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РЕЛІГІЙНА КАРТА УКРАЇНИ 2009 РОКУ
Шановний Читачу! Держкомнацреліїій України оприлюднив таблиці релігійної мережі за 2009 рік. Вони фіксують її зрос

тання за рік на 1343 релігійні організації (цебто 4%), хоч воно вже не є таким інтенсивним, як у перші роки незалежності. На січень 
2010 р. цим державним органом у його звітах офіційно зафіксовано 35184 організацій. Проте ми тут не можемо сказати точно, 
скільком різним релігійних течіям, церквам і спільнотам належить ця цифра, бо ж ось уже вп’яте названим державним органом 
використано оптовий підхід в оприлюдненні статистики цілого ряду меншинних конфесій. То ж і маємо тепер в інформації уза
гальнені „інші” православні (103), лютеранські (19), євангельсько-баптистські (283), християн євангельської віри (511), харизма- 
тичні (492), орієнталістські (52), іудейські (26), язичницькі (70) організації. В такий спосіб „зникли” з нашого релігійного життя 
назаряни і методисти, Сахаджа-Иога і Армія спасіння, Собор рідновірів і месіанський іудаїзм, незалежні баптисти і п’ятидесятники, 
Нове покоління і Церква Божа Закарпаття, хоч кількість громад кожної з течій в статистиці раніше становила більше десятка, а  то 
й декількох кожної з них. „Немає” уже у нас аншікан, молокан, інших православних церков, сведенборгців, громад Шрі Чінмоя і 
Сант Мат; деяких інших. Вище ми вжили термін «зафіксовано», бо ж не всі наявні в Україні релігійні організації мають державну 
реєстрацію. Ще одне. В цифри, які подаються нижче, включаються не тільки державними органами зареєстровані, а й незареє- 
стровані ними релігійні організації, але офіційно засвідчені як такі, що є. Названа цифра 35184 включає 33733 релігійних 
громад, 439 монастирів із 6742 насельником, 199 духовних навчальних закладів із 17252 слухачами, 347 місій, 76 братств. 
Священнослужителів в різних конфесіях було 30615 (з них 795 -  іноземці). Працювало в 2009 р. при громадах 12758 неділь
них шкіл, видруковувалось 377 часописів і газет. Зафіксовано, що 1833 релігійні організації не мали ще державної реєстрації.

Як і в минулі роки, найбільшою складовою релігійного житія України залишалося Православ’я. Загалом воно на початок січня 
нараховувало 17972 релігійні організації, що становить 51% від загальної їх кількості. Найбільші православні Церкви -  УПЦ МП, 
УПЦ КП та УАПЦ разом мають 17731організацію, а це 50,4% релігійної мережі. Більше того, при різних соціологічних дослідженнях 
до православних себе відносиїь лише 36-48 відсотків респондентів. Відтак Україна не є православною країною, як це дехто 
прагне довести, а є країною з домінуванням православної конфесії. Тому дещо дивними виглядали поіуги Віктора і Петра 
Ющенків створити ледь не державну Помісну Православну Церкву. Домінуючою в Православ'ї України є Православна Церква 
Московського Патріархату. На сьогодні вона має 45 єпархій, в яких діють 11790 громад віруючих. Церква налічує 179 монастирів 
із 4626 ченцями і черницями, 20 духовних навчальних закладів із 4234 слухачами, 108 періодичних видань, 4256 недільні школи та 
34 братства. Церковну службу здійснюють 9518 священиків. Офіс Церкви знаходиться в Києво-Печерській Лаврі. Предстоятелем 
Православної Церкви України Московського Патріархату є митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан). Українська 
Православна Церква Київського Патріархату нараховує 34 єпархії, 4415 релігійних організацій. Вона має 45 монастирів із 137 
ченцями, 3041 священнослужителя, 16 духовних навчальних закладів з 911 слухачами, 27 місій і 11 братств, 37 періодичних видань 
та 1257 недільних шкіл. Кафедральним собором Церкви є Володимирський храм в Києві. УПЦ КП очолює Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Філарет (Денисенко). Українська Автокефальна Православна Церква має 1234 релігійні організації, 65,5% яких 
знаходиться у 3-х галичанських областях України. Предстоятель Церкви -  митрополит Київський і всієї України Мефодій. Церковну 
службу в УАПЦ здійснюють 688 священиків. Церква має 10 місій, дев’ять монастирів аж з 10 монахами, ЗОЇ недільну школу і 7 
періодичних видань. Кафедральним собором УАПЦ є Андріївська Церква в Києві.

В Україні, окрім названих, на початок 2010 року діяло ще ряд інших православних спільнот. Так, Руська православна 
церква (закордонна) мала 33 свої організації. Поширені також різні об'єднання православного юріїгня. Так, Старообрядницька 
церква Білокриницької згоди мала 59 громад. До Руської православної старообрядницької церкви безпопівської згоди належало 13 
громад, 5 з яких -  на Житомирщині. Російська істинно-православна церква об'єднує на цей час ЗО громади. Церква Матері Божої 
Преображенної налічує десь 15 громад. Всі течії православного коріння не мають в Україні своїх навчальних закладів (окрім 
закордонної), видань, братств, мають обмежену кількість служителів культу.

Досить активно проходить відродження Української Греко-Католицької Церкви. За кількістю релігійних організацій 
(3765) вона займає третє місце в Україні. Церковну службу в УГКЦ здійснює 2347 священиків. 93% мережі греко-католиків зосе
реджено в трьох галичанських та Закарпатській областях. Очолює УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Церква має 105 монастирів з 
1248 насельниками, 21 місію, 2 братства, 15 навчальних закладів (з 1525 слухачами), 1138 недільних шкіл, видруковує 27 газет і 
журналів. В Києві споруджується кафедральний собор Церкви. Офіс УГКЦ діє в Києві. Динамічно розвивається останніми роками 
і Римсько-Католицька Церква, яку очолює архієпископ Мечислав Мокрицький. Вона має 8 навчальних закладів (з 581 слуха
чем). На сьогодні діють 909 громад Церкви, 96 монастирів (695 насельників), 41 місія, 3 братства, 524 недільні школи. РКЦ має 13 
періодичних видань, 566 священнослужителів, серед яких 271 -  іноземець.

Надто іїпенсивно розвивається в Україні протестантизм. Він має 8445 реліїійних організацій, в тому числі євангельських 
християн-баптистів — 3057, євангелістів - 337, християн віри євангельської (п'ятидесятників) -  2585, свідків Єгови -  1057, адвен
тистів сьомого дня -1113. Громади реформатської церкви є лише в Закарпатті (118). Лютеранські церкви -  німецька, українська, 
інші об’єднання -  відповідно мають 40,43 і 19 громад. Пресвітеріан в Україні 76 громад. Всі протестантські церкви мають необ
хідні управлінські структури, 90 навчальних закладів ( 8858 слухачів), налагоджену видавничу діяльність, друкують 76 газет і 
журналів, опанували ефір українського радіо, виходять на телебачення. При громадах діє 4296 недільних шкіл, наявні 206 про
тестантських місій.

Мусульманських громад в Україні на січень 2010 року нараховувалось вже 1168 (було в 2005 році 472), які розподілені між 
5 управліїшями. Чомусь в статистиці Держкомнацреліїїй не значаться Київський муфтіят і ДУМУ Умма. Найбільше громад у

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

 
СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 

 
Мінстром освіти в нинішньому уряді України став Дм. Табачник. Його знають як 

р’яного промотора московського православ’я і водночас ненависника всього 
українського (українців він називає малоросами), особливо галичанського. Ось його 
слова: «После майдана ключевые позиции в государственном руководстве заняла 
«скунсовая порода», прикрывающая безверие манией «национальной» церкви, 
интеллектуальное убожество –«думанием по-украински», культурную ущербность – 
уничтожением традиционной украинской культуры… Галичане практически ничего 
не имеют общего с народом великой украины ни в ментальном, ни в 
конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в 
политическом плане. У нас разные враги и разные 
союзники» (Львівська пошта. - №30). На підтримку 
табачника-міністра вже кинувся ректор Киъвського 
університету ім. Шевченка Губерський. Яблуко від 
яблуні…  Шевченківський університет, який відзначався 
національною зорієнтованістю в комуністичні роки, відтак 
тепер офіційно став на шлях зради українства. Проте цій 
улесливості ректора студенти відповіли своєрідним 
перейменування установи на «Університет корупції ім. 
Губерського і Багрова», що засвідчили зміною таблички-
назви установи. "Бюрократизація адміністрації університету 
стали системними», - засвідчують студенти із громадської організації «чорний 
квадрат» (Нова газета. – 18 березня). Обурює ще й те, що Табачник, не маючи нічого 
спільного з українським етносом, бере на себе функцію розпорядника його долі. В 
цьому числі видрукувано в рубриці «Актуальні листи» об’єктивна оцінка міністра-
українофоба. Певно, будучи євреєм за національністю, Табачник не сприймає 
принципи християнської моралі, але ось моральні максими Декалогу для нього мали 
б слугувати основою життя. Але його десь майже 20-річна чиновницька біографія 
відзначається лжесвідченням (користався практикою фальсифікації наслідків 
соціологічних досліджень від час виборчої кампанії Кучми), крадіжками (замішаний 
у викраденні тонами документів із Державного архіву Львова, «казнокрад» і 
«злодюга», здатний, за словами його однопартійця Д.Колесникова, «книжки й 
картини з і так небагатих українських музеїв тирити»), самозвеличенням (незаконне 
присвоєння військового звання полковника) та ін. (Львівська пошта. - №33). 

Газета «Сегодня» в редакційній статті-колонці під назвою «Пора прекратить 
забавы» (26 березня) наголосила: «Многолетнее издевательство над украинской 
малышнѐй пора прекращать. Пора прекратить тратить драгоценное время новых 
поколений первоклашек на глупости .наподобие «Основ християнської етики» в 
исполнении бездарного «педагога». Я понимаю, что некий киевский чиновник от 
просвещения удачно прогнулся перед нашей показательно набожной (кстати, что 
«оранжевой», что «бело-голубой» - без разницы) властью и обеспечил себе 
карьерный рост. Но почему за счѐт отдыха и недополучения истинных знаний моей 
дочки-первоклашки и тысяч еѐ одногодок?». 

Влучну характеристику Ющенку-месії, «неробі і зраднику українського народу» 
дав колишній командир Майдану Юрій Луценко – лідер «Народної 

самооборони»: «З першого до останнього дня він боявся 
одного – щоб хтось не працював краще за нього, щоб 
когось люди не полюбили більше за нього, щоб вони не 
згадували, хто зробив його Президентом, щоб ніхто не 
скандував «Юля», щоб бачили лише його, лежачого на 
троні, який нічорта не робить для свого народу, але 
вимагає найбільшої шани… Мушу, на жаль, покаятися і 
особисто принести вибачення всім тим, кого я 
запрошував скандувати «Ющенко», бо саме він зробив 
все, щоб Янукович став Президентом України» 
(Львівська пошта. - №30). 

1150 років тому відбулася подія, про яку у нас чо  мусь мало пишуть і говорять. А між 
тим без неї не було б і Володимирового хрещення Русі в 988 році. Це – Оскольдове 
(Аскольдове –так інколи пишуть) хрещення 860 року. Саме прийняття хрещення 
князем Оскольдом підготувало грунт для поширення християнства та подальшого 
хрещення кн. Ольги і кн. Володимира. 1150років тому мав місце похід князя 
Оскольда на Константинополь та прийняття ним після цього християнства. У 882 
році князь прийняв мученицьку смерть з рук язичників за свою відданість 
християнській вірі. При своєму охрещенні князь одержав ім’я Миколи. Саме тому в 
недалекому минулому там у Києві, де нині є лише храм-ротонда УГКЦ і місцина 
зветься Аскольдова могила, знаходився Миколаївський монастир. Описуючи подію 
Оскольдового хрещення, газета «Наша віра»(№2) перераховує заходи, до яких 
доцільно вдатися, щоб належно відзначити цей ювілей. 

Говорячи про шляхи подолання міжконфесійної нетерпимості в українському 
суспільстві, глава УГКЦ Любомир Гузар наголосив: «Треба подолати дух 
конфесійності, порівнювання, заздрощів, натомість шукати духовної дружби. Саме в 
цьому полягає єдність. Та це не може статися так просто – ніби підписання 
договору, це потребує внутрішнього переродження людини. Треба знайти те, у чому 
ми можемо стати друзями, що нам болить і що нам неприємне. Припинити робити 
кроки, які дратують одне одного. Потім спільними зусиллями шукати можливих 
розв’язок. А готових розв’язок ми ще не маємо» (Наша Віра. - №2). 

Так само як і політичний батько Яценюка Віктор Ющенко підчас президентських 
виборчих баталій працював проти української України, так само й Сєня 
з’явився з чиєїсь волі і оплати серед претендентів демократичного крила, щоб 
відтягнути голоси явних переможців і потім своїми закликами голосувати або проти 
всіх, або ж взагалі не голосувати виконував завуальовану функцію борця проти 
української України. В його промовах і гаслах не звучав пріоритет українського, він 
не виявляв якісь приязнь до власне українських Церков. Більше того, коли 
ужгородський мер Ратушняк назвав Сєню «нахабним єврейчиком», то він став так 
відхрещуватися від своєї національної належності, що це вже виглядало навіть 
образою для представників цього етносу. І ось зараз цей політичний юнак, який 
знаний як посадовий стрибунчик, бо ж практично на жодній владній посаді не 
працював більше року, ігноруючи обрання українськими спільнотами на посаду 
свого лідера Юлії Тимошенко, яка і в парламенті має свою францію десь в 140 
депутатів, після того, як йому не пощастило вломити Януковича призначити його 
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прем’єром уряду, домовився з останнім, що, дивись, буде вже лідером опозиції, 
сформує опозиційний уряд, хоч насправді не має у Верховній Раді своєї фракції, а 
лиш десь до десятика «своїх» голосів. Все це спонукає думати, а чи не була ця  особа 
свого часу заслана в національно-демократичну коаліцію з метою, поєднавшись з 
Ющенком (він же його висунув на посаду спікера замість явного претендента В. 
Кириленка), усунути від керівництва уряд Ю.Тимошенко й сприяти приходу на 
президентську посаду В.Януковича. Нині Сєня одержав нове завдання: не 
допустити формування єдиного опозиційного фронту владі В.Януковича. На 
питання: «серебряников сколько взял?» він традиційно відповідає, що є бідним. Але 
в Україні стало модним одну зарплату виплачувати за відомостями, а другу 
передавати в конверті. Не пійманий – не злодій. 

Хоч прем’єр М.Азаров і значиться серед член-корів НАН України, але остання 
його витівка з освяченням свого кабінету з метою, як він сказав, здолання 
гнітючої аури в ньому настоятелем Києво-Печерського монастиря єпископом 
Павлом свідчить про мислення його на рівні дрімучого середньовіччя. Правда, в 
цій витівці він виявився неоригінальним. Бо ж за день до цього до такого заходу 
вдався й міністр культури нового уряду М. Кулиняк. В своїх оцінках очищувального 
дійства отців з тієї ж Лаври культурний міністр виявися на рівні релігійної культури 
якоїсь віруючої бабці з села. «Будемо надіятися, що після візиту владики всі 
привиди і вся нечисть пропаде, і ми будемо робити добрі справи для культури. Тут 
навіть освіченішим виявився той же єпископ Павло: «Тут буде янгол хранитель 
літати, але, щоб він не зайшов в таку темноту, треба тут ремонт трошки зробити». 

В березні все свідоме українство відзначає роковину народження Апостола нації 
Тараса Шевченка. Новий лауреат його премії Оксана Пахльовська про поета 
сказала наступне: «Шевченко – велике ім’я. Великий поет і великий бунтар. У ХІХ 
столітті – один з найбільших в Європі – поряд з Міцкевичем, Гайне, Леопарді – 
поетів-бунтарів проти імперій, несправедливості, безчестя. Ніхто глибше від 
Шевченка не збагнув фатальної ролі одержавленого православ’я і для України, і для 
Росії, - того православ’я, яке знищило моральну основу християнства на цих 
теренах. Його концепція свободи, концепція майбутнього, природа його 
християнства – складні філософські виміри, які можна збагнути, лише ставлячи 
Шевченка в контекст європейської поезії та ліберальної думки ХІХ століття» 
(Високий замок. – 25березня). 

В пресі Московсько-Православних спільнот різних єпархій можна знайти надто 
багато висловлювань, які принижують гідність українського народу, 
спотворюють природу його культури, висловлюються принизливо щодо прагнення 
українців мати свою незалежність від російського колонізатора, зберігати свою мову 
і церковну самобутність. Цьому можна було б зарадити, якби Верховна Рада 
прийняла запропонований Закон «Про внесення змін до кодексів України щодо 
запровадження відповідальності за приниження гідності українського народу». 
Проте Закон цей не пройшов через Верховну Раду. Його підтримали лише Блоки 
Тимошенко і Литвина. Навіть в НУНСі, який прагне видавати себе за найбільш 
українську спільноту, «за» проголосували не всі. Серед «не всіх» Ю.Костенко, 
А.Яценюк і рідний брат екс-Президента, який рветься в лідери національно-
демократичних сил, Петро Ющенко. Ці «борці» за України проголосували проти 
статті, де говориться, що такими правопорушеннями є «приниження гідності 
українського народу», яке виявляється в «будь-яких публічних діях, спрямованих на 

паплюження національних традиційних духовно-культурних, морально-етичних 
цінностей, етнічної самобутності та історичної пам’яті українського народу, що 
підривають його авторитет серед інших народів та ганьблять почуття його 
самоповаги». 

У час економічної кризи витрачені великі суми грошей на вибудову комплексу 
«Мистецький Арсенал», хоч, як це засвідчує нинішня невизначеність його 
призначення, мали одну із чергових забаганок В.Ющенка. Десь писалося, що на 
його будівництво вже витрачено 700 млн грн.. Ще нібито треба десь 300 млн грн. 
для завершення всіх робіт. Але й сам ініціатор «Українського Лувру» (як 
заявлялося) В.Ющенко, який в останні дні свого президентства проголосив себе 
головою його наглядової ради, не знає, чим наповнити площу більше 57 тис. кв.м. 
Зрозуміло, що із-за боязні втратити назавжди, до Арсеналу навіть на деякий час 
музеї країни не передадуть свої шедеври. Власники приватних колекцій також 
збирали їх не для того, щоб потім передати їх Ющенку. То ж нібито розмістять в 
будівлі відоме «Древо України». Перший поверх (а разом їх аж чотири та ще й 
великі підвали) віддають під якісь міжнародні виставки, поліфункціональні потреби 
(для фестивалів, книжкових ярмарок та ін.), якийсь дитячий музей. На другому 
поверсі розмістять Музей українського народно-декоративного мистецтва (дають 
йому 5 тис.кв.м). Хочуть ще розмістити Музей українського письменства (що то 
буде при наявності Музею літератури, то невідомо). В підвальному приміщенні, як 
інформує ющенківська «Україна молода» (№53), розмістять кав’ярню, туалети, 
гардероби, конференц-зал для концертів і вистав. Тут же, в підвалі, буде ще й якась 
бурштинова Церква Всіх Святих. РП направило лист Ющенку з пропозицією 
забрати до Арсеналу виставку вишитих ікон отця Дмитра Блажейовського, яка зараз 
діє у Львові за власні кошти столітнього митця. А взагалі складається враження, що 
Арсенал повторює ту бездарність, яку виявив Ющенко, прийшовши на посаду 
Президента і не маючи якогось конкретного плану розбудови української України. 
Так як він виявив повну анархію в керуванні країною, так і Арсенал 
перебудовувався незрозуміло для чого, бо ж в Києві вже є приміщення з тим же 
функціональним призначенням, зокрема й Український дім, і Палац мистецтв 
(колишній Жовтневий). Хіба що можна було б розмістити на одному із поверхів 
будівлі Музей Києва, у якого забрали його приміщення під бюрократичну установу, 
а нове обіцяне так і не дали (А.Колодний). 

Історик-любитель з Криму Ібраїм Фоєнний видрукував своє дослідження 
походження прізвища Януковича. Він твердить, що той має не білоруське, а 
татарське походження - з литовських татар, які прийняли християнство. Це нібито 
засвідчує й антропологічний тип Президента. Перші татари осіли в Литві в ХІV 
столітті. Це були воїни хана Тохтамиша, яким набридла міжусобна боротьба в орді і 
вони випросили в литовського князя Вітовта «політичний притулок». Серед 
татарських імен є Янгільде й похідні від нього Янай, Яниш, Янук. Саме від 
литовських татар Янук, які жили на місці сучасного сільця Януки, що в 
Докшицькому районі Білорусі, й пішов нібито, за твердженням воєнного, рід 
Януковича. В пошуках місця постійної роботи дід нинішнього Президента України 
ще до жовтневих подій 1917 року виїхав на Донбас. 

На Великодньому ярмарку на площі Ринок у Львові продавали по 15 гривень 
шоколадні фалоси, це б то чоловічі статеві органи. Виготовлені вони були 15 
березня і, як зазначається на етикетці, придатні протягом 10 місяців. Вироб завезли 
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до Львова із Дніпропетровська. То ж певне його продавали й в інших містах країни. 
Дивним є те, що на вудочку цього святотатства вловилася й Галичина, яку вважають 
найбільш християнським оазисом України. На ярмарок батьки приходили з дітьми, 
які мали можливість спостерігати за цим глумом і читати цінник: «Чоловічий орган. 
15 гривень». Виявилося, що в Дніпропетровську виробили малі (45 грам, 11 см) і 
великі (140грам) шоколадні фалоси. При цьому ще й дотрималися гендерної 
рівності: виробили 50-грамові «Шоколадний жіночий орган» і «Шоколадні жіночі 
груди». Отець Ігор Левицький з УГКЦ так прокоментував цей факт продажу 
еротичних сувенірів на Великодньому ярмарку: «Люди сходять з розуму. Це 
ненормальне явище, таке можуть робити лише збоченці. А тим більше робити таке 
під час Великого посту. Це все одно, що займатися розпустою. Який приклад 
подають ці торгівці підростаючому поколінню?» (Високий замок.- 26 березня). 

Відбудеться повна реконструкція Контрактової площі в Києві. Біля входу до 
головного корпусу Києво-Могилянської Академії з’явиться пам’ятник її засновнику 
митрополиту Петру Могилі. Над пам’ятником вже працюють. Владика сидітиме на 
спеціальній лаві, нібито закликаючи молодь до співрозмови з ним. І не тільки до 
співспіврозмови. Відомо, що філософська спадщина цієї унікальної навчальної 
установи освоєна відділом філософської думки Інституту Філософії НАНУ, а ось 
богословські праці її професури із-за того, що вони всі на латині, залишаються 
невідомими для широкого загалу й вимагають свого перекладу й видруку. 

Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника все більше клерикалізується, 
перетворюється з національного в духовний навчальний заклад УГКЦ. Тут є 
свій капелан і зрозуміло, що від домінуючої в області Церкви, хоч регіон і є 
поліконфесійним. Тут наявна угода між університетом і знову ж Греко-
Католицькою Церквою про духовне виховання студентської молоді, бо ж, дивись, 
на це не здатні викладачі вузу. Тут будують (знову ж із цією Церквою) дворівневий 
храм з катехитичним залом на 150 місць. Відтак університет стає конкурентом 
наявним в Івано-Франківську духовним закладам УГКЦ. Можливо з часом вони 
об’єднаються і утворять єдину духовну навчальну інституцію. 

Повінь загрожує і Києво-Печерській Лаврі, хоч вона й розміщена на височині. 
Вчені наголошують, що якщо сніг буде танути повільно, то Лавра може «попливти», 
бо ж тоді розмерзнеться земля і вода буде вбиратися нею. Основна загроза – для 
лаврських печер. Вони розміщені на глибині 0,5-14 метрів в каолінових піщаниках. 
При збільшенні в них вологи на 5%  піщанники розмокають, фактично 
перетворюються в пісок. Відтак обвал в печерах може відбудися будь-де і будь-коли 
(навіть тоді, коли там будуть відвідувачі). Насамперед обваляться ті печери, які 
мають незміцнені зводи. Якщо ж буде повінь, то не витримають навіть цеглянні 
зміцнення. Появи води в Лаврі чекають з дня на день. Та й не тільки в дні повені 
вода загрожує печерам. Монахи насадили над Ближніми печерами фруктові дерева і 
виноградник, влітку поливають їх. Із-за цього не так давно мав місце обвал в 
підземній вулиці Батиєм убієнних. Тут гідрологи виявили повністю провисші стіни 
печер. Земля ходить підногами якна болоті. Вчені заявляють, що із-за танення 
великого об’єму снігу на північній межі Ближніх печер можуть бути обвали. Від 
цього тоді постраждає кріпосна стіна,що межує із парком «Дніпровськікручі». Якщо 
обвали в Ближніх печерах, розміщених на глибині 10-12 метрів від поверхні землі, 
загроза наземним будівлям не існує, то обвал в дальніх печерах зруйнує і наземні 
будівлі, бо ж тут їх відділяє від поверхні землі якихось півметра. Тут є загроза для 

Дзвіниці Дальніх печер, церковок, що розміщені на Дебоскетівській опірній стіні. Є 
й інші чинники загрози Лаврському комплексу, про що варто почитати в «Газете по-
киевски» за 10 березня. 

В цьому році виповнюється 940 років першій згадці в літописі про Видубецький 
монастир Києва. Він з’явився завдяки тому, що в 1070 році київський князь 
Всеволод, син Ярослава Мудрого й батько Володимира Мономаха, вирішив 
збудувати тут собі літню резиденцію - красний двір. Монастир розміщений дещо на 
віддаленні від шуму міського в прекрасному зеленому заглибленні правобережних 
київських гір. Його не відвідують на церковні свята перші особи міста чи держави, 
хоч відомо, що саме тут відбулося вінчання доньки Юлії Тимошенко. Від відомого 
моста Патона до Видубецького можна дійти пішочком – це десь 1,5 кілометри. Але 
хто прийде сюди, то не пошкодує. На чотирьох гектарах, які займає монастир, 
розміщено аж 5 храмів. Кажуть, що вже при чотирьох діючих храмах монастир 
можна проголошувати лаврою, а тут їх більше. Найдавніший на території монастиря 
храм святого Михайла на 50 років молодший Софії і на три роки старший Успенки 
Києво-Печерської Лаври. Це - єдиний в Києві храм домонгольської епохи, який не є 
музеєм і використовується за прямим призначенням. До того ж, це є єдина в Києві 
двохярусна церква. Біля кожної ікони в ній (і це унікально) текст молитви, бо ж мало 
хто із своїм молитвословом ходить до храмів. Настінний живопис храму не 
придатний для відновлення. А ось унікальні розписи ХVІІІ. На території монастиря 
наявні ще братський і митрополичий корпуси забудови 1830 року. В монастирі 30 
насельників. Як сказав отець Спиридон: «До нас приходять переважно люди з 
богословською освітою, які в Церкві не один рік і визначилися, що це їх шлях». 
Братія працює в храмах, розводять бджіл і квіти. Квітів тут так багато, що 
створюється враження, що саме їх розведення є основною ділянкою роботи 
насельників Видубецького. При братському корпусі працює тут «Центр духовного 
здоров’я людини «Ореол», заснований одним із монахів. Цікавим є те, що тут 
лікують опірно-рухову систему, займаються психотерапією, лікують теплом рук 
тощо. В монастирі надають ритуальні послуги. Колись на території монастиря було 
кладовище, на якому ховали київських знаменитостей. Тут могила відомого 
педагога К.Ушинського, подружжя-меценатів Ханенків. Із 450 могил некрополя 
відновлено лише 18. Монастир належить УПЦ КП (Газета по-киевски. -23 лютого). 

