я, 
Всесвітньої Ради Церков, Конференції Європейських Церков та інших світових і 
регіональних організацій як повноправного суб’єкта міжнародних релігійних 
відносин. 

«Єдина помісна православна церква в Україні – це та бажана ціль, до якої 
сьогодні йдуть і багато віруючих, і духовенство всіх провідних православних конфесій» 
(Президент України В. Ющенко, зустріч з Римським папою Бенедиктом ХVI, 1 червня 
2009 року). 

Розвиток міжконфесійних взаємин на принципах компромісу і 
толерантності. Мінімізація конфліктів і протистоянь на релігійному ґрунті. 

Представлення українських церков та релігійних організацій у 
загальноєвропейських інституціях, міжнародних та провідних національних 
релігійних центрах. 

Реалізації подібних інтенцій суспільно-релігійних відносин поглибить 
структурно-функціональну інтеграцію України до європейського і світового 
співтовариства, що об’єктивно відповідає як національним інтересам Українського 
народу в цілому, так і прагматичним потребам українських релігійних організацій. 

 
 

*** 
 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ Т.ЗВ. УПГКЦ 
 
 Лист «Правовірного Синоду УГКЦ» з приводу державної реєстрації 

новоутвореної релігійної спільноти УПГКЦ, надісланий на ім’я прем’єр-міністра Юлії 
Тимошенко, для експертного висновку був направлений для експертного висновку 
через Президію НАН України у Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. 
Сковороди НАНУ. 

 Відділення релігієзнавства, досліджуючи стан і тенденції церковно-
релігійного життя в Україні, вивчило ситуацію в Українській Греко-Католицькій 
Церкві, провело релігієзнавчий аналіз матеріалів щодо реєстрації статуту Вами названої 
«Правовірної греко-католицької Церкви», поданого «Правовірним Синодом УГКЦ», до 
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складу якого входять іноземні громадяни Ілля А.Догнал (Чехія), Методій Р.Шпіржак 
(Словаччина), Роберт Обергаузер (Словаччина) та громадянин України Василь Гітюк. 
Проведеним дослідженням встановлено, що названі особи як ієромонахи Чину Святого 
Василія Великого (ЧСВВ) прибули (після вчиненого ними конфлікту у себе і Чехії) у 
2004 році в Україну із Чехії на запрошення Української Греко-Католицької Церкви. 
Згодом вони увійшли у теологічний конфлікт з єпископатом УГКЦ, очолюваним 
Верховним Архієпископом кардиналом Любомиром Гузаром. Зрештою цей конфлікт 
звівся до звинувачень Глави УГКЦ в «єретичному навчанні», яке «просовує ліберальну 
думку, не згідну з Євангелієм і традицією Католицької Церкви». 

 Відділення релігієзнавства не покликане бути суддею у вирішенні 
богословських проблем. Відтак воно не має наміру вникати у зміст тих богословських 
дискусій, які веде означений «Правовірний Синод», визначати, хто з них є правим, а хто 
помиляється, встановлювати достовірність тієї чи іншої богословської концепції. Це - 
прерогатива Церкви, до якої належать дискусанти. Але той факт, що Апостольська 
Столиця не вилучила Любомира Гузара із числа своїх кардиналів вже говорить сам про 
себе. В його діях і судженнях там не вбачають якусь крамолу. 

 3 червня 2008 року Колегіальний трибунал Сокальсько-Жовківської єпархії 
УГКЦ з карних процесів виніс вироки на першому ступені суду щодо ієромонахів 
Догнала, Шпіржіка, Гітюка та священика Обергаузера, ухваливши, що зазначені особи 
повинні бути покарані великою екскомунікою. Колегіальний трибунал Верховного 
Архієпископа УГКЦ на другому ступені суду, розглянувши 29 серпня 2009 року 
апеляцію названих священнослужителів, застосував щодо них кару великої екскомуніки 
за «незаконне присвоєння уряду та незаконне служіння», «розпалювання бунту та 
ненависті проти місцевого ієрарха Владики Михаїла (Колтуна) і Верховного 
Архієхпископа Києво-Галицького Любомира (Гузара) та підбурювання підлеглих 
супроти них», «нанесення кривди та важкої шкоди добрій славі вищезгаданих осіб та 
інших ієрархів УГКЦ через наклепи», відлучивши їх від Церкви та заборонивши 
виконувати священнодійства. Апостольська Сигнатура у Ватикані, розглянувши 
звернення екскомунікованих, не знайшла жодних причин для втручання у справу і 
скасування вироку Колегіального Трибуналу Верховного Архієпископа УГКЦ від 29 
серпня 2009 року. 

 Відтак вся подальша діяльність екскомунікованих священнослужителів в 
межах Католицької Церкви в Україні або в інших країнах згідно з Кодексом канонів 
Східних Церков вважається неканонічною. 

 Однак ці особи, які були вилучені із Української Греко-Католицької Церкви із 
забороною будь-якої священницької діяльності, проголосили створення своєї Церкви із 
назвою «Українська Правовірна Греко-Католицька Церква», що, по суті, є спробою 
утворення паралельної структури до легально діючої зареєстрованої Української Греко-
Католицької Церкви. Проте реєстрація Державним Комітетом України у справах 
національностей і релігій статуту «Української Правовірної Греко-Католицької 
Церкви», поданого «Правовірним Синодом єпископів», членами якого стали 
екскомуніковані особи, суперечила б не тільки названим вище рішенням Трибуналу 
УГКЦ і Апостольської Сигнатури, а й Кодексу Канонів Східних Церков (ККСЦ), в 
якому, зокрема, постулюється таке положення: «…жодне починання не може 
приписувати назви католицького, якщо не одержить згоди компетентної церковної 
влади» (19-й канон ККСЦ). Українська держава, як це сказано в статті 5-й її Закону 
«Про свободу совісті…», «бере до відому і поважає традиції та внутрішні настанови 

релігійних організацій», а відтак сприймає законним небажання УГКЦ бачити деякі 
елементи із своєї назви у назві іншої релігійної спільноти. 

 Зважаючи на зазначені канонічні положення і керуючись чинним 
законодавством України, яке поважає настанови і ухвали компетентної церковної влади, 
реєстрація статуту «Правовірної Греко-Католицької Церкви», поданого «Правовірним 
Синодом УГКЦ», членами якого стали відлучені із Церкви особи, могла б бути 
негативно сприйнята Українською Греко-Католицькою Церквою і Ватиканом, з яким 
Україна має дипломатичні відносини. Крім того, це внесло б незлагоду і розлад у 
церковно-релігійне життя українських греко-католиків і значно ускладнило б державно-
конфесійні відносини в Україні.  

 Окрім цього, названі іноземні особи, приїхавши тимчасово в Україну, мали б 
шанувати українські закони і дотримуватися статті 24 Закону «Про свободу совісті…», 
яка дозволяє релігійну діяльність їм «лише в тих релігійних організаціях, за 
запрошенням яких вони прибули, і за офіційним погодженням з державним органом, 
який здійснює реєстрацію статуту відповідної релігійної організації». Оскільки названі 
особи внаслідок 

Вироку Трибуналу Верховного Архієпископа і Апостольської Сигнатури були 
екскомуніковані, то їх наступна релігійна діяльність здійснювалася вже за межами 
організації, яка їх запросила, без погодження її з державними органами, а відтак стала 
незаконною. Правонаглядові органи мали б депортувати чужоземних громадян у їх 
країни. До того ж, будучи відлученими від Церкви, вони не мали вже права на будь-які 
священнодійства, а тим більше, як чужоземці, творити на українських теренах якісь нові 
релігійні структури. 

 До того ж, уважно вивчивши Артикули Берестейської унії 1596 року, згідно з 
якими Греко-Католицька Церква ввійшла в єднання з Апостольською Столицею, ми 
фіксуємо порушення цих Артикулів при творення т.зв. Правовірної Греко-Католицької 
Церкви: 1.висвяту в єпископи має здійснювати Верховний Архієпископ-Митрополит 
(такого не було); 2. висвячуються в єпископи Церкви особи руської (цебто української) 
національності (тут маємо іноземців); 3.положення, що «непослушні єпископам 
священики, зокрема й чужинці-зайди, не сміють правити духовні служби в наших 
дієцезіях» (а тут, дивись, ще й якусь паралельну Церкву творять). 

 Відтак Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, розглянувши на своїй Вченій 
Раді 12 січня і схваливши цей експертний висновок., вважає дії Державного Комітету 
України у справах національностей і релігій щодо нереєстрації так званої «Української 
Правовірної Греко-Католицької Церкви» цілком обґрунтованими. Протизаконна 
діяльність іноземних громадян І.Догнала, М.Шпіржака та Р.Обергаузера на теренах 
України підлягає кримінальній відповідальності. При цьому вона є незаконною і 
підлягає кримінальній відповідальності ще й тому (стаття 4 Закону про свободу совісті), 
що розпалює релігійну ворожнечу, провокує нетерпимість до віруючих вже іншої, як 
щодо них, релігійної спільноти. Тому ці іноземці мають бути негайно депортовані з 
України без права ще раз приїздити на її терени, а новоутворена конфесія з такими 
намірами нереєстрованою. 

 Текст Експертного висновку підготували доктори філософських наук, 
професори Анатолій Колодний та Петро Яроцький. Cхвалено Вченою Радою 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. 
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НАУКОВО-ЕКСПЕРТНА ДОВІДКА 

ПРО КОНФЕСІЙНУ ПРИРОДУ КАРАЇМІВ 
І ЇХ ПРАВО НА БУДИНОК КЕНАСИ В КИЄВІ 

 
Довідку підготовлено на прохання громади караїмів міста Києва у зв’язку із 

нехтуванням її права державними організаціями міста на повернення будівлі кенаси і 
небажанням їх навіть вести з громадою розмову з цього питання. 
               В деяких публікаціях книжкової і газетної форми, в міркуваннях державних 
службовців, які опікуються національними і релігійними питаннями, подеколи ще 
побутує версія належності кримських караїмів до єврейства, розгляду їх караїмської 
релігії як різновиду іудаїзму лише на тій підставі, що вони своєю Священною книгою 
мають Старий завіт Біблії. Проте якщо бути строгим у логіці таких міркувань, то тоді до 
іудаїзму слід віднести й християнство, бо ж і в християн Священною книгою є той же 
Старий завіт. Але ж чомусь такими висновками щодо християн означені реципієнти 
караїмізму не користуються.  

Характерним є те, що у кримських караїмів назва народу і віросповідання 
співпадають. Проте інколи помилково ототожнюють етнічних караїмів (якими є тільки 
кримські караїми-тюрки) з караїмами за релігійною ознакою із країн Близького Сходу і 
Півдня Європи (караїми-араби, караїми-євреї, караїми-греки та ін.). Тут караїзм 
поширився у VІІІ-ХІІІ століттях. 

Кримські караїми – один із нечисельних народів світу. Нині їх нараховують 
десь 1200 осіб. Як етнос, вони сформувалися на українських теренах внаслідок 
асиміляції гунно-хазарськими тюркськими племенами більш давнього населення Криму 
і є етнічно-культурним реліктом з традиціями, які сягають раннього середньовіччя. Їх 
варто віднести до тюркської групи алтайської сім’ї народів, а караїмську (як і кримсько-
татарську, кумикську) мову – до кипчаської групи тюркських мов. Нащадки цих 
караїмів входили у гунський та хазарський плем’яні союзи, асимілювали в Криму 
сармато-алан і,частково, гунів. В етногенезі караїв відзнаходять сліди кирків, узусів, 
найманів, карасарів, а потім – половців та інших тюркських племен.  

Шанувальники Старого Завіту («сини Святого Письма») серед тюркських 
племен Криму з’явилися в перші століття нашої ери. У VІІІ столітті караїзм прийняла 
верхівка хазарської держави. Після занепаду у ХІ столітті Хазарського каганату 
кримські караїми зберегли свою самостійність в окрузі Кирк-Йер неподалік від 
Бахчисараю. У Кримському ханстві караїми зберегли самоуправу і визнавалися 
політичною одиницею, якій спеціальним ханським ярликом надавалися різноманітні 
пільги й гарантії внутрішньої та побутової незалежності. Після приєднання Криму до 
Російської імперії кримські караїми стали мігрувати за межі півострова. В цей час їх 
громади з’являються в Києві, Одесі, Бердянську та інших містах України. В ХІХ на 
початку ХХ століття Крим став всесвітнім центром караїмізму. Він навіть посилав своїх 
пасторів до інших країн. 

Шануючи Ісуса Христа і Магомета, кримські караї протягом століть мали 
добрі відносини як з християнами, так і з мусульманами. Кримські хани, галицькі і 
литовські князі, польські королі і російські царі завжди заступалися за кримських 
караїмів. В Російській імперії в паспортах караїмів фіксувалося «віросповідання 
караїмське». Це засвідчує неототожнення в царські часи релігії караїмів з іудаїзмом. Під 
час окупації Криму в роки Другої світової війни німецькі фашисти винищували тут 
євреїв і водночас виявляли лояльність до караїмів, що також може служити аргументом 

на користь того, що караїми, а відтак їх релігія не відносяться до єврейства та його 
релігії іудаїзму.  

В радянську роки діяльність кримсько-караїмських спільнот практично була 
припинена. Останній діючий караїмський храм закрили у 1959 році. Приміщення кенас 
стали використовуватися не за призначенням В побудованому за проектом архітектора 
Городецького приміщенні кенаси в Києві спочатку діяв кінотеатр «Зоря», а потім 
розмістився (і по цей час діє) Будинок актора.  

В роки незалежності України відбувається процес національного і релігійного 
відродження кримського караїмізму. Створюються окремо його національно-культурні і 
релігійні спільноти. Утворена у 1989 році Асоціація кримських караїмів 
«Кримкарайлар» об’єднує низку територіальних товариств. Відродження релігії 
караїмів йде паралельно з їхнім національним відродженням. Для кримських караїмів-
тюрків ці поняття єдині.  

Формування караїмського віровчення відбувалося на теренах Близького Сходу 
в першому тисячолітті нашої ери. Воно ґрунтується на Старому Завіті (переважно на 
книгах Мойсея), але водночас на невизнанні і несприйнятті іудейськогоТалмуду як своєї 
Священної книги. Важливу роль у становленні і оформленні караїмізму як особливого 
конфесійного різновиду відіграло вчення Анана бен Давида (752-840 рр.), який визнавав 
вчення Мойсея, Ісуса Христа і Мухаммеда як вчення трьох пророків. Тому логічно і 
вірно вважати вчення караїмізму, на відміну від іудаїзму, синкретичним. Анан вірив в 
безсмертя душі і в переселення душ, не надавав особливого значення обрядовості, 
зокрема жертвоприношень, заперечував авторитет і роль духовенства. Головне у вченні 
Анана – це право кожного віруючого, маючи особисту відповідальність, на 
витлумачення Священного писання відповідно до свого розуму і совісті, слідування 
тому, що він сам вважає вірним. У всьому цьому вчення Анана відрізняється від того, 
чому вчить правовірний іудаїзм.  

 Караїми запозичили у своє віровчення основні положення перекладеного 
їхньою мовою лише в ХІ столітті Старого Завіту (переважно П’ятикнижжя з його 
Мойсеєвими заповідями). З релігією Старого завіту до караїв прийшли і його імена 
(Мойсей-Муса, Авраам-Ібрагім, Азіарія, Ездра та ін.) У них збереглися водночас і їх 
рідні імена (Бабакай, Бабай, Алтин, Кумиш, Тохтамиш). Водночас кримські караї 
зберігають у своїх віруваннях багато чого із їх давніх форм боговшанування. Бога вони 
називають іменем стародавнього тюркського божества – Тенгри. У віроповчальній 
пам’яті їх залишилися міфічні божества Алуг-Ата (Великий Батько) і Каргал-Ата 
(Батько-Проклинатель). Якщо перший поставав як уособлення добра, то другий – зла. 
Ім’ям доброго божества названий стародавній народний календар «Улуг-Ата-Санава» 
(Рахунок Великого Батька). На випечених коржиках караї зображують Сонце, Місяць, 
зірки. Символом караїмів є дорога піка сенек – танга і щит калкан-тамга. Вони тотожні 
родовими знакам давніх караїв Криму та інших теренів, зокрема роду кудеїв з Алтаю. 
Як і мусульмани, караїми використовують принцип аналогії і вірять в долю. 
Християнську заповідь любові до ближнього караїми намагаються використовувати в 
конкретних справах, керуючись закликом: «Поділись з ближнім хлібом своїм, а бідних 
подорожніх впусти у свій дім». 

Навіть німецькі фашисти визнавали відмінність євреїв-іудеїв та караїмів, бо ж 
вони, вдаючись до винищення представників єврейського етносу, не виявляли це щодо 
останніх.  
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Все це дає підставу для заперечення того, що релігія караїмів і релігія євреїв – 

іудаїзм є тотожними, що іудеї мають право на святині кримсько-караїмського народу. 
Караїмська релігія – це самостійне релігійне віросповідання, яке має офіційну 
реєстрацію як в Державному Комітету України у справах національностей і релігій, так і 
в Комітеті у справах релігій Державної Адміністрації Автономної Республіки Крим. В 
цій реєстрації воно не розглядається як один із різновидів іудаїзму. 

Нині, коли активно впроваджуються в життя ухвали різних владних органів 
України про реституцію церковного майна, вважаємо правомірною вимогу київської 
громади караїмів про передачу їм будівлі кенаси, що знаходиться по вулиці Ярославів 
вал, в якій донедавна знаходився Будинок актора. Передача будівлі якійсь іншій, 
зокрема іудейській, громаді, а тим більше передача її в оренду якійсь нерелігійній 
інституції, буде явно протизаконною і суперечитиме законодавчим документам про 
реституцію церковного майна. Тоді правомірним буде звернення громади караїмів до 
судових інстанцій з метою вирішення питання повернення їм відібраного ще 
комуністичною владою приміщення кенаси і засвідчення неправомірності передачі 
будинку якійсь іншій релігійній чи світській інституції. Відділення релігієзнавства ІФ 
НАНУ дає свою згоду на вияв підтримки громаді в разі судового розгляду питання.  