«Майдан – велика історична подія, - наголошує Дмитро Павличко, - але головний 
герой Майдану зрозумів значення того народного здвигу тільки в сенсі свого 
обрання на посаду Президента як месійної особи. Не думалося тоді про те, що 
Майдан фактично виступав за сильну українську владу в руках нового президента, а 
не просто тільки за те, щоби президентом був Ющенко». Павличко зауважує, що він 
був гарячим прихильником Ющенка, але заявив йому, якщо то правда, що він має 
намір укласти політичний союз із Віктором Януковичем, то «не розраховуйте на 
мене, буду вашим ворогом». Ця розмова була в грудні 2009 року. Ющенко тоді 
твердо сказав, «що то - неправда». Як в народі кажуть: бреше і не моргне. Павличко 
пише: «На жаль, я повірив йому… Але коли стало ясно, що президент ненавидить 
Юлію Тимошенко більше, як відвертого прихильника другої державної мови та 
інших речей, спрямованих на перетворення Української держави на сателіта 
Москви, я став боротися за перемогу Юлії Тимошенко, президентська програма якої 
побудована на засадах культурної, мовної, церковної, енергетичної, економічної 
незалежності України» (Газета по-українськи.- 4 березня). 
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У біляполітичних колах України вважають, що Янукович прийшов на посаду 

Президента завдяки підтримці його масонськими колами. Ще з ХІХ століття 
культурні і соціальні рухи на теренах України знаходяться під їхнім впливом. Нині є 
близько десяти масонських лож в десяти українських містах – Одеса, Сімферополь, 
Львів, Дніпропетровськ, Київ, Франківськ та ін. Ніхто не знає ні кількісного, ні 
якісного складу цих лож, але відомо, що то здебільшого є інтелігенція, середній та 
великий бізнес. Відомо, що проти останнього активно боролася Ю.Тимошенко. Як 
зауважує православний священик Сава Дубавтюк, «ті події, які спостерігаємо в 
Україні, відбуваються не без їх участі». Сліди їх дій отець вбачає в прагненнях 
забрати від українців землю, щоб зменшити виробництво у нас різних 
сільськогосподарських культур. Вони приведуть до заборони або ж занепаду 
тваринництва у приватному секторі, призведуть до нерентабельності, а зрештою і 
закриття великих підприємств. «Україна ніколи не вилізе з кредитів, доки гривня 
прив’язана (як нині) до долара, бо ж долар – це масонський знак… Те, що Янукович 
стане президентом, в Україні, було домовлено на глобальному рівні, тобто на 
масонському, вже давно. Віктор Янукович у них під контролем»(Експрес. – 4-11 
березня). 

Під час виборчої кампанії постаті кандидатів міфологізуються так, що персонажі 
політикуму уособлюють собою абсолютне добро і зло. Ця персоніфікація 
моральних категорій не зникає після завершення виборів, особливо коли претендент 
на вищу державну посаду втілював твої ідеали думання і діяння. Хоч Юлія 
Тимошенко й визнана переможеною і на українську святиню Пересопницьку 
Євангелію поклав, образливо як для мене, свою руку той, для кого Україна існує 
лише як адміністративно-географічне поняття, а не як пісня душі й найдорожча 
святиня, для багатьох українців із врахуванням вкраденої перемоги шляхом явних 
махінацій Президентом України постає все ж не він. Категорична оцінка Юлею 
перемоги Віктора Януковича словами «ніколи не змирюся з таким вибором значно 
переважає голоси тих, хто сприймає його як свого Президента. Факт, що із 
присутніх на виборах 2/3 виборців, Янукович має лише 49% одержаних від них на 
його перемогу голосів, свідчить про те, що він лише для кожного третього виборця 
постав нібито своїм. Це ще й при тому, що він набрав при наявності масових 
фальсифікацій більше голосів лише в 9-ти зденаціоналізованих областях України, а 
16 їх разом з Києвом віддали свої голоси Юлі, засвідчує хто є хто для українців. 
Янукович не є президентом українства. «Газета по-українськи» видрукувала 
відповіді на питання «Чи вважаєте Ви Януковича «своїм» президентом?» свого 
опитування. Виявилося, що ніколи не змиряться з таким вибором 34,71%, не 
вважають його своїм, але якось терпітимуть –ще 15,85%. Відтак залишатися 
президентом країни, в якій половина її населення вважають тебе «не своїм», не 
погодиться на третій тур, але вже чесних виборів, могла лише людина, яка не знає, 
що є святим для українців. «Якщо ми переходимо в опозицію, - наголосила Юлія 
Тимошенко, - я хочу, щоби ми взяли зобов’язання, що для нас є святим. Це – 
національна незалежність, самоідентичність, захист єдиної державної мови, 
культури, історії і захист стратегічних об’єктів». Ця поразка багатьох українців, 
особливо тих, хто за закликом політичного трупа Ющенка або голосував проти всіх, 
або ж взагалі зігнорував вибори, буде уроком на майбутнє. Будемо сподіватися, що 
нова хвиля українського моря буде сильнішої від тієї, яка свого часу була стримана 
розпорошеним в українстві камінням ющенківської зради, розпорошенням її ударної 

сили. А відтак маємо в Україні неукраїнську владу, бо ж Президент – білорус, 
прем’єр – росіянин, спікер – малорос, а в додачу міністр освіти - єврей 
(А.Колодний). 

Преса продовжує друкувати відгуки на освячення Януковича на президентство 
іноземним владикою. «Новообраний президент Віктор Янукович ніколи не 
вирізнявся політичною зваженістю й кмітливістю – як, власне, й українська «еліта» 
загалом, - наголошує «Газета по-українськи» (№31). – однак дурнішого кроку, ніж 
публічно прийняти благословення на президентство України від Патріарха 
Російської Православної Церкви, годі було й вигадати. Дурнішого й цинічнішого 
щодо переважної більшості своїх співвітчизників і країни, керівництво якою 
прийняв. Часопис «Тиждень» (№9) оприлюднив опитування своїх читачів. На 
питання: «Чи має вступ Президента України на посаду освячувати іноземний 
ієрарх?», 92,4% відповіло, що «ні», і лише 4,56% що «так». Важко було відповісти 
3,04% опитаних. 

Серед апостолів Ісуса Христа виявився лише один зрадник – Іуда, а ось нашу 
Україну зрадили Бут, Василенко, Довгий, Жванія, Клименко, Оробець, Палиця, 
Петьовка, Плющ, Полянич, Поляченко, Слободян, Тополов, Шемук, Кріль. Вони – з 
НУНСу - зрадили Україну, привівши до влади явно неукраїнського Президента, 
неукраїнський уряд неукраїномовного Азарова й українофоба Табачника, але при 
цьому вони не зрадили свого керманича – Віктора Ющенка, який до них зрадив 
Майдан (зрадники не зрадили зрадника), любив не Україну, а себе в ній, 
відомстивши в такий спосіб Україні, яка не сприйняла його замашки на роль месії 
при повній бездіяльності як Президента. А може тут, як і з Іудою, свою роль зіграли 
навіть не срібняки, а більше - золотники. Президентство – то грушка-минушка, а тут 
на всі роки життя тобі дають райську забезпеченість (А.Колодний). 

Підчас конференції з питань духовно-морального виховання, яка проводилася в 
Сімферополі в кінці лютого, було висловлено занепокоєння тим, що в деяких 
школах шляхом насильницького введення до навчальних планів 
християнської етики не враховують наявність в класі дітей інших 
віросповідань. Олег Габріелян, який вів конференцію, наголосив на тому, що в 
Криму проживають представники різних конфесій, але ось в одній із передових 
сімферопольських шкіл перевага віддається чомусь лише одній із них (зі слів 
Габріеляна стало зрозуміло, що то є Московський .Патріархат – РП). А що, 
запитував ведучий, хіба відсутні проблеми у вихованні дітей інших конфесій (Голос 
Крыма.- 5 березня). 

Відомо, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій нещодавно 
оприлюднила документ, яким засуджує різні протиприродні віяння в 
шлюбному житті. То ж на фоні цього дивною є звернення сексуальних меншин до 
новоспеченого Президента з проханням легалізувати одностатеві шлюби. ЛГБТ-
активісти нагадали Віктору Януковичу, що ще на посаді прем’єр-міністра він 
розробив законопроект, який передбачав заборону дискримінації на підставі секс-
орієнтації. Саме тому особи нетрадиційної орієнтації покладають великі надії на 
чинного главу держави. Свої прохання та вимоги 25 різних молодіжних, 
правозахисних та гейлесбійських організацій країни виклали у відкритому зверненні 
до В.Януковича. Геї, лесбіянки, бісексуальні та рансгендерні люди закликають 
новообраного главу держави виконати два основні завдання. Перше – забезпечити 
для них повну громадянську рівність через ухвалення комплексного 
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антидискримінаційного законодавства і легалізації чинних одностатевих сімей. 
Друге – забезпечити соціальний комфорт для гомосексуальних, бісексуальних та 
трансгендерних громадян. Невідомо звідки взята ця статистика, але пишуть, що 
загалом геї, лесбійї, бісексуальні та трансгендерні люди складають до 1 млн 200 тис. 
громадян нашої країни. Кількість одностатевих пар, які де-факто існують в Україні, 
за даними соціологів становить близько 200 тисяч. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Хоч як не заявляла Московсько-Православна Церква України, що вона поза 
політикою, не підтримує жодного кандидата в Президенти, але видруки 
єпархіальних газет за січень-лютий говорять про протилежне. Відтак маємо пряме 
порушення і заповіді «Не лжесвідч» (а по-українськи – «не бреши»), і заповіді 
Христа, що кесареве – кесарю, а Боже – Богу. Ось газета Запорізької єпархії УПЦ 
МП «Летопись Православия» (№2) повідомляє, що під час приїзду до Запоріжжя 
Януковича ще в статусі претендента при підписанні ним угоди про співпрацю із 
козацтвом (не пишемо запорізьким, бо ж воно не має духу власне запорізького, а 
лише діє на запорізькій землі, а за своєю природою є московським - РП) молебен 
очолив єпископ Йосип. Більше того, московський владика вручив при цьому 
Януковичу атрибути козацької влади - шаблю і пернач. То ж брехливо виглядає 
заява Церкви, що вона – поза політикою. 

В Запорізькій області з участю єпархії Московсько-Православної Церкви в 
лютому відбулися мітинги, присвячені виводу радянських військ із 
Афганістану. Відомо, що Радянський Союз прагнув колонізувати цю країну й саме 
із загарбницькою метою відправив туди великий військовий контингент. Афганці 
героїчно обороняли від загарбників свою Вітчизну і зрештою змусили Радянський 
Союз безславно вивести звідти свої війська (водночас зауважимо, що в таку ж 
«ловушку» в Афганістані нині попали США - РП). Тяжко приходилося в складних 
природних умовах здобувати для Союзу афганські терени, бійці виявляли зразки 
героїзму, «выполняя свой воинский долг перед Родиной», як наголошує єпархіальна 
газета «Летопись Православия» (№2). Але тут відразу виникає питання: за яку таку 
«Родину» гинули в Афганстані хлопці з України? чи потрібна була власне Україні та 
земля далекого від неї Афганістану? чи не поставали вони там як «гарматне м’ясо», 
осиротинюючи в Україні своїх дітей, дружин і матерів? чим їхній незапрошений 
військовий похід на чужі землі відрізняється від походу в Україні зграї Муравйова 
20-х років м.ст., в боротьбі з якою загинуло 300 хлопців під Крутами, від інших 
іноземних навал на наші українські терени? То не був подвиг, бо ж подвиг навіть з 
можливою самопожертвою виявляється при здійсненні благородних справ. Можна 
лише з одним погодитися із газети: «Война – это великое зло, это самое 
разрушительное действие греха в мире». 

На сайті bukovina. вiz. ua пронується форма, в яку можна вписати декілька імен, 
вибрати требу і стукнуть «відправити». Потім адміністратори сайту передадуть 
список віртуальних мирян з іменами у храм, а священики прочитають їх разом з 
тими записками, які люди написали своєю рукою. Сайт розроблено на Буковині в 
Хотині. «Вирішили, що хай люди, які чомусь не можуть самі прийти до храму, хоч 
би через Інтернет присилають записки з проханням помолитися за них. Гроші ми за 

електронні заявки не беремо», - каже священик храму св.. Миколая міста Павло 
Коритник. Правда, дехто із священиків таким спілкуванням народу з церквою 
невдоволений, бо ж вважає, що при віртуальній молитві і спасіння віртуальне. Але 
парафіянам новація сподобалася. Чернівецький владика УПЦ МП також проти 
подібних нововведень, але на теренах єпархії є декілька сайтів, створених 
ініціативою парафіян, через які передаються записки «за здравице и за упокой». В 
канцелярії УПЦ МП також спокійно до цього ставляться, особливо до прохань 
парафіян, адресованих митрополиту Володимиру, коли він їде кудись на 
паломництво. «Це – загальносвітова практика, нічого гріховного в цьому немає»,- 
зауважує прес-секретар УПЦ МП В.Анісімов. 

Одеські православні з УПЦ МП постійно скиглять за царем Миколою ІІ, як 
відомо, проголошеним РПЦ святим. Їх «духовно-патриотическая газета» 
«Новороссийский курьер», яка виходить під чорносотенним гаслом «Православие – 
Самодержавие - Народность» майже кожне число присвячує оплакуванню царя і 
його сімейства. При цьому в другому її числі .наголошується, що «русскому народу 
осталось лишь одно – принести Всенародное Соборное покаяние Богу в грехах 
богоотступничества, клятвопреступления, цареубийства и молитвенно возопить к 
Отцу Небесному, испрашивая у Него избавления от ига сатанинского и послания 
предназначенного Руси Помазника Божьего – Царя православного». Не зрозуміло 
лише, яке це має відношення (газета ж друкується не в Росії) до українського 
народу, для якого цей Миколка був уособленням колонізатора і визискувача. 
Часопис вміщує велику хронологію життя не лише Миколи ІІ, а всієї династії 
Романових. Тут же подається «Краткое исповедание грехов против царской власти», 
«Воинская присяга на верность службы Царю и Отечеству», «Молитва о даровании 
православного Царя», «Молитва о грядущем Царе» та інше. Яких тільки 
есхатологічних фантазій щодо царя в цій газеті не знайдеш! Незрозуміло, з якої це 
нагоди в українському місті пропагується російський цар, який до України має таке 
ж відношення як якийсь злидень з неапільської вулиці. 

Заява УПЦ МП про несприйняття нею «політичного православ’я» залишаються 
швидколопнувшою булькою. Від її офіційного офісу Києво-Печерської Лаври 
майже щомісяця проводяться різноманітні українофобські, антидержавні акції-
хресні ходи. Остання хода під російськими імперськими прапорами, портретами 
Миколи ІІ та з молитвою про пришестя нового російського царя з присвятою дню 
особливо вшанованої монархістами Російської Державної ікони Божої Матері 
зібрала близько 300 молільників. Виступаючи перед початком хресного ходу в 
Києво-Печерському монастирі, глава Союзу православних братств Валентин 
Лук’яник сказав, що захід проводиться з молитвою «про милість і прощення Бога за 
порушення присяги російському православному царю. Проситимемо милості, щоб 
відновилася єдина Русь православна, щоб був новий православний цар». 

На другий день після інавгурації Януковича Московський Патріархат звернувся з 
клопотанням до Уряду Росії щодо надання можливості українським 
підприємствам хімічної промисловості, чимало з яких належать Дмитру Фірташу, 
купувати напряму газ у «Газпрому» та інших російських газовидобувних компаній. 
Цим Патріархат висловлював вдячність фірташівському телеканалу за його 
висвітлення візиту Патріарха Кіріла в Україну влітку 2009 року. 

УПЦ МП підвела підсумки своєї діяльності в 2009 році. Нині Церква має 44 єпархії, 
64 архієреї, 11358 парафій, на яких несуть службу 9573 священнослужителів (8938 
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священиків і 653 дияконів). УПЦ МП має 22 духовних навчальних заклади (2 
академії, 7 семінарій і 13 училищ), а також біля 5000 недільних шкіл. На теренах 
України діє 191 монастир (96 чоловічих і 95 жіночих), в яких несуть послух 1955 
ченців і 3148 черниць. Церква видруковує 85 періодичних видань, має 170 веб-
сайтів. Протягом року глава УПЦ МП митрополит Володимир мав 37 
архіпастирських візити в 23 єпархії Церкви. Архієреї висвятили в році 224 храми. 
Закладено фундамент під 149 храмових споруд.  

УПЦ МП загалом позитивно оцінює державно-церковні відносини 2009 року. Вона 
вдячна державі за її кроки із зміцнення суспільної моралі і вирішення тих питань, з 
якими Церква зверталася до державних органів. Церква також позитивно сприйняла 
заборону державою грального бізнесу, встановлення свята на честь 
рівноапостольного князя Володимира – День хрещення Київської Русі, передачу 
Успенського собору Лаври в постійне користуванні Церкви, державне рішення про 
передачу в користування земельних ділянок та ін. 

Буковина є одним із регіонів, де збереглися ще цілі села із послідовниками 
старообрядницької віри. Таким селом зокрема є Білоусівці. Старообрядці 
поселилися тут декілька століть тому. Вихідці з російської глибинки, тікаючи від 
переслідувань і гонінь московсько-православними, оселялися на українських 
теренах, де ті ж православні не виявляли такий фанатизм у віросповіданні й 
толерантно ставилися до послідовників інших вірувань. Якщо й були непорозуміння 
на перших порах поширення старообрядництва, то вони були спричинені не 
православними. Це «російська сторона», як тут казали, виявляла своєю прагнення не 
допустити асиміляцію. Старообрядці напочатках навіть українцеві не хотіли давати 
воду, щоб напитися. Але з часом все це зникло. Нині й сім’ї двовірних з’явилися. 
Одна з них – сім’я Богданюків: жінка Світлана старообрядка, чоловік Сергій – із 
православних. Шлюб в церкві вони не брали. «Ми вирішили не порушувати 
традицій одне одного, не змінювати віру, - каже Сергій Богданюк. – Ми щасливі, 
любимо одне одного. Чого ще треба? А в неділю кожний йде до своєї церкви. І в 
цьому немає жодної проблеми» (Експрес. – 23-24 березня). 

Людиною 2009 року в українському християнстві став Михайло Лонгін – 
архімандрит, настоятель Святовознесенського монастиря в Чернівецькій області. 
Його нагороджено цією почестю за створення дитячого будинку, де перебуває 
майже 250 дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 
зазнавали насильства в сім’ях, дітей ВІЛ-інфікованих. 

21 лютого відповідно до візантійської традиції, коли перша неділя посту постає як 
неділя Торжества Православ’я, вірні УАПЦ Львова провели вперше після 1700 
року хресний хід з іконами, мощами св. Пантелеймона, з часточками Чесного 
Хреста, з хоругвами. Він пройшов вулицями центру міста з участю в ході 80 
священиків і близько тисячі вірних. При цьому хода почалася від Успенського 
храму УАПЦ й була зустріта в парафії Успіння Вірменської Апостольської Церкви, 
Преображення Господнього УГКЦ та Успіння Богородиці Римо-Католицької 
Церкви (Успенська вежа.- №3)... Звертає увагу те, що хресний хід не був зустрітий в 
храмах ні УПЦ МП (те зрозуміло), ні в УПЦ КП (а це ні).То ж внутріправославні 
чвари домінують над різноконфесійними відносинами. В останніх маємо більше 
виявів толерантності. 

Андріївський храм Києва –ця перлина творчості Растреллі – знову стала об’єктом 
тяжби між УАПЦ та «Софійським заповідником». Церква хоче витурити із 

храму музей, а музей хоче зберегти для людства шедевр людського генію, вартість 
якого оцінюють в 1,5 млрд гривень. Музей наполягає на тому, що Церква, при якій 
відсутня навіть елементарна бухгалтерія, не має необхідних коштів для збереження і 
ремонту Андріївки. Він рекомендує УАПЦ побудувати для свого кафедрального 
собору нове приміщення і не прагнути знищити те, що є гордістю Києва. Начальник 
главку охорони культурної спадщини Києва Руслан Кухаренко погоджується, що 
треба залишити так, як є: хай буде музей, в якому відбуваються богослужіння. 

Особисті зустрічі глави Руської православної старообрядницької Церкви митрополита 
Московського і всієї Русі Корнилія Титова і архієпископа Київського і всієї України 
Саватія Козки із головами Держкомнацрелігій України О.Саганом і 
Ю.Решетніковим з приводу повернення старообрядцям їх храму в Києві по вулиці 
Сковороди, 9б якихось конкретних наслідків ось уже протягом чотирьох років не 
дають. Київський мер взагалі відмовляється прийняти їх з цього питання. Не йдуть 
на зустріч з ними й чиновники із Київської міської адміністрації. Взагалі за роки 
незалежності старообрядницькій Церкві не повернули жодний із її храмів у містах 
України, окрім Києва - у Харкові, Бершаді, Севастополі та ін. Нині храм Київської 
громади на вул..Почайнинській знаходиться в аварійному стані: стелю в ньому 
підпирають п’ять стовпів. В столиці проживає біля 3-х тисяч старообрядців. Відтак 
міська влада Києва ігнорує укази Президента про реституцію церковного майна. 

Найбільшими монастирями Української Православної Церкви Московського 
Патріархату є Києво-Печерська Лавра (більше 100 ченців), ПочаївськаЛавра 
Тернопільської області (біля 300 ченців), Святогірська Лавра Донецької області (біля 
ста монахів), Свято-Покровський монастир м. Києва (біля 300 черниць) та 
Корецький Свято-Троїцький монастир (більше ста монахинь). 

У православному Свято-Вознесенському храмі закарпатського Неліпина 
виставлені колоди, на яких після зняття кори виявили хрести (і то по декілька 
на кожній). Більшість хрестів правильної форми з чітко вибитими краями. Дерева 
росли в урочищі Попові Долини. Це – колишнє обістя священика. Родина Данчів, 
яка знайшла ці колоди, вважає це знаком Божої благодаті. Сім колод вони віддали 
до церкви, а сім залишили у себе. Вже до Неліпина рухнули паломники. А загадку 
відгадати певне й не так складно. Коли ці дерева ще були маленькими, то хтось по їх 
ще зеленій корі й видряпав хрести. То могли бути діти, а могли бути й воїни років 
війни. Тепер все це подається як вияв якоїсь Божої застороги. Треба ж якось людей 
пострашити й на цьому для церкви грошики підзаробити. 

 
 

СВІТ   ГРЕКО-  І   РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 

Говорячи про можливість об’єднання українських Церков, кардинал Любомир 
Гузар наголосив: «Що таке єдність? Тут не йдеться про компроміс, мовляв, я щось 
мушу віддавати від себе, аби мати можливість чимось торгувати. Тут йдеться про 
сопричастя: ми зберігаємо те,що в нас є питоме, що розвинулося впродовж століть, а 
основа має бути спільна. Це – свята віра, Церква, яку створив Володимир. Без цього 
немає жодної можливості для єднання…. Із нашими православними співбратами 
разючих різниць у нас немає. Ми з ними стоїмо на тому самому грунті, але є багато 
інших речей, на яких ми порізнилися і які треба чимось замінити, або співжити – 
шануючи те, що кожен напрацював споконвіків, оскільки воно не противиться 
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нашій спільності… Нашим Церквам було б дуже легко об’єднатися, бо в нас одна 
культура, різниць як таких немає, тільки наголоси дещо різні». На питання,хто б мав 
очолити об’єднану Церкву, владика сказав словами Андрея Шептицького: Ми, 
греко-католики, не маємо амбіції, що майбутній патріарх мусить походити з греко-
католиків. Коли ми знайдемо дорогу один до одного, він спокійно може походити й 
від православних, бо православних є більше в Україні, як греко-католиків. Але ми 
ставимо одну передумову – щоб той, хто буде тим патріархом, з якого б він 
середовища не був, аби він теж був у єдності Вселенської Церкви». Розкриваючи 
зміст останньої думки, кардинал наголосив: «Це не є підкорення, у прямому 
значенні слова, це є сопричастя. Ми так бачимо єдність Вселенської Церкви. Без 
такої єдності, вважаємо, не може бути справжньої Христової єдности». 

Глава УГКЦ Любомир Гузар вважає, що хоч Греко-Католицька Церква й вийшла 
із підпілля, але вона не реабілітована. УГКЦ має пройти реабілітацію через 
Верховну Раду. Президент Леонід Кучма і Президент Віктор Ющенко висловили, 
так би мовити, співчуття, щодо того, що наша Церква так була потерпіла. Але це 
співчуття ще не є правовим актом. Реабілітацію в повному значенні цього слова 
мусить зробити Верховна Рада» (Наша віра. - №2). 

Так званий Синод УПГКЦ зібраний із самозваних єпископів з чиєїсь подачі і 
підтримки все активніше працює на розкол українських греко-католиків. При цьому 
він нахабно перебирає на себе роль керівного органу УГКЦ, у своїх листівках-
інтрукціях наказує, погрожує, відлучає кого і як хоче. Єпископи-самосвятці беруть 
на себе смілість організовувати загальноцерковні акції, влаштовувати нібито від 
імені вірних УГКЦ різні протестні заходи біля будівель органів влади в Києві, 
Львові, інших містах з вимогою їх реєстрації. Для них вже Предстоятель Церкви 
Любомир Гузар, благословенний на цю посаду Папою Римським, є лише екс-
кандинал. Єдиний представницький орган цієї наразі з’явленої Церкви – це їх 
збіговисько, яке вони йменують Синодом Української Правовірної ГКЦ. 

Самозваний Синод УПГКЦ взяв курс на розкол Української провінції Чину 
святого Василя Великого. Він виключив з неї протоархимандрита Василя 
Ковбича, а також протоігумена української провінції Йоанікія Чверенчука із-за їх 
«єдності з єресями екскардинала Л.Гузара». Самозванці проголосили заснування 
ними відновленої вітки Чину св. Василя Великого під назвою: Чин св. Василія 
Великого –реформований з тим,щоб, як вони заявляють, «відділитися від єретичної і 
апостатитчної вітки ЧСВВ». 

Свідченням того, що єпископи-самозванці із так званої Української Правовірної 
Греко-Католицької Церкви взагалі не є якимись церковними діячами 
свідчить, підтримана Ватиканом висловом, що то є внутрішня справа УГКЦ, 
екскомуніка їх судом останньої. До того ж, згідно Артикулів Берестейської унії 
висвяту на єпископа УГКЦ має здійснити митрополит цієї Церкви, чого не було, а 
тим більше благословення їх на єпископа. Без благословення на те Папи Римського 
вони не мають права називатися єпископами. В своїх листах-писаннях ця 
«єпископська рать» вдається до образ людської гідності. Вони різними брудними 
словами принижують гідність високошанованого в Україні владики Любомира 
Гузара, інших представників греко-католицьких церков. Такої «честі» від них 
удостоївся і я. бо ж підписав науково-експертний висновок щодо природи цієї 
розкольницької спільноти, підготовлений науковими працівниками Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії НАН України. З ласки самосвятців я також - 

гомосексуаліст, масон, хабарник, кагебіст і багато ще чогось іншого вони приписали 
мені. То ж питається: а чи християни вони взагалі? Ісус Христос закликав любити 
ближнього, і не просто ближнього, а навіть ворога твого. То ж чи є у цих 
«правовірних» така християнська любов? Наявна лише зміїна ненависть, наклепи, 
обливання брудом, багатослівне тявкотіння. Десята заповідь вимагає не посягати на 
майно іншого. Ця братія наїхала в Україну з Чехії і Словакії на відроджену після 
«катакомбного стану» Церкву й стала претендувати на її храми й монастирі. Маєте 
намір творити тут в Україні якусь свою релігійну спільноту – місіонерте, шукайте 
собі послідовників, а не дійте по-злодійському: приїхали за запрошенням Греко-
Католицької Церкви і в ній займаєтесь своєю місіонерською роботою, 
оббріхуванням і самозвеличенням, розколюючи її. Це ж бо порушення біблійної 
заповіді-застереження від посягання на чуже (А.Колодний). 