Київська державна адміністрація має визнати законність розміщення в 
колишньому будинку кенаси саме караїмської громади міста Києва, а не іудейської чи 
якоїсь іншої.  Знаючи караїмів і спілкуючись із їх національними і конфесійними 
спільнотами та організаціями, гадаємо, що, враховуючи свої матеріальні статки, 
караїмська громада могла б вирішити питання спільного користування приміщенням із 
Будинком актора.  
Науково-експертну довідку підготовлено д.філос.н.А. Колодним і д.філос.н.Л.Филипович 
й схвалено на засіданні Вченої Ради Відділення релігієзнавства Інституту філософії 
НАНУкраїни 23 лютого 2010 року(протокол №4). 
 
                                                                    *** 
На початок 2010 року забезпеченість релігійних організацій України культовими 
спорудами становить 71,3 відсотка. В конфесійному розрізі маємо наступне: 
Закарпатська реформаторська церква – 89,9%, УПЦ МП – 85,3%, Римо-католицька 
церква – 91,1%, УГКЦ – 78,1%, Всеукр. Союз об’єднань євангельських християн-
баптистів – 68,7%, Всеукраїнський Союз церков християн євангельської віри -
п’ятидесятників – 70,9%, УПЦ КП – 65,3%, УАПЦ – 62,1%, Іудейські спільноти – 
49,6%, мусульманські організації – 55,7%. За роки незалежності релігійним організаціям 
повернуто у власність та користування біля 4 тисяч культових споруд. Впродовж 1992-
2009 р.р. збудовано їх 5,7 тисячі (лише в 2009 році – 251). У стадії будівництва нині 
більше 2400 культових споруд. На перелік приміщень, які можуть бути Фондом 
держмайна передані релігійним організаціям (а таких 316) претендують УПЦ МП (87), 
РКЦУ (66), УПЦ КП (12), УГКЦ (49), іудейські спільноти (17). Значна частина 
колишніх культових споруд перебуває в комунальній власності. Тут є низка питань, які 
роками не вирішуються. Мінюст України підготував проект Закону «Про повернення 
майна культового призначення релігійним організаціям».  
Нардеп від Партії регіонів Олена Бондаренко заявила, що Янукович розіслав 

запрошення на інавгурацію представникам всіх провідних конфесій і в 
майбутньому, хоч він і прихожанин Московського Патріархату, готовий вести 
рівний діалог зі всіма церквами. «І вже точно, на відміну від Ющенка, він не буде 

давити на церкви, щоб ті єдналися чи роз’єднувалися. Різких рухів не буде» 
(Сегодня. – 24 лютого). 

2009 рік виявився плідним у прийнятті владними структурами документів, які 
полегшують діяльність релігійних організацій. Зокрема відновлене право церков 
і релігійних органгізацій на безоплатне постійне користування земельними наділами 
із земель державної і комунальної власності, релігійним організаціям надається 
можливість одержувати в аренду земельні ділянки і об’єкти державної та 
комунальної власності без використання при цьому конкурсних процедур, які 
донині їх ставили на один рівень із комерційними структурами, вирішене питання 
продовженння терміну перебування в Україні священиків, як здійснюють у нас 
пастирську й іншу релігійну діяльність за запрошенням конфесій.  

Відповідальний за зовнішні зв’язки Римо-Католицької Церкви України єпископ 
Маркіян Трофим’як направив від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій до державних органів країни звернення з проханням «врахувати 
позицію української громадськості, в тому числі й церков та релігійних організацій, 
яка категорично відкидає підтримку Україною на міжнародному рівні і 
впровадження в нашій державі будь-яких ініціатив, спрямованих на пропаганду 
гомосексуалізму і спроб легалізації одностатевих відносин». «Віруючі не мають 
ненависті або ж упередженого відношення до осіб, які мають гомосексуальні 
нахили, але релігійні люди не можуть миритися з гомосексуалізмом, іншими 
аморальними вчинками і їх паропагандою, як явищами духовного і суспільного 
життя». Це звернення було прийняте в переддень розгляду цього питання у січні 
2010 року на сесії ПАРЄ. 

Кабінет Міністрів України прийняв 24 лютого ухвалу, згідно з якоїю тарифи на 
централізоване опалення, постачання гарячої та холодної води для релігійних 
організацій встановлюються на тому ж рівні, як і для населення. Про це 
повідомив Міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій 
Кучеренко. Ці зміни в тарифах внесено до постанови уряду №955 від 10.7. 2006 року 
«Про затвердження порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, 
постачання теплової енергії та послуги з централізованогоопалення і постачання 
гарячої води» і до постанови №959 від 12.7.2006 р. «Про затвердження Порядку 
формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення». В такий спосіб Прем’єр-міністр Уряду виконала обіцянку, дану 
нею під час зутрічі з членами Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. 

Хоч Конституція Росії й закріплює світськість цієї країни, але все більше є фактів 
того, що державною релігією в РФ стає православ’я, а Московський Патріархат 
складовою державного апарату цієї країни. В правлячої в Росії партії з’явився новий 
офіційний документ «Нравственная основа модернизации». Брошурка із ним 
роздавалася лише партійним активістам. Вона починається словами: «Люди в 
стране и народ в целом не могут чувствовать себе комфортно психологически при 
отсутствии или размытости политической мифологии». Незважаючи на закріплений 
Конституцією світський характер російської держави, партія влади вважає, що в 
основі державного будівництва все ж має лежати релігія. В брошурі чітко не сказана 
яка, декількат разів згадується православ’я, а зрештою завершується текст назвою 
якоїсь нової релігії під іменуванням її «патріотизм». «Патріотизм – це громадянська 
релігія сучасного супільства», - сказано там («МК» в Украине. – 24 .02 – 2.03.2010).  
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АКТУАЛЬНА ТЕМА 

 
 

Іоанн Модзалевський 
(архієпископ Уманський, УАПЦ) 

 
ЕПОХА ЗГАЯНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ: 

помилки Ющенка в церковній сфері 
 
Вищі особи української держави ніколи не страждали на релігійну 

індиферентність. Леонід Кравчук увійшов у новітню історію як один із «батьків-
засновників» Київського патріархату. Леонід Кучма, який змінив його на посту 
президента країни, — як опонент Київського патріархату і його очільника під час свого 
першого президентського строку та обережний прибічник помісної Церкви в другому. І 
все-таки випадок В.Ющенка унікальний. На відміну від своїх попередників, третій 
президент України не тільки прагнув активно впливати на процеси в церковній сфері, а 
й спробував повністю приватизувати ідею і бренд «єдиної помісної Церкви». 

Від приходу до влади В.Ющенка українське церковне та експертне 
співтовариство очікувало багато. УПЦ КП та її експерти сподівалися, що з допомогою 
нового глави держави їм удасться якщо не здобути повне канонічне визнання, то 
принаймні стати першою за впливом православною Церквою в Україні. Багато ієрархів 
та експертів УПЦ побоювалися, що В.Ющенко ініціює «нову хвилю гонінь на 
канонічне православ’я». Помилилися і ті, й інші. По суті, президент не зробив нічого. 
Лобіювання інтересів УПЦ КП виявилося малоефективним, а тиск на УПЦ — 
спорадичним і ситуативним. І в пошуках найточнішого епітета до його церковної 
діяльності ми неминуче зупинимося на слові «неефективна». Усе з того, що робив 
третій президент для просування ідеї «єдиної помісної Церкви», завжди закінчувалося 
невдачею. 

У 2005 р. президент вирішив «підштовхнути» УАПЦ до возз’єднання з УПЦ 
КП. У вересні 2005-го відбулися засідання об’єднуючих комісій УПЦ КП і УАПЦ, а в 
жовтні того ж року — засідання спільної конференції єпископату УПЦ КП і УАПЦ, де 
було ухвалено рішення «підтримати процес об’єднання УПЦ КП і УАПЦ в єдину 
Помісну українську православну церкву», для чого було створено спільну 
Передсоборну комісію. Мало того, в документі конференції навіть було названо 
можливу дату проведення об’єднавчого собору — 19 листопада 2005 р. Але ініційоване 
адміністрацією президента об’єднання так і не відбулося. Зваживши всі «за» і «проти», 
єпископат УАПЦ вирішив не поспішати з проведенням об’єднавчого собору. А за 
кілька місяців з ініціативи УАПЦ було поновлено діалог цієї Церкви з УПЦ. У 2005—
2008 рр. президент намагався ініціювати діалог між УПЦ і УПЦ КП. Глава держави 
неодноразово клопотався про його початок перед предстоятелем УПЦ блаженнійшим 
митрополитом Володимиром. Наприкінці 2006 р. відбулася зустріч президента з 
єпископатом УПЦ, де глава держави обстоював своє бачення проблеми вже перед 
більшістю українського єпископату. А в лютому 2007 р. він звернувся з листом до 
предстоятеля УПЦ, де містилася пропозиція створити спільну комісію з УПЦ КП, яка 
могла б обговорити шляхи об’єднання двох юрисдикцій у єдину церковну структуру. 
Проте коли у вересні 2009 р. Священний синод УПЦ вирішив поновити переговірний 

процес з УАПЦ і створити «робочу групу для підготовки діалогу з УПЦ КП», то це 
синодальне рішення було прийняте самостійно, і вже після того, як Ющенко відмовився 
від спроб ініціювати міжюрисдикційний діалог. 

Однак наймасштабнішою поразкою В.Ющенка стали результати візиту до 
Києва патріарха Варфоломія, приуроченого до святкування 1020-ліття Хрещення 
Київської Русі (25—27.07.2008). Президент не став першовідкривачем 
«константинопольської теми». До Константинополя апелювали й попередні глави 
держави — Кравчук і Кучма. Проте саме Ющенко зробив на Фанар головну ставку у 
вирішенні українського церковного питання. Вселенського патріарха зустрічали в Києві 
у форматі, яким личить зустрічати глав держав. Візит супроводжувала масштабна піар-
кампанія в Україні і за кордоном. Але, попри очікування президента, візит Вселенського 
патріарха не посприяв входженню до складу Константинопольського патріархату не 
залежних від Москви церковних юрисдикцій України. І якщо для автокефальних 
юрисдикцій, особливо для УАПЦ, візит Святійшого патріарха Варфоломія став одним із 
важливих етапів у їхньому діалозі із вселенським православ’ям, то для В.Ющенка 
відсутність оперативного результату в діалозі з Фанаром стала ще однією масштабною 
політичною поразкою. Проект об’єднаної помісної Церкви розглядався президентом і 
його командою як один із знакових для його майбутньої кампанії під назвою «Ющенко 
об’єднав Церкву». Проте в церковній сфері президенту пощастило не набагато більше, 
ніж у всіх інших. 

У чому ж полягали головні причини провалу релігійної політики третього 
українського президента? І чому при такій високій увазі до церковної проблематики з 
боку глави держави йому так і не вдалося досягти тут якихось помітних результатів? 

Першою і головною помилкою Ющенка, мабуть, була помилкова 
самоідентифікація з ідеєю «єдиної помісної Церкви», яку президент про всяк випадок 
іще іменував «апостольською». Він так часто і докладно говорив про це, що в багатьох 
церковних діячів склалося стійке враження, що «Об’єднання Церкви» — це 
персональний проект Ющенка. «Єдина помісна Церква» — це «церква Ющенка». І 
навпаки: президент Ющенко — це головний натхненник і «засновник» «єдиної помісної 
Церкви». Поставивши ідею/бренд «єдиної помісної Церкви» в таку жорстку залежність 
від персоналії/бренда «Віктор Ющенко», останній фактично поховав церковний проект 
помісності. Ідея незалежної Церкви почала викликати в мільйонів розчарованих у 
Ющенкові громадян України таку саму стійку алергічну реакцію, як і трипільський міф, 
бджоли та улюблений ющенківський вираз «любі друзі». 

Не додавала довіри до ідеї «єдиної помісної» у церковному середовищі всіх 
юрисдикцій (зокрема й у «рідній» для Ющенка УПЦ КП) і особа брата глави держави 
Петра Ющенка — голови громадської організації «За Помісну Україну». 
Приватизувавши в групі Ющенка «помісну» тему, Петро Андрійович не тільки не зміг 
домогтися в цій сфері конкретних результатів, а й продемонстрував цілковиту 
відсутність конструктивного бачення церковної проблематики. «За Помісну Україну» 
так і не стало ні впливовою політичною структурою, ні діючим науковим чи 
видавничим центром. А єдиним реальним проектом організації була космічна за своїм 
масштабом і трагікомічна за естетичним утіленням виставка «Українці у світі» — один 
із найганебніших художніх проектів у всій новітній історії України. Однак той факт, що 
організацію з невигідною з погляду політичного маркетингу «помісною» назвою очолив 
рідний брат президента, спонукав багатьох до роздумів про можливість майбутньої 
церковної кар’єри Петра Андрійовича. Поповзли чутки, що брат президента нібито став 
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чи ось-ось має стати «таємним єпископом»УПЦ КП(або,за іншою версією,єпископом 
Константинопольського патріархату). Чутки ці неодноразово спростовувалися. І все-
таки, попри ці спростування, багато експертів (і навіть церковні ієрархи) досі схильні 
думати, що певні церковні амбіції Петро Андрійович усе-таки має. Правда це чи ні — 
питання, на яке може відповісти тільки сам Петро Ющенко. Однак сьогодні, коли 
Віктор Андрійович на виборах здобув підтримку лише 5,45% виборців, щира чи 
дипломатична відповідь Петра Андрійовича вже нічого не змінює. Проект «єдиної 
помісної Церкви» як персонального (або «братського») проекту Віктора Ющенка на 
даний час абсолютно безперспективний. А Петрові Андрійовичу так і не вдалося стати 
главою або інтелектуальним лідером незалежної, але канонічно легітимної української 
Церкви. 

Друга помилка Ющенка — це відсутність чіткого розуміння канонічного 
аспекту життя Церкви. Слова і публічні жести Віктора Андрійовича сигналізували: 
релігійні почуття президента справжні. Президент казав про необхідність об’єднання 
православ’я як людина, котра виважила кожне слово. І все-таки назвати Віктора 
Андрійовича воцерковленою людиною, як на мене, було би перебільшенням. Одним із 
яскравих підтверджень цього є саме його дуже туманні уявлення про природу Церкви і 
тих законів, за якими будується її життя. Починаючи свій «персональний» церковний 
проект, президент був переконаний — помирити та об’єднати церковних ієрархів йому 
вдасться вже силою своєї харизми: варто лише кожному з них пояснити, наскільки 
трагічна доля України і наскільки жадана ідея об’єднаної і помісної Церкви, і все відразу 
«само собою» владнається. Пізніше стало зрозуміло, що ініціювати об’єднавчий процес 
силою особистого фактора нереально. Президент почав шукати союзників у самих 
українських церквах і світових столицях православ’я — Москві і Константинополі. 
Проте його партнерів більш ніж бентежили не тільки церковно-політичні наслідки 
створення «єдиної помісної Церкви», а й те, що її творець має дуже туманні уявлення 
про те, що таке сама «помісна Церква». Ющенкові наміри злякали вищих ієрархів у 
Москві й заінтригували, але не змогли системно зацікавити і спонукати до реальних дій 
Фанар. Але справжній провал релігійної політики Ющенка пояснюється навіть не цим, а 
тим нерозумінням, яке спіткало його в самій українській церковній спільноті. Ієрархи 
УПЦ були стурбовані дружбою Ющенка з патріархом Філаретом і спробами лобіювати 
інтереси УПЦ КП. Духівництво УАПЦ було здивоване тим, що президент так багато 
каже про необхідність «єдиної помісної Церкви» і так мало реально робить для втілення 
цього задуму. Наприклад, не популяризує цієї ідеї через спеціальні видавничі проекти, 
телебачення, мережні ресурси. Але хай як це парадоксально, розуміння й реальної 
підтримки президент не знайшов і в УПЦ КП, інтереси якої лобіював. 

Будучи досвідченим адміністратором, патріарх Філарет досить швидко 
зрозумів два важливі моменти. По-перше, Ющенко не «політичний син» Леоніда Кучми 
(як він сам колись про себе сказав), а кабінетний романтик, який не має ні політичної 
волі, ні реального інструментарію влади. А по-друге, його бажання отримати для 
незалежного українського православ’я канонічний статус одного чудового дня може 
порушити питання про відхід одіозної в очах світового православ’я особистості на 
почесний спочинок. 

Константинополь, до якого постійно апелював В.Ющенко, дав зрозуміти: 
Вселенський патріархат відчуває свою відповідальність за долю українського 
православ’я, проте при вирішенні цієї церковної проблеми патріархат діятиме поетапно 
й у рамках канонічного поля. Вселенський патріарх висловив готовність брати участь у 

врегулюванні канонічної кризи в Україні та об’єднанні української Церкви. Але для 
ухвалення остаточного рішення Фанар цікавила не тільки позиція президента, а й низка 
інших чинників. Як до ініціатив В.Ющенка ставиться український політикум у цілому? 
Чи існує неформальна підтримка ініціатив президента серед єпископату УПЦ? І, 
нарешті, чи готові УПЦ КП і УАПЦ пожертвувати своїми конфесійними інтересами, 
щоб здобути канонічність? Президент поспішив запевнити Вселенського патріарха, що 
його повністю підтримує УПЦ КП і УАПЦ, а також значна частина єпископату УПЦ. 
Проте під час свого архіпастирського візиту до Києва в рамках святкування 1020-ліття 
Хрещення Київської Русі в 2008 р. патріарх Варфоломій не тільки не отримав сигналу 
про підтримку «помісних» ідей з УПЦ, а й не знайшов розуміння в глави УПЦ КП. 
Патріарх Філарет погодився змінити привласнений ним патріарший титул на канонічно 
легітимний статус митрополита та глави Київської митрополії у складі Вселенського 
патріархату. Принципову згоду було дано і на інший, не менш важливий, крок — 
входження Української церкви до складу Константинопольського патріархату на правах 
митрополії. Проте коли в ході переговорів стало зрозуміло, що Фанар не може надати 
Філарету абсолютних гарантій обрання предстоятелем, лідер УПЦ КП відмовився від 
досягнутих домовленостей, і втілення константинопольського проекту на базі УПЦ КП 
виявилося нездійсненним. 