Самозвані так звані правовірні єпископи УПГКЦ звернулися з посланням «Кінець 
папства?» до Бенедикта ХVІ, в якому наголошують, що покійний Папа Іван Павло 
ІІ «офіційно визначив дорогу апостазії і відкрив всю Церкву прокляттю». Вони 
звинувачують славетного папу за «дух Асізі», бо ж він мав духовне єднання тут, у 
францисканському монастирі, з представниками різних релігій, в тісному контакті з 
масонами і реалізації їх програми в Церкві. В своєму посланні самосвятці 
наголошують на неможливості беатифікації Івана Павла ІІ, бо ж він «не є святим, ані 
не може ним бути через єретичні погляди, апостатичні жести і велике згрішення, яке 
дав не лише католикам, але й усім християнам… Беатифікація єретика Івана Павлі ІІ 
є колосальним обманом і кричущим злочином». І тут догналівські єпископи вже 
ставлять себе вище Святішого Отця, до якого звертаються листом. Вони вже 
погрожують Бенедикту ХУІ : «Святіший Отче, багато незнаних душ своїми 
молитвами і терпінням взиває до Бога, щоб Ви зробили героїчний жест і скасували 
накинену Вам беатифікацію. Якщо цього не зробите, Церква згодом буде змушена 
проголосити посмертну екскомуніку не тільки Івана Павла ІІ, але й Вашу». Чорним у 
своєму листі Папі виділили погрозу самі «єпископи». Відтак вони вже беруть на 
себе смілість диктувати Папі те, як він має чинити. До такого нахабства мало хто 
вдавався до цих самозванців. 

Кардинал Любомир Гузар вказав на відмінність відмови людини від вживання їжі 
з метою збереження фігури і відмови від їжі в піст. «Піст є засобом приборкати 
певні пристрасті, так би мовити, завести певну дисципліну у своєму житті, аби дати 
більше уваги духовним вартостям, ніж тілесним. Тим самим ми підносимося духом. 
Ми доказуємо, що не є рабами їди. Будь-що, від чого ми здержуємося, ставлячи 
перед цим духовні вартості, - це є піст. Для нас їжа – не байдужа річ… Їжа не є сама 
задля їжі… У час посту деякі люди відмовляють собі підти в кіно, театр чи взагалі не 
слухають музику. Тобто є різні форми постіння. Головне – себе здисциплінувати, не 
бути залежним» (За вільну Україну. - №30). 

Отець Ігор Шкодзінський із Тернополя править служби для глухих парафіян за 
допомогою жестів у храмі Божої Матері Неустанної помочі. Такі служби він 
почав організовувати, коли народилася у нього глухоніма дочка Настя. Парафіяни в 
храмі моляться і співають жестами. Служба скорочена удвічі, триває півгодини. На 
свята сходиться понад півсотні людей із вадами слуху, а в будень – 15-20. «Я 
проговорюю всі молитви вголос, аби парафіяни могли читати по губах, - говорить 
отець Ігор. – Через те, що мушу носити кадило і хреститися, не можу правити 
жестами. Тому замість дяка запросив сурдоперекладача». 
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«На мою думку, - каже глава УГКЦ Любомир Гузар, - Помаранчева революція 

була не політична, а радше суспільна демонстрація. На жаль, змарнована, бо її 
використали політики і, як на мене, не дуже щасливо. Це було так – нарід сказав – 
без багатослів’я, але своєю присутністю, - що хоче правди і справедливості. Хочуть 
служби народові, а не використання народу. Політики ж народ поділили на 
«помаранчевих» і «біло-синіх»… То не зовсім правильно… Якщо називати когось із 
політиків «помаранчевими» - це немовби приписувати їм великі чесноти. Але ми 
бачимо, що більшість із них не інакші, як усі решта. Вони не заслуговують так 
називатися… Наша Помаранчева революція, на мою думку, була унікальна річ. У 
Європі за сотні кільканадцять років не відбувалося нічого подібного. Тим паче, що 
це була цілковито мирна революція. То не була Французька революція чи Російська, 
то була дуже Українська революція, специфічна, неповторна, гадаю» (За вільну 
Україну. - №30). 

Жартуючи, у нас в Україні інколи кажуть: «Ти дивись: він святіший, ніж Папа 
Римський!». Так ось появилися у нас в країні зайди з Чехії і Словакії, а до них 
примкнув ще й приїхавший звідти ж якийсь українець Василь Гітюк, які 
самопроголосили себе єпископами й тепер вже всіх і вся називають єретиками, 
піддають анафемі. В списку анафемованих ними вже значиться й Папа Іван Павло 
ІІ. Нинішньому Папі Бенедикту ХVІ Синод єпископів-самосвятців погрожує, що 
якщо він не визнає їх т.зв. єпископське висвячення, то й він буде ним відлучений від 
Церкви. Відтак будемо радіти з того, що Україна має на своїх теренах осіб 
найвищого рівня святості, святіших від Папи Римського. Хоч вони й заявляють, що 
лише Папі Римському скажуть, хто їх робив єпископами, але з їх надто багатьма 
примірниками тиражованих писань видно, що до цієї висвяти (а вони таке шукали і 
в Чехії, і в Словакії) прилучився перебіжчик до греко-католиків з московсько-
православних Михайло Осідач. Цього батюшку у своїх писаннях синодники 
прагнуть подати як єпископа. Тільки ось незрозуміло, а хто ж його висвячував у 
єпископи. З одного боку, вони заявляють, що мітру йому дав відомий митрополит 
РПЦ Никодим ще в 1989 році. Але мати мітру – це ще не означає бути єпископом. 
Треба мати документ офіційної висвяти або хоча б витяг із якоїсь тогочасної газети 
Церкви Московського Патріархату з описанням процесу хіротонії Осідача. Цього 
немає. Сам Михайло Осідач у своїй автобіографії, писаній у 2003 році, підписується 
«отець-мітрат», а синодники разом з ним опісля пишуть, що він з 1989 року вже 
єпископ. З другого боку, маємо озвучення слуху, що нібито пана Осідача висвячував 
ще Володимир Стернюк в часи підпільної діяльності УГКЦ. Але ж коли Церква 
вийшла з підпілля, то ще живим був митрополит і чогось серед ним висвячених і 
поданих на благословення Папі він не назвав Михайла Осідіча єпископом. То ж не 
треба у цю авантюру втягувати ще й доброї пам’яті владику Стернюка. Пожалійте 
покійників і не втягуйте їх у свою казочку. Владика добре знав, що його висвята має 
одержати ще й папське благословення (Про тих, хто шматує церковне тіло.-К., 
2009). 

До яких тільки нахабств не вдаються самозвані «єпископи»-догналівці, щоб 
посіяти розбрат в УГКЦ, викликати супротив вірян главі цієї Церкви 
кардиналу Любомиру Гузару. Так, в своїх широко розповсюджених закликах в 
Івано-Франківську вони оголосили, що 2 квітня нібито відбудеться «публічна акція 
пролому гомосексуалістів», хоч на проведення її влада міста ніяких дозволів нікому 
не давала. Для протидії цій акції вони закликали всіх греко-католиків мобілізуватися 

й провести нібито у відповідь заздалегідь 28 березня молитовний похід від будинку 
облдержадміністрації і на Вічевий майдан до кафедрального собору греко-
католицької єпархії. А далі вони, будучи, власне, ніким і нічим в Церкві, вже 
перейшли до більшого безсоромства: «зобов’язуємо Вас, священиків, іменем Ісуса 
Христа відректися від кардинала Гузара», бо ж він нібито підтримує 
гомосексуалістів. Як заявляють у своєму Зверненні до івано-франківців владики 
Володимир Войтишин і Софрон Мудрий, «саме тепер, у часи вільної, демократичної 
України, задля розколу і руїни нашої Церкви її вороги створюють ось таку нову, 
самозвану «псевдоієрархію», так званий «правовірний синод», покликаний 
дияволом сіяти непорозуміння і сум’яття між нашим народом, духовенством та 
єпископами». Вони «підступно обдурюють хрещений у правдивій Христовій 
католицькій вірі народ. Самозвані псевдоєпископи – це вповні непевні й небезпечні 
особи. Дерево пізнаємо по плодах. Їхні плоди – це напад на правлячу владу УГКЦ. 
Видумовуючи єресі, вони погрожують і кидають свої страхи екскомунік та 
виклинань, тим самим виявляючи ненормальний,хворобливий стан своїх душ». 
Сподіваючись, що вірячи Церкві у своєму несприйнятті гомосексуалізму вийдуть 28 
березня на молитовний хід, нахаби-«єпископи» при цьому мали намір очолити цю 
ходу й видати себе під шумок за єдино правовірну ієрархію УГКЦ (Нова Зоря. - 
№5). 

Московський Патріархат висуває Апостольській столиці претензію, що, дивись, в 
Західних областях України було «знищено» його єпархії шляхом забирання у 
них парафіяльних храмів. Але і в цьому виявляються загарбницька сутність 
Московського Православ’я, його шовіністичність і навіть нехристиянськість, бо ж 
10 заповідь вчить не посягати на майно іншого. Перед початком Другої світової 
війни УГКЦ налічувала 2387 парафій із 3,6 млн вірян, мала 2352 єпархіальні 
священики, 31 чоловічий і 121 жіночий монастирі та чернечі доми. Під опікою 
церкви діяли Богословська академія і три духовні семінарії, в яких навчалося 480 
осіб. Далі, в 1946 році відбувся Львівський Псевдо-Собор УГКЦ, на якому було 
«прийняте рішення» про входження УГКЦ до Церкви Московського Патріархату. 
Але ми маємо копії документів, які засвідчують, що для ініціативної групи з 
проведення Собору через агента «Птіцина» було перераховано наркомом фінансів 
Союзу 400 тис. рублів. При цьому ЦК ВКП (б) давала ініціативній групі з 
проведення Псевдо-Собору вказівку «з метою успішного проведення собору введіть 
до складу делегатів не менш як 60-70% агентури. «Забезпечте також достатнім 
процентом агентури у складі запрошуваних на собор представників мирян з 
інтелігенції. Завчасно перевірте всіх інших делегатів та гостей з тим, щоб не 
допустити ворожий і неблагонадійний елемент». 24 вересня 1949 року на столі у 
секретаря ЦК КП (б)У Микити Хрущова лежала доповідна, де було сказано, що «за 
час із 1946 року до серпня 1949 року воз’єднано 3001 уніатську приходську церкву, 
1242 священики, 463 диякони і 1018 псаломників в Закарпатській, Дрогобицькій, 
Львівській та Станіславській областях». І після такого документального засвідчення 
Церква Патріарха Російського Кіріла має нахабство ще заявляти, що у неї щось було 
забрано, й вимагати його повернення. Глава УГКЦ Любомир Гузар просить 
москвичів чітко сказати, який збудований саме їхньою церквою храм було забрано у 
них, щоб його віддати. А ось тут маємо повний мовчок (Дзеркало тижня.-№10). 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ 

 
Чотири дзвони підняли 27 лютого на відреставровану дзвіницю лютеранської 

кірхи в Одесі. Найбільший з них, називається Христов, важить тонну. Це подарунок 
німецького міста-побратима Одеси Регенсбурга. Дзвін св. Павла важить 690 кг, а 
дзвін св. Петра - 480 кг. Дзвін Діви Марії має лише 280 кг. Він – пожертва одеської 
лютеранської громади німецького міста Пассау. Дзвони лютеранських кірх 
відрізняються формою і в Україні їх не відливають. Одеську кірху було збудовано в 
1893 році. Але в 1932 році її було закрито, а дзвони зняли й невідомо, де вони 
поділися. Над відбудовою святині працювала бригада з 30 осіб, з яких тільки двоє – 
лютерани. Літургія освячення і відкриття відбудованої кірхи (а вона, окрім 
перебудов, зазнала ще в 1976 році нищівної пожежі) відбудеться 17 квітня. 

Хоч багато хто заперечує причетність Свідків Єгови до протестантів, проте навіть 
саме віроповчальне коріння цієї конфесії знаходиться в такій есхатологічній течії 
протестантизму як адвентизм. Засновник єговізму Шарль Руссель до творення ним 
нового конфесійного напрямку був адвентистом. Багато спільного Свідки мають із 
адвентистами в розумінні душі, потойбіччя. Проте в темпах свого поширення у світі 
Свідки Єгови певне є найуспішнішими. Згідно їх Звіту за 2009 рік кількість вісників 
Царства вже досягла 7313173 особи, а загальна кількість присутніх на Спомину в 
2009 році була 18168323 особи. Приріст Свідків в 2009році становив 3,2%. Було 
охрещено 276233 особи. Загальна кількість піонерів щомісяця була 794317, а 
кількість годин їхнього служіння в 2009 році дорівнювала 1557788344. У 2009 
службовому році Свідки Єгови витратили понад 140мільйонів доларів на потреби 
спеціальних піонерів, місіонерів та роз’їздних наглядачів, які служили на 
призначених їм територіях. 

В 2009 році маємо ріст кількості вісників Свідків Єгови в Україні з 139479 (це- 2008 
рік) до 147607. Охрещено в році було 6329. Середня кількість піонерів єговістської 
спільноти становила в році 16101. Загальна кількість годин їхнього служіння 
становила 34120815. На Спомині присутніх було 270505 осіб. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Слідство з аферами «Кінгз Кепітал» й ЧП «Грант» затягнулося. Може б справа 

пішла в суд раніше, але жертви афери йшли щодня, потрібно було їх допитувати 
щодня й визнавати потерпілими. Шкода від злочинних схем в «КК» й ЧП «Грант» 
вимірюється сотнями мільйонів гривень, а кількість ошуканих вкладників 
перевалила на декілька тисяч по всій країні. За «махлярство у надто високих 
розмірах» лідеру «Посольства Божого» загрожує ув’язнення десь на 12 років з 
конфіскацією майна. Аделаджа на останніх допитах свої свідчення не поміняв. Коли 
йому називають прізвища потерпілих, то він заявляє, що «не говорив конкретно цій 
особі нести туди гроші». Правоохоронці також прагнули розслідувати справу з 
грошима, які пастор збирав для будівництва якогось розрекламованого ковчегу. 
Ділянка землі під будівництво храму виділена, гроші продовжують збирати, але 
будівництво не розпочали. Аделаджа твердить, що ці внески – обов’язкова десятина 
і що вона є добровільною. Проте Аделаджа не вів ніякого обліку цих внесків. 
Посилання Аделаджі на те, що оскільки він погано знає українську і російську мови, 

то його заклик до примноження багатства був сказаний так, що його не вірно 
розуміли й нині подають своєю мовою. Слідство прослухало диски із записом 
богослужінь пастора і переконане в тому, що мову він знає добре. Після передачі до 
суду справ «КК» і ЧП «Грант» будуть зібрані докази ще одним аферистам під дахом 
церкви – «Клубу тисячі мільйонерів». 

На звітно-виборчій конференції членів Об’єднання незалежних християнських 
харизматичних Церков України (повного Євангелія) президентом конфесії 
переобрано Анатолія Гаврилюка. Він є пастором київської Церкви «Живе слово». 
За нього віддали свій голос 50 делегатів конференції із 82 присутніх. Для Анатолія 
Гаврилюка це вже четвертий президентський термін. Вперше він був обраний на цю 
посаду в 1996 році. Віце-президентом Об’єднання затвердили Володимира Ільчука. 
Він буде відповідати за інформаційну роботу, теологічну освіту, зовнішні зв’язки, 
жіночі конференції. Ільчук має намір також особливу увагу приділити пасторській 
мережі. 

В рамках Церкви «Посольство Боже» до цього часу працює «Клуб 1000 
мілліонерів», який значиться як неприбуткова громадська організація. Ідеологами 
його є пастори «Посольства Божого». Хоч багато людей вже втратили в Клубі свої 
кошти, там все одно вигадують все нові й нові прожекти і закликають вкладати 
немалі суми. Існує також заклик знайти серед членів Клубу «300 гедеонових воїнів», 
які б внесли кожний по 100 тис. доларів у Фонд клубу на його потреби, в тому числі 
й на будівництво якогось грандіозного храму. Але ж з цією метою вже одного разу 
збирали кошти – набрали півмільйона доларів – і вони кудись зникли. А взагалі 
Фонд створювався з метою надання допомоги своїм членам у випадку потреби. 
Проте жодний рядовий член Клубу з нього не одержав жодної копійки. Водночас 
кожного члена Клубу агітують підписати «Заповіт служіння Богу фінансами» і 
навіть дати «Військову клятву на вірність Ісусу Христу» (Сегодня. – 18 лютого). 

Суд розглядає справу 136 потерпілих. Офіційно мова йде про 12 мільйонів гривень, 
присвоєних «Леоне-банком». А взагалі тут маємо біля 1500 вкладчиків, що є 
потерпілими. Як зазначається в матеріалах судової справи, Роман П. – засновник і 
директор ЛБ був парафіянином церкви «Посольство Боже» і особисто знайомий із 
пастором Сандеєм Аделаджою. Велика кількість парафіян цієї церкви опісля стали 
вкладниками ЛБ. Це дає підставу говорити про зв’язок церкви і ЛБ. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

Духовне Управління мусульман Криму підвело підсумки 2009 року. Муфтій 
Еміралі Аблаєв назвав при цьому три заходи: створення Ради представників 
духовних управлінь і центрів мусульман України,організацію хаджу для 
українських прочан, відправлення закордон студентів на теологічні факультети. 
Муфтій назвав також видрук низки книг кримськотатарською і російською мовами, 
утворення сайту ДУМК QirimMuftiyat. оrg. ua , відкриття нових молитовних 
будинків, медресе в м. Ескі Кирим (Старий Крим). Підготовлено до друку збірник 
хутр (п’ятничних проповідей). 

Як визнають керівники мусульманських спільнот, що входять до утвореної в 2009 
році Ради представників духовних управлінь і центрів мусульман України, 
найнеприємнішою є та істерія, яку затіяли в минулому році урядовці,зокрема в 
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МВС, рекламуючи підготовку в Криму заходів «ісламського тероризму». 
Неприємною є також та протидія політиці зближення, діалогу й консолідації всіх 
мусульманських спільнот країни, яку чинить очолюване Ахмедом Тамімом Духовне 
Управління мусульман України, що не ввійшло до створеної 2009 році Ради 
представників духовних управлінь і центрів мусульман. Неприємною була також та 
протидія (навіть заборона) здійсненню хаджу мусульман України через названу 
Раду, до якої вдавався керівник ДУМУ. 

Духовному Управлінню мусульман України «Умма» виповнився всього один рік. 
Його муфтій Саід Ісмагілов зазначає, що 2009 рік був переломним в житті 
мусульман України. Найбільш значна подія року – це створення Ради представників 
духовних управлінь і центрів мусульман, яка поєднала чотири мусульманські 
спільноти країни, організація хаджу 131 прочанина з України, прихід в УММУ 
восьми мусульманських громад (нині їх в УММИ вже 18), налагодження зв’язків з 
Федерацією мусульманських організацій Європи і Європейською Радою із фата. 
Управління налагодило випуск своєї газети «УММА» українською мовою 
(українські національно-демократичні сили раді з цього і всіляко підтримують 
ДУМУ УММА в його діяльності, врахуванні того, що мусульманські громади діють 
в незалежній українській державі, державною мовою якої є українська, а не мова 
колонізатора-сусіда – РП). Запущено інтернет-блог Духовного управління www. 
umma. in. ua Будуються мечеті в Луганську і Костянтинівці (Донецька область). 
Представники УММИ брали участь в роботі 8 міжнародних наукових конференцій. 

На відміну від ДУМУ УММА, яке є україноцентричною релігійною спільнотою, 
Київський Муфтіят, створений на базі Всеукраїнського татарського культурного 
центру, не є таким. Хоч він і називається татарським центром, але тут «русский дух, 
здесь Русью пахнет». Татарське товариство своїми керівниками бере участь в 
зібраннях «росийских соотечественников зарубежья», хоч там, власне, йде мова про 
російську присутність і про російську ідентичність, а татарська навіть не згадується. 
Якщо УММА формує у своїх вірян відчуття України як рідної землі, то тут 
формується почуття життя в гостях, а не дома. Державна мова тут є чужою, а в 
УММИ – своєю. Центральна газета останньої є україномовною. 

Муфтій ДУМУ УММА Саід Ісмагілов наголошує, що той, хто не рухається вперед, 
залишається позаду, бо світ не стоїть на місці. В планах роботи Управління на 2010 
рік завершення будівництва мечетей в Луганську і Костянтинівці, забезпечення 
віруючих всіх громад необхідною мусульманською літературою, видрук нових книг 
і брошур, формування для нових 8 громад 8 бібліотечок. Управління має намір 
розвивати співпрацю із європейськими мусульманськими організаціями, духовними 
управліннями мусульман країн пострадянського простору, а також іншими 
духовними управліннями мусульман України. Вирішуватиметься в 2010 році також 
питання утворення і реєстрації нових громад ДУМУ УММА (УММА. - №4). 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ  РЕЛІГІЇ 
 
Рідновіри Львова підзначили свій Великдень 21 березня на горі Баб-Рід. Староста 

громади Світолада наголошує, що для них Великдень – «найбільше й найважливіше 
свято», бо ж це є день, коли після зими воскресає увесь світ, це свято переродження 
душі, кохання та вічної молодості». У львівському парку «Знесіння» на невеличкій 

гірці рідновіри спорудили вівтар, сформували коло, взявшись за руки, й почали 
виголошувати молитву. Вони водили гаївки, співати великодні пісні, в яких 
возвеличували Ярилу та матінку Лелю. Відбулася освята кошиків зі всім 
принесеним на урочистість. Потім – смакування освяченими продуктами. «Ми 
освячуємо великодню бабку, писанки, розмальовані дівчатами символами кохання й 
молодості, - розповідає Світолада. – Але основним компонентом освячення є суриця 
– приготовлений із меду, молока і трав напій богів». Завершується святкове дійство 
задобренням богів. «У пожертву ми приносимо наші помисли, вдячність і любов, 
мед-сурицю, - говорить голова громади Богач Славолюб. – Традиційною у нас 
пожертвою є зерно. Воно має найбільшу силу Сонця і символізує мудрість». 

В Чернігові Московсько-Православна Церква виступила проти встановлення, як вона 
каже, «на древній православній святині, на території Борисоглібського монастиря, 
пам’ятника язичницькому ідолу». Йде мова про те, що місцева організація 
«Громадська думка» зініціювала встановлення пам’ятника Симарглу – 
язичницькому символу. І не на території монастиря, а при в’їзді в місто. Симаргл 
зображений на капітелі Борисоглібського храму ХІІ століття і є символом Чернігова. 
Вчені схиляються до думки, що «чернігівський звір» - цей фантастичний звір із 
головою собаки, тілом лева, крилами орла й хвостом змії, скоріше має скіфське 
походження, а то й запозичення із іранської міфології, де персидське слово Simurg 
означає схожу на грифона казкову птаху або гібрид напівсобаки-напівптаха. Він 
знайшов нове життя на тих землях, де колись шанували грифона. Цей символ не 
можна вважати суто чернігівським, оскільки він був поширений по всій Європі. 
Сама подія – встановлення пам’ятника Симарглу – набула вже в Чернігові 
політичного звучання. Вона може й не відбутися. 

Незважаючи на неодноразові прохання караїмської громади Києва повернути їй 
будівлю кенаси по вулиці Ярославів вал в Києві, в якій розміщувався Будинок 
актора, який міська влада прагне кудись виселити і віддати приміщення якійсь іншій 
організації, чинуші Черновецького навіть не знаходять за потрібне відповісти їй. А 
між тим Будинок актора не можна передавати якійсь установі для її реставрації, а то 
й перебудови, бо він значиться серед об’єктів культури міста і культових споруд. Це 
– витвір архітектурного генію В.Городецького. Його не можна із-за позначки «в 
аварійному стані». 

У перші вихідні чернігівчани святкували Масляну - такою, якою бачили її наші 
давньослов’янські предки. Прадавнє свято Комоїдиця пов’язане з культом Велеса 
– бога багатства, скотарства і родючості. Головною подією свята був ритуал 
пробудження ведмедя і повернення природи до життя після зимової «сплячки». 
Святкування Комоїдиці ініціювали мешканці мистецького поселення на острові 
Обирок. Воно проходило весело, з видумкою. Були театралізовані обряди, спалення 
Марени, майстер-класи з виготовлення ритуальних масок, виступали автентичні 
музики (Україна молода. – 12 березня). 

10 березня відзначив своє 75-річчя відомий діяч кримсько-караїмського народу 
Юрій Полканов. Вчений активно співпрацює з Відділенням релігієзнавства ІФ 
НАНУ. Ми його знаємо як автора низки праць, присвячених історії і культурі 
рідного йому народу. Тут хочеться насамперед відзначити те, що при активному 
менеджерстві Ю.Полканова здійснено видрук шеститомної «Караїмської 
Енциклопедії». Патріот свого народу, який з різних причин скоротився до позначки 
1200 (а в Криму – 800) осіб, в кінці 1980-х років постав одним із організаторів 
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створення національно-культурних товариств й асоціації «Крымкарайлар». Вже 
більше 20 років Ю.Полканов є незмінним керівником наукової ради цієї асоціації. 
Грандіозну роботу він провів з виявлення і відбудови унікальної підземної 
гідротехнічної системи Аширин Йол (Прихований Шлях) на глибині 45 метрів біля 
стін караїмської фортеці Джуфт-Кале. Багато сил і енергії віддав Ю.Полканов 
збереженню і консервації священного для караїв кладовища на Джуфт-Кале. 
Караїмський народ має гордитися з того, що має такого відданого йому сина. Має 
бути вдячним тому, що завдяки таким ентузіастам і, назвемо це своїми словами, 
караїмським націоналістам він залишиться в історії не як згадка в минулому часі – 
«колись був», а як відроджений талановитий і неповторний етнос, духовні здобутки 
якого мають світову славу. Відділення релігієзнавства всіляко допомагає 
Ю.Полканову, як і взагалі караїмському народу, в його боротьбі за самозбереження, 
у захисті своєї культури і релігії як самостійних тюркських витворів, захисті від 
спроб розчинити караїзм в іудейській релігії. Старий Завіт Біблії (а т.ч. й Тору-
П’ятикнижжя) визнають і вшановують як святиню всі християни, але ж це не дає 
підстав розглядати останніх як іудеїв. То ж незрозуміло, чого так агресивно треба 
нападати на караїв, їх святині з метою поглинення їх іудейською релігією, якщо то є 
не Ваше і ніхто не хоче до вас ще й шляхом самознищення. Ми, українці, в цьому 
дечим співзвучні з нашими братами-караїмами. Бо й нас як окремий етнос не хоче 
визнавати Московський Патріархат з його главою Кирилом (Гундяєвим), Росія з 
його владними Медведєвим-Путіним, прагнуть віднести нас до якогось єдиного, але 
лише в трьох виявах «русского народа», а Україну розглядати як фрагмент «Святой 
Руси». То ж колонізаторські прийоми (а вони є і в духовному житті) бажаючих 
поживитися за рахунок чужого надто різноманітні. Тут треба мислячій еліті народів 
бути надто обачливою, щоб не трапилося те, про що писав наш Тарас: «Як кішечка, 
підкрадеться, вижде нещасливий і тебе час і запустить пазурі в печінку…». Гадаємо, 
що караїми не допустять щодо себе цих «пазурів», поки вони матимуть таких 
сторож свого рідного як Юрій Полканов. Дорогий пане Юрію! Наш друг греко-
католицький священик із Риму Дмитро Блажейовський пише, що йому у серпні 
буде сто і «заки старість не прийшла», то йому треба зробити те й те. А Вам ще 
тільки 75. То ж до старості - далеко. Майте міцне здоров’я і велику вдачу, щоб і далі 
вірно служити своєму народові, який ми, релігієзнавці України, любимо за його 
мужність, творчу вдачу, оригінальну і багату культуру, прагнення не зникнути, а 
досягти у своєму бутті ще більшого. Президент Української Асоціації релігієзнавців 
професор Анатолій КОЛОДНИЙ. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 
Церква Ісуса Христа Святих останніх днів готується до відкриття в Києві свого 

храму – першого на всій території колишнього Союзу. Храм у мормонів – це 
священне місце, в якому проводяться священні обряди для всіх, хто довів свою 
гідність набути від нього благословень. Все, що пропонує Євангеліє, може 
виконуватися в храмі. Хрищення (за померлих), висвячення у священство (для 
померлих), укладення шлюбів і запечатування на час і на вічність для живих і для 
померлих, ендаумент для живих і для померлих… Навчання Євангелії, порада щодо 
служіння та все інше, що пов’язане з євангелією, виконується у храмах. Храм – це 

уособлення євангелії. Храмова робота,згідно 
вчення ЦІХСОД, має виконуватися  людиною 
спочатку для себе, потім її можна виконувати 
для померлих родичів або друзів настільки 
часто, наскільки дозволяють обставини. 
Обряди, які виконуються в храмі, є священні, 
але не є якісь таємничі (Ліягона. -Лютий). Під 
час однієї з конференцій в центрі мормонства 
місті Солт-Лейк-Сіті, присвяченій проблемам 
свободи совісті, я, будучи її учасником, хотів 
відвідати центральний храм цієї Церкви, бо ж 
начитався, що він за своєю площею 
перевершує навіть храм святого Петра в Римі. Конференція скінчилася, а в храм я 
так і не попав. Під час зустрічі з апостолами Церкви, я висловив їм свою претензію, 
наголосивши при цьому, що до їхніх храмів віряни певне ходять так рідко,що їх 
навіть не відкривають. Лише повернувшись до Києва, дізнався, що в мормонів для 
звичайної молитви наявні просто молитовні будинки, а ось храми існують лише для 
здійснення священних дійств, пов’язаних із особливо значимими подіями в 
особистому житті вірянина. В храм ідуть у спеціальному білому одязі. Він відкритий 
лише для тих, хто відповідає вимогам євангелії Ісуса Христа. Кожна особа, гідна 
ввійти до нього, має одержати на відвідини храму спеціальну рекомендацію 
єпископа. Саме тому храми ЦІХСОД є закритими священними спорудами. Після їх 
побудови надається один місяць для вільного їх відвідування. В освячений храм вже 
навіть член Церкви без відповідної рекомендації-засвідчення зайти не може. Храм 
постає відтоді як святиня для настанов священства, отримання благословень і 
одкровення. Як зазначають віруючі Церкви, в храмі вони відчувають присутність 
Отця Небесного завдяки Святому Духу і завдяки земним чоловікам-носіям 
священства (А.Колодний). 

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів постійно відгукується на потреби 
нужденних та постраждалих від стихійного лиха у всьому світі. Через гуманітарні 
проекти допомога приходить у ті місця, де вона особливо потрібна. Один з таких 
проектів ЦІХСОД зреалізувала у Львові. Тут було надано допомогу у вигляді 
комплектів для новонароджених, ковдр для дорослих і дітей, шкільних приладь, 
одягу, предметів особистої гігієни тощо. Її отримали загалом двадцять організацій. 
Серед них – пологові будинки, дитячі садки, дитячі реабілітаційні центри та інші 
організації Львова та області. Серед останніх було, зокрема, Благодійне об’єднання 
неповносправної молоді з міста Червонограда «Промінь надії» (Ліягона. – Лютий). 

 
 

МІСТИКА 
 
Прізвища наших президентів не зовсім працюють на лідера нації. Кравчук – 

потомок кравця, Кучма – копа волосся на голові, Ющенко – від імені Юхима-
благодушного. А ось Янукович – за походженням із білоруського села Януки. Ян – 
це розмовна форма імені Іван. В перекладі з єврейського (Іван - це єврейське ім’я) – 
Богом милосерднуваний, Богом дарований. При цьому на пам’ять приходять слова 
Шевченка: «А може й там, на небесі, смієшся, батечку, над нами…». 
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Українські газети-масовки перетворилися у засіб пропаганди різних видів 

окультистики і містики. Особливо у цьому відзначається львівський «Високий 
замок» (про це ми вже писали), а тепер преуспівають в цьому певно найбільш 
тиражовані «Факты». Ось тільки в їх числі за 5 березня маємо рекламу 
«предсказательницы Алѐны», яка «снимает порчу глаз», «соединяет судьбы» та ін. 
«Потомственная и знаменитая провидица Майя», яка допомогла в чомусь долям 
людям не тільки України, а й всієї Європи (так сказано в її рекламі – РП), обіцяє 
«найти выход из любой ситуации, предсказать будуще по картам и руке, избавить от 
проклятия» і ще й проробити те, що обіцяє Алѐна. Останнім часом з’явилася на 
рекламі ще й «Целительница от Бога Матушка Виолета – спасательница душ». Вона 
заявляє про високу оцінку її здібностей «комиссиями ясновидющих и целителей в 
институтах нетрадиционной медицины разных стран мира». Вона за допомогою 
фотографії, а то й просто дати народження й ім’я людини, може «снять порчи, сглаз, 
родовое проклятие». Зрештою з’явилися на сторінках газети ще дві «потомственные 
предсказательницы» - Таїсія Михайлівна і якась «Надежда». Якщо перша нічого 
нового на відміну від уже згаданих не пропонує, то друга, зберігаючи старовинні 
канони потомственої хіромантії й цілительства, вже «ставит защиту с помощью 
свечей и молитв, талисманы на любовь, бизнес и т.д.». Ось що пропонують 
українцям неукраїнські газети. Таку дурню в україноредагованих газетах щось не 
виявляю (А. Колодний). 

Через декілька років кияни зможуть поселитися в будинках, збудованих у 
найбільш містичній місцині столиці - в основах Лисої гори. Тут буде 
споруджено 12 житлових будинків, два торгівельні центри, офісний центр в 22 
поверхи та ін. Езотерики застерігають від цих будівництв із-за надто негативної 
енергетики Лисогір’я. «На Лисій горі знаходиться гепатогенна зона, тут, як відомо, 
страчували ув’язнених. Також гора здавна вважалася місцем зібрання відьм. Не 
даремно археологи знаходять тут подеколи спалені церковні книги. Я б не радив 
навіть добу бути на цих теренах –це надто негативно впливає на здоров’я, людині в 
супутники прийде постійне нещастя», - застерігає окультист Костянтин Зоревий. 
Будівельники заспокоюють: ми будуємо під горою, а не на горі. 

«Юлія Тимошенко програла вибори тому, що пофарбувала волосся й змінила 
зачіску, - наголошує столичний біоенергетик Ю.Козлов.- Змінивши колір волосся, 
вона кардинально поміняла свою долю. У темнокосої Тимошенко янголів було три: 
один небесний і два земні». Біоенергетик застосовує стародавню нумерологічну 
систему вчення Каббали: «У Каббалі складні цифри зводяться до простих. 27 
листопада 2009 року Юлії Тимошенко виповнилося 49. Досить скласти: 49 дорівнює 
4 плюс 9 дорівнює 13 дорівнює 1 плюс 3 дорівнює 4. Це число стійкості: чотири 
ніжки в стільці, стільки ж сторін світу. Четвірка обіцяє їй міцно стояти на ногах. Та 
якщо людина кардинально змінює зовнішність, нумерологи ділять її число на два. 
Виходить цифра 2 – протилежність початку, кінець. То ж екс-прем’єру треба 
зупинитися, передихнути і підвести підсумки прожитого. У листопаді 2010-го у 50-
річної Тимошенко почнеться новий виток життєвого циклу: 50 ділимо на 2, 
дорівнює 25, а 2 плюс 5 дорівнює 7. Це є магічна цифра, що символізує достатність і 
стійкість. У Біблії вона пов’язана з чудесами, які творив Ісус. Юлії Тимошенко треба 
скористатися сімкою, щоби повернути все, що втратила в 49» (Газета по-українськи. 
– 13 березня).  

.РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 

Згідно з інформацією Організації допомоги «Open Doors”, нині ми маємо справу з 
наймасовішими переслідуваннями прихильників Христа в історії. «На одну 
державу, в якій ситуація християн покращилася, припадають дві або три країни, в 
яких вона погіршується»,- твердить політолог Джонатан Фокс. Він коментує дані, 
опубліковані Організацією Допомоги. З рапорту організації випливає,що зараз у 
світі є близько мільйона переслідуваних християн –найбільше в історії світу. Пальму 
першості тримає Північна Корея. Тут доходять до обшуку будинків, арештів і 
висилання сімей до трудових таборів, до екзекуції християн. Щонайменше 200 тис. 
прихильників християнства можуть збиратися разом лише підпільно. Близько 70 
тис. християн тут ув’язнено. Християни в скрутному становищі в Саудівській 
Аравії, Сомалі, Мальдівах, Афганістані, Ємені, Мавританії, Лаосі та в Узбекистані. 

Не так вже й багато людей спасаються від відчуттям одинокості шляхом 
відвідування церкви. Лише 6%. Таку відповідь одержали соціологи ВЦІОМ, 
провівши всеросійське опитування. 34% долають це шляхом перегляду кінофільмів 
і читання книг, 16% - мають для цього якесь хобі, 14% - знаходять якусь роботу, 8% 
шукають спілкування в Інтернеті. А все ж велику більшість – 52% - спасає від 
відчуття одинокості спілкування з рідними й друзями (Мир. - №8). 

На думку відомого християнського проповідника , автора книг «Цілеспрямоване життя» 
та «Цілеспрямована Церква» Ріка Уоррена, соціальне Євангеліє, яке 
популяризують багато Церков, - це «марксизм в християнському одязі». «Нам 
вже немає потреби думати про викуплення, хрест, покаяння. Все, що нам конче 
необхідно,- то це змінити соціальну структуру суспільства до кращого. Після цього 
й світ стане кращим»,- іронічно зауважує Рік Уоррен, відповідаючи на питання про 
соціальне Євангеліє в своєму інтерв’ю порталу Beliefnet.Com 

Сім з десяти британців не вірять в історію про народження Ісуса Христа. Вивчення 
провело британське бюро маркетингових досліджень за замовленням лондонської 
Церкви Святої Олени. Доля скептиків значно менша серед тих, хто назвав себе 
віруючими християнами. Але й серед них таких 25%. Більше 20% опитаних 
християн також не вірять в те, що Ісус Христос поєднував у собі божественне і 
людське начало. Найбільш скептичні у баченні Ісуса молоді британці. 

Російська Православна Церква є фактично державною інституцією Росії. Про це 
свідчать хоч би ті послання, які надсилають її Патріарху з різних нагод і 
Д.Медведєв, і В.Путін. У своєму вітанні з нагоди річниці інтронізації Кіріла 
Д.Медведєв засвідчив, що перший рік значимий «весомыми успехами в развитии 
взаимодействия Церкви и государства, в совместном решении важнейших для 
России социальных и просветительских задач». В.Путін наголосив, що перший рік 
приніс помітні наслідки в «духовном возрождении Отечества и нравственном 
оздоровлении современного российского общества» (Русь державная. -№2). Але що 
більше всього вдовільнило російських керівників, то це те, що наявна духовна 
консолідація багатомільйонної пастви насамперед на просторі СНД, тобто 
прагнення повернутися до Російської імперії через Російське Православ’я. 

Єпископ Тадеуш П’єронек висловив своє обурення постійним втручанням євреїв у 
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життя Католицької Церкви. Так прокоментував єпископ протести деяких 
єврейських кіл проти процесу канонізації папи Пія ХІІ. «Критика – так, диктат – ні», 
-заявив владика. Слова його стосувалися Пія ХІІ, якого звинувачують у 
замовчуванні трагедій Голокосту. «Я не розумію цього бажання з боку євреїв 
постійно втручатися у справи Католицької Церкви, яка має своє право оголошувати 
святим того, кого вважає достойним»,- сказав єпископ і додав, що жоден 
католицький єпископ не оспорював рішень єврейського співтовариства. Кожен 
може робити історичні оцінки на свій смак, але нехай поважає Церкву, - 
підсумовував владика. А між тим «чорні легенди» про папу Пія ХІІ складалися в 
московському КДБ і є «комуністичною підлістю». Сам же папа Пій ХІІ (що чомусь 
в Ізраїлі не хочуть бачити) створив цілу підпільну мережу для порятунку 
переслідуваних нацистами євреїв (Греко-Католицька Традиція. - №3). 

Нігерія є країною, де постійно відбуваються жорсткі міжконфесійні зіткнення. 
Північ цієї країни населений переважно мусульманами, а південь – християнами і 
послідовниками давніх традиційних вірувань. З населення країни мусульмани 
становлять 50%, а християни – 40%. Решта зберігає первісні африканські вірування. 
Мусульмани постійно прагнуть поширити закони шаріату і на християн. 
Детонатором вибуху міжконфесійних суперечок може послужити тут навіть деяка 
дрібничка, скажімо, сварка сусідів. Так, в Джосі зіткнення мусульман і християн 
відбулося у 2008 році. Загинуло тоді 381 особа. Два місяці тому в новій великій 
сутичці загинуло щонайменше 460 осіб. Останнє велике побоїще відбулося 7 
березня неподалік від міста Джоса. В цій сутичці представників народності фельбе-
мусульман і і народності бером-християн загинуло десь біля 500 осіб. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

Священик-лефеврист Флоріано Абраамович з Італії оцінює ІІ Ватиканський собор 
«гіршим за єресь», порівнюючи його із римською каналізацією. Під час меси він 
урочисто спалив в каміні документи собору зі словами: «Відрікаємося від сатани й 
від собору його, Другого Ватиканського, який нині віддаємо вогню». 

Ватикан розпочав кампанію заохочення до сповіді. Справа в тому, що останнім 
часом близько 50% вірян перестали ходити до сповіді або роблять це вкрай рідко. 
Для католицької Церкви є найбільш тривожною втрата самого поняття гріха. З 
метою усунення цієї тривоги найближчим часом по всій Італії будуть подорожувати 
«отці-мотиватори», які розповідатимуть про концепцію гріха і важливість сповіді. 
Взяти участь в цій справі зголосилося багато добровільців. Проте священики 
визнають, що діждатися того, коли сповідальні стануть популярними, треба багато 
часу. Поїздки «отців-мотиваторів» - це лише один із кроків до відновлення 
довірливого діалогу з парафіянами. 

Видрукувано щорічний довідник Римо-Католицької Церкви «Annuario Pontificio». 
В ньому наводяться дані про стан Церкви на початок 2008 року (дивує, для чого 
треба було в 2010 році видруковувати довідник з інформаціями лише по 2007 року, 
чому таку неоперативність має Ватикан – РП). Так ось, на початок 2008 року 
католиків у світі було 1 млрд 166 мільйонів. Відтак за рік їх стало більше на 19 млн 
осіб. На планеті нараховується 5002 католицькі єпископи. Порівнюючи із 2000 
роком, число католицьких священиків зросло з 405178 до 409166 в 2008 році. 

Приріст духовенства спостерігається в Азії, Африці та Америці. В Європі кількість 
його зменшується. Трохи більше 47% священиків служать в Європі, 30% - в обох 
Америках, 13,2% - в Азії, 8,7% - в Африці, та 1,2% в Австралії й Океанії. За перше 
десятиліття третього століття кількість католицького чернецтва у світі знизилася з 
801 до 739 тисячі. Не падає його кількість лише в Африці та Азії. 

Віруючі-католики Франції тепер можуть сповідуватися по телефону. Для цього 
відкрита спеціальна телефонна служба «Лінія Господа». Хвилинна розмова коштує 
0,34 євро. Щоб отримати консультацію, треба натиснути кнопку 1, для сповіді – 2, 
щоб дізнатися про чужі гріхи -3. Людина, яка вирішила висповідатися по телефону, 
також прослухає молитву, записану на автовідповідач, і музику. У перший тиждень 
послугою «Лінії Господа» скористалося майже 300 осіб. Проте ідея 
телекомунікаційної мережі не одержала схвалення з боку католицьких священиків: 
вони не пропонували нікому сповідатися по телефону, бо ж для вірян присутність 
священика має сакральне значення. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 

Більшість єпископів і єпархій Єпископальної Церкви США схвалили обрання 
жінки-священика Мері Гласспул вікарним єпископом Лос-Анджелеса. Таким 
чином, в ЄЦ США невдовзі з’явиться вже другий єпископ, що відверто заявляє про 
свою гомосексуальність. Першим був Джин Робінс, глава діоцеза Нью-Гемпшира. Зі 
своєю подругою Бекі Сендер священик-лесбіянка живе 22 роки. «Я переповнена 
радістю, я відчуваю полегшення і знову можу дихати», - так прокоментувала сама 
Гласспул своє обрання. Проте цей факт, як заявив архієпископ Кентеберійський 
Роуен Уільямс, «ставить дуже серйозні питання не лише щодо ЄЦ та її місця в 
Англіканському співтоваристві, але й взагалі про майбутнє цілого Співтовариства». 

З тією метою, щоб заборонити діяльність Свідків Єгови, їм висувають низку 
різних звинувачень. Серед них основними є наступні три: заявами про свою 
єдиноістинність розпалюють міжконфесійні конфлікти; руйнують сім’ї; не визнають 
медицину. Відповідаючи своїм опонентам, Свідки щодо першого звинувачення 
висувають своє зустрічне питання: а яка релігія з багатьох існуючих не проголошує 
себе єдиноістинною? При цьому вони наголошують на тому, що відкидають будь-
які форми насилля в міжконфесійних відносинах, підкоряються діючим світським 
законам, є законопослушними. Що стосується другого звинувачення, то тут 
соціологічні дослідження засвідчують той факт, що сім’ї Свідків Єгови 
розпадаються дуже рідко. Якщо ж і виникають розбіжності між чоловіком і жінкою 
із-за їх різної конфесійної належності, то в цьому винувата не єговістська релігія, а 
ті, хто конфліктує. Бо ж тоді вину за сімейний конфлікт на релігійному грунті можна 
списати такою ж мірою і на ту конфесію, до якої належить інша сторона. Що 
стосується медицини (а на цьому ґрунтується третє звинувачення), то Свідки Єгови 
не взагалі їй відмовляють. Багато послідовників конфесії самі працюють в медичних 
закладах. Свідки Єгови виступають лише за безкровну медицину, яку розглядають 
як вищий стандарт лікування. При цьому вони посилаються на ті положення Біблії, 
які б мали визнати й інші християнські конфесії: виявами душі є кров. А відтак, як 
можна одній людині вливати кров іншої, адже в такий спосіб їй передається 
часточка душі останньої. 
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В Австралії група консервативних англікан-традиціоналістів «Вперед у вірі» 

оголосила про своє рішення покинути англіканське співтовариство і перейти в 
католицизм. «Вперед у вірі», послідовники якої є серед англо-католиків Австралії, 
Великобританії і США, стала першою групою англікан, що скористалася недавно 
зробленою Папою Римським Бенедиктом ХУІ пропозицією англіканам перейти в 
Римо-Католицьку Церкву з частковим збереженням своєї духовної спадщини. 
«Вперед у вірі» вже створила робочу комісію на чолі з католицьким єпископом 
Пітером Елліотом для того, щоб обговорити можливість швидкого переходу в 
католицизм. Англіканський рух «Вперед у вірі» нараховує в Австралії приблизно 
200 членів, які проживають в основному у Мельбурні.  

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи закликали Туреччину надати 

Вселенському православному патріархові в Стамбулі свободу обирати для 
використання прикметник «вселенський». Цей заклик вміщено в резолюції 1704 
«Свобода релігійних та інших людських прав немусульманської меншини в 
Туреччині і мусульманської меншини у Фракії». В початковому тексті резолюції, 
який готував французький депутат М.Уно, Константинопольський патріарх 
йменувався «Грецький Патріарх у Стамбулі». На неправомірність і не історичність 
такого його іменування вказав болгарський депутат Лучезар Тошев і запропонував 
замінити слово «грецький» на «вселенський». З чим ПАРЄ погодилася й закликала 
владу Туреччини визнати даний титул за Константинопольським Патріархом. За 
пропозицією того ж Л.Тошева ПАРЄ запропонувала Туреччині погодити за 
Константинопольською кафедрою право на назву «Вселенський Патріархат в 
Стамбулі». Турецька влада була нещодавно невдоволена тим, що Патріарх 
Варфоломій порівняв становище своєї Патріархії в цій країні із розп’яттям на хресті. 

Грецька православна Церква є одним із найбільших власників в країні. Дотепер 
вона майже не сплачувала ніяких податків. І це при тому, що священики отримують 
зарплату від держави. В рамках антикризових заходів уряд країни вирішив,що 
віднині Церква має віддавати до скарбниці 20% усіх доходів від оренди і 10% усіх 
готівкових надходжень їй. При цьому було враховане те, що щороку Церква 
заробляє майже 20 млн євро, а на її рахунку в національному банку зберігається 150 
мільйонів. Якщо більшість громадян країни погодилася з таким рішенням уряду, то 
глава Церкви архієпископ Ієронім назвав його неетичним і нечесним. 

Російська Православна Церква вшановує бійців 6-ї роти, які загинули 1 березня 
2000 року в Чечні. Відтак Московський Патріархат є заодно з тими, хто в крові 
потопив Чечню, яка піднялася на боротьбу за свою національну свободу проти 
російських окупантів. Ті 84 воїнів з 91, які загинули тоді, не є винуватими за те, що 
їх десантували на чужу територію, перетворювали їх в загарбників. То ж не із своєї 
волі вони стали Героями Росії. Вшановуючи їх, Церква мала б наголосити на тому, 
що вони є невинно убієнні, а вбивці їх – не чеченці, а ті, хто відправив воїнів у 
Чечню. 

Не лише Московська Патріархія, а й її єпархії вдаються до анафемування. Так, 
митрополит Псковський Євсевій піддав анафемі журналіста О.Дементьєва за його 
нібито брехні при описанні Спасо-Єліазаровського монастиря. Журналіст вважає, 

що він має право описувати життя будь-якої інституції без погодження з нею змісту 
ним написаного, виконуючи свій громадянський і службовий обов’язок. До того ж, 
О.Дементьєв заявляє, що він є невоцерковленим, не є парафіянином Московської 
Церкви, то на якій підставі вона бере право його піддавати анафемі, псуючи в такий 
спосіб його ділову репутацію, професіоналізм. Журналіст наполягає на проведенні 
світської лінгвістичної і культурологічної експертизи поняття «анафема» і водночас 
відкидає прагнення Церкви розглянути це питання в церковному суді. О.Дементьєв 
вважає, що митрополит сплюндрував і його моральну честь, назвавши його статтю 
«сатанинською брехнею», і просить компенсувати завдану йому моральну шкоду 
сумою 1,5 млн рублів. 

Наприкінці 1990-х років Кирило Гундяєв опинився у центрі тютюнового скандалу. 
Тоді ж через штаб гуманітарної допомоги РПЦ у Росію привозили мільярд цигарок 
щомісяця. Їх не обкладали митом, оскільки в документах зазначалося, що то є 
гуманітарна допомога. Церкві в такий спосіб вдалося заробити кілька сотень 
мільйонів доларів, а статки Кирила тоді оцінювали в 1,5 млрд доларів. Нині вони 
сягають вже 4 млрд доларів. «Митрополит Кирило –активний і досвідчений 
бізнесмен. До його інтересів входить торгівля на біржі, нафтовий бізнес. Торгівля 
металами і автомобілями», - розповідає Олександр Солдатом, який вивчає діяльність 
ієрархії РПЦ (За вільну Україну. - №30). 

На думку лідера «Братства» Дм. Корчинського, Кирило, як видна в Росії 
політична фігура, «розуміє, що всі світські влади –тимчасові, і що й Путін колись 
не буде прем’єром, і Медведєв колись не буде Президентом, а він буде патріархом 
пока не помре. Тому йому потрібно вибудувати свою стратегію для того, щоб бодай 
якоюсь мірою унезалежнитися від тотального впливу Російської держави на 
Московську патріархію. А для цього треба спробувати опертися на закордонні 
парафії, яких є більше, ніж в Росії. В ній близько 40% прихожан РПЦ. Більша 
частина прихожан якраз за кордоном, переважно в Україні. Так що це основний сенс 
візитів Кирила в Україну. 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 

Головними жертвами т.зв ісламського тероризму є самі мусульмани. Згідно з 
даними дослідження Центру боротьби з тероризмом у Вест-Пойнті (академічний 
інститут при військовій академії США), мусульмани становлять переважну 
більшість жертв «Аль-Каїди». За період від 2004 року до 2008 року із-за неї загинуло 
3010 осіб, 85% з них –мусульмани. В довідці Центру сказано, що «цифри 
свідчать,що мусульмани, яких нібито захищають, насправді ймовірніше стають 
жертвами «Аль-Каїди», ніж західні сили, з якими вона нібито бореться». Жертвами 
стають переважно мешканці таких країн як Ірак, Алжир, Пакистан. Тільки 15% 
жертв терактів «Аль-Каїди» 2004-2008 років були громадянами західних країн. За 
останні два роки частка жертв «Аль-Каїди» зросла до 98%. Відтак лише 2% убитих 
терористами є не мусульмани із Заходу. Аналітики давно наголошують ( і наведені 
цифри засвідчили це), що за проектом «мусульманський тероризм» стоять західні 
спецслужби (УММА. - №4). 

Патріарх УПЦ КП Філарет вважає, що не іслам становить загрозу для 
християнської Європи. «Якби християни жили за християнськими звичаями, якби 
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вони були християнами не за назвою, а за життям, то не було б зменшення 
населення Європи і не виникла б потреба в робочій силі з мусульманських 
арабських країн». Предстоятель УПЦ КП відзначив, що християн і мусульман 
об’єднує віра в єдиного Бога і дотримання спільних моральних заповідей. Він 
визнав, що мусульмани шанують Христа як пророка, але меншого, як Магомет 
(УММА. - №4). 

Всім відомо, що народ Палестини вже тривалий час страждає від безцільної, 
безхребетної і криводушної політики керівництва більшості арабських країн. 
Таку політику в різний спосіб їм нав’язує Ізраїль при одночасному мовчанні і навіть 
пасивному потуранні з боку США і країн Європи. Цю політику арабських режимів 
називають «просіоністською», бо ж вона ґрунтується на мовчанні і нібито 
розумному нейтралітеті. Як зазначає Тарик Рамадан в газеті «УММА» (№4), «після 
торішньої ізраїльської агресії в Газі здавалося, що найгірше вже позаду. Проте ми не 
врахували тієї винахідливості, з якою взялися до опрацювання «ще гіршого» 
сценарію єгипетський режим і «релігійна влада» Аль-Азгару. В ім’я нібито 
«національної безпеки», «боротьби з тероризмом» і, зрештою, «подолання корупції, 
контрабанди й наркотрафіку» єгипетський уряд будує підземну стіну, що сягає 20 
метрів завглибшки, аби перешкодити жителям Гази займатися, як він це називає, 
«нелегальною діяльністю» й «копати тунелі для контрабанди». Дивує ще й те,що 
цей захід підтримав Комітет релігійних експертів із університету Аль-Азгар, 
заявивши, що захищати свої кордони – «законне право країни з погляду ісламу» і 
«відповідає шаріату». Такою була реакція Аль-Азгару на фітву Міжнародного союзу 
учених, яка називає дії Єгипту «неприйнятними з погляду ісламу».  

Будівництво мечеті в центрі столиці Польщі викликало неочікуваний протест 
громадськості. Велика мечеть матиме поруч 18-метровий мінарет, а також будівлю 
бібліотеки з мультимедійною залою, галереєю мусульманського мистецтва. 
Будівництво здійснює мусульманська ліга Польщі. Поляків лякає те, що за декілька 
десятків років всі країни Західної Європи по черзі поставатимуть перед фактом 
домінування ісламу, занесеного іммігрантами-мусульманами, які в переважній 
більшості не асимілюються. Вся Варшава обклеєне плакатами із закликом 
проведення акції протесту. Поляків лякає ще й те, що їх Мусульманська ліга 
пов’язана із Мусульманським братством - організацією, яка об’єднує радикальних 
ісламських фундаменталістів та відома своїми антисемітськими настроями (Україна 
молода.- 25 березня). 