Третьою помилкою Віктора Ющенка була спроба створити «помісну Церкву» 
на базі Київського патріархату, ігноруючи самостійність і значимість УАПЦ і не беручи 
до уваги інтересів УПЦ. Від самого початку правління В.Ющенка стало зрозуміло: 
декларуючи рівноправність усіх трьох гілок українського православ’я, президент має 
особливі симпатії до УПЦ КП. На першому етапі бачення В.Ющенка мало чим 
відрізнялося від бачення патріарха Філарета — метою своєї діяльності він убачав 
визнання проголошеної патріархом Філаретом автокефалії світовим православ’ям і, 
насамперед, Константинополем. Проте, коли під час переговорів виявилося, що цей 
план абсолютно утопічний, президент України змінив свою тактику і погодився з тим, 
що найоптимальнішим шляхом до незалежності є тимчасове входження Української 
церкви до складу Вселенського патріархату. 

Утім, і тут президент лобіював інтереси патріарха Філарета. Митрополія в 
складі Константинопольського патріархату має створюватися на базі «УПЦ КП + 
УАПЦ», вважав президент. Життя, проте, засвідчило, що й ця схема — тільки схема. 
УПЦ КП, яку патронує президент, фактично відмовилася від «константинопольського 
вектора». А менш амбіційна й чітко зоорієнтована на канонічне визнання світовим 
православ’ям УАПЦ зайняла в діалозі з Константинополем конструктивну позицію. 
Налагодження спілкування зі світовим православ’ям є для УАПЦ безумовним 
пріоритетом, заявив єпископат УАПЦ. Єпископат УАПЦ готовий розглянути та 
прийняти ті механізми виходу з канонічної кризи, які будуть запропоновані 
Вселенським патріархом Варфоломієм. Отже, стало ясно: українська Церква шукатиме 
порозуміння з Константинополем самотужки — рахуючись із думкою влади, але не 
віддаючи цій думці перевагу, а процеси канонічної легітимації будуть обумовлені не 
«політичною вагою» і зв’язками тієї чи іншої церковної структури, а канонічною 
свідомістю її єпископату, тобто походитимуть із самої самосвідомості Церкви. 

Чи об’єднається українське православ’я? І якщо так, то на базі якої канонічної 
моделі? Чи вважатиме Святійший патріарх Варфоломій правильним і своєчасним 
відродження в Україні Київської митрополії у складі Вселенського патріархату? Чи 
Константинополь знову (як і в 2000 р.) займе вичікувальну позицію, і українські 
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автокефальні юрисдикції будуть змушені розвиватися самостійно? Відповіді на ці 
питання дасть історія, але одне вже ясно: усе це реалізовуватиметься вже без Ющенка, а 
багато в чому і всупереч його ідеологемам і схемам. 

 
 

*** 
 
 
ІВАН ФРАНКО ПРО СВОЮ НЕЛЮБОВ ДО УКРАЇНЦІВ 
 
Відбулися вибори Президента України. І знову українці поставили собі 

підніжку у своєму національному відродженні. Вони в масі своїй проголосували за 
чужоземця, бо жЯнукович –білорус, загально малоосвічену і з кримінальним минулим 
особу. А що гірше – особу, для якої Україна – не святиня, її мова – предмет торгу і 
віддання на поталу концепції так званої двомовності, а в такий спосіб повернення до 
долі, визначеної їй ще ганебним декретом Валуєва . Особу, яка привласнила за безцінь 
хапужним способом і окупувала святу для українців місцину – Міжгір’я, де колись 
знаходилися княжі будівлі і де може знаходитися десь в закопі славна бібліотека 
Ярослава Мудрого. Частина мешканців України із своєї відданості Ющенку, який 
протринькав Майдан і в такий спосіб знеславив український народ, який п’ять років 
тому піднявся на Помаранчеву революцію, за його ж крутійським закликом голосували 
проти всіх і в такий спосіб привели до влади команду, для якої українська Україна 
нічого не варта. Багато продали свої голоси за грошики, хоч їх і давали в мізері. Ще 
Тарас про таких писав: за шмат гнилої ковбаси ти навіть брата продаси. Збереглися в 
Україні ще й нафталіном посипані аборигени від доби соціалізму, для яких ще «Лєнін 
впереди», бо ж їх кумир Симоненко голосування за Януковича видавав за «Ленинский 
призыв». Що цікаво, то такі особи, знаючи твою щиру і віддану любов до української 
України ще й либезять перед тобою, патякують про свободу вияву, демонструють в 
такий спосіб правомірність своїх дій. То ж як любити такий народ?! Хочеться десь 
втекти від нього, щоб не чути і не знати, що він є і що він здатний на таку підлість – 
продати свою Матір, бо ж як в пісні співають: «Україно-Мати, ми твої сини». Подібним 
сволочізмом своїх переповнена наша історія. Хто розбив війська Карла-Мазепи під 
Полтавою? Свої ж вояки із Чернігівщини. Хто формував владу ката України Петра І і 
православно благословляв її? Наші ж митрополити, колишні ректори Могилянки 
Прокопович і Яворський. Хто в так званій громадянській війні нищив українське 
військо? Син Михайла Коцюбинського Юрій. Хто нищив українозорієнтовану Греко-
Католицьку Церкву на Галичині у повоєнні роки? Зрадливе українське духовенство. 
Можна приклади зради продовжувати. Українську Україні зрадив і її Президент 
В.Ющенко, всіляко сприяючи тому, щоб йому на заміну прийшов В.Янукович. То ж 
стовідсотково правим був Іван Франко, коли у пориві відчаю написав про свою нелюбов 
до українців-русинів. «… не люблю русинів, - писав він. - Проти тієї гарячої любові до 
«братнього племені», яка часто бризкає зі шпальт редакційних газет, моя сповідь може 
видатися дивною. Але ж що робити, коли вона правдива? Я вже не в літах наївних і 
засліплених коханців і можу про таку делікатну матерію, як любов, говорити тверезо. І 
тому повторюю: не люблю русинів. Так мало серед них знайшов я справжніх 
характерів, а так багато дріб’язковості, вузького егоїзму, двоєдушності й пихи, що 
справді не знаю, за що я мав би їх любити, незважаючи навіть на ті тисячі більших і 

менших шпильок, які вони, не раз з найкращим наміром, вбивали мені під шкіру. 
Зрозуміло, знаю між русинами декілька винятків, декілька осіб чистих і гідних усякої 
пошани…, але ці винятки, на жаль, тільки стверджують загальний висновок. Признаюся 
у ще більшому гріху: навіть нашої Русі не люблю так і в такій мірі, як це роблять або 
вдають, що роблять, патентовані патріоти. Що в ній маю любити? Щоб любити її як 
географічне поняття, для цього я занадто великий ворог порожніх фраз, забагато бачив я 
світу, щоби запевняти, що ніде немає такої гарної природи, як на Русі. Щоб любити її 
історію, для цього добре її знаю, занадто гаряче люблю загальнолюдські ідеали 
справедливості, братерства й волі, щоб не почувати, як мало в історії Русі прикладів 
справжнього громадянського духу, справжньої самопожертви, справжньої любові. Ні, 
любити цю історію дуже тяжко, бо майже на кожному кроці треба б хіба плакати над 
нею. Чи може маю любити Русь як расу – цю расу обважнілу, незграбну, 
сентиментальну, позбавлену гарту й сили волі, так мало здатну до політичного життя на 
власному смітнику, а таку плідну на перевертнів найрізноріднішого сорту? Чи може 
маю любити світлу будущину тієї Русі, коли тієї будущини не знаю і для світлості її не 
бачу ніяких основ? 

Коли, незважаючи на те, почуваю себе русином і по змозі й силі своїй працюю 
для Русі, то, як бачиш, шановний читачу, цілком не з причини сентиментальної натури. 
До цього примушує мене почуття собачого обов’язку. Як син українського селянина, 
вигодуваний чорним селянським хлібом, працею твердих селянських рук, почуваю 
обов’язок панщиною всього життя відробити ті шеляги, які видала селянська рука на те, 
щоб я міг видряпатись на висоту, де видно світло, де пахне воля, де ясніють вселюдські 
ідеали. Мій руський патріотизм – то не сентимент, не національна гордість, то тяжке 
ярмо, покладене долею на мої плечі. Я можу здригатися, можу стиха проклинати долю, 
що поклала мені на плечі це ярмо, але скинути його не можу, іншої батьківщини шукати 
не можу, бо став би підлим перед власним сумлінням. І коли що полегшує мені нести це 
ярмо, так це те, що бачу, як руський народ, хоч він гноблений, затемнюваний і 
деморалізований довгі віки, хоч і сьогодні він бідний, недолугий і непорадний, все таки 
поволі підноситься, відчуває в щораз ширших масах жадобу світла, правди та 
справедливості і до них шукає шляхів. Отже, варто працювати для цього народу і ніяка 
праця не піде на марне» (Іван Франко. Дещо про себе самого// Франко Іван. Твори. В 20-
ти т. – Т.1.- К., 1955. – С. 27-28). У кожного відданого своїй матері Україні її сина нині 
живе ось такий суперечливий настрій. З одного боку, хочеться все кинути, сказати: 
мастіть собі голову як хочете, дійте як хочете, а я збайдужіло займуся якоюсь своєю 
справою. Але водночас з’являється думка: якщо не ти, то хто? Я при цьому співаю: «За 
Шевченка, за Франка, за рідну Вкраїну будем воювати. І чи впав, чи пропав – двічі не 
вмирати. Гей ви, хлопці, до зброї!». 

 
Професор А.Колодний  

 
 

*** 
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«БОЖЕ, …НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ!» 

  
Виголошені вище мною слова із Українського Гімну нині, як ніколи за майже 

20 років нашої незалежності, звучать надто актуально. Як це не прикро усвідомлювати, 
але Віктор Ющенко – це вже вчорашній день українського буття. Був гаряче очікуваний 
Президент – зник як виповнення бажання на це багатьох тих, хто стояв в 2004 році на 
Майдані й привів його до посади Гаранта. В пресі подеколи його ще називають 
Президентом Майдану. Я не погоджуюся з такими оцінками. Майдан зробив його 
Президентом, але Президентом Майдану він не став. Ющенко зрадив Майдан і віддав 
Україну на поталу донам! Цьому він у різних формах і діях слугував всі п’ять 
років свого президентства. Це – незаперечний висновок! 

Я є одним із тих, хто з першого дня Помаранчу і до його перемоги якщо не 
стояв на Київському Майдані, то приймав неподалік в Інституті філософії НАНУ, де 
працюю, або ж у себе дома бійців-помаранців. Співаючи разом зі всіма «Вставай, 
Україно, вставай», «Разом нас багато, нас не подолати» та ін., я був гордий тоді з того, 
що мій народ проснувя від історичної сплячки, що він виявив своє прагнення до 
розбудови української України. Плакати хотілося, коли бачив мільйонне народне 
зібрання і водночас знав про наявність ще й малих майданів у багатьох містах і селах 
України. Люди самостійно, без якоїсь плати за те виходили на площі й вулиці, 
виявляючи цим свою громадянську позицію щодо паклюження їх волевияву. Саме тоді 
слово «українець» звучало гордо. Народ виступив проти уособлюваних Януковичем 
бандитів і злодіїв, виявивши в такий спосіб свою єдність, бажання жити у вільній країні. 
Коли ми кричали «Ющенко», то цим криком були не за нього особисто, бо ж надто 
мало знали, хто ж він є. Українцям тоді насправді хотілося іншої країни, а не Ющенка-
президента. Але вони повірили, що при ньому держава буде функціонувати за іншим, 
не клановим принципом. Ми тоді дещо сліпо вірили в те, що він постане вождем саме 
Української національно-демократичної революції, яка мала 22 листопада початок, але 
не повинна була б мати кінця.  

Хто б міг думати тоді на хвилі такого всенародного піднесення й обіцянок-
гасел, що Ющенко так швидко й безславно зійде з арени суспільного життя України та 
ще й з такими на завершення антиукраїнськими вибриками? Як росіяни кажуть: «Гора 
родила мышь». Мати п’ять років тому на хвилях Помаранчевої революції величезний 
міжнародний авторитет, рейтинг у понад 60 відсотків і звести його із-за своєї 
бездарності і зарозумілості аж до п’яти могла лише людина, яка, уявивши себе месією, 
гадала, що й за бездіяльність в суспільній розбудові країни українці будуть платити 
йому вірністю. В попутниках у нього ще залишилися галасливі, кон’юнктурні, бездумно 
й безперспективно сприймаючі дійсність галичани типу Кандьора і Григорович, 
розгублені із-за невизначеності свого майбуття особи типу В. Кириленка, усподівані на 
те, що то ще неправда, діячі типу членів партії Українських націоналістів, вірячі в те, що 
їх приютить у разі перемоги, як вдячність за «мочіння Ющенком Тимошенко», особи 
типу Мартиненка чи Кріля. Залишилися ще й ті, кому соромно самому собі признатися 
у помилках свого вибору, в хибності своїх сподівань на вдачу Ющенка.  

Провальний результат Гаранта пояснюється насамперед тим, що він, образно 
скажемо, сідаючи в купе, не з того боку сів і дивився на Україну не вперед по ходу 
поїзда, а назад, коли поїзд вже проїзджав бачене. Він зациклювася на трагедійній історії 
України, її оплакуванні, а не шукав шляхів її нинішнього вивершення, такої її соціально-
економічної розбудови, коли б її громадяни сказали, що шкода, що ми не мали своєї 

незалежності століттями. Провальний результат Ющенка – це також наслідок його 
кумівської кадрової політики, його бездарності із-за своєї самоуявлюваної величі 
працювати з людьми, однодумцями, мати команду вірних друзів, підхід його до всіх, 
хто поруч, як до якихось шмельців, безмовних лакеїв, навіть покидьків із смітника. 
Слушні тут слова шанованого мною Т.Стецьківа з його інтерв’ю газеті «День» (№29-
30): «Ми думали, що він стане тим тараном, який вщент розіб’є стару систему влади і 
прокладе дорогу для модернізації країни. Цей розрахунок не виправдався, бо, ставши 
президентом, він злетів на таку висоту, що перестав усіх чути. Він став богом і месією 
на землі. Якщо до вересня 2005-го (до відставки першого уряду Тимошенко) проводити 
з ним діалог ще можна було, то потім він відгородився від всіх і вся залізобетонною 
стіною. Він почав слухати лише тих людей, які, даруйте, лизали йому руку». 

Обмеженість Ющенка виявилися і в його примітивній релігійній зацикленості, 
що засвідчує вирішення ним питань релігійного життя країни не європейськими, а 
московськими мірками, мисленням рівня середньовіччя. Європа і Ватикан вже каються і 
вибачаються за спалення Дж. Бруно 410 років тому, а Ющенко ще б його спалив. 
Поразка Ющенка спричинена й тим, що він не є господарем свого слова, своїх обіцянок, 
які він, сказавши сьогодні, завтра вже й не пам’ятає, що їх сказав, зокрема свою 
обіцянку, що всі бандити і злодії будуть сидіти у в’язницях. А вони за роки його 
президентства засіли у різних Радах, його слу.жбі або ж тихенько приютилися (як нині 
бачимо, в очікуванні приходу Януковича) у сусіда. Відтак, слово для політично 
покійного Гаранта було «не твердая криця».  

Помилковим виявилося також однобічне бачення Ющенком української 
історії. Він не врахував, що тривале перебування українців в різних імперіях, яке 
знизійшло багатьох із нас від українців до малоросів чи хохлів, а то й взагалі до 
національного безпам’ятства і зведення національного самовизначення до конфесійного 
ідентифікування, формувало в українців різну, часто повністю відмінну регіональну 
ментальність, сприяло протиборчому конфесійному і церковному поділу України. 
Потерпівши нищівну поразку, Ющенко захотів, знову ж із-за своєї амбіційності і 
прагнення в такий спосіб «віддячити» українцям, які повторно не віддали свої голоси за 
нього, «насолити» Україні, зайнявши позицію відсторонення Понтія Пілата (я не 
винуватий у крові праведника цього) й умиваючи руки від президентсько-виборчого 
процесу. Це можна сказати іншими (що проглядається) не сказаними ним на люди 
словами: Україно, ти мене не обрала на новий термін, то я не винуватий в тому, що ти 
віддалася Януковичу. Навіть своїми недавніми явно запізнілими указами про 
відзначення Бандери і УПА він працював на тих, хто боровся з ними. Закликаючи своїм 
прикладом не сприймати переможців першого туру, Ющенко зрештою, без наявності 
будь-який елементів усвідомлення зради цим Майдану, опосередковано закликом своїм 
«не голосувати ні за кого або проти всіх» і останнім підписом про виборчі комісії 
фактично здав Україну на поталу її віковому колонізатору. Оцінку таких «противсіх» 
влучно дав Дмитро Павличко: «Немає позиції проти всіх. У житті суспільства і нації не 
буває такої позиції. Мислячим людям не можна займати таку позицію. Треба мати свою 
родину, своє село, свою націю. Проти всіх можуть бути лише нелюди, які сидять у своїх 
хатах і ненавидять сусідів і весь світ». Ющенко може, грюкнувши дверима, поїхати на 
ПМЖ до Америки, звідки його дружина, чи ж засісти в розбудованих за державний 
кошт Безрадичах, а спантеличені позицією «противсіх» з її неукраїнським наслідком 
українці знову залишаться у розбитого корита. Певне випадкове співпадіння перших 
літер у словах Юда і Ющенко для нас, українців, виявилося роковим, бо ж сутність 
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скоєного цими особами виявилася тотожньою. Це – зрада. І не тільки я так вважаю. Всі 
українці, з ким я в ці післявиборчі дні спілкувався. Переживаєш стан якоїсь 
обпльованості, приниження. «Мали надію на Ющенка. І що? – запитує 86-річна Настя 
Федорів із Угринова - рідного села того ж огероїзованого ним Бендери. – Загубив він і 
надію нашу, і Україну. Тепер каже, що народу буде соромно за свій вибір. А йому не 
соромно? А чи ж не він до цього нас підвів?». 