Проблема носіння жінками хіджабу нині актуалізована не лише в Україні, а й в 
низці країн Європи. Так, у Франції, де проживає найбільша в Європі спільнота 
мусульман (біля 5 млн) в 2004 році було офіційно заборонено дівчаткам носіння 
хіджабу в державних школах з мотивацією законодавчого закріплення 
відокремлення церкви і держави. Нині ведуться тут дебати взагалі про заборону 
носіння мусульманського одягу в громадських місцях. Правда, поки що обмежилися 
забороною носити бурки. Чоловікам, які будуть змушувати своїх жінок носити 
чадру, французька влада погрожує зняттям права на громадянство. У 
Великобританії дозволяється носити мусульманський одяг, але є директива, яка 
зобов’язує школи вводити форму, а відтак всі діти мають її носити підчас свого 
перебування в школі. Більше того, королева виступила із закликом не носити 
мусульманський одяг, бо ж це буде символізувати розділення країни, а відтак 
загрожуватиме національній безпеці.  

БУДДИЗМ 
 

Духовний лідер тибетських буддистів Далай-лама у своєму щорічному зверненні з 
нагоди 51-ї річниці антикитайського повстання в Лхасі звинуватив керівництво 
Китаю у його спробах знищити буддизм в Тибеті. Далай-лама, який живе в Індії у 
вигнанні, заявив, що китайська влада проводить у китайських монастирях кампанію 
з «патріотичного перевиховання». Згідно інформацій міжнародних правозахисних 
організацій, із 6 тисяч тибетських монастирів 95% зруйновані або повністю знесені і 
звідти вигнано 93% монахів. Так, жіночий монастир міста Шікаце , побудований ще 
в ХІІ столітті , за наказом китайської влади був зруйнований повністю із 
формулюванням: « будівництво монастиря не було узгоджене з владою». 

Всі монастирі Тибету контролюються нині комітетами комуністичного 
демократичного управління. Члени цих комітетів – китайці. Вони живуть в 
монастирях і проводять там в життя релігійну політику уряду. Ці комітети 
встановили офіційно критерії прийому тибетців в монастирі. Кандидат повинен 
мати вік не менше 18 років. Він повинен любити свою країну і Комуністичну 
партію, мати дозвіл батьків, одержати схвалення комітетом демократичного 
управління монастирями і згоду обласної або районної влади в бюро громадської 
безпеки. Кандидат і його батьки мають бути «політично благонадійними» (Свобода. 
- №10). 

В 1995 році Далай-лама, який знаходиться в еміграції і проживає в Індії, назвав 
шестирічного Гедуна Шокі Ньїма 11-м панчен-ламою – другою особою в 
буддійсько-тибетській ієрархії. Проте влада Китаю не визнала це призначення. На 
заміну Гедуна Ньїма в грудні 1995 року Пекін проголосив власного панчен-ламу. 
Ним став шестирічний Гялцен Норбу. У 2007році китайська влада прийняла закон, 
згідно якого без згоди центрального уряду КНР тибетці не мають права визначати 
реінкарнацію далай-лами (Свобода. - №10) 

 
 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ  ТЕЧІЇ 
 

Громадську думку в Швейцарії збудоражила стаття про існування в країні більше 
200 різних альтернативних релігійних угрупувань. «Загалом в цій країні 
уникають від вживання слова «секта»,-говорить Северін Дюпон з женевського 
Міжконтинентального Центру інформації, - говорять просто, що існує багато груп 
альтернативного характеру, типу New Age чи свідків Єгови, що діють тут легально». 
Поширення альтернативних груп в Швейцарії у великих містах типу Женева чи 
Цюріх, зумовлене, між іншим, з децентралізації як передумови функціонування 
протестантської Церкви. Серйозну проблему в Швейцарії становить зростаюче 
явище співпраці психотерапевтичних кабінетів з «альтернативними 
угрупуваннями», в тому числі з тими, які є сектантського характеру. Часто ці 
угрупування клієнтам рекомендують покинути консультації лікарів, пропонують 
власні терапії, зокрема пацієнтам, які страждають від тривалих приступів страху. 
Звертаючись до техніки психоманіпуляції, обіцяють чудодійний вплив так званої 
духовної «енергії».Часто застосовують також практику неошаманізму. Швейцарська 
влада не залишається байдужою до зловживання такого типу. Незабаром вступить в 
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дію правило, що дозволяє використовувати терапевтичні практики лише 
психологам з університетською освітою. (Греко-Католицька традиція. – 13 лютого). 

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів вже десь десять років тому вийшла за 
цифру кількісного домінування в США й більшість із 13 мільйонів своїх членів 
має в різних інших країнах світу. Однією з найбільших її позаштатівських спільнот є 
Чилі. В цій латиноамериканській країні мормонів на початок 2010 року було 548628. 
Тут діяло 75 колів, 612 приходів і філій. І це десь за 50 років, бо ж перші мормони-
місіонери в цій країні з’явилися лише в 1955 році. Але вже в 1983 році Президент 
Гордон Хінклі освятив збудований в Сант-Яго храм і переосвятив його після 
реконструкції у 2006 році (Ліягона.- №2). 

 
                                                                  ІНШІ РЕЛІГІЇ 

 
Більше 1500 років нараховує сінтоїстське свято родючості. В Японії його 

відзначають з приходом весни. Його основний зміст – народження дітей і добрий 
врожай. Під час свята носять зображення фалосів і вагін. В місті Нагано щороку 
виставляють фалос величезного розміру і вагою більше 2-х тонн. В Кавасакі біля 
Токіо є храм з постійним зображенням фалоса. Він присвячений фалічному 
божеству Канамара-сама. До цього храму в день свята родючості приїздять 
безплідні жінки з багатьох міст  у сподіванні  на допомогу в народженні дитини. 

Синтоїстське свято ханами-паті – свято милування квітучою сакурою (дослівно – 
«розглядання квітів») розпочалося в Японії. Традиційно початок цвітіння сакури 
метеорологічна служба визначає за деревом-еталоном у кожному районі країни 
окремо. У Токіо це сакура в синтоїстському храмі Ясукуні, де, як вважають, 
покояться душі японців, які загинули за батьківщину. Офіційне оголошення про 
початок цвітіння сакури роблять тільки після того, як на їх гілках з’являється не 
менше ніж п’ять перших квіток. Співробітник спеціального департаменту 
метеоуправління спеціально виїжджає до дерева-еталона та підраховує кількість 
бутонів, що розпустилися на кінчиках гілок. Цьогоріч квіти в Токіо розпустилися на 
шість днів раніше, ніж зазвичай. То ж 23 березня тут вже було проголошено про 
початок ханами-паті. В сезон милування сакурою парки, сади, алеї, площі біля 
храмів і палаців заповнені тими, хто приходить сюди традиційно святково 
одягненим любуватися прекрасним видовищем, вшановувати захоплюючий дар 
всевишніх сил. 

 
                                                                     МІСТИКА 

 
Головний ватиканський екзорцист отець Габріеле Аморт не боїться сатани, бо ж, 

як він заявляє, що сатана боїться його. «Сатана кричить і здіймає галас, але ми 
створені за образом Божим, на нашому боці Свята Трійця. Тому нам нічого боятися 
диявола»,- наголошує отець. Але при цьому він говорить, що сатана проник навіть і 
на територію Ватикану. Диявольським підступам піддалися і священики-педофіли, і 
деякі кардинали та єпископи, що шанують Євангеліє лише на словах. Отець Габріел 
в нещодавно видрукуваній ним книзі в дусі середньовіччя розповідає про свій досвід 
боротьби з сатаною та його прихильниками, передає зміст своїх розмов із 
Люцифером та демонами, яких він нібито знає навіть поіменно. Відсутність віри, 
порожні храми, руйнування сім’ї отець списує на діяльність сатани у світі. 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 
 

РЕЛІГІЙНІ СПІЛЬНОТИ І УКРАЇНСЬКА МОВА 
 
Виявляється, що мова титульної нації, а це конституційно утверджена 

державна мова України, для багатьох протестантських і новорелігійних спільнот, в тому 
числі й для Свідків Єгови, нічого не значить, пустушка, якою можна знехтувати, 
користуючись тими демократичними свободами, які надала їм незалежна наша країна. 
Глянули б вони на ті обмеження і перешкоди, які мають їх брати по вірі у сусідній Росії, 
де Московський Патріархат фактично вже є державною релігією і з волі якого різними 
шляхами утверджується його домінування не тільки в суспільній, а й релігійній сфері. У 
мене, як українця, у зв’язку з цим виникає зневага до тих релігійних спільнот, які надто 
швидко забули те, де вони були і ким були в роки Союзу, до тих конфесій, які не 
оцінюють належно здобутки свободи релігійної діяльності, які надала їм незалежна 
Україна, нехтують Україною і українським. Деякі з означених релігійних течій певне 
зважили на політичну кон’юнктуру останніх місяців і по-хамелеонівськи стали 
підгравати команді нового Президента України Януковича чи його міністра освіти 
Табачника, для яких українська Україна нічого не значить, давай двомовність, 
східнослов’янськість, малоросійство. Це зокрема стосується і спільноти Свідків Єгови. 
Живучи у свободі в незалежній Україні (ане на висилках до Сибіру) вони на державній 
мові північного сусіда у червні-липні вони проводять по країні з 31-го аж 26 обласних 
конгресів «Продовжуйтесь наближатись до Єгови». Українською мовою ці конгреси 
пройдуть лише в трьох містах – Івано-Франківську, Львові та Рівному. Два з них 
проводяться угорською і румунською мовами. В Києві проводиться три конгреси – 2-4 
липня, 9-11 липня й 23-25 липня. І всі три – російською (Вартова башта. – 1 березня. – 
С.31). Дійти до такої ганьби, що навіть в столиці України знехтувати мову українців, 
могли лише їх недруги. Навіть Комуністична партія в радянські часи не допускала 
такого нехтування душі народу – його мови. Вона вдавалася частіше до того, що заходи 
проводила двомовно. А тут аж 90% повністю російськомовних! Виявляється, що Свідки 
(а скоріше – їх керманичі в Україні) надто погано знають Новий Завіт Біблії, хоч 
прагнуть інших активно йому навчати. А з «Дій апостолів» відомо, що учні Ісуса 
Христа йшли до інших народів і несли їм слово Спасителя їх рідною мовою (Дії 2: 4-11). 
В лінгвістичному творі Біблії Першому посланні апостола Павла сказано: «Я хочу, щоб 
мовами говорили всі, а ліпше – щоб пророкували: більший бо той, хто пророкує, аніж 
той, хто говорить мовами»(14:5). Відтак постає питання, а чи потрібні Україні такі 
конфесії (і тут не лише Свідки, а й багато НРТ і протестантських церков), які працюють 
проти найбільшого духовного здобутку нашої нації – її солов’їної мови. Нехтують 
мовою Апостола нації Тараса Шевченка. І це коїться в час нашого національного 
відродження, якому в такий спосіб також ставляться підніжки. Можливо й праві 
росіяни, коли називають Свідків й інші позаправославні (нині особливо протестантські) 
спільноти «опасной сектой», «врагами народа» (у даному випадку українського). 
Геноцид щодо української мови низки протестантських і харизматичних течій, названих 
тут Свідків Єгови – це явне підспівування їх тим, хто нині активно виступає за 
відродження якогось нового Союзу, хто готовий в День Перемоги вивісити скрізь 
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портрети Сталіна, під час правління якого в Союзі ті ж єговісти пізнали «Сибирь 
далѐкую», підспівування тим, хто твердить, що й народу такого, як українці, не існує. То 
ж і не дивно при таких орієнтаціях і такому баченні українських реалій, що у видруках 
Свідків Єгови, багатьох протестантських часописах і газетах за оспівуванням Йордану 
та Єрусалиму, Богом обраного єврейськогонароду не знайдеш жодного доброго слова 
про Дніпро і Київ, про стражденний народ український. Утведжуючи російську мову, 
можна з часом дійти до ідеї повернення Союзу в якомусь новому виданні. Тоді нашим 
російськомовним легше буде зреалізовувати в Сибірі путінівський заклик повертатися 
на освоєння російських теренів. Для декого вони вже були знайомі з років їх депортації 
туди. Така «поїздка на сибірські курорти» може повторитися з поверненням, певно на 
радість нашим російськомовним, до якогось нового Союзу (а вони сприяють своїми 
діями цьому), бо ж в Росії її Православна Церква не змириться з існуванням інших 
конфесій, не захоче, щоб, окрім неї, в країні «під ногами пленталися» ще якісь інші 
релігійні спільноти. Розумію, що ми, науковці-релігієзнавці, не маємо права і не можемо 
диктувати те, як мають діяти релігійній спільноти за умов державою гарантованої 
свободи релігії, свободи віросповідань. Але вони при цьому мають рахуватися з тим, що 
живуть і діють вже майже двадцять років у незалежній Українській державі, 
Конституція якої утвердила українську мову як державну. Відокремлення церкви і 
релігійних організацій від держави не дає їм права займати антидержавну позицію з 
різних питань, в тому числі й з мовного. Звичайно, можна сказати, що віряни громад під 
час зібрань говорять переважно російською мовою. Але ж всі добре знають політику і 
царизму, і радянщини на знищення української мови. То ж і маємо її наслідок: він 
виявляється у цій «мовності більшості». То що ж, питається, за умов незалежності треба 
її продовжувати, нехтувати тим, що в громадах є багато тих, для кого українська мова є 
рідною? Чому вони на вподобання керівництву конфесій мають залишатися, як слушно 
і образно писав наш Тарас, «сміттям Москви»? Я знаю особисто багатьох Свідків, 
спілкуюся з ними виключно українською мовою (в тому числі й у Києві). Правда, вони 
певне не читають Кобзаря, бо ж їх чтиво обмежили лише Біблією і своїми 
конфесійними видруками. А тому й маємо в громадах їх Церкви посіпак Росії, вірних у 
мовному питанні союзників Компартії Симоненка. Чи вони хочуть разом з останнім 
працювати на відродження Союзу? А чи думають вони при цьому, що з ними буде у 
відновленому Союзі? Повторюся тут ще раз. Росія має величезні масиви неосвоєного 
Сибіру, є можливість їх відправити з часом в тайгу «на курорт». То ж хочеться сказати 
цим конфесіям, що може б ви не сприяли поглиненню України в якийсь новий Союз, не 
заважали свідомим українцям відроджувати незалежність своєї країни й їхали за 
закликом Путіна до Росії на її вільні землі Не заважайте нам вибудовувати українську 
Україну, яка більше трьохсот років була колонізована північним сусідом. Буваючи в 
раніше колонізованих деякими європейськими країнами землях, переконався, що гірше 
російської колонізації певне не було у свті. Москва діяла за описаним Тарасом 
принципом: «Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час і запустить пазурі 
в печінку». То що українці мають і далі жити з цими пазурями, одним із яких є мовне 
зросійщення? Зактуалізоване мною тут може дещо гостро питання мовного життя на 
українських теренах сущих у нас конфесій не є повністю релігійним, особливо нині, 
коли питання мови в Україні є питанням політики. Це питання - якою мовою 
користуватися в своїй богослужбовій діяльності - виводить конфесії в їх діяльності за 
чисто релігійну сферу. Воно порушує питання, яке вже постали на часі в багатьох 
європейських країнах. Якщо та чи інша релігійна спільнота нехтує національною 

ідентичність того народу, на теренах якого вона створює свої структури, то їй не місце 
на його теренах. Народ цей має такі свої релігійні організації, які працюють на його 
власну релігійну духовність, на його одержавлення, його духовне відродження і 
повноцінне функціонування в світовому соціумі. Їм – всіляку підтримку в їх діяльності, 
зокрема й у комунікаційній сфері. Неукраїнські спільноти варто розглядати як 
комерційні організації із всіма наслідками, які має держава щодо них. Цим принципом 
будемо користуватися й ми у Відділенні релігієзнавства ІФ НАНУ при підготовці 
наших науково-експертних матеріалів. Он навіть новоутворене Духовне Управління 
мусульман України «УММА» видруковує свою пресу українською мовою, муфтій 
України Ахмед Тамім виголошує свої промови на святкових урочистостях українською, 
а такі релігійні спільноти, де в переважній більшості віряни є українцями, соромляться 
мови свого народу. Може в такий спосіб вони хочуть виглядати більш цивілізованими? 
То хай вже говорять не українською, а англійською, яка нині є фактично 
загальносвітовим знаряддям спілкування. Прочитавши цю ремарку, читач може 
усвідомити те, наскільки болючим для мене питанням є наше національне відродження, 
особливо нині, коли після чергових президентських виборів актуалізувалася для нас, 
українців, проблема нашого самозбереження як нації, а України – як незалежної 
держави. Знаючи, якою зневаженою є українська мова в ряді протестантських церков 
(зокрема сужу по мові їх видруків, молитовних зібрань, навчального процесу в ДНЗ та 
ін.), я з глибокою вдячністю й пошануванням сприйняв оприлюднені на видному місці в 
офісі Церкви Християн віри євангельської – п’ятидесятників, очолюваної 
М.С.Паночком, відзнайдені ними навіть в марксових працях багатозначимі й 
глибокослушні слова: «Якщо людина не знає мови народу, на землі якого проживає, то 
вона є або гостем, або найманцем, або ж окупантом». Хочеться на завершення сказати 
спасибі Михайлу Степановичу за цю знахідку, бо вона мала б своїм змістом бути 
повчальною для багатьох в Україні сущих конфесій, навіть найбільшої Московсько-
Православної Церкви України. 

 
 Професор Анатолій КОЛОДНИЙ 

                                                                              *** 
 
Користуючись тим, що крісло Президента України зайняв парафіянин УПЦ МП, її 

Синод на другий же день після його інавгурації вирішив потривожити своїм 
Зверненням. У ньому, всупереч конституційним принципам про відокремлення 
церкви від держави, а школи від церкви, всупереч тому, що Україна є 
поліконфесійною країною і православні за кількістю своїх організацій мають лише 
50% від загальної кількості релігійних організацій країни, а за соціологічним 
опитуванням громадян православними є від 36 до 48%, йде мова про введення 
вивчення християнської етики, православної культури і Закону Божого у навчальних 
закладах всіх рівнів – від дитячих садочків до найпрестижніших університетів, 
запровадження капеланства в українську армію, де, зрозуміло, московсько-
православні батюшки, а їх більшість, будуть формувати любов до «Святой Руси», а 
то й російського царя-батюшки, про введення духовно-просвітницьких проектів на 
радіо і телебаченні тощо. У Зверненні наголошено на необхідності вирішення 
питання повернення Церкві (зрозуміло –зазначено, що канонічній) церковного 
майна і сприяння відродженню у всій повноті соціального служіння Церкви. 



36                                           37 
Коментатори Звернення визнають те, що найскладніше буде із пропозиціями щодо 
входження Церкви у світську освіту. 

В оновлений федеральний список екстремістських матеріалів, видрукуваний на 
сайті міністерства юстиції Російської Федерації, попали не тільки числа 
єговістських часописів «Пробудись!» та «Сторожевая башта», а й окремі номери 
православних видань «Православие и самодержавие», «Русский вестник», 
«Имперский курьер». 

Парламент України 21 січня прийняв Закон «Про внесення змін в кримінально-
виконавчий кодекс України з приводу забезпечення прав засуджених осіб в 
установах виконання покарань». Доповненням до статті 7 забороняється 
дискримінація засуджених за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними та іншими ознаками. Нова редакція статті 25 звучить 
так: «Об’єднання громадян, релігійні і благодійницькі організації, окремі особи в 
порядку, який встановлює цей Кодекс і закони України, можуть надавати допомогу 
органам і установам виконання покарань у виправленні засуджених і проведенні 
соціально-виховної роботи». Характерно, що це нововведення дещо звузило зміст 
раніше існуючої статті, яка надавала можливість названим суб’єктам «брати участь 
у виправленні й ресоціалізації засуджених і проведенні соціально-виховної роботи з 
ними, надавати допомогу органам і установам виконання покарань». Законодавчі 
зміни також наголошують на тому, що при виконанні своїх службових функцій 
«адміністрація колонії не повинна виявляти своє ставлення до певної релігії чи 
конфесії». Стаття 128 Кодексу регламентує порядок проведення богослужінь і 
виконання обрядів в колоніях.  

Президент Росії Дм. Медведєв, засуджуючи комуністичний режим у День пам’яті 
жертв політичних репресій, заявив, що тоді були «мільйони сковерканих доль, 
людей розстрілювали без суду і слідства», «знищувалися цілі прошарки нашого 
народу», «позбавляли громадянських прав за не той рід занять чи ж за не те 
соціальне походження». Піддавалися переслідуванню представники абсолютно всіх 
конфесій. Клеймо «ворогів народу» лягло тоді на цілі сім’ї». До «антирадянщини», 
«американських шпигунів» і «ворогів нарду» відносили в ті роки зокрема і всіх 
Свідків Єгови. В 1949-1951роках більше 9 тисяч їх було вислано до Сибіру. В 1990 
році Свідки Єгови в Росії були реабілітовані як «невинні жертви репресій». Але 
пройшло 20 років з тих днів. Нині в російській пресі вільно гуляє щодо Свідків 
Єгови ярлик «небезпечна секта», «американські шпигуни», екстремісти. Але 
газетним клеймом все не завершується. Лише в лютому 2009 року мали місце 
більше 500 прокурорських перевірок діяльності спільноти, зривалися богослужіння 
в конфесійних і в приватних помешканнях, чинились перешкоди адвокатам, які 
виявляли бажання надати правову допомогу Свідкам Єгови. Наявні спроби на 
місцях з підтримки батюшок Московського Патріархату визнати діяльність Свідків 
незаконною і заборонити їх діяльність взагалі. То ж слова-осуд Медведєва є не 
більше, як чергова булька. 

Бютівець Сергій Терьохін вважає, що ні стать людини, ні релігія її або раса не 
повинні обмежуватися в Україні. Своїм законопроектом він пропонує встановити 
кримінальну відповідальність за пропаганду фашизму, комунізму й інших 
тоталітарних політичних течій, які обмежують свободу людини. 
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Таблиця змін з даними на 31 грудня відповідного року 

 

Назва 
церкви 19

92
 

19
95

 

19
98

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
05

 

    
  

20
08

 

20
09

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПРАВОСЛАВ’Я 

УПЦ 
Київського 
Патріархату 

– 

17
98

 
/ 1

4 

19
56

 
/ 2

1 

25
57

 
/ 2

0 

28
57

 
/ 2

1 

31
16

 
/ 4

0 

32
95

 
/ 4

3 

36
00

/
39

 

40
90

\
45

 

43
85

 
/3

0 

УАПЦ 14
89

 

61
2 

/ 1
0 

10
82

 
/ 3

 

10
16

 
/ 1

 

10
39

 
/ 2

 

10
83

 
/ 3

 

11
36

 
/ 3

 

12
06

/
3 

12
12

 
/1

 

12
31

 
/3

 

УПЦ 
Московського 
Патріархату 54

69
 

60
46

 
/2

05
 

75
12

 
/2

9 

85
90

/87
 

91
50

/96
 

96
40

/ 
92

 

10
13

4/
9

4 

10
81

7/
1

23
 

11
50

9 
/1

01
 

11
99

6 
/8

6 

Російська 
Православна 

Вільна Церква 
(закордонна) 

 8  8/
2  9  8  7  9/
1  17
  30
  34
 

33
 

Руська 
Православна 

Церква 

2 4 – – – – – – – - 

Українська 
істинно-

православна 
незалежна 

Церква 

–   –  –  –  –  1  2 – – - 

Українська 
реформована 
Православна 

Церква 

– – – – – 1 – /
 1 – – - 

Древлеправосла
вна Церква 

новозибківська 
згода 

1 – – – – 2 2 – – - 

Незалежні 
Прав-ні 
громади 

– 2 3 5 4 4 4/
1 – – - 

Апокаліптична 
Прав-на Церква 

1 3/ 1 4 3/ 1 4 3/ 3 3/ 3 – – - 

Грецькі Прав-ні 
громади 

– 1/
 1 2/
 1 2 2 2 2 – – - 
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ТЕЧІЇ ПРАВОСЛАВНОГО КОРІННЯ 

Російська 
Правна 

Старообрядниц
ька Церква 

(білокриницька 
згода) 

 
44 

 
36 
/ 15 

 
45 
/ 10 

 
49 
/ 8 

 
51 
/ 7 

 
53 
/ 9 

 
56 
/ 9 

 
55 
/6 

 
56 
/6 

 
56 
/ 6 

Руська 
Православна 

Старообрядниц
ька Церква 

(безпопівська 
згода) 

 
14 

 
4 
/ 9 

 
6 
/ 6 

 
7 
/ 5 

 
7 
/ 2 

 
9 
/ 3 

 
9 
/ 3 

 
10/ 
2 

 
10 
/2 

 
 

11 /2 

Російська 
Істинно Прав-

на Церква 
1 7 

/ 1 
24 
/ 1 32 35 34 

/ 1 
29 
/ 1 27 32/1 31/1 

Духовні 
християни-
молокани 

4 3 
/ 1 

4 
/ 1 4 4 4 4 – – - 

Інокентіївні 1 0 / 1 – / 1 – / 1 – / 1 – / 1 – / 1 – – - 
Іоаніти - - - - - – – – – - 
Інші 

православні 
спільноти 

- – – – – – – 35 
/10 

74 
/11 

91 
/12 

КАТОЛИЦИЗМ 
Римо-

католицька 
Церква 

45
2 663 

/ 20 772 840 
/ 2 

887 
/ 9 

932 
/ 9 

965 
/ 7 

1014
/7 

1055 
/6 

1074 
/5 

Українська 
Греко-

Католицька 
Церква 

26
43

 3071 
/ 59 

3227 
/ 8 

3350 
/ 6 

3388 
/ 49 

3416 
/ 47 

3424 
/ 45 

 
3527

/5 

 
3681 

/4 

 
3763 

/2 

Вірмено-
Католицька 

Церква 
1 1 1 1 1 2 3 – – 

 
- 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
Німецька 

Євангелічно-
Лютер. Церква 

5 18 29 41 
/ 1 40 42 43 

/ 1 
36 
/1 

39 
/1 39 /1 

Українська 
Євангелічно-

Лютер. Церква 
– 3 7 14 

/ 1 23 27 
/ 1 29 41 

 
42 
 

43 

Шведська 
Лютер. Церква 

 
– 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Інші 
лютеранські 

церкви 
– – – – – – – 15 18  

19 

Пресвіте-ріани 1 8 20 28 28 / 
1 

36 / 
1 

38 / 
3 

 
52 

 
70/2 

 
75 /1 

Українська 
Євангелічно-

Реформат-ська 
Церква 

 
– 

 
2 

 
2 

 
– 

 
3 

 
3 

 
5 

 
– 

 
– 

 
- 

Закарпатська 
реформатська 

Церква 
91 93 102 105 

/ 3 
107 
/ 1 

107 
/ 1 

110 
/ 1 

115/ 
2 118 118 

Угорська 
реформатська 

Церква 

 
– 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
– 

 
– 

 
- 

Назаряни – 3 / 5 4 / 5 5 / 5 5 / 5 9 / 5 12 / 
5 – – - 

Всеукраїн-
ський Союз 
об’єднань 
християн-
баптистів 

(ЄХБ) 

 
11
27 

 
1423 
/83 

 
1745 
/57 

 
1966 
/ 102 

 
2162 
/ 101 

 
2260 
/ 81 

 
2300 
/ 77 

 
2552
/ 55 

 
2651 
/60 

 
2694 
/31 

Рада Церков 
ЄХБ 44 3/ 48 4/ 33 8/ 25 3/ 16 10/ 

27 9/ 22 9/40 3/30 10/ 
39 

Незалежні 
громади ЄХБ 21 33 

/ 18 
41 
/ 20 

77 
/ 6 

98 
/ 8 

116 
/ 10 

131 
/ 11 – – - 

Братство 
незалежних 

церков і місій 
ЄХБ 

 
– 

 
– 

 
19/7 

 
22 

 
22/1 

 
41/1 

 
45 

 
– 

 
– 

 
- 

Корейська 
баптистська 

Церква 
– 1 1 3 3 5 4 – – - 

Асоціація 
незалежних 

євангельських 
християн-
баптистів 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
9 

 
11/ 1 

 
– 

 
– 

 
 
- 

Собор 
незалежних 

євангельських 
церков України 

 
– 

 
- 

 
3 

 
5 

 
10 

 
6 

 
4 

 
– 

 
– 

 
- 
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Незалежні 
громади 

євангелічних 
християн 
України 

 
– 
 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
– 

 
– 

 
- 

Об’єднання 
християнських 
церков «Слово 

життя» 

 
– 

 
- 

 
5 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
– 

 
– 

 
- 

Євангельські 
християни 13 39 

/ 31 
63 
/ 37 

71 
/ 3 

83 
/ 1 

101 
/ 1 

131 
/ 1 – 274 

/3 
313 
/3 

Собор 
незалежних 

христ. Церков 
України 

"ІХТЮС" 

 
– 

 
– 

 
2 

 
2 

 
9 

 
3 

 
2 

 
– 

 
– - 

Чеська 
Євангельська 

Церква 
– – – – 2 2 2 – – - 

Інші організації 
євангель-ських 

християн-
баптистів 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
228\ 
17 

 
250 
/16 

 
266 
/17 

Союз Християн 
віри 

євангельської 
(п’ятиде-
сятники) 

56
5 

710 
/ 129 

926 
/ 63 

1061 
/ 142 

1154 
/ 130 

1220 
/ 122 

1335 
/ 126 

1460
/ 

84 

1530 
/92 

1571 
/121 

Союз вільних 
Церков 

християн віри 
євангельської 

19 30 
/ 9 

54 
/ 5 

80 
/ 7 

110 
/ 8 

122 
/ 70 

129 
/ 70 

112 
/72 

129 
/72 

130 
/69 

Асоціація 
місіонерсь-ких 

Церков 
євангельсь-ких 

християн в 
Україні 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
4 

 
6 

 
5 

 
– 

 
– 

 
- 

Церква 
євангельсь-ких 
християн в дусі 

апостолів в 
Україні 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
18 

 
19 

 
19 

 
21 

 
21 

 
 

21\1 

Український 
Центр 

об’єднання 
Церков 

християн віри 
євангельської 

 
– 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 
/ 2 

 
40 
/29 

 
51 

/115 

 
56 

/127 

Незалежні 
громади 

християн віри 
євангельської 

п’ятидесятників 

 
14
1 

 
57 

/100 

 
– 
 

 
147/ 
86 

 
147/ 
86 

 
148/ 
27 

 
177/ 
26 

 
– 

 
– 

 
- 

Громади 
п’ятидесятників

-сіоністів 
1 – – – – – – 

 
– 
 

– - 

Інші організації 
християн 

євангельської 
віри 

– – – – – – – 317 
/38 

395 
/33 

 
452 
/58 

Адвентисти 
сьомого дня 

27
6 

424 
/ 12 

616 
/ 19 

725 
/ 18 

790 
/ 32 

853 
/ 26 

914 
/ 30 

964 
/42 

1017 
/40 

1033 
/36 

Адвентисти-
реформісти 18 9 / 

25 
13/ 
16 

24/ 
31 

17/ 
23 

18/ 
23 

17/ 
24 

22/2
1 

26/ 
18 

26 
/18 

Незалежна 
громада АСД – - - 1 1 1 2 – – - 

Свідки Єгови 36
6 

183 
/ 325 

282 
/ 284 

313 
/ 290 

372 
/ 284 

489 
/ 299 

537 
/ 322 

627 
/345 

683 
/349 

677 
/380 

Методист-ська 
Церква 3 5 / 1 6 / 2 10 10 / 

1 
12 / 
1 

15 / 
1 – –  

- 
Корейська 

методистська 
Церква 

1 3 – – 1 – – – – - 

Меноніти – 1 1 2 3 3 3 – – - 
Незалежні 
громади 

протестантсько
го напряму 

– 20 
/ 2 

282 
/ 55 

50 
/ 2 

57 
/ 2 

86 
/ 2 

64 
/ 8 – – - 

Громади 
Англікан-ської 

церкви 
– – – 1 2 2 2 – – - 

Духовний 
центр "Нове 
покоління" 

християн-ських 
церков України 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
7 

 
11/1 

 
15/ 1 

 
– 

 
– 

 
- 
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Центр 

об’єднання 
єван-гельських 

церков в 
Україні 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
2 

 
2 

 
– 

 
– 

 
- 

НЕОХРИСТИЯНСЬКІ ТЕЧІЇ 
Церква 

Повного 
Євангелія 

3 56 
/ 2 

157 
/ 3 

303 
/ 42 

288 
/ 5 

297 
/ 5 392 503 

/7 
603 
/10 

 
642 
/13 

Громади 
харизма тич-
ного напряму 

24 78 
/ 20 68 145 159 

/ 14 
197 
/ 14 

214 
/ 13 – – - 

Українська 
християнська 
євангельська 

Церква 

– – – – 76 
/ 30 

132 
/ 28 136 159 

/10 
172 
/1 

 
182  

Союз Церкви 
Божої України – – – – 18 / 

3 21/1 37/ 1 72/5 77/ 
10 81/1 

Церква Божа в 
пророцтвах – – – 37 / 

4 35 63 67 / 
6 67 75  

84/1 
Церква Живого 

Бога – – – 21/ 
10 

33/ 
15 

35/ 
13 

43 / 
8 46/2 48/3  

48 /3 
Собор Церков 
України ХВЄ 

"Відкрита 
Біблія" 

 
– 
 

– – – – 18 
/ 4 

26 
/ 4 – – - 

Об’єднання 
Церков 

християн 
суботи для 

Церкви Божої 
Закарпаття 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
13 
/ 26 

 
13 
/ 26 

 
– 

 
– 

 
- 

Інші 
харизматичні 

організації 
– – – – – – – 298/ 

20 
402 
/62 

445 
/47 

Новоапосто-
льська Церква – 19 / 

5 
48 / 
3 54/ 1 53/ 1 53/1 51/ 2 52/7 57/7  

52/7 
Церква Ісуса 

Христа Святих 
останніх днів 

2 7 
/ 14 40 31 

/ 26 
32 
/ 26 

33 
/ 27 

32 
/ 24 

33 
/17 

35 
/20 

 
35 
/20 

Церква 
об’єднання 

(муни) 
– 0 / 2 – – – – 1 – – - 

Богородична 
церква (Церква 
Матерії Божої 
Перетворю-

ваної) 

 
– 

 
2/ 2 

 
6 

 
2/ 2 

 
3/ 4 

 
7/ 6 

 
8/ 4 

 
– 

 
– 

 
- 

Церква Христа – – – 70 81/ 4 87/ 2 95 108 117 118 
Громади 

дослідників 
Святого 
Письма 

– 
 3 – 5 5 5 5 – – - 

Церква нового 
християнства – – – – – 1 1 – – - 

ТЕЧІЇ ХРИСТИЯНСЬКОГО КОРІННЯ 
Церква Нового 

Єрусалиму -
сведенборгці 

 
1 
 

1 1 2 2 2 2 – – - 

Зоресвітне 
християнство - 
вільна релігія 

―Таолан‖ 

 
– 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
– 

 
– 

 
- 

Армія спасіння – – – – 7 8/1 13/ 1 – – - 
Церква 

Останнього 
заповіту 

(вісаріонівці) 

– – 1 –/ 2 –/ 2 1/3 2/ 3 – – - 

СХІДНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 

Буддизм 7 22 30 29 / 
6 

30 / 
8 

36 / 
4 

40 / 
3 46/1 51/3  

56 /2 
Свідомість 

Кріпни 17 23 / 
8 36 29/ 

11 
36/ 
12 

37 / 
9 

35 / 
9 36/6 38/7  

41/7 

Віра Бахаї 2 6/1 8 12 / 
1 13 13 13 – – - 

Послідовни-ки 
Саї-Баби – - 1 – / 1 – / 1 – / 1 – / 2 – –  

- 
Всесвітня 

Чиста Релігія 
(Сахаджа-Йога) 

– 1 2 3 / 2 6 / 8 7 / 
10 

10 / 
8 – – - 

Громади 
ведантистів – 1 – 1 1 – / 1 – / 1 – –  

- 
Даосизм 1 1 3 3 2 2 2 – – - 

Місія Чайтані – 1 1 1 1 1 1 – – - 
Віра світла – 1 1 1 1 1 1 – – - 
Тантристи – – 1 1 1 1 1 – – - 
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Громада-
монастир 

Гух’ясамаджа 
– – – 1 1 1 1 – – - 

Рух Дхарма 
Кальки – – 1 – / 1 – / 1 – / 1 – / 1 – –  

- 
Громади Шрі 

Чінмоя – – – / 1 – / 2 – / 2 – / 2 – / 3 – –  
- 

Вайшнавська 
релігійна 
громада 

– – – – 1 1 1 – – - 

Громада руху 
Сант Мат 

(Сурат Шабд 
Йога) 

– – – – – / 1 – / 2 1 / 1 – – - 

Рух Махаріші – – – – – – / 1 – / 1 – – - 
Інші 

орієнталістські 
організації 

– – – – – – – 30 
/18 

34 
/18 

34 
/18 

ІУДАЇЗМ 
Ортодоксальни

й іудаїзм 40 70/8 97 – – – – – –  
- 

Об’єднання 
хасидів Хабад 

Любавич 
іудейських 
громад та 

організацій 
України 

 
– 

 
– 

 
– 

 
47 / 
2 

 
85 / 
2 

 
99 

 
103 

 
115 

 
123 

 
123 

Об’єднання 
іудейських 
релігійних 
організацій 

 
– 

 
– 

 
– 

 
62 / 
5 

 
81 \ 
2 

 
74 

 
81 

 
76 

 
80 

 
 

84 

Всеукраїнський 
конгрес 

іудейських 
громад 

– – – 8 11 9 5 12 13  
13 

Релігійні 
громади 

прогресивного 
іудаїзму 

– – – 16 34 46 47 50 51 51 

Громади 
месіанського 

іудаїзму 
– – – 6 12 15 17 – –  

- 

Незалежні 
іудейські 
релігійні 
громади 

– – – 1 1 13 
/ 1 

16 
/ 1 – –  

- 

Іудейська місія 
"Хоасконім" – – – – 2 2 1 – – - 

Іудеохристиянс
тво – 4 9 11 / 

1 12 14 14 – – - 

Інші іудейські 
організації – – – – – – – 21 23 26 

РЕЛІГІЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ 
Вірмено-

апостольська 
Церква 

4 10 14 15 
/ 1 

16 
/ 1 

18 
/ 1 21 21 25/1 

 
28 /1 

Караїми 2 2 4 4 9 10 10 11 13 13 
Кримчаки – 1 1 1 1 1 1 – – - 

І С Л А М  
Мусульманські 

організації 31 120/ 
1 260 – – – – – – - 

Духовне 
управління 
мусульман 

Криму 

– – – 224 
/ 45 

255 
/ 40 

280 
/ 29 

296 
/ 29 

326 
/13 

347 
/613 

356 
/610 

Духовне 
управління 
мусульман 

України 

– – – 45 55 56 
/ 1 58 62 

/1 
 

70 
 

96 

Духовний 
центр 

мусульман 
України 

– – – 13 
/ 1 19 14 14 23 

/1 22  
22 

Незалежні 
мусульманські 

громади 
– – – 13 

/ 2 28 44 63 57 86 97/1 

ТЕЧІЇ ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ОСНОВИ 
Українські 
язичники 

(рідновіри) 
– 1 1 2 2/ 1 4 4 – – - 

Центр 
об’єднання 
релігійних 

громад 
Рідновірів 
України 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
2 

 
– 

 
– 

 
- 
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Рідна 

Українська 
Національна 

віра 

3 23 
/ 6 37 50 

/ 3 
49 
/ 2 

49 
/ 2 

52 
/ 2 

45 
/1 

50 
/2 53 /1 

Незалежні 
громади Рідної 

Віри 
– – – – 1 2/1 4 – –  

- 

Собор Рідної 
Української 

віри 
– – – – 5 11 13 – –  

- 

Давньослов’янс
ькі релігійні 

громади 
– 1 2 3 3 3 

/ 1 
3 
/ 1 – –  

- 

Слов’янсько-
ведичний рух 
"Хара-Хорс" 

– – – – 1 1 1 – – - 

Інші організації 
язичників – – – – – – – 45 

/1 
63 
/1 68 /2 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
Саєнтологіч-

на церква – 1 / 1 3 3 3 / 1 3 / 1 – / 1 – –  
- 

Громада 
"Наука 
Розуму" 

– – – – 3 / 1 3 / 1 3 – –  
- 

Велике Біле 
Братство 

ЮСМАЛОС 
4 – – – / 1 – / 1 – / 2 – / 2 – – - 

Святославна 
Церква – 1 1 1 1 1 1 – – - 

Громада 
супутників 

Майстра Сія-
Сіясвіт 

– – – – – – / 1 – / 1 – – - 

Інші релігійні течії, 
що не ввійшли у вищезазначений перелік   

227 
/ 54 

255 
/48 

273 
/46 

Міжконфесійні об’єднання   12 
Закордонні релігійні організації   2 

Разом 

12
 96

2 

15
 78

7 
/ 1

19
7 

19
 63

1 
/ 7

75
 

22
 51

8 
/ 1

02
5 

24
 31

1 
/ 1

09
4 

25
94

2 
/ 1

13
0 

27
28

6 
/ 1

10
1 

29
69

9 
/1

10
6 

32
01

8 
/1

82
3 

33
35

1  
/1

83
3 

 
Примітки:  

1. В своїй статистиці за 2004-2009 роки Держком об’єднав споріднені релігійні 
організації в одну рубрику (інші неоязичницькі, інші неоорієнталістські і т.п.), що не дає 
можливості поконфесійно вивчати процеси появи і поширення протестантських і  нових 

релігійних течій, східних релігій і рідновірських течій, ісламу та іудаїзму. .    
2. В чисельнику подаються офіційно зареєстровані релігійні організації, в 

знаменнику - ті організації, які або подали заяви на реєстрацію, або офіційно не 
зареєструвалися, але інформують державні органи про свою діяльність. Прочерк в 
таблиці не означає, що в цей рік громада цієї конфесії не функціонувала. 

 3. До релігійних організацій офіційна статистика відносить релігійні громади ,  
управлінські центри, монастирі,  духовні навчальні заклади,  місії, братства. 

                    
Таблицю на основі даних держреєстрації підготував А.Колодний 

 
*** 
 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 

ЯНУКОВИЧ СПРИЯЄ ПОСИЛЕННЮ 
МІЖКОНФЕСІЙНОЇ НЕДОВІРИ 

 
Патріарх Кирило вважає Україну частиною ”русского мира” 

 
Новообраний президент Віктор Янукович ніколи не вирізнявся політичною 

зваженістю й кмітливістю — як, власне, й українська ‖еліта‖ загалом. Однак дурнішого 
кроку, ніж публічно прийняти благословення на президентство України від патріарха 
Російської православної церкви, годі було й вигадати. Дурнішого й цинічнішого щодо 
переважної більшості своїх співвітчизників і країни, керівництво якою прийняв. 

Факт того, що початок роботи нового президента України публічно освячує 
глава іноземної церкви, є величезним викликом здоровому глузду. Однак питання ще ж 
у тому, що це за церква. 

За час після розпаду Радянського Союзу чимало таємного стало явним. Нові 
історичні факти, заборонені раніше, альтернативні імперсько-радянській історіографії, 
книги дозволили українцям по-іншому подивитися і на роль московської церкви. 
Мільйони переконалися, що вона віками була і є тепер релігійно-політичним 
інструментом Кремля, його вірним помічником у досягненні великоросійських цілей. Її 
бачення України й українців строго відповідає створеній ще за часів Катерини II 
псевдоісторичній лінії про ‖єдинородність і нерозлучність‖ українців і росіян, звісно ж 
на чолі з останніми. Такого поняття, як окрема українська нація, для РПЦ не існує. 

— Ядром русского мира сегодня являются Россия, Украина, Белоруссия, и 
святой преподобный Лаврентий Черниговский выразил эту идею известной фразой: 
‖Россия, Украина, Беларусь — это и есть святая Русь‖. Именно это понимание русского 
мира заложено в современном самоназвании нашей церкви. Церковь называется 
русской не по этническому признаку. Это наименование указывает на то, что Русская 
православная церковь исполняет пастырскую миссию среди народов, принимающих 
русскую духовную и культурную традицию как основу своей национальной 
идентичности, — заявляв патріарх Кирило в листопаді минулого року на асамблеї 
фонду ‖Русский мир‖. 

Та все це не турбує новообраного українського президента. Як і те, що Україна 
— багатоконфесійна держава. Що віряни РПЦ за чисельністю своєю аж ніяк не 
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становлять у ній більшість. За даними різних соціологічних опитувань, приблизно 19% 
громадян України є вірянами Української православної церкви Київського патріархату, 
9% — УПЦ Московського патріархату, 16% православних не мають чіткої визначеності 
щодо своєї належності до якоїсь конфесії. Є ще Українська автокефальна православна 
церква, католики й греко-католики, протестанти, мусульмани, іудеї, атеїсти. І при цьому 
всьому людина, яка ніби ж прагне стати президентом усіх українців, демонстративно 
приймає благословення від глави однієї, до того ж такої одіозної, церкви. 

Минулого четверга все виглядало так, що Янукович спочатку присягнув на 
вірність Російській православній церкві, а вже потім у Верховній Раді — українському 
народові. Хотів він цього чи ні, а сигнал про пріоритети поданий чіткий. Показово, що 
вже наступного дня після інавгурації Януковича, УПЦ МП виступила із заявою: вона 
очікує від нового президента запровадження в навчальних закладах — від дитячих 
садків до університетів — вивчення православної культури та закону Божого, а в армії 
— появи військових священиків. Не зрозуміло, чому в багатоконфесійній державі діти 
мають учити саме православну культуру і що мається під цим на увазі. Проте немає 
сумнівів, що вчителем і наставником РПЦ бачить себе. Бажання Російської 
православної церкви влізти ще й до системи освіти та армії цілком узгоджується з 
генеральною її лінією — бути інструментом якомога більшої російської присутності та 
впливу. 

Звичайно, ніхто не має права дорікнути будь-кому в належності до тієї чи 
іншої релігійної конфесії, у тому числі й до Російської православної церкви. Це справа 
кожної людини, зокрема й громадянина Януковича. Проте є віра, і є політика, і вони 
мають бути чітко розділені, особливо в таких от чутливих ситуаціях. Якби Янукович 
мав хоча би мінімальне розуміння цього, то не погодився б на те публічне освячення 
себе в Києво-Печерський лаврі. Отримав би благословення від російського патріарха 
приватно, а не вислужувався би перед Кремлем і не посилював би в Україні 
міжконфесійну недовіру й неприязнь. 
 

Анатолій МАРЦИНОВСЬКИЙ 
(Газета по-українськи, 2 березня ц.р.) 

 
 

                                           ЗРАДА Й ДАЛІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

У своїй статті «Боже! Нам Україну храни» в минулому числі нашого часопису 
я писав про Ющенка як зрадника Майдану. Радив йому їхати або в свої Безрадичі і не 
показуватися на глум серед українців, а то й перебратися на ПМЖ за колишнім місцем 
вродження дружини. До цього ж явно готуються їх діти, навчаючись в школі, де 
робочою мовою є англійська. Відзначаючи негативну роль Ющенка у єднанні 
національно-демократичних сил України, лідер Народного Руху Борис Тарасюк 
наголосив: «Він фактично розвалив коаліцію, створену демократичними силами у 
Верховній Раді. Він розвалив нашу фракцію НУНС, на яку мав би спиратися… 
Фактично він боровся з Юлією Тимошенко, а не зі своїм опонентом Януковичем. 
Віктор Ющенко не зміг використати з користю для суспільства та держави п’ять років 
свого президентства. Фактично результат, який він отримав на виборах, є політичним 
вироком суспільства йому». Проте Ющенко продовжує й далі (чи то виконуючи чиєсь 
завдання?) нищити національно-демократичний рух України, прагнучи перебрати на 

себе без будь-яких на те підстав роль його лідера. Проср-ши ту перемогу, яку українці 
здобули під час Помаранчевої революції, віддавши з прямим умислом владу донам, а 
освіту - українофобу Табачнику, він їде, певно позичивши очі в Сірка, без стида й 
сорому за скоєну зраду, здобутий лише п’ятивідсотковий авторитет як вчорашнього 
Президента, знову до Львова, збирає там натовпи вузько і неперспективно мислячих 
галичанських націонал-екстремістів й продовжує паплюжити Юлію Тимошенко, якій 
(не йому, а їй) низка найвпливовіших національно-демократичних спільнот України 
доручила в Шевченківський день 9 березня біля пам’ятника Тарасу в Києві очолити рух 
опору владі. В цьому екс-«Гаранту» підспівує й редагована його хоружівським 
землячком газета «Україна молода». У своєму числі від 12 березня вона явно бреше, що 
Юлія Тимошенко «сама проголосила себе лідеркою «об’єднаної опозиції», яка наразі 
охоплює лише БЮТ». Навіть проянуковичські газети, зокрема «Сегодня», писали, що 
Юлію Володимирівну підтримала велика низка знаних національно-демократичних сил. 
А тут «сама», «лише»… Чомусь «Україна молода», будучи засліпленою земляцьким 
мисленням, не хоче визнати те, що Ющенко, як опозиціонер (та й чи був він ним для 
синьо-білих, то ще питання), вже «голий», що за ним нікого немає, окрім таких же, як і 
він, політичних вчорашньоденців типу Єханурова, Кандьора, Ульянченко, Плюща, 
Васюника і їм подібних. Адже навіть від «Нашої України» нині залишився один пшик і 
жодна національно свідома особа не захоче з цим «політичним трупом» маратися, мати 
якісь справи, бути її членом. В Україні кажуть: не трать куме сили і сідай на дно. Дно 
для Ющенка нині – це його пасіка в Безрадичах і сімейний затишок в оточенні дружини 
Катерини і ще малих дітей. Кожний мислячий українець не зачепиться на 
ющенківський гачок, бо ж явної перспективи в Україні він не має. Мої розмови з 
релігійними діячами власне українських церков різної конфесійної визначеності 
засвідчують їх повне розчарування в колишньому Президенті, явне небажання мати 
тепер хоч якісь контакти з ним. Я навіть прочув при цьому такі глибокі за змістом слова: 
Ющенко був обраний Президентом, але Президентом саме України він не став. Він 
далеким був від усвідомлення свого покликання на цій посаді. Помаранчеву революцію 
змарнували політики, зауважує глава УГКЦ Любомир Гузар і додає: «не дуже 
щасливо». Власне українські Церкви знаходяться в напруженому очікуванні якихось 
нових, небезпечних для них віянь з боку нової влади, яка здобута і завдяки сприяння їй в 
цьому Церкви Московського Патріархату, яка в сусідній колонізаторсько налаштованій 
щодо України Росії є ледь не державною. Всі визнають, що якщо нині пройдуть нові 
вибори до Верховної Ради, то вони будуть смертельними для «Нашої України» 
Ющенка. Не так давно він заявив, що ненавидить політику, а тому заклики галичан до 
нього, які звучали під час його недавньої поїздки до столиці Галичини Львова, «йти на 
барикади», залишаться лише потрясінням повітря. Ющенко не здатний на роль бійця. 
Засліплені ненавистю до Юлії Тимошенко ніяк не можуть збагнути те, що, не боячись 
нічого і нікого, на це здатна лише ця тендітна, красива, а заодно розумна й вірна Україні 
жінка. Галичани ж своєю газетою «Експрес» і видруком там брудного пасквілю на неї 
Чобота продовжують ту ж політику, до якої вони помітно вдалися під час виборчих 
президентських перегонів, а саме: не приходити на виборчі дільниці, а якщо прийти, то 
голосувати проти всіх або ж за оплачений їх регіоналами голос, як те було на 
Тернопіллі. В такий спосіб галасливі до безтями «борці за Україну» стали її першими 
зрадниками. Помаранчеву революцію робив не Ющенко (він не здатний на те), а 
насамперед Юля і «польові командири» Майдану - Луценко, Стецьків, Томенко і 
Філенко. А ось зраджував – він. Але й може і ми, доручивши повністю лідерство країни 
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після переможного Майдану цій незнаній до того в національно орієнтованих колах 
особі, особі, здатній на підлабузництво (згадаймо, як він, дізнавшись, що Кучма має 
його увільнити з посади прем’єра, лібізив перед ним, «батьком рідним» називав, 
принижувався), а то й прислужництво. Своїми нинішніми поїздками по Україні екс-
Гарант продовжує далі розколювати національно-демократичні сили. І це в такий час, 
коли їм потрібна єдність і лише єдність. Він, як і його двійник Сєня Яценюк, який дуже 
хотів навіть ще з подачі Януковича стати прем’єром, є «голі королі». Вони не мають ні у 
Верховній Раді, ні в країні своєї належно організованої політичної сили. В масі народній 
їх вже розглядають як «політичних трупів», що ще знаходяться у стані агонії і 
виявляють при цьому якісь судорожні вихиляси, зокрема у прагненні створити ще й свій 
(кишеньковий у донецьких) «опозиційний уряд» і погратися хоч в такий спосіб у 
прем’єра. Навіть владні структури визнають, що єдиною організованою політичною 
силою, яка може бути відчутно опозиційною нинішній пануючій владі, є БЮТ і ті 
політичні національно-демократичні спільноти, які разом з ним утворили 9 березня 
Об’єднану демократичну опозицію. Свідченням цього є те, що вороги українства 
вбачають саме в Юлі ту особу, яка здатна в різний спосіб протидіяти їм. Вони нині 
випустили із своїх «собачих будок» для всіляких оббріхувань її - лідера президентських 
баталій 16 областей України й Києва - цілу рать в особі Ющенка, Яценюка, Чобота, 
Костенка, Поровського і ще деяких дрібних гетьманочків. При цьому, як видно, ще й 
плату в різній формі за це одержують. Так, хоч і немає жодного закону, який дозволяв 
би президентам довічно користуватися державними резиденціями, Ющенко не спішить 
(а Янукович не підганяє, бо ж сам раніше з подачі того ж Ющенка відхапав собі 
Межигір’я) віддати свою державну дачу в Конча-Заспі, навіть заявляє, що якщо 
заберуть, то стане бомжом «на вокзалі». Але при цьому він (хоч певне і знає 10 Божу 
заповідь про непобажання чужого майна) в такий спосіб прагне прикрити свої 
загребущі руки, бо ж має у приватній власності збудованій за ще невизначено чий кошт 
цілий хутів у Безрадичах, дачу в Яремчі та двоповерхове помешкання біля Софії в Києві 
площею 400 кв.м. Відтак, якщо у вас, пане Ющенко, болить душа за Україну, то не 
плентайтеся під ногами, займіть наповсякчас посаду «безрадичівського пасічника»! 
Дозвольте зробити іншим те, що ви так безсоромно знищили своєю зрадою Майдану, 
своєю політичною сплячкою. Усвідомте, що ви для нас не є тим месією, за якого ще 
прагнете себе подавати. Поїзд поїхав далі. Ви зійшли з нього на глухому полустанку. 
Біда (а може й добре) лише в тому, що біля Вас залишаються дехто з тих, хто працював 
на його творення і діяння. Поки Ви подальшим своїм холостим дрібним піаренням 
займаєтеся, не бажаєте з миром полишити політику й зайнятися вам винятково 
доступним бджолярством, гончарством й іншими близькими вашому серцю 
артефактами, в Україні почала діяти Об’єднана демократична опозиція, до якої ввійшла 
низка національно-демократичних партій та організацій України. Підтримати б її, а не 
знову талдичити вже співані старі пісні, які спричинили розкол національних сил, а 
зрештою – і їх поразку. Треба зняти полуду з очей і прийняти програмні цілі ОДО, а 
вони такі: відстоювання європейського напрямку розвитку України, захист демократії, 
боротьба за створення соціально орієнтованої економіки, протидія засиллю олігархів, 
зміцнення незалежності України та захист її територіальної цілісності, недопущення 
вступу України в будь-які міжнародні організації, що суперечать європейським 
прагненням країни, зміцнення енергетичної безпеки, захист статусу української мови як 
єдиної державної, а також протистояння всьому, що є антиукраїнським. Як сказала 
Ю.Тимошенко на народному віче біля пам’ятнику Тарасу Шевченку 9 березня: «Ми 

йдемо разом і єднаємо всіх людей доброї волі. Я знаю, що це знову завершиться 
шансом, який Господь дасть Україні». Читач часопису РП може зауважити, що пиши-
пиши, але ж до адресата все те не доходить. Стовідсоткову гарантію не даю, а що воно 
надсилається йому поштою і в газети, то це так. Правда, останні, певно враховуючи 
деяку несальованість моїх текстів, їх не друкують. Але цим вони в свою чергу 
засвідчують те, чиїми вони є і для кого тримаються. Навіть «День» в останніх своїх 
числах дещо завуальовано підспівує тим, кого вчора нібито не сприймав. «Цыплѐнок 
тоже хочет жить!». (А.КОЛОДНИЙ). 