Боляче, ох як боляче визнавати помилку вибору нами свого лідера. В душі 
плачеш із-за своєї невмотивованої необачності! Сорок днів стояли в холод і слякоть на 
Майдані, брали додому на проживання гінців з різних областей країни з тим, щоб 
довести Помаранч до переможного фінішу. Дали йому в помічники найкращу у всіх 
відношеннях команду і революціонерів-опозиціонерів, і менеджерів-управлінців. І що ж 
зрештою маємо? Тут хочеться дорікнути тим, хто в дні такого національного піднесення 
кінця 2004 року обрав лідером українства таку самонадіяну і самозакохану людину. Не 
було його з нами, коли поставало Товариство української мови ім. Т.Шевченка, 
формувався РУХ, започатковувалася ПОРА. Більше того, він був навіть з протилежного 
боку, названі вище рухи для нього виступали «фашистами». Ви, хлопці-вибиранти, 
шукаючи лідера, врахували його амбітні наміри, але не врахували його можливості на 
здатність бути провідником великолюдної національно-визвольної революції, його 
намір вибудувати «блокпост» можливому реваншу. Проте чогось дивного щодо 
вибирантів у цьому немає. Бо ж майже за двадцять років нашої незалежності тими, хто 
під національно-демократичним прапором якихось партійок проходив до вищих органів 
влади, мало що було зроблено в країні з національно-демократичних перетворень. Ті 
форми і методи роботи, до яких вони вдавалися, а це дискусії, переважно на історичні 
теми, різні заяви і декларації, балачки на рівні Верховної Ради Піару виявилися зрештою 
безнаслідковим пустослів’ям. Враховуючи українські реалії, треба було б працювати у 
сфері громадської свідомості, здійснювати перетворення в ній шляхом освіти і просвіти, 
не шукати героїв (до того ж, подеколи сумнівних) в глибинах нашої історії, а дбати про 
героїку сьогодення на шляхах розбудови незалежної української України, насамперед її 
економічного піднесення, формування оборонної міці. Чи наявними були в ці роки наші 
національно-демократичні газети, радіо- і телепередачі, лекції в масових аудиторіях 
товариств «Знання» і «Просвіта»? Гадали, що основне пробитися в депутати Верховної 
Ради й епізодичними бовканням на її засіданнях можна буде зробити народ українсько 
просвітленним, не враховуючи при цьому те, що працюючі люди не мають часу, щоб 
слухати ці передачі. А заслані в Україну Кисельов і Шустер, користуючись 
розхвалюванною Ющенком наявною у нас свободою слова, обраною ними формою 
телепередач продовжували ще далі розколювати країну в угоду тим, хто їх до нас 
відрядив і хто щедро оплачує їх роботу. Не буду тут говорити про мертво існуючі 
чисельні з національно-демократичними назвами партійки, які турбуються переважно 
про те, як за допомогою красивих слів піднести на щит слави свого лідера й в якийсь 
спосіб провести його ще на п’ять років сплячки до хоч якоїсь Ради. Партійки ці не мали 
(а тому й не діяли) своїх з чітко прописаними технологіями програм підняття українців з 
колін багатовікового російсько-колонізаторського рабства, пробудження їх від 
історичної сплячки, до засину в якій їх, до речі, спритно прилучилася Церква 
Московського Православ’я. То ж, як це слушно наголошує газета «Свобода» (№6), під 
час проходження чергових президентських виборів рафіновані представники націонал-
демократів мали б думати не над тим, як «утримати корону на голові «гаранта», а 
«відповідально й насправді патріотично подумати про розвиток подій на підставі 

відомих і очевидних фактів зради національних і демократичних інтересів з боку цього 
«гаранта». Пристосуванці-демократи при цьому сподівалися все ж на можливу 
перемогу Ющенка, яка тоді гарантувала б їм те, що він із свого можновладного плеча 
скине їм якусь владну посадочку. Протягом п’яти років ми тішилися і упоювалися 
правильними словами і манілівськими розмірковуваннями Ющенка, ніяк не 
перешкоджаючи при цьому в легітимний спосіб реалізації нашими недругами, навіть за 
активної участі, як сказано в Конституції, «єдиного джерела влади» - народу, 
московського сценарію ліквідації України. Це ще й при тому, що гарант за п’ять років 
своєї каденції так нічого й не зробив для законного визначення її державних кордонів і 
гарантування їх недоторканості від нахабно зазираючої на наші терени Московії. «Якби 
після перемоги Ющенко свою команду мобілізував, контролював, тримав, словом - був 
її лідером, - наголошує той же Тарас Стецьків, - ця команда за 5 років могла просунути 
Україну дуже далеко. Але цього не сталося. Він, схоже, думав, що його веде 
паровидіння, що він сам може все, що його мають усі безумовно слухати». Спасибі, 
Тарасе, за відверте визнання: «Він розцінив посаду Президента як визнання своїх 
якихось заслуг. І в цьому питанні ми, польові командири, дійсно промахнулися». 

Я не помилився, коли сказав вище, хоч дехто це заперечує, що Помаранч був 
нашою національно-визвольною революцією. Бо ж перед нами попервах після її 
здійснення мало б стояти завдання не українізації всіх сфер нашого життя, а насамперед 
його деоросіянення, деколонізація. Ставши лідером нації, Ющенко мав би із своїми 
однодумцями скласти програму нашого національного відродження, вибудови 
національної держави, формування української культури, зрештою – і національної 
Церкви. На це він не спромігся, хоч йому й підказували. Все, що робилося в 
національно-відроджувальній сфері, робилося ним стихійно, скоріше для самопіарення, 
вибудови президентських резиденцій там, де колись були гетьманські чи навіть 
митрополичі. Згадаймо форму парадів при відзначенні роковин незалежності, коли 
Ющенко вивершував у різний спосіб себе серед решти присутніх на святі, з його 
погляду, шмельців (в тому числі, до речі, і прем’єр-міністра і голови Верховної Ради 
України). Згадаймо відбудовані для його ж прийомів митрополичі палати на території 
Софії Київської. Згадаймо святкування ініційованого ним недоювілею 1020-річчя 
хрещення Київської Русі. Ющенко відзначав річницю цієї цілком церковної події разом 
із Патріархом Вселенським Варфоломієм, а власне українські церковні першоієрархи і 
християно-конфесійні діячі все це спостерігали або із натовпу запрошених, або ж на 
екрані телевізора. Ющенко взявся одноосібно за творення Об’єднаної Помісної 
Православної Церкви, не враховуючи те, що Українське Православ’я значно 
відрізняється від Московського (як і від Грецького, Сербського та інших), а відтак в 
Україні при її 20% російського населення і такій же кількості зросійщених одна, лише 
власне Українська Православна Церква існувати не може. Мав би бути й екзархат 
Московського Патріархату, а не єдина УПЦ. Вводячи всупереч Законам України і про 
свободу совісті, і про освіту в шкільні програми курс християнської етики, Ющенко не 
враховував цим те, що в школах вчаться діти різних світоглядних і конфесійних 
уподобань і він в такий спосіб вносить не тільки серед дітей підспудну ворожнечу й 
протистояння, а й зрештою - і серед їх батьків. 

У третьому числі редагованого мною часопису «Релігійна панорама» за 2005 
рік у своїй передмові «Ставлення Президента України В.Ющенка до релігії і Церкви» я 
наголошував на тому, що він є віруючою людиною. Проте якщо врахувати як 
неодмінну ознаку релігійності принаймні щотижневі відвідування богослужінь у храмі 
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своєї Церкви, то це віднесення вже треба дещо уточнювати. Оцінюючи на перших 
місяцях свого Президентства Помаранчеву революцію як «Промисел Божий», Ющенко 
(про це ми писали в №11 нашого часопису РП за 2009 рік) постав зрадником цього 
Промислу, розтринькав за роки свого владарювання всі здобутки Помаранчу. Хоч в 
перших своїх публічних заявах Ющенко наголошував, що «ми поважаємо будь-яку 
віру, духовний вибір людини», проте своєю постійною увагою на державному рівні 
лише до християнських церков (на особистісному він мав таке право!), 
антиконституційним впровадженням у світську освіту (адже школа відокремлена від 
церкви) без врахування полісвітоглядності й поліконфесійності країни християнської 
етики, своїми рекламно-піаренними поїздками в дні великих християнських свят по 
храмах лише своєї релігійності і поділом в такий спосіб конфесійних спільнот на 
придержавні і недержавні він забув, що проголошував. Та й благословення він просив 
не від священнослужителя будь-якої конфесії (як обіцяв), а лише від православних і 
чомусь іудейських. Наголошуючи на рівному підході до різних конфесій з тим, щоб 
зберегти «єдність українського народу», своїми орієнтаціями на творення Єдиної 
Православної Церкви без врахування при цьому історичних традицій і екклезіологічних 
засад церковного будівництва він фактично ділив Україну, провокував зрештою 
розгортання в православ’ї України міжцерковних суперечок. Розпочавши з реалізації 
засад відокремлення Церкви і Держави, Ющенко зрештою повернувся до принципу 
відокремлення Церкви від держави, до підміни папоцезарізму цезаропапізмом, 
опосередковано включаючи релігійні спільноти в сферу політичного життя. Цим він 
вивершував себе (згадаймо роздавання ним Віфлеємського вогню в Святій Софії) над 
церковними ієрархами, главами християнських спільнот, прагнув постати як владика 
владик. Можливо й це сприяло тому, що нині ми можемо говорити про політичну 
смерть В.Ющенка. Мало хто йому ще раз повірить!  

Ющенку, займаючи посаду Президента всієї України, потрібно було 
працювати на поєднання країни, а не на ще більше її роз’єднання. Останньому сприяли 
також тактично непродумані його копирсання в нашій історії. Всьому свій час! 
З’являться покоління, зрослі і виховані в роки незалежного буття України, і всі ці 
питання вони розв’яжуть в інтересах її національного відродження і поєднання всіх її 
регіонів.  

То ж в президентській діяльності Ющенка в гуманітарній сфері (про інші не 
говорю, бо ж не для нього були сфера економічного життя і державотворення) мали той 
волюнтаризм, до якого в радянські часи щодо релігії і її спільнот та й взагалі 
суспільного життя вдавався ще Микита Хрущов. Числячись десь в радниках Президента 
з релігійних питань, я (як і мої такі ж колеги) не мав з ним жодної зустрічі з цього 
приводу, а на листи-рекомендації з питань державно-церковних і міжцерковних 
відносин (навіть особисто вручені) не одержував відповіді. Такого ні при якій владі у 
нас не було. Навіть якщо з тобою не погоджувалися, то все одно на твій лист тобі 
аргументовано відповідали, а не, пожмакавши, викидали його (як це мені відомо) в 
урну. 

Зрозуміло, що, прийшовши із сприяння цьому Ющенка на посаду Президента, 
Янукович і його команда сплюндрують ідеали Майдану. Вони про це вже відкрито 
заявляють. Україна знову буде відкинута на роки навіть від тих здобутків, які вона мала 
при Л.Кучмі з його гаслом «Україна – не Росія». Але ще наша славна Леся писала: без 
надії сподіваюсь! Будемо сподіватися, що національно-демократичні сили (але вже без 
Ющенка-зрадника їх!) знайдуть шляхи об’єднання, щоб захистити наявні здобутки на 

шляхах національного відродження, вибудови незалежної і багатої України. Як 
обнадійливо зауважив Дмитро Павличко, «національні, демократичні, людяні й 
християнські сили України готуються до боротьби проти нового московського 
зверхництва та поневолення», бо ж Україна за президентства Януковича, «страшно 
сказати, обернеться на губернію відновленої Російської імперії". Але, не дай Боже, 
знову повірити Ющенку (а він вже надто бажає цього, бо ж може совість нарешті 
проснулася й хоче якось реабілітуватися!) і доручити йому очолювання (до чого він 
почав прагнути) українського національно-визвольного процесу. Втратимо із-за його 
бездарності як лідера й те, що ще залишилося. На совісті Ющенка фактичне знецінення 
діяльності національно-демократичних партій і об’єднань, фактична смерть породженої 
Помаранчем «Нашої України» та й розтринькання всіх здобутків і перспектив цієї 
революції. Куди більше далекогляднішим був за умов свого складного часу Леонід 
Кравчук, ніж за надто сприятливих умов надто самозакоханий і самонадіяний 
домашньо-тепличний В.Ющенко. Як на мене, то ми рано під тиском галичанського 
націоналістичного екстремізму списали з державницької сфери в громадську Леоніда 
Макаровича, саме завдяки прозорливості й оперативності якого Україна стала 
незалежною. Маємо це визнати і пам’ятники йому ставити, а не М.Грушевському чи 
С.Петлюрі, які обеззброїли Україну, а тому на боротьбу із московською навалою тоді 
йшло всього 300 юнаків, а не 300-тисячна українська армія. 

Закликаючи у другому турі або голосувати проти всіх, або ж взагалі не брати 
участі у виборах Президента, себелюбивий Ющенко цим самим (і всі це розуміли й 
говорили йому відкрито, в тому числі й Патріарх УПЦ КП Філарет, і УГКЦ Любомир 
Гузар, і академік-філософ М.Попович, і його ж опікун першого туру Д.Павличко, і всі 
знані лідери українського національного відродження в країні і зарубіжжі) сприяв, 
гадаючи що він розумніший всіх, приходу на Президентство Віктора Януковича. В 
цьому виявилася його явна нехристиянськість, бо ж він патологічно, «біологічно», як 
сказав Л.Кравчук, не любив свого ж прем’єра Юлію Тимошенко. Але ж Христос 
закликав любити не просто ближнього, а навіть ворога! То який же тоді Ющенко 
християнин! Показушний! Та й з ближніх своїх він зненавидів тих, хто з ним виходив на 
Майдан, хто творив Помаранчеву революцію. Серед його ворогів або нелюбів 
Тимошенко, Зінченко, Луценко, Гриценко, Стретович, Тарасюк, Лук’яненко, Стецьків, 
Томенко, Кармазін, Доній, не з ним Д. Павличко, І. Драч, Л.Костенко, Б.Патон, Н. 
Матвієнко і багато-багато представників української еліти. Той же Леонід Кравчук! А 
біля нього ним підібране лише вірне жіноче відділення – дружина Катерина, 
Богатирьова, Ульянченко, Григорович, Ляпіна, Білозір… Академік Мирослав Попович, 
закликаючи Ющенка до порядності, наголосив, що він веде «війну проти жінки, яка має 
честь не відповідати на безпідставну критику-лайку. Незважаючи на логіку політичної 
боротьби, не можна переходити межу, за якою втрачається власна гідність і 
людяність». У своїх виборчих виступах Ющенко нагадував сварливу і брехливу 
нечуєву бабу Палажку, а бабу Параску, яка була уособленням простого українства на 
Майдані і любила його як синочка, взагалі відкинув, не пустив навіть на відзначення 
річниці Майдану. Стидно було за нього, слухаючи його безадресні, «в пустоту» 
моралізаторські телевиступи і спостерігаючи його дріб’язковість й упередженість щодо 
тих, з ким колись був поруч, хто посадив його в крісло Президента! В такий спосіб 
Ющенко не тільки себе, а й всю Україну зробив об’єктом насмішок всього світу, бо ж 
здавна відомо, що коли друзі чубляться, то виграє від того їх ворог.  
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У Е.Войнич вичитав такий вислів: захисник вбивць – сам вбивця. То ж чи не є 

Ющенко таким же самим, як і той, кого він привів у Президенти. Неосвічену і з 
криміналом особу! Левко Лук’яненко наголошував, що ганьбою для України буде 
обрання Януковича її Президентом. «Не спростованим фактом залишається те, що він 
був двічі засуджений за кримінальні злочини – за крадіжку й розбій. Жодна країна світу 
не має глави держави з подібним минулим. Лідер жодної цивілізованої держави не 
сприйме за рівню президента з такою ганебною біографією. І що подумає світ про 
українців, що ми ж такої моралі, як і він!? Оточення Віктора Януковича, яке буде 
визначати його політику, повністю просякнуте ненавистю до всього українського… 
Псевдодослідники з Партії регіонів у своїх творах постійно обливають брудом 
національних героїв, торочать про якусь слов’янську єдність, не визнають українських 
національних церков, а моляться лише в московській. Треба зупинити антиукраїнську 
орду». Помітну роль в цьому відіграв би й В.Ющенко, якби він проснувся для 
перспектив українського відродження, а не волюнтаристськи, без науково-засвідченого 
підгрунтя копирсався в нашій національній історії і на свій обмежений розсуд виставляв 
її на вселюдське сприйняття, не закликав фактично поводитися так, щоб віддати 
Україну в руки ідеологічно забезпеченого Дмитром Табачником Віктора Януковича. 

На завершення скажу, що за п’ять років мої почуття до Віктора Ющенка 
повністю і докорінно змінилися. Якщо в 2004-2005 році я висловлював свою любов до 
нього і всіляко у своїй сфері діяльності допомагав утвердженню його як лідера 
українського народу, то нині, після усього скоєного ним проти української України, я 
всіма фібрами своєї душі ненавиджу його. Не будь Ющенка, ми б уже мали 
українську Україну! На це націлював нас Майдан! Ющенко ніколи не любив 
Україну, бо ж, будучи надто егоїстичною натурою і вірячи у свою месійність, він любив 
себе в Україні. Дивись, він образився на українців, які йому не дали згоду ще на 
п’ятирічну його історичну сплячку і самозакохане любування собою, образився на 
Тимошенко, яка завадила йому вдруге стати бездіяльним Президентом. Із-за цього він 
нас зрадив, продав Україну тим, з ким ми боротися виходили на Майдан. Не вірьмо 
більше Ющенку: він - необов’язкова і підступна особа! Своєю зрадою Майдану він 
спалив себе як українського політика, вивів себе за межі українського політичного 
життя. Складається враження, що він кимось навіть впроваджений в національно-
демократичний рух України, щоб його розкласти і зрештою знищити. В ньому він 
з’явився тоді, коли національні сили набирали значного розмаху у своїй боротьбі за 
українську Україну, ставали всеукраїнським феноменом. Їх комусь хотілося 
знівелювати і розкласти, посварити Україну Західну і Східну, сформувати збайдужілість 
до сепаратистських рухів, передати засоби інформації у ворожі українству руки. Ще 
Ленін, творячи свою «Правду», наголошував, що газета – колективний агітатор і 
організатор. Ми не можемо назвати нині жодної газети (хіба що окрім «Дня» і 
«Свободи»), яка своєю українськістю зрівнялася б із антиукраїнськістю 
проянуковичської «Сегодня». Його рідносільська гезета «Україна молода» своїм 
змістом мені нагадує учня-підлизу, бо ж не дбала вона назагал про українську Україну, а 
вибудовувала її лише в ющенківському виконанні, навіть тоді, коли чітко постало 
питання нашого буття в статусі України чи Малоросії. Я не говорю тут про канали 
телебачення. Всі вони - не наші. Працюючи нібито на відродження українського, 
Ющенко (повторюся тут) піднімав з нашої історії те, що нині є не на часі для цього, що 
ще ділить країну, формує вороже протистояння її регіонів, політичних і конфесійних 
сил. Якщо Кравчук в роки свого президентства випустив на свободу діяльності 

проукраїнські сили, то Ющенко розклав їх, пересварив на дріб’язках, обезсилив, 
спустив до рівня клубів за інтересами, знеособив їх керівництво. Тарас Стецьків 
беззаперечно наголошує: «Націонал-демократії як політичного явища в тому виглядв, в 
якому вона виникала на початку 90-х років м.ст., сьогодні в Україні не існує. Пусто… 
Порожнє місце».  

Хто тепер очолить національно-демократичний рух? Це питання для мене 
нині без відповіді. І таке вже було в нашій історії. Українці самі своїм ставленням до 
вибору Президента втопили українську Україну! І насамперед галичани, які в значній 
кількості (на відміну від донів) голосували проти всіх і не дали до того ж такий відсоток 
участі у виборах, як вірний Януковичу східний регіон країни. Відтерміновуючи свою 
політичну смерть і певно відчуваючи те, що навіть залишки старої команди вже йому не 
довіряють, Ющенко вирішив призначити себе керівником Мистецького Арсеналу. Але 
ж і це його ідея-фікс, бо ж чим Україна може наповнити той Арсенал, щоб він мав вагу і 
привабливість рівня Лувру чи Ермітажу? Тут варто йому згадати мудре прислів’я: не 
трать, куме, сили та сідай на дно. В політичне майбуття В.Ющенка лаконічно окреслив 
його колишній союзник по Харкову Арсен Аваков: «Людина, яка зраджує принципи, не 
має перспективи».  

Я не говорю тут про Юлію Тимошенко. Вона – мужня і може дещо 
самонадіяна політична діячка. Якби Ющенко не заздрив її популярності і вдачі, не 
прагнув до свого лише особистого самовивершення, то цей тандем при позитивному 
сприйнятті його і Українського Помаранчу українцями успішно працював би на 
вибудову могутньої України. До Юлі тяглися українські національно-демократичні 
сили, вона виявляла свою прихильність до української науки і культури, працювала над 
своєю освіченістю, вміла знайти мову навіть з тими, хто спиною обертався щодо нашої 
країни. Юля не проросійська, як це їй з подачі Ющенка стали приписувати його 
галичанські папуги. Проте вона (окрім іншого) не завжди враховувала у своїй діяльності 
місце конфесійного чинника, релігійну самоідентичність українців. А між тим той факт, 
що Турчинов є пастором протестантської Церкви, не всіма сприймався однозначно і на 
її користь. Юля – харизматична й проукраїнська особа на відміну від Януковича, з яким 
соромно буде жити, знаючи, що він – малоосвічений і з таким минулим Президент твоєї 
країни. Але будемо вірити в те, що Україна все ж незабаром проснеться, особливо її 
молодь, і не дасть зганьбити себе. Своїми понад 50-відсотковими голосами (я додаю тут 
і голоси «проти всіх») і перемогою Тимошенко в Києві і 15 областях країни українці 
засвідчили своє несприйняття Януковича як глави своєї держави. Підступними 
методами він здобував свою незаконну перемогу. Маючи совість і знаючи наслідки 
голосування, розмах його ж партією організованих фальсифікацій на Сході України (та 
й не забуваючи свій кримінальний статус) Янукович мав би відмовитися від посади 
Президента, дати згоду на третій тур виборів. Але тоді він був би вже не Януковичем!  

Прокрутивши колесо нашої історії назад в добу Кучми (а то й Союзу), 
Ющенко знову актуалізував питання нашого національного буття. І тут на пам’ять мені 
приходять слова із вірша Б.Олійника: «Та коли запрагнеш стать Народом,// А не 
козачком в крамарука,// Доведеться у Яру Холоднім// Кликати на круг Залізняка.// Та не 
жди, що знов за нас на палі // Діти в Крутах голови складуть.// Не хитруй: вони вже на 
вокзалі. //Уставай… та вила не забудь». Хоч маю вже за 70, але готовий вийти на новий 
Майдан. У мене у вухах звучить майданне «Вставай, Україно, вставай!». А таких як я – 
мільйони. То ж «ще не вмерла Україна!». 
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І на завершення цієї сповіді. Особисто я не належу до якоїсь організаційно 

оформленої структури українства до якоїсь партії чи спілки. Серед провідників таких 
багато осіб із гетьманськими устремліннями. Саме вони (і це є віковою пошестю 
нашого національного руху) розколювали і взаємно протиставляли національно-
демократичні сили тоді, коли їм треба було б об’єднатися для переможного завершення 
започаткованої Майданом Української національної революції. Не стану називати цих 
хлопців поіменно, але хотів би закликати їх позбавитися своїх мізерних гетьманських 
замашок (які в дечому нагадують месійність Ющенка), розпустити свої партії-бульки і 
стати на шлях вибудови однієї потужної національно-відроджувальної організації. 
Як на мене, то очолити її могли б Леонід Кравчук або ж Дмитро Павличко. І ні в якому 
не Віктор Ющенко! Він уже засвідчив свою здатність зраджувати Україну на милість її 
недругам. Я хотів би працювати в такій Партії, виборювати разом із своїми 
однодумцями українську Україну, Україну як національну спільноту, а не як 
адміністративно-територіальну одиницю в межах якогось Євроазійського Союзу. На 
цей час зініціював би проведення (і негайне) Духовного Майдану України, на який 
зібрав би наукову, мистецьку, письменницьку, духовну, національно-політичну еліту 
країни, яка б мала висловити своє несприйняття намірів зібранних в Партії регіонів 
неукраїнських сил торпедувати процесс національно-демократичного відродження 
України. 

Розчарувавшись в українській еліті (вона гідна цього), ми не маємо права 
розчаровуватися в Україні. Помаранч засвідчив, що нами все ж тяжко маніпулювати. 
Наше бажання іншого життя не зникло. Причому це бажання грунтується на 
пробудженому Майданом почутті патріотизму. Воно не дасть згаснути всенародному 
бажанню мати не чиюсь колонію, а українську Українц. Важлива заслуга Майдану у 
тому, що він дав можливість нам відчути, що небажану владу можна здолати. Цей 
досвід треба зберегти. Покоління Майдану, а це була переважно молодь, може 
відтворити його енергетику в організації і проведенні нового етапу Української 
національно-демократичної і певно що й національно-визвольної революції. 

Відтак, Помаранчева революція з її ідеєю утвердження української України не 
була, дорогі українці, нашою з вами помилкою. Помилкою нашою був вибір її 
керманича, передовіра помаранцями реалізації своїх сподівань останньому. Потрібно 
було Всенародним революційним вічем реорганізувати органи державної влади, 
утворити якусь нову народну управу замість пустословної Ради й доручити їй 
керівництво країною. Бо ж при владі (особливо на сході і півдні країни) залишилися ті ж 
і з тими ж орієнтаціями на подальшу долю України. За Ющенка ми мали друге, навіть 
гірше видання кучмізму, але з іншими діючими особами на чолі. То ж відзначаючи в 
листопаді минулого року п’ятиріччя Майдану, Ющенку не було що сказати про його 
велич. Він багато говорив, як про свій здобуток, гарантовану ним свободу, не 
зауважуючи при цьому на те, що саме ця свобода дала можливість силам реваншу 
організовано оговтатися, а зрештою - і перемогти. Певно тому Ющенко знову (кажу 
«знову», бо ж він і відразу після своєї інавугурації, що чомусь тоді не помітили) не 
вийшов до тих, хто стояв на барикадах Майдану і прийшов/приїхав 22 листопада м.р. до 
центру Києва, щоб сказати своє фе своїм керманичам. Колонами міліції останні 
відгородилися від них в Українському домі. Вони вшановували тоді пам’ять Майдану-
покійника, а не його всесвітньої ваги велич. Про це я написав вже в своїй статті 
«Пам’яті Майдану» в №10 часопису «Релігійна панорама». 

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ 

Катерина ЩОТКІНА, 
«ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ» 

 
ВЕКТОР КЕСАРЯ 

 
Будь-яку зміну влади ми уявляємо як рубіж, зміну епох тощо — попри те, що 

змінюється лише купка людей у кріслах перших рядів, а ми всі начебто залишаємося 
такими самими. Особливо в тому, що стосується «глибини душі». Церква і віра — 
настільки глибоке духовне та соціальне явище, що перестановки найвищих крісел у 
принципі не можуть сильно потрясти все її тіло. Про те, що «серйозні наміри» політиків 
стосовно церкви мають мізерний результат, свідчить хоча б провал церковних ідей 
президента, який іде з посади. Політики звично не враховують того факту, що в 
«церковного матеріалу» дуже специфічна опірність. 

Те, що ми з побоюванням дивимося в майбутнє, зокрема, церковного розвитку 
«при новій владі» — почасти інерція уяви. Яку підживлювала передвиборна піар-
кампанія. В.Янукович, на відміну від більшості своїх попередників і менш щасливих 
колег, не намагався переконати всіх, що буде неупередженим у тонких питаннях, 
пов’язаних зі свободою совісті та віросповідання, свято дотримуватиметься принципу 
відділення церкви від держави і навпаки. В.Янукович у цьому питанні, як і в багатьох 
інших, виявився простим і прямим: «канонічне православ’я» не сходило з його обличчя 
впродовж усієї передвиборної кампанії. Вираз «канонічне православ’я» звучить цілком 
визначено для нашого вуха, хоча за нормальних обставин він мав викликати безліч 
запитань. Тому що канон і канонічне визнання, а також наявність чи відсутність у церкві 
благодаті — це досить складні богословські питання, щодо деяких із них ясності немає 
навіть у самому православ’ї. Але в нашому випадку, у промовах наших політиків, 
«канонічне православ’я» — це евфемізм для позначення православ’я «від Москви». 
В.Янукович свого часу наполегливо вказував на свій духовно-синівський зв’язок зі 
старцем Зосимом і відданість його заповіту. «Конфесійні» положення якого зводяться 
приблизно до такого: ніяких справ із Філаретом Денисенком й у випадку найменших 
порухів священнопроводу УПЦ у бік самостійності негайно виходити з 
підпорядкування митрополиту Київському і переходити в безпосереднє 
підпорядкування патріарху Московському. Таким чином, «захист канонічного 
православ’я» зажадає від нової влади зміцнення зв’язків із Московським патріархатом, 
посилення його впливу в Україні і, по можливості, ігнорування інтересів усього того, 
що Московський патріархат оголосив «неканонічним» чи навіть просто «недоцільним». 
Як, наприклад, саме існування Греко-католицької церкви. 

Та основна складність — не існування УГКЦ чи українських автокефальних 
православних юрисдикцій, а насамперед УПЦ. Яка насправді викликає найбільше 
побоювань у Москві. Патріарх Філарет і «уніати» навіть потрібні — бодай у ролі 
жупела, який дає змогу залякувати інакодумців можливістю «розколу» та «унії» і в 
такий спосіб солідаризувати власні ряди. Але що робити з «самостійницькими» 
настроями в «дочірній» церкві? Це питання, яке повинно вирішити московське 
керівництво УПЦ. І якщо при колишньому президенті зробити це було складніше, бо 
виглядало «втручанням у внутрішні справи», то при «дружньому» президенті це буде 
легше зробити. Зрештою, не звикати деяким людям з оточення В.Януковича втручатися 
у справи УПЦ — вони це практикували навіть тоді, коли не були при владі. 
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Загалом у будь-якої влади є два шляхи стосунків із церквою: шлях втручання і 

шлях невтручання. Можлива також політика спорадичного тиску — і демократичні 
принципи порушуються, і результатів ніяких. Тобто цілком недоцільно. Якщо 
припустити, що Віктору Федоровичу, який отримав так багато авансів від Московського 
патріарха і місцевих промосковських владик, ці борги вибачать і він сам про них більше 
ніколи не згадає, то можна було б помріяти про політику невтручання держави в справи 
церкви. І тоді в нас попереду був би справді новий період, оскільки такого поки що не 
було при жодному президентові. У цьому разі слід було б, наприклад, скасувати все-
таки Держкомрелігій (на що спочатку зважився В.Ющенко, але потім передумав — 
адже він і не збирався пускати справи церковні на самоплив), передавши його 
реєстраційні функції Мін’юсту, ведення статистики — Держкомстату, а вирішення 
спірних питань — суду. Такі зміни могли б бути ефективними, якби була гарантована, 
наприклад, неупередженість суду та виконання його рішень. Знадобилися б також деякі 
корективи законодавства. 

Однак така модель взаємовідносин держави і церкви можлива тільки в тому 
випадку, коли й церква дозріла для свободи і вміння її цінувати, і держава готова 
приймати рішення церкви такими, якими вони є, і ні в що не втручатися, якщо тільки 
релігійна організація не порушує закон. А церкви, у свою чергу, не втручаються в 
політичні процеси. Навіть якщо її керівництву здається, що «потрібно рятувати 
Україну», це не може бути виправданням для її роботи на одну з політичних сил. Якщо 
ж нова влада захоче вести «продуману і послідовну» церковну політику — вибирати 
«вектор» і «керувати процесом», їй доведеться зміцнити Держкомрелігій, наділити його 
— бодай напівгласно — трохи більшими повноваженнями й набрати необхідні кадри, 
спроможні як стукати кулаком по столу, так і плести витончені інтриги. У нинішньому 
стані та при нинішньому рівні повноважень цей орган не в змозі вести таку роботу. Як 
це погоджуватиметься зі свободою совісті та іншими принадами демократії? А ніяк. Це 
вибір не на користь «свободи», а на користь «порядку». У цьому випадку методи — не 
наша справа. Незадоволені нехай бухтять у курилці. 

Можна було б припустити, що влада В.Януковича постарається скопіювати 
для України російську модель державно-церковних відносин. Де предстоятель 
«головної» церкви — фактично «третя людина» при владі. Церковне життя поступово 
«обмирюється» у зв’язку з усвідомленням і просуванням своєї «соціальної ролі» та 
«служінням Батьківщині», а громадське життя поступово насичується церковною 
присутністю. При цьому одна цілком визначена конфесія має переваги в питаннях 
власності, доступу до школи тощо. Однак в Україні ситуація дуже відрізняється від 
російської. Тому просто скопіювати цю модель не вийде. Можна лише створити її 
подобу або, швидше, пародію. Не тільки тому, що в Україні немає церковного лідера, 
який мав би такі самі харизму і стремління до влади, як патріарх Кирил. Зрештою, його 
самого можна було б з Москви виписати — щось там було про «Київ як південну 
резиденцію патріарха». Але не допоможе. Будь-яке рішення, прийняте на користь 
певної конфесії в Києві, послідовно саботуватиметься на місцях. Не пройде 
«суздальська» модель перерозподілу майна з УПЦ КП чи УАПЦ. І навіть створити 
щось на кшталт російської експертної ради, яка перевіряє «секти» на тоталітарність і 
деструктивність, скоріш за все, теж не вдасться. 

Тому багато що свідчить про те, що в церковному питанні В.Янукович 
проявить себе прямим наступником Л.Кучми. Почне — змушений буде — лавірувати 
між тим, чого від нього чекають, і тим, що насправді можливо. В українських реаліях 

віддати явну перевагу одному і влаштувати гоніння на іншого — шлях до соціальних 
потрясінь. Використовувати «війну в умах», стимулюючи глибинні пласти свідомості 
виборця та підігруючи «стратегічному партнеру» — це одне. Зовсім інше — домігшись 
влади, балансувати на межі цієї війни. Релігійні війни — дуже незручний у 
використанні інструмент. Надто швидко виходять з-під контролю й охоплюють не 
враховані планами території. Втім, чи розуміє це нова влада? 

Зрештою, коли нова влада досхочу натопчеться по старих граблях, церковні 
організації не чекає нічого страшнішого, ніж труднощі з реєстрацією, отриманням 
землевідведення чи поверненням культової будівлі. Нова влада — і державна, і місцева 
— як і раніше, «співробітничатиме» з архієреями. Переважно шляхом «матеріального 
стимулювання». Навіть до прихованих погроз справа дійде навряд чи. Для 
систематичних гонінь потрібна система, якої у нас, слава Богу, немає. Певні небезпеки 
залишаються з нами. Вони не нові й поки що непозбутні. Стосуються вона насамперед 
не «традиційних» церков і релігій, які мають традиційний вплив на суспільство та 
державний апарат, а організацій протестантського спрямування та нехристиянських 
деномінацій. Але їхня доля залежить не стільки від перших осіб країни, скільки від 
законодавчих ініціатив і рішень. 

 
*** 

 
ІНАВГУРАЦІЯ ПІД РЕЛІГІЙНИМ ПРАПОРОМ  

 
                Заздалегідь із інформації «ДТ» стало відомо, що майбутній президент 
України планує підкріпити свій імідж «православного президента» урочистим 
молебнем у Києво-Печерський лаврі, який передуватиме інавгурації. На молебні 
очікують гостей. Зокрема, запрошення, разом із керівниками своєї країни, отримав 
патріарх Московський  і всієї Русі 
Кирил. Відповідно до сценарію, 
молебень очолить митрополит 
Київський Володимир (Сабодан). 
Патріарх Кирил, якщо він погодиться 
відвідати Київ, буде присутній як 
гість. За ідеєю, звісно, молебень мав 
би очолити він сам — як старший 
архієрей і глава церкви. Але це було 
б... недипломатично. (Стаття 
писалася до події. Насправді Кіріл 
знехтував цією не дипломатичністю й 
фактично очолив богослужіння – РП). Cам факт запрошення також про дещо 
свідчить. Адже йдеться не про сімейне торжество, на яке запрошують друзів дому, а 
про державну подію — свого роду «великий корпоратив», на який запрошують 
ділових партнерів. І жодне запрошення не випадкове. Зокрема, цей жест свідчить про 
те, що майбутній президент України вирішив підтримати в масах свій імідж не просто 
«православного», а «цілком конкретно православного» президента. Тобто не тільки 
наступити на граблі, вздовж і поперек сходжені його попередником, а при цьому ще й 
притупнути. 
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Втім, якщо говорити про інавгурацію, то на свою посвяту на посаду 

В.Ющенко запрошував Вселенського патріарха Варфоломія. І віддавав перевагу 
молебням у Софійському соборі, куди стікалися представники різних християнських 
церков України. Це було символічно до дрожу, а перед символізмом президент  
Ющенко ніколи встояти не міг. Майбутній президент Янукович не марить «висотами 
духовності», він твердо ступає «по-своєму». Проте патріарха Кирила не звинуватиш, 
як Віктора Федоровича, в нечулості до символізму. Тому його присутність на 
інавгурації була ймовірною. Мабуть, що жоден інший лідер — включно з 
російськими державними керівниками — не зробив для перемоги Віктора Януковича 
так багато, як патріарх Кирилл своїм літнім 2009 року візитом в Україну. Цей візит, 
по суті, перетворився на перший акт передвиборного спектаклю В.Януковича. 
Розділивши турботу - не гріх розділити й тріумф. Причому якщо для інших частин 
російського тріумвірату перемога В.Януковича, за твердженнями скептиків, є 
рівнянням з декількома невідомими, то для патріарха Кирила – це незаперечний 
привід принаймні для задоволеної усмішки в бороду. 