 
*** 
 

ВІДКРИТІ ЛИСТИ 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
ЛЬВІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ  

ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ, СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ,  
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, 
а також до ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 
В Україні зростає хвиля обурення опусом народного депутата України (а тепер 

мінстра освіти і науки –РП) Дмитра Табачника, надрукованого у вересні 2009 р. за 
назвою «Від Ріббентропа до Майдану: парадоксальні наслідки сталінської зовнішньої 
політики». Пан Табачник роками продукує безліч брехливих і обурливих справ, проте 
цей його останній витвір переступає межі морального блюзнірства: стаття переповнена 
ненавистю і має на меті внести розбрат в українське суспільство й свідомо спрямована 
на розпалювання, як висловлюється сам автор, «громадянського конфлікту». Думки 
народного депутата України, висловлені у закордонній пресі, є прихильними до 
сталінського режиму і вкрай ворожими до українства, вони мають всі ознаки 
людиноненависництва. Фактично, цей так званий інтелектуал оголосив війну 
українцям.  

Подібно до доктора Геббельса, коли той у 1938 році розпочав інформаційну 
війну проти Чехословаччини, господін Табачник відкрив ідеологічну конфронтацію 
проти українців і не випадково зробив це з Москви. У його войовничій риториці, 
фактично так само як в роки жахітливого сталінського терору, українство 
прирівнюється до націоналізму й осуджується на знищення. При цьому лицемірний 
доктор наук і словом не обмовився про вікову історію колоніального виживання 
українського народу й ті величезні втрати, що  випали на долю його інтелігенції, 
селянства чи культури в цілому. У велемудрій писанині Табачника не знайдемо осуду 
політики русифікації чи імперського великоруского шовінізму.   

Послухаємо, що говорить «регіональний Геббельс», користуючись 
депутатською недоторканістю і владою, наданою іменем українського народу:  

1.«Галичане практически не имеют ничего общего с народом Великой 
Украины ни в ментальном, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в 
политическом плане. У нас разные враги и разные союзники». …  

2.«Присоединение Галичины к УССР объединило в одном административном, 
а затем и государственном формировании два различных народа –цивилизационных 
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оппонентов. При этом, если народы Великой Украины всегда толерантно относились к 
галичанам, не вмешиваясь в их жизнь и не навязывая свои ценности, то сами галичане 
при первой же возможности крайне агрессивно, не останавливаясь перед насилием и 
массовыми убийствами, пытались причесать Украину под свою гребенку. Галичане 
поставляли большую часть кадров в гитлеровскую вспомогательную полицию, 
формирования абвера и СС, они же составляли движущую силу майданного путча …».  

3. «… Последние же пять лет галицийского засилья так близко подвели 
государство к грани, за которой крах, распад, гражданский конфликт, что галичане 
должны быть сами заинтересованы покинуть если не Украину, то по крайней мере ее 
властные институты».  

4. «Если гипотетически Москва пойдет навстречу пожеланиям своих критиков 
и официально денонсирует советско-германский договор о ненападении (кстати, и так 
фактически утративший силу 22 июня 1941 года) и секретный протокол к нему, а также 
все последующие двусторонние договоры и международные соглашения, 
фиксирующие и закрепляющие территориальные изменения, вытекающие из данного 
протокола, то Россия не понесет практически никаких территориальных потерь. Зато 
украинскому государству (если, конечно, быть последовательным) придется отказаться 
от всех территорий за Збручем (которые должны вернуться к Польше), от Северной 
Буковины и Южной Бессарабии (необходимо вернуть Румынии), от Закарпатья (до 1939 
года входило в состав Чехословакии, в 1939-1945 годах принадлежало Венгрии)». 

Наведені сентенції ідеолога Партії регіонів – це далеко не інтелектуальна 
забава. Відомий своїми україножерськими поглядами з багатьох попередніх статей і 
вчинків, пан Табачник фактично бере участь у широкомасштабній провокації проти 
Української держави і послідовно, роками, працює задля розпалювання ворожнечі в 
середині країни. Проте дана стаття, тональність якої суголосна з недавнім зверненням 
Президента Російської Федерації до Президента Віктора Ющенка, засвідчує спроби 
створити міжнародну кризу довкола України у переддень президентських виборів.  

Не зайве нагадати, що далекого 1938 року, перебуваючи під впливом 
інформаційного туману доктора Геббельса, гітлерівська Німеччина і кілька її сусідів 
створили міжнародну кризу довкола Чехословаччини, внаслідок чого так звана 
Мюнхенська конференція схвалила передачу Моравії до німецького Райху, а в 
листопаді 1938 р. у Відні було схвалено передачу Угорщині південних околиць 
Словаччини і Карпатської України.   

Ідейний заспівувач Партії регіонів і духовний душитель українства сповнений 
сталінського гніву проти Майдану. Він тяжко ненавидить людей, які відважилися 
обуритися брехнею політиків та зловживанням владою і піднялися на небачений на 
теренах колишньої комуністичної зони мирний протест, велич якого сягає рівня 
ненасильницьких стратегій Махатми Ганді і належно оцінена у демократичному світі.  

Ми не маємо права залишатися байдужими і дозволити змінити обраний 
Майданом політичний курс на демократизацію і визнання Європейського 
цивілізаційного вибору. Це неминуче обернеться втратою державного суверенітету, а 
відтак остаточною асиміляцією українства. Але це також шлях до громадянського 
конфлікту, якого так очікують Табачник і компанія. 

Очевидно, що отруйна для громадськості і України, і Росії злостивість 
Табачника персоніфікується на особі Віктора Ющенка, але, судячи з пафосу його 
агресивної писанини, її джерело – це ненависть до українства. Професор 
україножерства, дипломований ксенофоб й провокатор-академік уже більше десятка 

років топчеться у політичному й гуманітарному просторах, продукуючи конфлікт, який 
сам називає громадянським. Робить свою справу професійно, видно не на марно вчився, 
за це одержав визнання у сталіністів Росії та комуністів України. А що ж Партія 
регіонів? Чи всі її народні депутати, рядові члени, врешті, виборці – громадяни України, 
серед яких числяться і галичани, також пишаються славою свого ідейного натхненника-
провокатора? Чи беруть вони участь у війні проти так званих галичан, оголошеній 
членом їхньої партії, новітнім доктором Геббельсом? Чи вважають себе українцями 
депутати «від регіонів» Ганна Герман і Петро Писарчук? За кого вони, врешті, 
вважають своїх дітей: за галичан чи українців? І яке право вони мають відмовчуватися, 
як народні депутати, які склали присягу на вірність народові України. 

Громадянин Табачник з однаковим остервенінням ненавидить Мазепу, 
Шевченка, Франка, Петлюру і Шухевича. Він не приховує своєї ненависті до всього, що 
дихає українством. З першого погляду може здаватися, що його завдання – зачистка 
України для майбутнього Партії регіонів. Але таке ж саме завдання, знаємо, виконують 
найтемніші великоімперські сили Росії упродовж всіх її політичних режимів. Такий збіг 
не є і не може бути випадковим. 

Нагадаємо українській громадськості, що осуд провокаційних дій Дмитра 
Табачника за останні кілька років висловлювався у багатьох відозвах, за підписами 
українських інтелектуалів – серед них: Мойсей Фішбейн, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, 
Іван Драч, Мирослав Маринович, Сергій Грабовський, Олег Романчук, дійсні члени 
Наукового Товариства імені Шевченка і багато інших.   

30 січня 2009 року працівники Львівського національного університету імені 
Івана Франка надіслали відкритий лист до народного депутата Дмитра Табачника з 
приводу застосування чорних PR- технологій до академічного середовища. У листі 
вказувалось, що Д. Табачник грубо, шляхом спекулятивного перекручування фактів і 
зумисне викривлених потрактувань знущається над українською владою. Висловлена 
оцінка, що «за свої політично некоректні та суспільно безвідповідальні висловлювання, 
за образу професійної та людської гідності такі, як Табачник, повинні нести не лише 
моральну, а й кримінальну відповідальність».  

Кілька днів тому обурення змістом статті доктора Д. Табачника висловила 
Чернівецька обласна рада, надавши цитованим вище сентенціям карної кваліфікації. Ми 
поділяємо цей присуд, а також підтримуємо звернення до правоохоронних органів 
Олександра Северина, правового радника ВГО Альянсу "Майдан" про порушення щодо 
громадянина Дмитра Табачника кримінальної справи.  

Вважаємо, що сентенції народного депутата, доктора історичних наук, двічі 
віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань Дмитра Табачника у статті «От 
Риббентропа до майдана. Парадоксальные последствия сталинской внешней политики», 
що вийшла 23 вересня цього року в російській газеті «Известия», містять ознаки 
злочинів, передбачених частиною другою ст.110 («Посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність України»), частиною другою ст.161 («Порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення 
до релігії»), частиною першою ст.364 («Зловживання владою або службовим 
становищем») Кримінального кодексу України.  

Як народний депутат, доктор Табачник користується недоторканістю і низкою 
пільг, що забезпечили йому заможне життя. Його обслуговують помічники, зарплата 
яких начисляється з державного бюджету і які також користуються пільгами.  
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Запитуємо Голову Верховної Ради України пана Володимира Литвина, чи 

відповідають дії народного депутата Дмитра Табачника духові даної ним присяги, слова 
якої, зокрема, зобов’язують «виконувати свої обов’язки в інтересах усіх 
співвітчизників»?  Чи брутальне порушення присяги народним депутатом не має для 
Вас і керованої Вами Верховної Ради жодного значення? У разі Вашого мовчання 
вважатимемо, що присяга народного депутата не має жодного значення також і для Вас. 
Але чим тоді є нинішня Верховна Рада? Інтереси якого народу вона представляє? 

Вимагаємо публічного пояснення від лідера Партії регіонів, який на 
«білбордах» звертається до громадян, наче Господь з небес: «почую кожного». Чи ж 
почує він принаймні нас у наших вимогах очистити політику від провокаторів та 
україножерів, які несуть ідеологію розбрату та війни і розгортають будівництво України 
без українців, фактично стаючи послідовниками комуністичного сталінського режиму у 
ставленні до українства.  

Прийнято на загальних зборах Львівського відділення Конгресу української 
інтелігенції та громадських організацій Львівщини. 

 
Підписи:Возницький Борис, Герой України, доктор мистецтвознавства, 

лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, голова Львівського 
відділення Конгресу української інтелігенції; Іваничук Роман, Герой України, 
письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка; Скорик 
Мирослав, Герой України, композитор, лауреат Національної премії України імені 
Тараса Шевченка; Шухевич Юрій, Герой України, громадсько-політичний діяч; 
Калинець Ігор, поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка; 
Самотос Іван, скульптор, голова Ліги творчої інтелігенції Львівщини; Голубець 
Михайло, академік Національної академії наук України; Карась Анатолій, професор, 
доктор філософських наук і ще понад сотня підписів докторів наук, професорів, 
представників творчої інтелігенції, громадсько-політичних діячів Львівщини.  

 
PS. Звернення було прийняте до того, як товаріщ Табачнік став міністром освіти й 
науки України. Оцінюючи його тепер, екс-шеф-редактор проекту «Великі українці» 
Вахтанг Кіпіані наголосив: «Табачник – деятель, который работает над тем, чтобы 
Украина не стала Украиной. Его назначение  - это сигнал того, что правительством 
будет поддержана  измена звания героя Бандере». Газета «Свобода» (№10) так 
розцінила факт виміністрення Табачника: «Призначення Дмитра Табачника міністром 
освіти і науки – це плювок в обличчя щонайменше половини українців. Річ навіть не в 
тім, що він ненавидить все українське, чого й не приховує… Міністр освіти схильний до 
шахрайства! Участь Табачника в публічних дискусіях та ток-шоу довела: він 
орієнтується на людей, які нічого не знають і все сприймають на віру. Отаких тепер і 
готуватиме наша освіта? Не люблять Табачника навіть багато хто з регіоналів: 
Ганна Герман обережно назвала його «героєм не мого роману», а Борис Колесников – 
«дешевим клоуном». Навіщо ж було призначати таку одіозну навіть серед своїх 
постать? Відповідь напрошується одна: завдання русифікації освіти – не за мовою, а 
за змістом – є найпріоритетнішим для Януковича та Азарова. Усе решта – 
другорядне». 

РЕЛІГІЙНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ* 
 
 
 

ЖИТОМИРЩИНА РЕЛІГІЙНА** 
 

Житомирщина відноситься до тих регіонів України, де збереглися пам’ятки 
давньої християнської культури. На відзнаку розповсюдження у древлянських землях 
християнства в м. Овручі на місці язичницького капища у 997 році було споруджено 
дерев’яну золотоверху церкву святого Василя. Вона простояла понад 100 років. Після 
неодноразових руйнувань в кінці 90-х років ХІІ століття відбудована у візантійському 
стилі із цегли–плінфи та місцевого кварциту Це диво архітектурного мистецтва зазнало 
долі всіх православних храмів Південної Русі. У 1240 та 1299 роках храм неодноразово 
руйнувався татарами, литовським князем Гедиміном як покарання за вперту оборону 
міста. Святиню остаточно відбудували у 1908-1911 роках під керівництвом архітектора 
О. Щусева. На освяченні храму прибув і останній російський імператор Микола ІІ. Його 
подарунки – іконостас і панікадило - збереглися у церкві. В радянські 30-і роки з бані 
храму було знято позолочену покрівлю і зруйновано дзвіницю монастиря, який закрили. 

З діяльністю Овруцької святині пов’язане і життя преподобномученика 
Макарія Овруцького – одного з активних захисників православ’я від окатоличення. В 
кафедральному соборі Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП зберігаються мощі 
святого Макарія Овруцького. На сьогодні поблизу Василівської церкви встановлено 
йому пам’ятник. 

В області існують православні місцевошановані ―святі місця‖, в основному 
джерела, з якими традиція пов’язує явлення Богородиці, різного роду чудесні зцілення 
тощо. Усі вони розташовані в Овруцькому та Малинському районах, зокрема: 

- с. Велика Фосня Овруцького району - відбиток ―стопи Богородиці‖, святе 
джерело. Регіональне паломництво в день св. Івана Богослова; 

- святі водні джерела в с.с. Можари, Білка, Сорокапень, Девошин. Місцеве 
паломництво в день ―преполовенія‖; 

- Свято-Пантелеймонівська каплиця на святому джерелі у с. Горинь 
Малинського району. Паломництво пов’язане не стільки з джерелом, 
скільки з діяльністю відомої на Житомирщині нині покійної народної 
цілительки Горпини Харченко; 

- одним із ―святих місць‖, які притягували в дореволюційні роки численних 
паломників із усієї України були села Христинівка та Ступище 
Народицького району. Тут вшанувалися ікона Божої Матері з 
Ступищенської десятинної церкви та ступищенського водоймища, 
пов’язане із ―явленням Богоматері‖. В даний час інтерес до цих святинь 

                                            
* В кожному новому числі часопису рубрика "Релігійний атлас України" надається 
авторам з кожної області України з коротким описанням ними історії релігійного життя 
регіону, поданням інформації про його сучасну конфесійно-церковну карту. 
** Матеріал підготував Пивоварський О.Л. – завідувач сектору у справах релігій та 
національностей Управління по зв’язках з громадськістю Житомирської обласної 
державної адміністрації. 
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втрачений. Скоріше тому, що ―святе місце‖ знаходиться в зоні 
обов’язкового відселення внаслідок аварії на ЧАЕС. 

На початку 2007 року родина Богомолець-Шеремєтьєвих придбала у м. 
Радомишль приміщення закинутого старовинного млина для створення Музею 
української домашньої ікони. Детальніше ознайомлення з будівлею виявило, що у 1612 
році на цьому місці на гранітній скелі, що омивається річкою Микою, була заснована 
перша в Центральній Україні паперова фабрика Києво-Печерської Лаври. Папірня була 
зруйнована під час козацьких повстань, а в ХІХ столітті з її руїн було побудовано млин. 
В перспективі папірня отримає нове життя – в ній розташовуватиметься музей-маєток 
родини Богомолець-Шеремєтьєвих, за кошти якої відбувається капітальна 
реконструкція приміщення і прилеглої території. В одному з приміщень буде 
відновлено унікальну технологію ручного виготовлення паперу з рослинної сировини. 
Після завершення реставрації у виставкових залах будівлі буде створений перший у 
світі Музей української домашньої ікони. В експозиції Музею будуть виставлені 
експонати унікальної колекції українських домашніх ікон Ольги Богомолець, яка 
нараховує понад 5 тис. експонатів, старовинних військових карт та раритетів часів 
Козаччини Олексія Шереметьєва.  

З ініціативи знаної в Україні родини на території етнопарку «Радомисльська 
папірня» побудовано пам’ятник фундатору паперової фабрики архімандриту Єлисею 
(Плетенецькому), який все своє життя присвятив служінню православній церкві і 
українському народу. Протягом всього життя архімандрит Єлисей намагався 
відроджувати та будувати цитаделі православної віри, серед яких – Китаєва пустинь, 
Свято-Вознесенський Флоровський жіночий монастир у Києві. В 1612 році у м. 
Радомишлі він заснував паперову фабрику, її виробництво забезпечувало потреби 
друкарні Києво-Печерської Лаври протягом ХVІІ -ХVІІІ століть. Пам’ятник 
архімандриту - єдина в Україні кам’яна композиція, розташована посеред річки Мики. 
Створив її канадський скульптор Влад Волосенко. Пам’ятник являє собою скульптуру 
монаха, який сидить в човні із свічею і читає книгу. Човен символізує шлях, який нам 
треба пройти, а книга – знання. 

В Житомирі зберігаються давні традиції чернечого життя. В дореволюційний 
період та в перші післявоєнні роки в місті діяв жіночий Успенський монастир. Після 
закриття в 1959 році Василівського жіночого монастиря в м. Овручі значна частина його 
насельниць облаштувалася в житомирському районі Мальованки. Починаючи з 80-х 
років минулого століття група черниць гуртувалася навколо шанованої в релігійних 
колах Житомира інокині Рафаїли (в миру - Чернецької Ніни Євстахіївни).  

Схимонахиня Рафаїла народилася у 1947 році на Житомирщині, в дитинстві 
важко захворіла, із-за чого була вимушена була полишити навчання у школі. Як 
розповідають, монахиня відзначалася надзвичайною духовною силою, за порадою до 
неї приїжджав православний люд із усієї України і країн СНД. Найбільшим бажанням 
схимонахині Рафаїли було заснувати жіночий монастир. Весною 1999 р. збулося 
побажання матінки Рафаїли – на місці колишнього протитуберкульозного санаторію, в 
сосновому лісі на околиці Житомира на території 2,4 га з благословення єпископа УПЦ 
Гурія почав діяти Свято-Анастасіївський жіночий монастир.  

Схимонахиня Рафаїла призначається старшою сестрою монастиря. Померла 
засновниця обителі у 2005 році й похована на її території. Могила Рафаїли фактично 
стала місцем паломництва православного люду із всієї України.  

Саме завдяки її старанням, духовному авторитету у православному світі 
України, за 8 років закинутий протитуберкульозний санаторій перетворився на 
величний монастир з реконструйованими приміщеннями, на території монастиря 
зводиться розрахований на 500 осіб храм – копія московського храму Христа Спасителя 
архітектора Константина Тона. Без перебільшення можна стверджувати, що Св. 
Анастасіївський жіночий монастир у Житомирі став окрасою Житомирської єпархії 
УПЦ МП, а храму, що будується, немає рівного у всій області.  

Мало кому відома з православного люду загублене у малинських лісах 
місцина з назвою „Кип’яче‖. Вона розташована у мальовничому місці, на березі річки 
Ірша недалеко від поліського селища Чоповичі. Як свідчать православні перекази, на 
цьому місці у 1911 р. віруючим у вогняному сяйві з’явилася ікона Пресвятої Богородиці. 
Дві жінки намагалися взяти святиню в руки, але ікона опалила їх. Тільки священик, 
який відслужив молебень, зміг взяти її в руки. Передання свідчить, що то був образ 
Божої Матері Казанської. На місці, де об’явилася ікона, забило джерело, вода в якому 
закипала і мала цілющі властивості. Хворі віруючі, що користувалися нею, одужували. 
Це стало причиною побудови на місці джерела православної каплиці. З інших 
православних джерел відомо, що сама Богородиця з’явилася над джерелом з проханням 
збудувати каплицю. 

Чутки про поліське диво поширилися по всій Російській імперії, вони стали 
відомі у Санкт-Петербурзі. Представники Синоду Російської православної церкви 
приїхали на Житомирщину, щоб пересвідчитися в наявності Божого чуда. 
Проаналізувавши численні свідчення від отримавших зцілення, комісія вирішила 
заснувати тут монастир і запровадити чернече життя. Настоятелем монастиря був 
призначений ігумен Константин. На місці явлення Богородиці згодом була побудована 
церква, поруч - монастир (скит від Києво-Печерської Лаври) з храмом на честь 
Усікновення глави Івана Хрестителя. В тридцяті роки м. ст. трагічна доля не оминула 
Кипяче – насельники разом з своїм настоятелем були замордовані, майно пограбоване, а 
церкву разом з монастирем - спалено. Проте людська пам’ять про монастир збереглася, 
передавалася з покоління в покоління. Із здобуттям Україною незалежності до святих 
місць потягнулися тисячі паломників з різних областей України – знову тут служать 
молебні, набирають святу воду.  

З ініціативи архієпископа Овруцького і Коростенського Віссаріона 
Української православної церкви поблизу зруйнованого монастиря постала невелика 
церква. На монастирській території на сьогодні знаходяться каплиця, купіль з цілющою 
водою, господарські приміщення, житло для монахів. Цікавим є і упорядковане серед 
лісу давнє кладовище, на якому, ймовірно, поховані замордовані монахи.  

Репресії не оминули багатьох видатних релігійних діячів на Житомирщині. 
Багато хто з них змушений був виїхати за межі Радянського Союзу, нести 
несправедливе покарання у таборах, зазнавати всіляких утисків після звільнення, а хтось 
заплатив за свої переконання і життям.  

Так, релігійний діяч, публіцист-краєзнавець Абрамович Никандр Никандрович 
навчався у Волинській духовній семінарії в Житомирі. У часи УНР стає організатором 
українського церковного життя, інструктором народної освіти Волинської губернії. Він 
– автор історичної праці «Догматичний устрій Вселенської Православної Церкви», ряду 
краєзнавчих праць «Культ предків на Волині», «Старі церковні звичаї на Волині» - 
змушений був виїхати до Німеччини, де й помер у 1969р.  
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Микола Васильович Хомичевський (літературний псевдонім Борис Тен) один 

з найвидатніших літераторів ХХ століття – поет, перекладач, культурний і церковний 
діяч. Понад 50 років він жив і творив на Житомирщині. Саме тут створив такі шедеври 
українського поетичного слова як переклади «Іліади» та «Одісеї», драми Софокла і 
Есхіла, комедії Аристофана, творів Шекспіра. Близько 1920 року М.В. Хомичевський 
вів активну діяльність з організації автокефальної церкви, став провідником українців, 
що хотіли мати власну церкву. 1927 року побачив світ журнал «Церква і життя» - орган 
УАПЦ. Найактивнішу участь у виданні його брав протоієрей Хомичевський. Різні 
документи свідчать про неодноразові арешти протоієрея. Виснажливі допити, 
перебування в одиночній камері змусили священика-автокефаліста зректися своєї 
діяльності, що пом’якшило вирок – 10 років виправних таборів на Далекому Сході 
(Реабілітовані історією. Житомирська область. Книга перша.-Ж., 2006.- 720с.). 

У Житомирі нещодавно відбулася презентація першого тому книги, 
присвяченої священномученику Аркадію {в миру – А. Остальський ( 1889-1937), 
єпископ Бежецький, вікарій Тверської єпархії}, прославленого Російською 
православною церквою в 2000 році в лику новомучеників і сповідників Російських. 
Святий Аркадій народився на Житомирщині в с. Скаківка Бердичівського району в сім’ї 
священика. Протягом тривалого часу служив на Житомирщині, у 1918 році майбутній 
священномученик організував у Житомирі Свято-Миколаївське братство, яке надавало 
матеріальну і духовну підтримку всім потребуючим. Він вів активну місіонерську 
діяльність, в роки Першої Світової війни був військовим священиком, брав участь в 
діяльності Волинського єпархіального Володимиро-Василівського братства при 
Житомирському кафедральному соборі.  

У 1926 р. він був висвячений в сан єпископа. Його самовіддана пастирська 
діяльність, природній дар слова, праця щодо захисту голодуючих у 20-х роках минулого 
століття не залишилися поза увагою репресивних органів радянської влади – владику 
неодноразово арештовували. 29 грудня 1937 році на Бутівському полігоні НКВС під 
Москвою він прийняв мученицьку смерть. 

Тяжка доля спіткала й Степана Андрійовича Орлика, уродженця містечка 
Любар Новоград-Волинського повіту, єпископа Житомирського і Волинського УАПЦ. 
Він закінчив Волинську духовну семінарію та Вищу теологічну школу у Франції, був 
активним учасником руху за створення автокефальної церкви в Україні.Розстріляний у 
1938 році. Єпископ Степан Орлик став першою жертвою репресій комуністичного 
режиму проти діячів УАПЦ. 

По сьогоднішній день несе служіння патріарх (без перебільшення) 
баптистського руху на Житомирщині, пастор незалежної релігійної громади церкви 
«Різдва» євангельських християн-баптистів м. Житомира Виноградський Данило 
Михайлович. Він - один з небагатьох духовних лідерів, що пережив важкі часи гонінь, 
відбув неодноразові ув’язнення за релігійні переконання. Народився Д.М. 
Виноградський у 1930 р. в баптистській сім’ї віруючих у м. Житомирі. У 1946-50-х 
роках він навчався в Житомирському технікумі механічної обробки деревини, після 
закінчення якого диплом не отримав: дирекція навчального закладу висунула вимогу 
перед випускником – тільки визнавши себе атеїстом зможеш отримати документ про 
закінчення технікуму. Все це спонукало Данила Михайловича звернутися до вищого 
партійного керівництва Радянського Союзу з відкритим листом-проханням надати 
віруючим релігійну свободу. За такий вчинок – з мотиву порушення тогочасного 
законодавства про культи - він був в Москві у 1964 році засуджений на 2,5 роки 

ув’язнення. Проте роки ув’язнення не похитнули релігійні переконання пастора, за 
активну релігійну діяльність (на той час це кваліфікувалося як порушення 
законодавства про відокремлення церкви від держави і школи від церкви) у 1971 р. він 
знову був ув’язнений на три роки. 

З другої половини 70-х років м. ст. житомирська громада євангельських 
християн-баптистів була офіційно зареєстрована. Не маючи свого молитовного 
будинку, віруючі збиралися на квартирах, орендували різні приміщення. Наприкінці 
1980-х років гоніння й утиски церкви стихли, ставлення влади до церкви змінилося, 
вона вже прагнула йти назустріч віруючим. Тому, завдяки наполегливості й авторитету 
Данила Михайловича, в Житомирі у 1990 р. рішенням виконкому обласної Ради 
народних депутатів громаді було передано приміщення колишньої лютеранської кірхи. 