Можна було не сумніватися, що в день інавгурації на передуючому молебні 
можна буде побачити дуже візантійський сюжет єднання церковного і світського, 
розтиражований телебаченням. Сюжет, досить популярний і обкатаний у Росії, який у 
нас досі був презентований неоковирно. Президент Кравчук поруч із патріархом 
Філаретом виглядав одіозно. Президент Кучма поруч із будь-яким главою церкви — 
недоречно. Президе.нт Ющенко зі своїми незграбними церковними прожектами — 
смішно. З участю будь-якого президента такі ТВ-сюжети викликали роздратування, а 
не розчулення. Адже і в Росії тільки патріарху Кирилу вдалося облачити державно-
церковні відносини у щось по-цареградськи блискуче. Недарма він витратив стільки 
власної чарівності на Віктора Януковича. Тепер ми отримуємо в державні лідери 
людину, котра прийшла з готовим іміджем «православного президента». Втім, у цій 
стислій фразі зачаївся камінь спотикання. Чи може собі дозволити людина, котра 
претендує на роль лідера нації, називатися «православним президентом», якщо 

його нація виражено поліконфесійна? Причому неправославні становлять дуже 
солідну її частину. Як і будь-яка інша людина, Віктор Янукович може 
сповідувати будь-яку релігію, але, як президентові, йому, напевно, слід було б 
залишатися поза всім тим, що досі розділяє, а 
не об’єднує його країну. 

Імідж «православного президента» 
зіграв свою роль в обранні В.Януковича. Для 
більшості «канонічних православних» — від 
владик до бабусь і дівчат, які відвідують 
сусідню церківку, — він просто «істинно 
віруюча православна людина». На Афон їздить. 
Духівник у нього в лаврі. Пожертвування щедрі 
роздає. Їх не бентежить, що всі в цій країні — 

від дівчат до бабусь — знають і про його 
паломництва, і про його пожертвування. 
Що навіть скромні молебні ще далеко не 
президента В.Януковича обов’язково 
супроводжувалися фотографом, а 
фотосесії викладались у відкритий 
доступ в Інтернет, в пресу, а не 
поповнювали сімейний альбом. Нікого 
не бентежить публічність у такому 

інтимному питанні, яка, фактично, 
перетворює пожертвування на гонорар, а 
священиків, приютських дітей і навіть 
цілих глав церков — на старанних 
статистів піар-шоу.  Нікого не бентежить 
— ні глядачів, ні самих статистів. 

Про те, що «Україна — не 
Росія», любили говорити останніх п’ять 
років. У  наступні п’ять років нам 
доведеться дізнатися, в яких саме 
питаннях і сферах життя це  твердження 

працює, а в яких — ні. Президентові, 
який прийшов до влади під 
релігійним прапором, що розділяє 
його власну країну (зате забезпечує 
підтримку в іншій країні), 
доведеться зіштовхнутися з 
безліччю неприємностей у себе 
вдома. Від чого рідній домівці теж 
навряд чи буде радісно. Попри гарні 
церковно-політичні шоу і, нарешті, 
хоч десь, на невеличкій ділянці 
столиці, був прибраний сніг. Нею 
стала Києво-Печерська Лавра. 
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ЦІКАВІ ІНТЕРВ’Ю 

 
 
 
 

ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТ  І  ІСЛАМ 
 
 
Нижче подаємо інтерв'ю з католицьким священиком, директором 

Інституту міжрелігійних досліджень при Папському Григоріанському 
університеті, професором Феліксом Корнером. 

 
- Розкажіть, будь ласка, про Вашу діяльність. - Я викладаю в 

Папському Григоріанському університеті в Римі, який належить єзуїтам, а також 
керую його структурним центром з підготовки міжконфесійних зв'язків, ISIRC. 
Молоді християни, іудеї, мусульмани та інші віруючі навчаються разом. Вони 
стають дипломованими фахівцями в області міжрелігійного порозуміння і 
співпраці.  

- Яке загальне число мусульман в Європі, і який точний метод їх 
підрахунку? Чи можемо ми покладатися на цифри, озвучені самими 
мусульманськими лідерами? - -Коли я жив в Анкарі, мені було дивно чути, як 
турки говорять щось на кшталт: «У Німеччині нас близько чотирьох мільйонів». 
Так, це перебільшення. І насправді здається, що обом сторонам подобається 
працювати із завищеними даними про мусульман! Але суть в тому, що ми 
можемо навчитися говорити з нашими мусульманськими сусідами, ми можемо 
навчитися починати спільні проекти, ми можемо навчитися свідчити про свою 
віру перед ними і про свої спільні цілі перед невіруючими.  

- Чи справді сьогодні десятки тисяч європейських християн 
переходять в іслам? З іншого боку, скільки мусульман переходить в 
християнство? - Для деяких мусульман є обов'язковим веління Магомета 
вбивати кожного, хто залишить іслам. Отже, новонавернені з ісламу в 
християнство вважають за краще мовчати про своє нове життя. Я знаю кілька 
глибоко вкорінених у вірі чоловіків і жінок з мусульманських сімей, які стали 
католиками. Їх не варто навертати з суто зовнішніх мотивів. Їм потрібен час для 
духовного процесу, в якому вони можуть відчути, чим вони ризикують, стаючи 
учнями Христа. Якщо вони залишаються вірними за роки підготовки, вони 
розуміють, що вони не можуть стати справжніми християнами без примирення. 
Їм потрібно примиритися з ісламом! Їм потрібно примиритися зі своїми власними 
сім'ями і з Церквою, яка часто показує себе з неприємної сторони. Всі ці кроки до 
примирення можуть відбуватися, я знаю чоловіків і жінок, переображених Духом 
.Христа, спокійних і готових служити.  

- Як Ви ставитеся до перетворення порожніх храмів на мечеті? - 
Мусульмани часто розуміють свою релігію і Тіло Христове, Святу Церкву, як 
щось дуже схоже, як дві форми монотеїзму. Якщо ми нагадуємо їм, що Церква - 
це фактично прояв живого Христа і що кожна церковна будівля - це частина 

цього незамінного свідоцтва, наші мусульманські сусіди розуміють, чому ми не 
хочемо, щоб ці свідки в камені змінювали своє значення.  

- Нинішній міжконфесійний діалог дає великі переваги 
мусульманам: в межах християнського світу їх місія не знає ніяких 
обмежень. Чи виграють що-небудь римо-католики від подібного діалогу? - 
Звичайно, Церква працює не для себе, але для свого Господа. Тому ми не повинні 
оцінювати свою діяльність з точки зору того, що виграють римо-католики. Але 
ми завжди повинні питати, заважаємо ми або допомагаємо поширенню Царства. 
Те зростання, яке ми відчуваємо в міжконфесійному діалозі, полягає в тому, що 
християнство чіткіше представляється в мусульманській проповіді й науці. 
Євангеліє більше не представляється як спотворений варіант Об'явлення, але як 
свідчення Христа в історії. І якщо мусульмани точно представляють 
християнство, то у кожного є можливість вибору.  

- Що Ви скажете про будівництво католицької церкви в Саудівській 
Аравії? Нещодавно православні християни в Москві торкнулися цієї 
проблеми у зв'язку з планами Саудівської Аравії спорудити мечеть в Москві, 
і вони отримали відповідь, що плани з будівництва храму в Саудівській 
Аравії були схвалені. - У Саудівській Аравії є багато працівників на ниві 
Христовій, які гостро потребують пастирської опіки, свободи дотримуватися 
своєї віри, свідчити про неї і здійснювати богослужіння. Єпископ Гіндер 
Аравійський здійснює дивовижне служіння, смиренно слідуючи зі своєю 
паствою, яка все ще страждає від неймовірних обмежень. Ми повинні запитати 
його, чи можуть вони побудувати церкву. Християнам в цих регіонах 
допомагають не розпливчаті судження здалеку, але чесний обмін думками з ними.  

- Чи повинні християни в мусульманських країнах мати такі ж права, що 
і мусульмани в християнському світі? Чи треба детально обговорювати це 
питання під час проведення ісламо-християнських співбесід? - Це питання слід 
вирішувати не на рівні «око за око чи зуб за зуб». Кожній людині має бути надане 
право жити, свідчити і навіть змінювати свою релігію. Католико-мусульманський 
форум включив в свою підсумкову декларацію право всіх людей обирати свою 
релігію і навіть публічно дотримуватися її. Це щось більше, ніж слова. Делегації 
повернулися додому і їм довелося зіткнутися зі своїми одновірцями. Вони змогли 
прочитати текст, який підписали їхні лідери. Тепер їм треба пояснити його. І я 
знаю одного великого муфтія, який звернувся до своїх людей: Те, що ми вимагали 
за комуністів - державної практики, ми повинні дарувати всім меншинам теж. 

 
Католицький часопис CREDO 
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АТЛАС РЕЛІГІЙ УКРАЇНИ 
 
 
 
Під такою рубрикою редакція часопису започатковує видрук статей 

авторів з кожної області України з коротким описанням ними історії релігійного 
життя регіону, поданням інформації про його сучасну конфесійно-церковну 
карту. Першу статтю за нашим замовленням написав Начальник Управління з 
питань національностей і релігій Львівської облдержадміністрації Роман 
Кураш.  

 
 
 
 
 

ЛЬВІВЩИНА РЕЛІГІЙНА 
  
Нацей час до складу Львівської області входять 1992 населені пункти. 

Станом на початок 2010 року в області діє 2942 релігійні організації зі статусом 
юридичної особи. Згідно з розробленою Держкомнацрелігій України 

класифікацією вони належать до 36 
конфесій, релігійних напрямків або 
течій. Релігійна мережа у Львівській 
області станом на 1 січня ц. р. 
представлена 36 віросповідними 
напрямками, в межах яких діють 2821 
релігійних громад, 5 центрів та 21 
управління, 52 монастирі, 23 місії, 2 
братства, 18 духовних навчальних 
закладів, 1113 недільних шкіл. 
Справами церкви в області опікується 
2564 священнослужителі. Релігійні 

організації видають 23 церковні друковані засоби масової інформації. Для 
богослужінь релігійні організації використовують 2186 культових і 
пристосованих під молитовні потреби споруд. В області станом на цей час є 2186 
культових споруд, які використовуються за призначенням, в тому числі 1790 – 
передані релігійним організаціям за рішенням органу державної влади, а 396 – 
збудовані у 1991-2009 роках. У 118 храмах відбуваються почергові богослужіння.  

 Найбільш поширеною релігійною структурою області є Українська 
Греко-Католицька Церква (УГКЦ), яка має сформовану інфраструктуру та 
значний кадровий (священичо-богословський) і загальнолюдський (мирянський) 
потенціал вірних. На Львівщині до її складу входять 1562 релігійні організації, 
один центр, 10 управлінь, серед них – Львівська архієпархія {правлячий архієрей 
– архієпископ Ігор (Возьняк)}, Самбірсько-Дрогобицька єпархія {очолюють 
єпископ-ординарій Юліан (Вороновський) та єпископ-помічник єпископ Ярослав 
(Приріз)}, Стрийська єпархія {очолюють єпископ-ординарій Юліан (Гбур) та 
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єпископ-помічник Тарас (Сеньків), який 20.01.2010 р. був іменований папою 
Римським Венедиктом ХVІ Апостольським адміністратором Стрийської єпархії 
УГКЦ)}, Сокальсько-Жовківська єпархія {очолює Михаїл (Колтун)}.  

Загалом в області УГКЦ мала 1496 релігійних громад (963 
священнослужителів, в т. ч. 14 - іноземці), 37 монастирів, 766 насельників, 11 
місій, 7 духовних навчальних закладів (672 слухачів), 634 недільні школи, 13 
періодичних видань. 

Доволі потужним є забезпечення УГКЦ сакральними спорудами, що 
перебувають у різних формах використання. Так, на початок 2010 р. в області 
вона мала 1240 будівель (серед яких 608 – пам’ятки архітектури), зокрема у 
власності – 971, у користуванні – 248, у т.ч. почергово – 197, під молитовні цілі 
пристосовано 21 приміщення. За роки незалежності вірні УГКЦ спорудили 217 
сакральних споруд, 141 будуються, наявні 35 орендованих будівель, у своєму 
розпорядженні мають 493 колишні некультові споруди, в т. ч. 340 передані 
віруючим. До речі, у 1939 р. на теренах сучасної Львівщини було 1308 греко-
католицьких храмів, 830 священнослужителів, 40 монастирів. Кадри для Церкви 
готували Львівська духовна семінарія та Богословська академія. Очевидним є 
кількісне та якісне зростання сучасної УГКЦ порівняно з 1939 роком. Цікаво, що 
станом на 1991 р. в області діяло 907 релігійних громад УГКЦ, в т. ч. 445 – без 
реєстрації. 

 З перших років незалежності України на Львівщині почали активно 
розвиватися структури православних церков. Зважаючи на те, що 
міжконфесійна мапа області, в основному, вже сформована, варто констатувати 
той факт, що майже половина всіх релігійних організацій області – православні 
(866 релігійних організацій). Зокрема, Українську Православну Церкву 
Київського патріархату (УПЦ КП) в області представляють дві єпархії – 
Львівсько-Сокальська {правлячий архієрей – митрополит Львівський і 
Сокальський Андрій (Горак)} і Дрогобицько-Самбірська {очолює єпископ 
Дрогобицько-Самбірський Матфей (Шевчук)}. До складу єпархій входять 456 
релігійних організацій, зокрема 450 громад (обслуговують їх 319 
священнослужителів), один монастир в Червонограді (4 черниці), одна місія, 2 
духовні навчальні заклади, в яких 88 слухачів здобувало духовну освіту, 216 
недільних шкіл, 2 періодичні видання.  

Єпархії УПЦ КП на початок цього року мали на Львівщині 197 
культових споруд, з яких у власності – 133, 48 – пам’яток архітектури, 48 – у 
користуванні, 16 пристосованих під молитовні. Впродовж 1991-2009 рр. вірними 
Церкви збудовано 61 культову споруду, 36 – будуються, передано Церкві 33 
колишні некультові споруди.  

 Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ) на теренах 
Львівщини має Львівську єпархію {правлячий архієрей – архієпископ Львівський 
Макарій (Малетич)}, до складу якої входили 374 релігійні організації, одне 
єпархіальне управління, 371 релігійна громада (228 священнослужителів), один 
монастир в с. Ушня Золочівського району (3 ченці), братства, духовний 
навчальний заклад (57 слухачів). Діялио 159 недільних шкіл, виходили 2 
періодичні видання. Львівська єпархія УАПЦ використовує 167 будівель, 107 із 
них перебуває у власності (50 – пам’ятки архітектури), 42 – в користуванні, 18 – 
пристосовані під молитовні. Протягом 1991-2009 рр. Церква звела на теренах 

області 66 храмів, 35 будується, вірним передано 24 колишні некультові споруди. 
Керівництво Церкви позитивно вирішує питання про передачу їй приміщень для 
облаштування духовної семінарії та єпархіального управління у м. Львові.  

Українська Православна Церква Московського Патріархату (УПЦ 
МП) в області має Львівську єпархію {правлячий архієрей – архієпископ 
Львівський і Галицький Августин (Маркевич)}. В її складі діють 64 релігійні 
організації, а саме: управління, 60 громад (59 священнослужителів), два 
монастирі, 25 недільних шкіл, три періодичні видання. Церква володіє 14 
культовими спорудами (12 – у власності, 8 – пам’яток архітектури, 1 – в 
користуванні). Упродовж 1991-2009 рр. вірними Церкви збудовано 7 культових 
споруд, 2 – будуються. Для богослужіння вірні УПЦ МП області орендують 11 
приміщень. Церкві передано 13 колишніх некультових церковних споруд. При 
храмі свмч. Георгія у м. Львові діють Вищі богословські курси. Актуальною для 
керівництва єпархії та вірних УПЦ МП в області є виділення земельної ділянки у 
м. Львові для будівництва кафедрального собору й адміністративних приміщень 
Львівської єпархії УПЦ МП, низки земельних ділянок для будівництва храмів 
громадами вірних УПЦ МП, закріплення земельної ділянки за монастирем в 
Турківському районі.  

 До інших православних релігійних організацій, які діють в області, 
належать Автономна православна громада св. ап. Івана Богослова у м. Львові 
{настоятель – єпископ Петро (Петрусь)} і Німецька готська православна 
громада у м. Львові. Як зауважив член правління Української асоціації 
релігієзнавців, керівник обласного осередку УАР С. Т. Боруцький, у Львівській 
області в 1939 р. налічувалося 5 православних храмів, вірних яких духовно 
опікували 8 священослужителів. На початок періоду відродження структур УГКЦ 
в області (1989 р.) православних громад в області налічувалося загалом 1269, 
зокрема понад 500 – зареєстрованих за останні 3 роки.  

 Римсько-католицька церква (РКЦ) в Україні на теренах Львівщини 
має Львівську архідієцезію, яку очолює митрополит Львівський Мечислав 
Мокшицький, вірні якої мають 34 релігійних організацій, а саме: один центр, 4 
управління, 13 релігійних громад (90 священнослужителів, у т. ч. 39 - іноземців), 
11 монастирів, 4 місії, Вищу духовну семінарію св. Йосифа в смт Брюховичі. 
РКЦУ має 109 костелів (26 – пам’ятки архітектури), 22 – в користування, 82 – у 
власності За роки незалежності України збудовано вірними церкви в області – 6, 
будуються – 4 культові споруди, віруючим передано 24 колишні некультові 
споруди. Керівництво Церкви та її вірні мають певні претензії до органів місцевої 
влади стосовно окремих колишніх культових споруд, що належали Церкві і 
використовуються не за призначенням або використовуються вірними інших 
конфесій.  

 Традиційною для Львівщини є життя і служіння вірменської 
національної меншини, об’єднаної довкола церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
у м. Львові Вірменської Апостольської Церкви (ВАЦ) (правлячий архієрей – 
архієпископ Грігоріс Буніатян), настоятель громади о. Тадеос Геворгян. Громада 
активно облаштовує свій храм, проводить реставрацію унікального фрескового 
розпису інтер’єру собору, прилеглу територію. Діяльність іншої громади 
Вірменської Католицької Церкви з часу реєстрації її Статуту у 1991 р. 
залишається непомітною.  
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 Доволі різноманітним залишається протестантське релігійне 

середовище, адже його презентують більше 300 релігійних організацій. Серед 
них наступні: Всеукраїнський союз церков Християн віри євангельської (89) – 
голова його єпископ Ляховський Роман Іванович. При церкві діють Львівська 
богословська семінарія та заочний Біблійний інститут; Всеукраїнський союз 
об’єднань Євангельських християн-баптистів (79) - голова його єпископ 
Романюк Іван Миколайович). При Церкві діють Українська баптистська 
теологічна семінарія, Львівський біблійний інститут і Західно-Український 
богословський коледж; Українська уніонна конференція Церкви адвентистів 
сьомого дня (27) - президент її Коржос Борис Костянтинович; релігійна 
організація Свідків Єгови в Україні (56) - керівник її Управлінського бюро є 
Юркевич Роман Кирилович. До протестантського і неопротестантського 
середовища Львівщини також належать Церква євангельських християн в дусі 
апостолів в Україні, Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони), 
Біблійна баптистська церква, незалежна релігійна громада ЄХБ, християнське 
братство «Нове життя», релігійні громади Божої церкви ХВЄ «Сіон», «Ковчег», 
«Божий покров» (усі - Львів), «Життя» (Новий Розділ), релігійні громади «Добра 
новина» (Борислав, Дрогобич, Трускавець), «Церква науки Ісуса Христа», 
«Гефсиманія» (усі - Львів), братство «Добра новина» (Трускавець), релігійні 
громади Повного Євангелія «Джерело життя» (Львів, Стрий, Дрогобич, Комарно, 
Сколе, Самбір), «Божа любов» (Львів), «Царство Боже» (Белз), «Еммануїл» 
(Трускавець), братство «Від віри до віри» (Львів), релігійні громади 
християнської євангельської Церкви Живого Бога (Львів, Соснівка, Стрий), 
«Благодать» (Сокаль, Червоноград), «Церква Ісуса Христа», «Нове покоління» 
(Львів), «Посольство Боже» (Львів, Червоноград), «Відродження» (Львів), 
релігійне братство «Живе слово» християнських євангельських церков України 
«Відродження», центр Об’єднання християнських церков України 
«Відродження», релігійні громади Братської євангельсько-лютеранської церкви 
(всі - Львів), адвентисти суботнього спокою (Червоноград), Німецька 
євангельсько-лютеранська церква у Львові, Українська лютеранська церква, 
Всесвітня апостольська церква (Новояворівськ), Вільні дослідники Святого 
Письма (с. Грибовичі Жовківський район), «Христове спілкування», «Нова 
церква», «Епіфанія», «Більша благодать» (всі - Львів), релігійна громада 
християнсько-пресвітеріанської церкви «Приумноження» (Львів).  

 В області діють також 6 іудейських релігійних організацій України та 
3 релігійні організації прогресивного юдаїзму. Характерно, що станом на 1939 р. 
на теренах області діяли 112 іудейських громад.  

 Серед інших релігійних організацій сучасної Львівщини – дві 
мусульманські громади, які репрезентують Духовне управління мусульман 
України та незалежну спільноту мусульман, по одній громаді Товариства 
свідомості Крішни, буддистів, релігійної місії Чайтанії, релігійної громади «Вітер 
Надії» у м. Львові, 5 громад РУНВіри та громада українських язичників 
«Галичана».  

Своє місце на релігійній мапі Львівщини мають три міжконфесійні 
релігійні організації – Львівське екуменічне християнське братство (керівник – 
Микола Кацал), Львівське екуменічне релігійне братство «77 ангелів» (керівник – 

Стефан Козак), Західне регіональне Біблійне товариство України (виконавчий 
директор – Войтович Віталій Васильович).  

 Керівництво УГКЦ вживало заходів до нейтралізації негативних явищ 
та тенденцій у внутрішньому житті Церкви. Зокрема, проведена відповідна робота 
із вдосконалення знань та застосування їх на практиці у повсякденному житті 
священнослужителів, а також нейтралізації харизматичних та 
традиціоналістських настроїв серед окремих кліриків та вірних. 

На теренах Львівщини продовжують свою деструктивну для УГКЦ і 
держави діяльність самопроголошені єпископи т. зв. «підгорецькі отці» - група 
Догнала, іноземні громадяни Чехії і Словаччини І. Догнал, М. Шпіржік, Р. 
Обергаузер, які вносять розбрат серед наших громадян, сіючи релігійну 
ворожнечу та здійснюючи спроби захоплення храмів та установ Української 
Греко-Католицької Церкви, грубо порушуючи чинне законодавство України та 
внутрішні настанови УГКЦ.  

Протягом останнього часу спостерігалося певне загострення майнових 
конфліктів між представниками релігійних громад греко-католиків та 
православних у таких населених пунктах області як м. Кам’янка-Бузька, м. 
Мостиська, с. Малі Грибовичі Жовківського, м. Рудки Самбірського, с. Кульчиці, 
с. Берездівці Миколаївського, с. Сердиця Пустомитівського, с. Жовтанці 
Кам’янка-Бузького, с. Нагачів Яворівсього районів.  

На жаль, міжправославний діалог на теренах області залишається 
малоефективним, а практика відносин між духовенством та вірними цих церков 
потребує більш терпеливого та взаємопоступливого спілкування.  

Відтак й надалі державні інституції та релігійні спільноти спільно маємо 
терпеливо і поступово напрацьовувати у своїй діяльності загальнолюдські 
принципи толерантності, поваги та взаємопорозуміння між нашими громадянами 
різних конфесій.  

Львівщина є унікальним регіоном України, де зберігається найбільша 
кількість дерев’яних сакральних споруд – цінних пам’яток культури й 
архітектури державного значення, якими користуються релігійні громади для 
задоволеня духовних потреб. Для відома нагадаємо, що на території області 
розташовано 1778 культових споруд, серед них 999 споруд (церкви та дзвіниці) – 
пам’ятки архітектури. З них 398 – національного значення, 601 – місцевого 
значення. Особливе місце в історико-культурній спадщині Львівщини займають 
пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури, яких нараховується 610. 4 з них 
пропонується внести до списку закладів культури світового значення ЮНЕСКО. 

 
Р. Кураш  
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 

 
 
 
 

АНОНИМНОЕ, ВНЕЦЕРКОВНОЕ ХРИСТИАНСТВО** 
  
Христиане решились, наконец, 

заговорить о переменах в окружающем 
мире. Положение дел таково, что если не 
разобраться в причинах кризиса церкви и 
не обратить тенденцию вспять, то 
христиане уже в ближайшем будущем  
останутся в меньшинстве. Против 
статистики трудно спорить. Я мог бы 
нарисовать крупными мазками глобальную 
картину и дать рекомендации служителям, 
но предпочту быть субъективным и 
исповедальным в своих размышлениях. К 
этому меня подталкивают и мои 
оппоненты, которые за последние годы 
обвинили меня в философском гуманизме, 
либерализме, постмодернизме и прочих 
смертных грехах с точки зрения 
традиционализма. Поэтому стоит 
прояснить эти вопросы не только для других, но и выразить это для себя. 

Как христианин я должен время от времени давать некий самоотчет, 
сверять свои принципы, принятые ранее, с поступками и словами дня 
сегодняшнего. Побудительной причиной таких оценок и отчетов является 
фундаментальный факт текучести, изменчивости, процесcуальности мира, в 
котором мы живем. Ничто не стоит на месте, все течет, все изменяется. Все реки 
текут. В реку нельзя войти ни дважды, ни однажды. Настолько все подвижно.  

Жизнь предполагает постоянное обновление, внутренние перемены в 
ответ на внешние сигналы. Эти физические и биологические законы имеют свои 
духовные и социальные аналоги. Церковь и общество - открытые социальные 
системы, сложные организации и живые организмы, сообщающиеся сосуды. Их 
взаимная направленность, соотнесенность позволяет мне определять себя и свое 
место, формировать представления о себе и мире, в котором я должен 
ориентироваться, жить и служить.  

Недавно мы провели круглый стол «Каким быть церквям завтра?», на 
котором один из участников заявил, что если на этой встрече никто не скажет о 
постмодерне, то дискуссию можно будет считать пустой. Можно было сказать и 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній 
течії. Подаємо текст мовою оригіналу із-завідсутності коштів на переклад. 
** Матеріал підготував докт. філос. наук  М.Черенков. 

проще: когда христиане говорят о ситуации внутри своих религиозных общин, 
стоит хотя бы изредка выглядывать из окна, чтобы понять происходящее на улице 
и отреагировать на внешний мир. Я люблю постмодерн, потому что в этом 
умонастроении формируются представления о мире будущего. При этом я не 
считаю, что постмодерн имеет хоть какое-то отношения к нашим нынешним 
церквям: они далеки от будущего и даже от современности. Складывается 
впечатление, что мир ушел вперед на несколько эпох, а церковь осталась в 
средневековье. Так что здесь ликбезом насчет постмодерна не поможешь. 

И общество, и церковь, как есть часть, остаются в плену архаики, 
традиционализма, коллективистских стереотипов, ксенофобии. В 1923 г. русский 
религиозный философ Борис Вышеславцев заговорил о вселенской миссии 
России в чрезмерно рационалистической мире, но тут же сбился на 
мифологизаторство: «Мы интересны, но непонятны; и, может быть, поэтому 
особенно интересны, что непонятны. Мы и сами себя не вполне понимаем, и, 
пожалуй, даже непонятность, иррациональность поступков и решений составляют 
некоторую черту нашего характера»(См.: Вышеславцев Борис. Русский 
национальный характер // Вопросы философии. – 1995.- №6). После чего начал 
рассказывать сказки и былины, отыскивая в них ответы на загадки таинственной 
русской души. 

Мифы владеют славянским сознанием до сих пор. Не пройдя Ренессанса 
и Просвещения, не приучившись к уважительному диалогу культур и религий, 
трудно разобраться в современных проблемах мира, в том числе и в постмодерне. 
Перепрыгивая через ступеньки, не задерживаясь на уроках истории, мы 
вообразили, что уже сидим на вершине горы и можем поучать ошибки 
человечества.  

Я убежден, что Бог управляет всей историей, а это означает, что церковь 
должна пройти все стадии развития человечества вместе с людьми, принимая в 
событиях участие и разделяя ответственность. Большой бедой наших церквей 
является непреодолимая разорванность, разобщенность культуры и церкви, 
наблюдаемая с начала Реформации. Реформаторы были учениками гуманистов и 
сделали великое дело для очищения церкви от средневековых пережитков, но 
основным оружием их продолжателей стали отнюдь не книги, а мечи. 
Крестьянская война потопила в крови непонятые инициативы христианских 
гуманистов. Профессор Лютер вызывал ненависть у масс, которые требовали 
простых, непрофессорских решений. Ранее он сам критиковал интеллигента 
Эразма Роттердамского, но после узнал на себе ужасы народного, бескультурного 
христианства. Я задаю себе вопрос: не лучше ли для нас, если бы Лютер писал и 
печатал всю жизнь книги, не бросая зажигательных фраз в народ? Не стоило ли 
объединиться с Эразмом и заняться просвещением народа, вместо того, чтобы 
бросить армии разных церквей навстречу друг другу? 

Церковь была реформирована, но заплатила за это столетием 
религиозных войн и разобщенностью с обществом, отчуждением от людей. 
Средневековая культура была разрушена, но не реформирована. Культура 
осталась вне церкви и была отдана на откуп «титанам Возрождения» и 
интеллигенции Нового времени. Оттуда идет прямая линия к Просвещению и 
Постмодерну, в которых прозвучал приговор «религиозному мракобесию» и была 
провозглашена свобода общества от церкви. Если церковь ничтоже сумяшеся 
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проводила реформы ценой человеческих жертв, то общество тем смелее взялось 
за революции без церкви и против церкви. Церковь и общество как части некогда 
целого средневекового мира стали противоположны друг другу и до сих пор 
находятся в состоянии войны. 

Есть и другая тенденция в истории. Она хорошо видна в истории 
восточного христианства. Я имею в виду византийский идеал симфонии церкви и 
государства. Ныне он воплощается в России и остается предметом мечтаний для 
желающих собрать в одних руках все ветви власти. Страшно подумать, но это 
может быть и в Украине.  

Утрату дистанции от мира, растворение церкви в мире ради комфорта и 
власти, торговлю своими принципами можно вписать в логику экономики. Война 
и торговля определяют отношения между властью политической и властью 
церковной. Простые же люди, не имеющие отношения к власти, страдают от 
«смерти Бога» в современной культуре, и от распятия Бога современными 
фарисеями.  

Пока мы рассматриваем отношения церкви и общества в категориях 
власти (войны – власти политической, торговли – власти экономической), 
неравенство не разрешимо; не имеет большого значения, кому власть 
принадлежит, ибо она Богопротивна и оскверняет ей обладающего.  

Сегодня многие церковные служители мечтают иметь те же богатства и 
полномочия, что и политики. Но не достаточно получать льготы, награды, 
покровительство от власти, чтобы наконец-то влиять на общество. Нужно 
изменить стиль мышления и отказаться от власти. «Разделяй и властвуй» - не для 
христиан, у которых тысячи конфессий, конкурирующих между собой за 
прихожан, а в конечном итоге – за прибыль. Почему бы не посмотреть на мир в 
ракурсе духовной культуры, а не власти? Культура может быть общей, а власть 
нет. Культура по природе духовна, а власть мирская. Но при всем этом церковь 
занята борьбой за власть, а не преображением культуры. 

Конечно, с культурой не все так просто. Мы настолько запустили 
христианскую культуру, что руки опускаются. Зато в светской культуре за это 
время произошла огромная инволюция и Богоборчество достигло 
беспрецедентных успехов. 

В своем отношении к миру я замечаю определенную эволюцию. Раньше 
я часто цитировал фразу «В одной руке - Библия, а в другой - газета». Ныне 
сторонники «теологии освобождения» в меньшинстве, но их слова звучат как 
неотвеченный вызов: «Мы остро нуждаемся в обновлении богословского 
образования, в исследовании проблем, вставших перед нами в последнее 
десятилетие, Это вопрос о связи между словом Божьим и реальностью. Мы 
должны держать Библию в одной руке и газету в другой. Газета без Библии 
лишена смысла, а Библия без газеты бездейственна» (В одной руке – Библия, в 
другой руке – газета // http:// religion. Ng. ru /facts /2000 -07 -12/4 –ecumenic. html).  

Вместе с тем мир не столько привлекает меня как поле деятельности, 
сколько пугает как враждебная территория, на которой я вряд ли могу что-либо 
серьезно изменить. Сейчас, когда растут мои дети, я переживаю не только о своем 
призвании, но и безопасности в мире завтрашнего дня. Я все больше соглашаюсь 
с Гоголем, который писал в конце жизни: «Некоторые из нынешних умников 
выдумали, будто нужно толкаться среди света для того, чтобы узнать его. Это 

просто вздор. Опроверженьем такого мнения служат все светские люди, которые 
толкаются вечно среди света и при всем том бывают всех пустее. Воспитываются 
для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, 
в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: найди 
только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же 
самым ключом отопрешь души всех»(Гоголь Н.В. Собр.соч. в 14-ти т.- Т.8. – М.-
Л., 1952. – С. 248). 

Учитывая, что церковь занимается властью и мало занимается 
культурой, это отпугивает от нее ищущих, наиболее творческих и думающих 
людей. Они приходят в христианство, но не приходят в церковь. Можно смело 
говорить о нецерковном христианстве, развивая интуиции Д. Бонхеффера об 
«анонимном христианстве». Как отмечают религиоведы, «основную 
конкуренцию православию составляют не другие религии, а бурно растущая 
категория людей вообще без конфессиональной принадлежности, «христиан 
вообще». «Христиане вообще» — это люди с менее определенным, менее четким 
религиозным мировоззрением, чем приверженцы какой-либо определенной 
конфессии… Движение, таким образом, идет не к большей определенности, а к 
большей неопределенности» (Филатов С.Б., Фурман Д.Е. Религия и политика в 
массовом сознании // Социологические исследования. 1992. - №7. – С.6). 

Очевидно, что демократизация общества открыла дорогу к адогматизму 
религиозного мышления, раскрепостило его. После атеизма пришло не 
христианство, а некая синкретическая духовность. Корни такой религиозности 
связываются с протестантизмом, «с господством той формы христианства, 
которая первой пошла путем религиозной терпимости, толерантности и идейной 
дедогматизации» (Там же. – С.8). 

На мой взгляд, анонимное, внецерковное христианство становится 
реальной альтернативой в мире, где церковь скомпрометировала себя игрой в 
политику и бизнес. Примет ли церковь этот вызов всерьез, будет ли готова на 
новую реформацию – вопрос для ее лидеров. Для себя я определился, что буду 
делать все, что смогу для такого обновления церкви, для развития христианской 
культуры на дистанции от власти. Я не выбирал мир, в котором я живу, но я 
выбираю свою позицию в нем – человека культуры, ее адвоката, апологета, 
проповедника. Уверен, что все малые усилия, предпринятые вчера и сегодня, 
завтра суммируются в великом деле реформации. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
Донедавня вважалося, що на фресках Софії 

Київської зображено Ярослава Мудрого з 
його сім’єю. Але ж на фресці маємо 
дорослих дітей. На цей час діти Ярослава 
були ще маленькими (народилися у 1020-х 
роках). Відтак ці зображені на фресці діти 
можуть бути не дітьми Ярослава, а 
Володимира. І це буде так, якщо  врахувати 
те, що Собор було збудовано не в 1037 році, 
як це донедавна вважалося, а десь в 1018-
1021 роках. На нову дату працюють також плити підлоги і фресковий тиньк (шар 
штукатурки) Софії. Результати аналізів засвідчують, що вони були такими ж, як і в 
Десятинній церкві, яка будувалася за князя Володимира. Такі ж плити підлоги і 
тиньк в жодному іншому храмі Давньої Русі не виявлено. Певно і в Десятинній, і в 
Софії працювали майстри однієї і тієї ж династії. 

В цьому роця виповнюється 410 років від дня спалення в Римі на Площі квітів 
Джордано Бруно. На тому місці тепер стоїть відкритий у 1989 році пам’ятник, 

прямо скажемо, Великомученику. Навколо нього 
торгівельні лавки, але найбільше  їх – з продажу 
квітів. Формальним звинуваченням Бруно було його 
твердження про нескінченність світів, твердження, 
що кожна зірка така ж величезна, як Сонце, і що 
довкола кожної з них обертаються планети. Таких 
світів у просторі нескінченна кількість. Бог присутній 
у всьому, що нас оточує. Бруно вчився в університеті 
Санта-Домінго,читав працю Коперника «Про 
обертання небесних сфер», 16 років мандрував 
Європою. Він був у фаворі в французького короля, 
дружив із Шекспіром, викладав у Німеччині й 

Швейцарії. Себе вважав громадянином світу, сином Сонця і Землі, академіком без 
академії. Проте на суді інквізиції ченцю-домініканцю інкримінували не вище 
зазначене його вчення, а його виступи проти монастирських прибутків. Сусід по 
камері ув’язнення свідчив: він говорив, що коли його змусять йти в монастир, то він 
його підпалить і повернеться до 
Німеччини, щоб завершити там 
створення своєї секти. Бруно засудили 
до страти. Перед цим позбавили сану. 
Єпископ зірвав із засудженого одяг 
священика, гострим лезом зрізав шкіру 
з великого і вказівного пальців обох 
рук – символічно знищуючи в такий 
спосіб сліди миропомазання. На 
площу квітів 17 лютого 1600року вели 
Бруно з особливою урочистістю. У 
всіх церквах Риму в цей час калатали у 

дзвони. Сотня  священиків співала похоронний гімн. Бруно із кляпом у роті залізним 
ланцюгом прив’язали до стовпа і перетягнули його мокрою мотузкою. Під дією 
вогню вона стягувалася і врізалася в тіло. Було оголошено вирок з пропозицією 
покаятися. Бруно відмовився каятися, заявивши: «Ви, напевне, з більшим страхом 
оголосили мені цей вирок, ніж я його вислухав. Я вмираю мучеником добровільно». 
Коли вогнище згасло, то прах Бруно зібрали в ящик і вкинули у Тибр. На 
пам’ятнику Бруно в Римі напис: «Джордано Бруно. Від передбаченого ним століття, 
на місці, де було запалене вогнище». В жовтні минулого року група українських 
релігієзнавців, перебуваючи в Римі на конференції «Україна-Ватикан», поклала 
букет квітів до пам’ятеика мужньому мислителю (А.Колодний). 

Археологи виявили в Єрусалимі плащаницю, датовану часом розп’яття Ісуса 
Христа. Це засвідчив радіовуглецевий аналіз її. Але це відкриття спонукає 
замислитися над достеменністю Туринської плащаниці. Справа в тому, що спосіб 
переплетення і малюнок тканини знахідки кардинально відрізняються від полотна 
визнаної християнської реліквії. Нагадаємо, що як православна, так і католицька 
церкви також не мають офіційної позиції з питання достовірності Туринської 
плащаниці. 

Академік Російської Академії наук Анатолій Фоменко вважає, що рахунок 
років від Різдва Христового насправді не є дійсним. «Річ у тім, що 
прийнята нині хронологія давності та середньовіччя склалася не так уже й 
давно, а саме наприкінці ХУІ і в ХУІІ столітті. Її автори – середньовічні 
хронографи Йосип Скалігер та Діонісій Петавіус. Саме на базі їхньої 
хронології потім і була створена знана нам нині версія давньої та 
середньовічної історії…». Загалом офіційне літочислення у всіх 
християнських країнах ведеться з 325 року, коли Нікейський вселенський 
собор встановив, що літочислення повинно вестися від «створення світу». А 
про те, коли світ був створений, дізналися шляхом теологічних роздумів, 
беручи до уваги дати страти і народження Ісуса Христа та слова із Послання 
апостола Петра про те, що християнство прирівнює день діяльності Бога до 
тисячі земних років. Бог створив Адама після п’яти з половиною днів діянь. 
Маємо 5500 рік. З міркувань християнської симетрії народження Ісуса 
прирівнювалося до другого народження людини. Звідси робився висновок – 
до народження Ісуса на Землі минуло 5500 років, цебто світ був створений 
5500 років до його народження. Пізніше, правда, з’явилася поправка: дат 
створення світу – не рівно 5500 років, а 5508 років до н.е. І звідти йшов відлік 
часу, доки у ХVІ столітті Церква не ухвалила вести відлік від 1 р.н.е. Однак 
нове літочислення «від Різдва Христового» було прийняте повсюдно в Європі 
не відразу. Щойно до ХІХ століття у всіх християнських державах 
встановлено єдину точку відліку, що використовується й нині під назвою 
«наша ера». Якби ми користувалися і тепер старим календарем та вели відлік 
часу не від 1 року н.е., а від 5508-го, то не важко підрахувати, який зараз був 
би рік: 2010+5508=7518-й (Експрес. – 31 грудня). 

Мусульмани ведуть своє літочислення за місячним календарем. Цей 
календар, - наголошує муфтій ДУМУ УММА Саїд Ізмагілов, - набагато 
точніший, ніж сонячний, яким користується Європа. За місячним календарем, 
місяць триває 29-30 днів, тоді як у традиційному сонячному календарі є місяці 
по 28 і по 31 день. Немає у нас і високосних років. Тому початок 
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мусульманського року припадає на різні дні сонячного року. До речі, місячний 
рік становить 354 дні. Він коротший за сонячний на 10-11 днів. Відтак 
наступний новий рік для мусульман настане на 11 днів раніше, ніж цього річ. 
Буває навіть таке, що протягом одного сонячного року маємо два 
мусульманські нові роки. Отже, новий рік, який мусульмани зустріли 18 
грудня – це 1431-й рік Хіджри (переселення). Датою літочислення 
мусульманського календаря обрано момент переселення пророка Мухаммеда з 
Мекки у Медину, яка стала першим у світі мусульманським містом-державою. 
А що у нас день починається з вечора, то й новий рік настав увечері 
останнього дня останнього місяця за місячним календарем. 

В 2010 році всі християни планети будуть відзначати Пасху в один день – 4 
квітня. Таке співпадіння трапляється не часто. Але в цьому десятилітті це втретє 
– було у 2001 і 2007 роках. Воно ще буде в 2014 і 2017 роках. Покійний папа Іван 
Павло ІІ пропонував з 2000 року всім християнам перейти на одну дату Пасхи, 
проте православні з цим не погодилися. Неспівпадіння в системі розрахунку дати 
Христового Воскресіння зумовлене відмінністю у вирахуванні дня весняного 
рівноденства в юліанському і григоріанському календарях, а також на відмові 
католиків від правила неспівпадіння християнської пасхи з іудейською. 

 
 

*** 
 
Формула Гауса для вирахування дати святкування Пасхи  
 

1. Рік ділимо на 4. Маємо залишок А. 
2. Рік ділимо на 7. Маємо залишок В. 
3. Рік ділимо на 19. Маємо залишок С. 
4.  Працюємо далі за формулою (19с+15):30. Маємо залишок Д. 
5.  Знову формула (2А+4В+6Д+6):7 Маємо залишок Е. 
6. Нова формула: 22+Д+Е = кількість днів березня (може бути ще й квітня). 
7. Попередня цифра = за старим стилем. Тоді додаємо ще 13 днів нового і 

одержуємо дату. 
Наприклад: 
        1.  2010:4 =502 залишок А=2; 

2.  2010:7=287 залишок В= 1; 
        3.  2010:19 = 105 залишок С=15; 

4. (19х15+15):30=300:30 залишок Д= 0; 
        5. (2х2+4х1+6х0+6):7=14:7=2 залишок Е = 0; 

6. 22+0+0 = 22 березня; 
        7. 22березня +13= 35 березня. 

У березні 31 день – мінусуємо 31 від 35. Відтак Пасха за православним і  
греко-католицьким календарем у 2010 році буде 4 квітня. В цьому році вона 
співпадає і з римо-католицьким календарем. 



Закінчення. Поч. 2-й стор. обкладинки.
визнавати, що українські мислителі нічого позитивного про релігію не писали, всі протес
тантські спільноти як витвори буржуазного Заходу мають бути в першу чергу здолані, для 
укра їнського православ ’ям благом було його входження в Церкву Московського Патріархату, 
українська народна творчість має всеціло антицерковну зорієнтованість та ін.

Але не можна беззастережно погодитися з тим, що в радянські роки українське релі
гієзнавство нічого позитивного не дало для науки про релігію. Я насамперед тут хочу віді
слати до праць професора Б.О.Лобовика, який дав не лише українському, а, я б так ска
зав, і світовому релігієзназству сво ї неперевершені праці (шкода, що вони не англомовні) 
із гносеології релігії. Ним дана всебічна характеристика гносеологічного механізму абсо
лютизації суб ’єктивної сторони чуттєвих даних і ролі абстрагування в релігійному відо
браженні, розглянуто релігійне практично-духовне відношення як культурно-інституційний 
спосіб існування іде ї надприродного. Соціологічний портрет тогочасного віруючого ми 
знаходимо у  працях А.О.Єришева і П.І.Косухи. Запровадження християнства на Русі- 
Україні стало о б ’єктом вагомих наукових висновків М.Брайчевського, А.Глушака і П. 
Котляра. Соціально-психологічні вияви релігійності (якщо відкидати в їх працях останні 
розділи) із знанням справи досліджували В. Доля і В.Павлюк. Можна тут назвати й праці 
інших українських дослідників, які заслуговують на увагу. Моє розуміння феномену атеїз
му також не вкладалося в тогочасне його витлумачення. Для мене атеїзм -  не антитеїзм, 
а такі світоглядні орієнтації людини, які утверджують ї ї  в бутті, вільному від необхідності 
апелювати до надприродного. Звужене витлумачення атеїзму, розгляд його лише як 
антитеїзму зумовлене підходом до нього не як до  певної світоглядної позиції, а спробами 
визначити його, виходячи з етимологічного змісту самого слова «атеїзм». Але такий підхід 
не є науково обґрунтованим. Він веде до пояснення поняття не на основі позначуваного 
ним явища, а виходячи з походження слова, яке фіксує це поняття. Атеїзм як форма філо
софського освоєння світу цікавить не скільки онтологічний чи гносеологічний, скільки 
індивідуально-практичний аспект відношення людини до  світу, зокрема питання про те, 
чи вільна людина у своїй діяльності, а чи ж  вона знаходиться під абсолютним впливом  
необхідності. Розкриваючи діяльну сутність людини, відображаючи факт утвердження ї ї  у  
своєму дійсному буття, формуючи у  не ї адекватне уявлення про саму себе як частину 
природи і суспільства, як творчо діяльну істоту, що вирішує проблеми свого буття без 
опори на надприродні сили, атеїзм виступає відтак як специфічна форма людинознав
ства. Отже, соціальний зміст атеїзму полягає не у  звільненні свідомості людей від релігій
них уявлень, як це ще часто твердять й нині при його оцінках ( часто філософськи недоо- 
свічені журналісти), а в утвердженні людини в такому бутті, яке виключає необхідність 
звернення ї ї  за допомогою до надприродних сил тоді і там, де вона вільно д іє  сама. Таке 
моє розуміння атеїзму викликало того часу в декого із членів Ради здивування. Пам’ятаю, 
як В. Іванов тоді сказав: «Я не розумію, як це атеїзм може існувати без релігії?».

Відтак в надто складних заідеологізованих умовах приходилося працювати в радянську 
добу науковцям-релігієзнавцям. Подеколи приходилося догоджати визначеним установ
кам. Але це не означає, що тоді взагалі не було нічого написаного, що має наукову значи
мість. Ми тепер готуємо своєрідну хрестоматію здобутків українського релігієзнавства 
радянсько ї  доби. Але при цьому наголосимо ще й на тому, що в кра їні свободи совісті має 
право на своє вільне існування й антирелігійна думка, антирелігійне релігієзнавство. Ми ж  
нині маємо в Україні (на відміну від часів соціалістичних) рух маятника в зашкаленні в проти
лежний бік -  від антирелігійності до релігійності. То ж  згадаймо тут принагідно епоху 
Середньовіччя, коли в такому зашкаленні суспільне життя у  своєму поступі призупинилося. 
Католицькій Церкві приходиться нині визнавати свій гріх років зашкалення за спалення 
Джордано Бруно, що було 410 років тому. То ж  краще не допускати таких зашкалень ні в 
один бік, ні в інший.

Доктор філософських наук, 
професор Анатолій КОЛОДНИЙ



ПЛАН РОБОТИ
Української Асоціації релігієзнавців на 2010 рік

[.Організаційні питання:
1. Провести переоблік обласних осередків УАР, їх персонального складу (до 15.03.2010. Керівники обл. осередків УАР, 

Бабій М.Ю., Кулагіна Г.М.).
2. Провести переатестацію членів УАР (до 1.04.2010. Колодний А.М.,Бабій М.Ю., керівники обласних осередків).
3. Підготувати ескіз Посвідчення члена УАР і організувати його виготовлення (до 25.03.2010. Колодний А.М., Бабій М.Ю., 

Филипович Л.О.).
4. - 4.Провести звітно-виборчі збори осередків УАР (до 1.04.2010. голови обласних осередків, члени Ради Правління УАР).
5. Провести вручення посвідчення членам УАР в областях і місті Києві (з 1.04. 2010 до 15.05.2010. Керівники обласних 

організацій УАР, члени Ради Правління УАР).
6. Сконцентрувати в Раді Правління УАР плани роботи обласних осередків УАР з метою скоординованої діяльності 

Асоціації протягом 2010 року (до 15.03.2010. Кулагіна Г.М., Бабій М.Ю.).
1. Запросити з обласних осередків плани-графіки проведення ними різних заходів і видруку запланованих на 2010 видань 

(до 1.03.2010. Кулагіна Г.М.).
8. Підсумки роботи УАР за І півріччя підвести на засіданні Правління (червень 2010. Колодний А.М., Филипович Л.О., 

Бабій М.Ю.).

П. Проведення загальних заходів:
1. Підготувати план-графік проведення науково-практичних конференцій, які будуть проводиться у 2010 році під егідою 

УАР і направити його обласним організаціям (до 1.02.2010. Филипович Л.О.).
2. Провести конференцію «Релігієзнавці України в пам’яті їх наступників», присвячену українським релігієзнавцям, які 

відійшли з життя (березень 2010. Колодний А.М., Лубський В.І.).
3. Продовжити практику проведення в областях «Днів свободи релігії» та «Днів толерантності» за окремим планом 

обласних осередків УАР (2010 рік. Колодний А.М., Филипович Л.О., Бабій М.Ю., Здіорук С І, керівники обласних 
осередків).

4. Забезпечити видання поточних номерів (№ №53-56) квартальним УАР «Українське релігієзнавство», № 15 щорічника 
УАР «Релігійна свобода», №№ 111- 122 інформаційно-аналітичного журналу «Релігійна панорама». Обласним 
осередкам сприяти передплаті періодики УАР, зокрема часопису «Релігійна панорама» (передплатний індекс 21953) 
(2010рік. Колодний А.М., Филипович Л.О., Бабій М.Ю., Павленко П.Ю.).

5. Завершити роботу з підготовки до друку першого тому УРЕ, восьмого і сьомого томів «Історії релігій в Україні» - 
«Нові релігії України» та «Релігійні меншини України» (2010, Колодний А.М., Яроцький П.Л.).

6. Продовжити практику проведення прес-конференцій по лінії УАР, Центру релігійної інформації і свободи УАР, 
виступів членів Асоціації з актуальних релігієзнавчих питань на радіо і телебаченні, в пресі (2010, Филипович Л.О).

7. Закріпити набутий досвід міжнародної співпраці УАР із міжнародними організаціями релігієзнавців, релігієзнавчими 
центрами Польщі, Росії, США, Білорусі, Німеччини, Італії, Англії, проводити обмін делегаціями, виконання спільних 
наукових проектів, проведення науково-практичних конференцій, обмін літературою з релігієзнавчих проблем та ін. 
(2010рік. Филипович Л. О., Колодний А.М.).

8. Розширити практику співробітництва УАР, її обласних осередків із: а) державними органами в площині реалізації 
принципу свободи совісті, свободи релігії в Україні; б) з різними конфесіями в Україні; в)науковими установами та 
інституціями культури (2010рік. Колодний А.М., Яроцький П.Л., Филипович Л.О, керівники обласних осередків УАР).

9. Видрукувати у квартальнику «Українське релігієзнавство» тематику дисертаційних робіт, над якими працюють члени 
УАР, плани видруку монографічних робіт тощо (п/п 2010. Яроцький П.Л., Павленко П.Ю.).

10. Видрукувати анотований тематичний план релігієзнавчих спецкурсів, які могли б читати висококваліфіковані 
науковці -  члени УАР на вузівських релігієзнавчих спеціалізаціях (д/п 2010. Яроцький П.Л., Павленко П.Ю.).

9. Завершити роботу з оформлення кімнати-музею «Релігієзнавство України» (д/п 2010. Бабій М.Ю, Кулагіна Г.М., 
Шевченко В.В.).

10. Організувати регулярну роботу Бібліотеки релігієзнавця в офісі УАР і читального залу релігійної періодики (п/п 2010. 
Колодний А.М.).

Президент УАР 
проф. Анатолій КОЛОДНИЙ
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