З початку 90-х років м. ст. розпочинається плідна співпраця церкви «Різдва» 
ЄХБ з християнською педагогічною академією «Де Дристар» з м. Гауди (Нідерланди) та 
місією «Прийди і допоможи». Саме завдяки ініціативі Д. М. Виноградського та 
фінансової підтримки голландських віруючих в Житомирі постав цілий баптистський 
комплекс, що включає в себе загальноосвітню та недільну школи, господарські будівлі, 
молитовне приміщення. Данило Михайлович також став і чи не першим в Україні 
засновником приватної загальноосвітньої школи, яка діє при баптистській церкві. 
Прагнення бути відкритим до співпраці з іншими християнськими церквами свідчить 
той факт, що в школі навчаються діти не тільки з сімей євангельських християн-
баптистів, а й з сімей, що належать до інших християнських церков. В приміському селі 
Зарічани церквою ЄХБ вибудовано цілий оздоровчий комплекс, що дає їй змогу 
оздоровлювати тут дітей із наблагополучних і малозабезпечених сімей. 

Свідченням справжньої християнської любові, житейської мудрості пастора є 
його рішення дозволити безкоштовно використовувати невеличкій лютеранській 
спільноті для молитовних зібрань приміщення церкви. Невелика лютеранська громада, 
якій непосильно було б утримувати храм, нині мирно уживається з баптистами. На базі 
церкви відбуваються міжнародні педагогічні наради з проблем виховання 
підростаючого покоління, конференції з проблем християнської етики за участю 
науковців.  

Подібна доля спіткала і єпископа, нині почесного голову обласного 
об’єднання Церкви Християн Віри Євангельської Каменського Миколу Мартьяновича. 

За радянських часів будь-які прояви духовного життя протестантів, їх історія, 
всіляко замовчувались, про що свідчить відсутність в архівах джерельної бази з даної 
тематики, з плином часу відходять за вічну межу живі свідки, носії інформації про 
життя віруючих області. А проте Житомирщина цікава хоча б тим, що, за переказами, в 
с. Дашенка Вол-Волинського району проповідував сам Іван Рябошапка - один з піонерів 
баптистського руху в Україні. У селі знаходиться чи не єдине баптистське кладовище в 
області.  

 У цьому контексті надзвичайно цінним надбанням баптистського руху 
Житомирщини є незаслужено забута праця звичайного віруючого баптиста Грищенка-
Меленевського „История возникновения евангельских христиан-баптистов в 
Житомирской области 1876-1981 гг.». У цій книзі описано структуру баптистських 
громад позаминулого століття, життя і діяльність їх проповідників, історія розвитку 
громад області. Книга багата на рідкісні фотографії. Цікаво, що старше покоління 
баптистів з подивом пізнає у персонажах твору своїх далеких родичів і знайомих, братів 
і сестер по вірі.  
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З ХVІІІ ст. на Житомирщині з’явилися старообрядці. Нині в області 

нараховується 6 старообрядницьких громад. Руська православна старообрядницька 
церква безпопівської згоди України має на Житомирщині найбільшу кількість своїх 
громад – 5. У 2005 році прихожани діючого храму Пресвятої Богородиці святкували 
180-річчя церкви. У святкуванні взяли участь, крім представників поморських громад 
України, гості з Москви і Санкт-Петербургу. З вітанням виступили голова Російської 
ради Древлєправославної Церкви О.О. Безгодов та голова Національного культурного 
товариства старообрядців-липован України С.П. Петров. З 2006 року у області діє 
громадська організація «Житомирське обласне національно-культурне товариство 
старообрядців-поморців», яке сприяє збереженню духовності і національно-культурної 
самобутності послідовників названої конфесії. Для Житомирщини старообрядництво 
стало своєрідним релігійним феноменом, символом консервативності 
Древлєправославної традиції. Це - єдина конфесія в області, яка має тенденцію до 
згасання. За словами керівників громад, молодь старообрядницьких сімей відходить від 
батьківської віри, живе вже іншим життям. Одним із найвідоміших старообрядців 
Житомирщини був заступник наркома пошт і телеграфів СРСР, жертва сталінських 
репресій Артем Мусійович Любович (Сичевський А.О. Нариси історії 
старообрядництва в Україні. – Ж., 2009. – С.64-80). 

Житомирщина здавна виділялася як регіон найбільш компактного проживання 
євреїв. Тут проходила відома для них ―межа осідлості‖. Житомир є центром іудаїзму 
Західного регіону, куди входять Житомирська, а також Вінницька, Волинська, Київська, 
Рівненська, Хмельницька і Чернівецька області. Популярність міста Бердичева у 
світовому єврействі має історичні підстави. Наприклад, у 1846р. у Бердичеві проживало 
41 тис. осіб. Це було п’яте місто за населенням після Києва, Харкова, Одеси і 
Миколаєва. Дані перепису 1897р. свідчать, що євреї у Бердичеві становили 78 % усього 
населення. 

Нині в області нараховується більше 60 єврейських кладовищ і майже стільки 
ж захоронень жертв Холокосту. У Бердичеві знаходиться захоронення 1910 року 
відомого теолога, іудейського цадика (святого) Леві Іцхака Бердичівського. Його могила 
з 1990 року є об’єктом інтенсивного зарубіжного паломництва під час осінніх 
іудейських свят, занесена до екскурсійних маршрутів, що реалізуються духовними 
центрами іудеїв. Над похованням споруджено так званий «пантеон» - іудейську 
каплицю. Опікується нею бердичівська синагога. Діяльність іудейської громади 
Бердичева невіддільно пов’язана із діяльністю інших єврейських організацій міста. Вона 
надає їм свою матеріальну підтримку, координує їх діяльність. Ця громада має тісні 
зв’язки із закордонними центрами одновірців, зокрема Ізраїлю, США та Канади.  

До здобуття Україною незалежності в області існувало єдине ―святе місце‖ 
іудеїв в с. Нові Велідники Овруцького району – могила на сільському єврейському 
кладовищі ―цадика‖ Чорнобильської гілки хасидського напрямку іудаїзму Сруль Бер 
Йосиповича. Поховання датується 1870 роком.  

 В Житомирі діють:  
1. Створена у 1996 році Єврейська гімназія «Ор-Авнер». Крім визначених 

Міносвіти обов’язкових навчальних предметів, учні вивчають основи єврейського 
життя (традиції, історію, мову іврит). 

2. Житомирський соціально-реабілітаційний центр для єврейських дітей 
«Дитяче містечко Алюмім». Вони проживають на території бувшого профілакторію в 

приміському селі Зарічани і навчаються в єврейській школі. Всі ці діти мають статус 
сиріт і соціально незахищених. 

3. Махон (навчальний заклад) для дівчат.  
4. Громадська організація Хесед Шломо. Обслуговує понад 2200 одиноких 

громадян єврейської національності й тих, хто потребує допомоги. Організація 
допомагає продуктовими наборами, організовує медичне обслуговування. При центрі 
діє бібліотека, клуб. 

На Житомирщині проживає нині понад 50 тис громадян польського 
походження (3,5 % населення області). Протягом століть полонія Житомирщини 
зробила значний внесок у розвиток релігійного і культурного життя краю. До 1793 р. 
Житомир належав до «столичних» міст Польщі, був центром Київського воєводства від 
1686 р., своєрідною столицею, залишивши назву Київського воєводства з історичних 
міркувань. З того часу починається швидкий розвиток досі невеликого містечка. Велике 
значення для розвитку міста мало перенесення до Житомира кафедри Римсько-
католицької церкви Київської єпархії у 1686 р. Це стало причиною пожвавлення 
будівельного руху. В місті постали нові костьоли, монастирі, куріальні приміщення, 
розпочалося спорудження кафедри. З переходом Житомира до складу Російської 
держави у 1804 році, російський цар Павло І визначив Житомир столицею Волинської 
губернії. 

За цей значний історичний період видатні представники польської культури 
зробили вагомий внесок у розвиток культурного життя краю. Маються на увазі знані 
поляки, які в 1852-1860 роках проживали у місті над Тетеревом – Антоні Пєткевич 
(Адам Плуг), Аполльо Коженьовський, Алєксандр Гроза, Кароль Качковський, Юзеф 
Ігнаци Крашевський. Останній спричинився до побудови нового театру в місті (1861 р.). 
Він же першим назвав Житомир столицею поляків в Україні.  

Проведений у 1884 р. перепис населення Росії, в якому вперше взято до уваги 
національний фактор, виявив, що в Житомирському повіті проживало тоді 39578 
поляків, що становило 13,9% усіх мешканців повіту. Це був найвищий показник для 
всієї Волинської губернії. Зважаючи на те, що перепис проведено майже через сто років 
після відокремлення Волині від Польщі, можна з впевненістю стверджувати, що 
житомирська полонія зберегла свою національну ідентичність.  

Цей невеликий вступ дає можливість зрозуміти, чому саме Житомирське 
кладовище поляки і українці звуть «польським». В певній мірі це кладовище 
віддзеркалює історію міста та його мешканців. Цікаве його описання можна знайти в 
автобіографічних творах В.Г. Короленка «Історія мого сучасника» та «Діти підземелля» 
і у знайденому плані кладовища 1888 року. На сьогодні кладовище залишається одним з 
найстаріших польських некрополів України нарівні з відомим Личаківським у Львові. 
Кладовище знане родинними похованнями відомих в польському середовищі 
шляхетних династій Домбровських, Монюшко, Чацьких. Тут знаходяться могили 
першого польського авіатора Мацієвича, всесвітньовідомого піаніста Юліуша 
Зарембського, ряду інших видатних діячів польської культури.  

В 1976 р. рішенням Житомирської міської ради кладовище оголошене 
закритим. Воно стало своєрідним об’єднавчим фактором для польської спільноти. Саме 
багатолюдні суботники, що проводило польське культурно-освітнє товариство із 
впорядкування кладовища, передували утворенню першого польського національно-
культурного товариства в Україні. До цієї благородної справи прилучилися й українці. В 
цьому неодноразово прилучалося й католицьке духовенство. Участь у впорядкуванні 
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території кладовища брав також єпископ-ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-
Католицької Церкви, центр якої нині знаходиться в Житомирі, Ян 
Пурвінський.Осередком кладовища постала відбудована заново каплиця Св. Станіслава, 
поблизу якої розміщені захоронення католицького духовенства, починаючи з середини 
позаминулого століття.  

 Щороку в липні у Бердичів прибувають тисячі прочан-католиків не лише з 
різних регіонів України, а й з інших далеких країв. Вони йдуть вшанувати чудотворну 
ікону Божої Матері у монастирі Кармелітів Босих. Бердичівський кармелітський 
комплекс – санктуарій, храм і монастир є архітектурною окрасою міста.  

 Бердичівський Марійний санктуарій пов’язаний з орденом Кармелітів (повна 
назва – Орден Братів Пресвятої Діви Марії з Гори Кармель). Історія паломництва до 
нього сягає ще в ХVІІ століття. Саме тоді, дивом урятувавшись із турецької неволі, 
власник Бердичева Януш Тишкевич вирішив на подяку Богові збудувати храм. У 1642 
року „дольний‖ (підземний) костьол Святої Діви Марії був урочисто освячений. 
Тишкевич подарував храму ікону Божої Матері, яка здавна зберігалася у його родині і 
вважалася чудотворною. Тоді ж у Бердичеві було утворено чернечу спільноту Босих 
Кармелітів. Вже в середині ХVІІ ст. слава про чудодійну ікону поширюється далеко за 
межі Речі Посполитої. Бердичівську Мадонну називають заступницею міста та всієї 
України. Відомості про оздоровлення та зцілення кармеліти записували до спеціальної 
книги. 

У 1739-1754 роках над нижнім храмом був зведений цілий архітектурний 
комплекс – кафедральний собор, дві вежі, дзвіниці, келії. Новозведений храм Діви Марії 
будувався за участю європейських майстрів, тому його часто порівнювали із собором 
Святого Петра у Римі. 

У ХVІІІ ст. духовною владою було порушено клопотання перед Ватиканом з 
приводу коронації чудотворної ікони від імені Папи Римського. Це - досить рідкісне 
явище у католицькій церкві, бо самому процесу покладення корон передує доволі 
ретельна процедура перевірки чудодійних властивостей (опитування свідків, зцілених, 
чисельні наради духовенства) і лише потім рішення приймає Римський архієрей. Зараз у 
світі нараховується 18 католицьких коронованих ікон. У 1753 році Папа Римський дав 
дозвіл на коронування ікони, надіславши дві золоті корони. Знаменна для міста подія –
коронація Бердичівської ікони Богоматері відбулася 16 липня 1756 року. 

Під час Другої світової війни ікона зникла (ймовірно згоріла; по іншій версії - 
вона знаходиться у приватній колекції у Польщі). На початку 90-х років м. ст. копію 
старого образу створила краківська художниця Божена Муха-Совінська. Нова ікона у 
1997 році була освячена Іваном Павлом ІІ у Кракові. 19 липня 1998 року з дозволу 
Понтифіка відбулася урочиста церемонія коронації ікони. Ця найбільша католицька 
святиня України прикрашала вівтар на київському спорткомплексі «Чайка » під час 
відвідин Папою Римським України у 2002 році.  

Здавалося б яке відношення має Житомирщина до життя класика французької 
і світової літератури Оноре де Бальзака, а проте наш край пов’язаний із щасливим 
періодом життя відомого романіста. Сьогодні бердичівські римо-католики мають свою 
відроджену святиню – костьол Св. Варвари, в якому вінчався Оноре де Бальзака.  

Бердичівський костьол св. Варвари збудований у 1759 році на місці старого 
дерев’яного. За архітектурними формами він представляє поширений в архітектурі 
ХVІІ- ХVІІІ ст.ст. тип парафіяльного храму і повторює своїми формами відомий 
костьол Джезу в Римі, збудований в стилі барокко. 

В 1690 р. в заможній родині польського магната Кшиштофа Завіш народилася 
дочка Варвара. Згодом, виходячи заміж за князя Миколая Фаустина Радзівіла, вона 
отримала в посаг Бердичів, а в 1759 р. Варвара Радзівіл будує костьол в честь святої 
Варвари.  

Будівля відома ще й тим, що в ній вінчався Оноре де Бальзак. 2 березня 1850 в 
костьолі Св. Варвари абат Віктор Ожаровський благословив шлюб геніального 
французького письменника з Евеліною Ганською. В цьому ж храмі у 1857 р. був 
охрещений відомий англійський письменник Джозеф Конрад (Коженьовський) - автор 
30 книг, класик англійської літератури, який мав багато послідовників, одним з яких є 
Ернст Хемінгуей. 

На кошти Радзівілів у костьолі був встановлений орган, на якому, за 
переказами, грав всесвітньовідомий композитор Фредерік Шопен. 

За роки радянської влади костьол зазнав істотних змін. Він неодноразово 
перебудовувався, зокрема для розміщення в ньому спортивної школи. В роки 
незалежності він був повернутий католицькій громаді. Стараннями місцевих католиків 
храм відроджений, упорядкована прилегла територія. Культова будівля має статус 
пам’ятки архітектури національного надбання (охоронне свідоцтво №1093). 

Багато зусиль віддав на відродження храму шанований всіма бердичівлянами 
ксьондз Бернард Міцкевич, один з небагатьох душпастирів, який у 1993 році отримав 
подяку від Папи Римського Івана. Павла ІІ. Він одним з перших звернуся до органів 
влади з проханням повернути святиню віруючим. Уродженець Латвії, випускник 
Ризької духовної семінарії, постраждалий за релігійні переконання, Бернард Міцкевич 
протягом тридцяти років свідчив євангельські істини в нашому краї. Нещодавно 
шанований пастор відійшов за вічну межу і знайшов свій вічний спочинок на території 
костьолу Св. Варвари, що став для нього рідним.  

Багато добрих справ на рахунку парафії. Про християнську любов, відкритість 
та готовність прийти на допомогу свідчить і факт надання у безкоштовне користування 
приміщення храму іншій християнській конфесії – громаді Української Греко-
католицькій церкви, яка поки що немає свого храму у Бердичеві. 

Серед численних чернечих орденів Римсько-католицької церкви Товариство 
Святого Франциска Сальського, а звичайно його знають як Салезіян Дон Боско, відоме 
своєю харизмою (головним напрямком діяльності) – вихованням молоді, передусім 
бідної, яка знаходиться у скрутному становищі, втратила надію на краще життя. З 2000 
року в Коростишеві діє монастир (чернечий дім) Ордену Святого Франциска 
Сальського Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. Втілюючи в 
життя ідеї свого засновника і переймаючись долею молоді, ченці, зокрема і настоятель 
парафії РКЦ Різдва Пресвятої Богородиці м. Коростишева Цезарій Червінський, та 
віряни, яким небайдужа доля сьогоднішнього молодого покоління, виступили 
ініціаторами створення благодійної організації «Молодіжний Центр Дон Боско», яка діє 
в Коростишеві з 2007 року. Директором центру є о. Віталій Кривицький. Центр 
розташований в переобладнаному колишньому дитячому садочку.  

Головною метою організації є здійснення благодійної діяльності в інтересах 
дітей і молоді, пропаганда ідей гуманізму і милосердя. Діяльність центру спрямована на 
молодих людей, допомагає їм знайти правильний шлях у житті, пропонує різні форми 
дозвілля, прагне стати достойною альтернативою «вулиці». З підростаючим поколінням 
працюють досвідчені педагоги, молодь, яка бажає поділитися власними досягненнями із 
своїми ровесниками. Центр об’єднує альтруїстів, меценатів, волонтерів, педагогів за 
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покликанням, які є єдиним колективом, здатним відповідати на виклики сучасного світу 
молоді. Фінансують центр спонсори, приймаються добровільні індивідуальні пожертви 
небайдужих людей.  

Незважаючи на те, що співзасновниками центру є фактично салезіани і 
римсько-католицька парафія м. Коростишева, проте він не є релігійною організацією і 
не пов’язаний з будь-якою етнічною спільнотою. Членами центру можуть бути люди 
різних професій, віруючі різних християнських церков, головне, щоб вони приймали 
християнські цінності, дотримувалися загальнолюдських моральних принципів. 
Керівництво центру шукає взаємодії з місцевими органами влади, хоче мати спільну 
програму щодо виховання молоді, морального відродження, протидії негативним 
явищам суспільства – наркоманії, алкоголізму, дитячої бездоглядності. 

Житомирщина відома у релігійному житті України тим, що саме тут почала 
діяти наприкінці 80-х років м. ст. слов’янська язичницька громада «Великий Вогонь» - 
неязичницька духовно-релігійна течія. Ця невеличка малопомітна релігійна громада 
займає досить скромне місце, а проте її діяльність спрямована на відродження 
язичницької культури, світогляду і філософії наших пращурів – слов’ян 
дохристиянської доби.  

Історія «Великого Вогню» почалася у 1989 р., коли за ініціативи молодого 
житомирського журналіста Геннадія Боценюка житомиряни створили слов’янську 
язичницьку громаду, що заявила про себе школою слов’янського воїнського мистецтва, 
яке було пов’язане з прадавнім язичницьким мисленням. Геннадій Боценюк, працюючи 
над вченням «Великого Вогню», публікує серію статей, присвячених відродженню 
прадавньої слов’янської культури. У 1992 році громада визначила священні місця 
вогнищан – скеля Тура, Могила Межибожа поблизу приміського села Зарічани на березі 
р. Тетерів (за переконанням засновників громади у 1952 р. там були знайдені поховання 
доби ранньої бронзи, залишки поселення та давньоруських могил, в одній з яких був 
похований Межибож). Священними для «Великого вогню» є також курган і монумент 
Слави у Житомирі, де у давні часи було капище Перуна. 

Починаючи з 1997 р. «Великий Вогонь» підтримує постійний зв’язок з 
Всесвітнім конгресом етнічних релігій, а з 2003 р. житомирська громада стає членом 
Міжнародного Кола Язичницької Традиції.  

Вже понад два роки у м. Житомирі відбуваються богослужіння Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів (ЦІХСОД). В Житомирі на офіційних засадах працюють 
три американські місіонери церкви. На богослужіння поки що приходять одиниці, але 
вже є житомирянин, що прийняв водне хрещення у цій Церкві. Відповідно до чинного 
законодавства про свободу совісті та релігійні організації, релігійні громади можуть 
діяти без права юридичної особи, чим і скористалися американські місіонери. Проте, в 
найближчий час, коли послідовників церкви буде десять осіб, віруючі можуть 
звернутися до облдержадміністрації з проханням отримати статус юридичної особи.  

З понад 1357 релігійних організацій, що діють нині на Житомирщині, 
Німецька євангельсько- лютеранська громада займає досить скромне місце, хоч історія 
німецьких лютеран в Житомирі сягає 200-літньої давнини. Вона тут пов’язана із 
славетним піаністом Святославом Ріхтером. До сьогоднішнього дня милує око колишня 
лютеранська кірха по вул. Коцюбинського, де на сьогодні розташована церква «Різдва» 
Євангельських християн-баптистів. Лютеранська Церква відновила свою діяльність в 
Житомирі у 1996 році – через 66 років з часу насильницького припинення її діяльності у 
1930 р. Громада має частково виражений етноконфесійний характер. До її складу 

входять як етнічні німці Житомира, так і віруючі інших національностей. Свою 
діяльність церква тісно координує з національно-культурним товариством поліських 
німців «Відергебурт», яке користується значним авторитетом серед об’єднань етнічних 
німців України.  

За роки незалежності релігійна мережа області зазнала значних змін. Так, у 
1999році в області діяло 910 релігійних організацій, з них 493 – УПЦ МП, 94 – УПЦ КП, 
3 - УАПЦ, 108 - РКЦ, 5 - УГКЦ, 3 - старообрядців, 22 адвентистів сьомого дня, 97 – 
євангельських християн баптистів, 57 – християн віри євангельської та нечисленних 
інших релігійних громад двадцяти конфесійних напрямків.  

Станом на 1 січня 2010 року в області діє 1357 релігійних організацій 32 
конфесійних напрямків, в тому числі: 608 – УПЦ МП, 203 – УПЦ КП, 16 - УАПЦ, 141 - 
РКЦ, 11- УГКЦ, 6 - старообряців, 35 - АСД, 139 - ЄХБ, 111- ХВЄ. Наявні в області: один 
релігійний центр, 12 управлінь, 1296 релігійних громад, 24 монастирі, 12 місій, 5 
братств, 7 духовних навчальних закладів. 

Релігійна мережа області поповнилися в 2009 році 6 громадами УАПЦ ( у 
минулому році не зареєстровано жодної); УПЦ зареєструвало 15 громад, УПЦ КП – 8, 
ЄХБ - 2, УГКЦ –1, ХВЄ –4. На відміну від 2008 року, коли релігійна мережа зростала 
переважно за рахунок протестантських громад, в 2009 році вони становлять лише 5 % 
від всіх зареєстрованих релігійних громад. 79% в області становлять православні 
громади.  

Вперше в області заявила про свою діяльність мусульманська спільнота. В 
переважній більшості засновники громади є вихідці з країн Близького Сходу, які 
легалізувалися в Україні, мають українське громадянство. Після отримання статусу 
юридичної особи, керівництво громади планує звернутися до міської ради з проханням 
надати приміщення для зібрань. В планах громади будівництво мечеті в Житомирі.  

В добу глобалізації, коли присутність релігійних інституцій в громадському 
житті суспільства стає житті незаперечним фактом, перед релігійними організаціями 
постає питання міжконфесійного діалогу. За ініціативи релігійних об’єднань в області 
утворено декілька громадських організацій релігійного спрямування (Житомирська 
обласна організація «Благодать», Житомирський осередок Всеукраїнської громадської 
організації «Український Дельфійський комітет», Житомирське регіональне відділення 
Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання християн-військовослужбовців 
України»). Історія християнських церков свідчить, що відносини між ними істотно 
впливали на соціально-економічний, політичний стан країни. 

Спробуємо в загальних рисах окреслити соціальне служіння церков, тенденції, 
що переважають у релігійному середовищі області, на конкретних прикладах 
продемонструємо факти міжконфесійного діалогу. Для аналізу останнього виберемо 
такі напрямки діяльності релігійних організацій як робота недільних шкіл, профілактика 
СНІДу, алкоголізму і наркоманії, ризикованої поведінки, оздоровлення дітей. 

Свято-Михайлівська парафія УПЦ КП м. Житомира тісно співпрацює з 
протестантськими церквами у сфері діяльності недільних шкіл. При створенні 
навчальної програми недільної школи православної парафії було використано 
методичні матеріали аналогічних шкіл ЄХБ і ХВЄ. Вчителі недільних шкіл цих 
конфесій підтримують дружні контакти. За сприяння протестантських церков учні 
недільної школи Свято-Михайлівської парафії відпочивали в Угорщині.  

На базі церкви ЄХБ м. Житомира і в обласному інституті післядипломної 
підготовки вчителів відбулися семінари, на яких обговорювалося законодавство про 
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освіту і церкву, проблеми викладання християнських дисциплін у конфесійних і поза 
конфесійних закладах. У цих заходах брали участь представники всіх протестантських 
церков області, римо-католики, православні. Священнослужителі мали змогу вільно 
обмінятися думками щодо викладання християнських дисциплін. 

Традиційно у проведенні заходів, присвячених Українському Біблійному 
товариству, беруть участь УПЦ КП, баптисти і п’ятидесятники області. На таких 
заходах священнослужителі обмінюються досвідом євангелізації, розповсюдження 
Біблії.  

Церква «Заповіт Ісуса Христа» ХВЄ стала координаційним центром діяльності 
харизматичних і п’ятидесятницьких церков регіону у сфері боротьби з алкоголізмом, 
профілактикою СНІДу, пропаганди здорового способу життя. В церкві постійно 
відбуваються конференції, семінари з цієї тематики, обмін досвідом. Активно 
співпрацюють з ними месіанські громади. Пастори церкви систематично зустрічаються 
із студентами навчальних закладів міста, учнівською молоддю, проводять цікаві бесіди, 
читають лекції, надають консультації з питань профілактики СНІДу, агітують за 
здоровий спосіб життя. 

 Стало традиційними на Житомирщині екуменічні зустрічі у церквах по черзі 
один в одного. Такі спілкування відбувалися в кафедральному Римсько-католицькому 
костьолі міста, церкві «Заповіт Ісуса Христа», житомирській церкві «Різдва» 
Євангельських християн-баптистів.  

Осторонь подібного спілкування залишається Українська Православна Церква 
Московського Патріархату. Ця найбільш чисельна конфесія ігнорує будь-які контакти з 
іншими християнськими спільнотами, іновірцями. 

Відома житомирянам і мешканцям області діяльність фонду «Місія в 
Україну», що має статус міжнародної благодійної організації. Ця місія добре відомо 
тим, хто у своєму житті зіткнувся з інвалідністю дітей, кризовими ситуаціями, 
пов’язаними з небажаною вагітністю, в які попадають молоді жінки, потребує 
соціальної допомоги і захисту. 

Яка ж мета діяльності фонду, чим він займається, і хто в ньому працює? Праця 
фонду розпочалася з утворення центру кризової вагітності при пологовому відділенні 
ТМО-1. Працівники організації розповідали жінкам про життя, розвиток дитини, 
надавали моральну і психологічну підтримку молодим мамам, які переживали кризову 
вагітність. З самого початку стало зрозуміло, що в більшості випадків головною 
причиною для прийняття рішення на користь аборту є соціальний фактор. Саме тому й 
була створена програма матеріальної підтримки таким жінкам До Житомира стали 
поступати інвалідні візки, медичне обладнання, контейнери з гуманітарною допомогою. 
На сьогодні фонд працює за такими напрямками: надання медичної благодійної 
допомоги дітям з інвалідністю, сиротам, матерям-одиночкам та іншим соціально 
незахищеним верствам населення; проведення семінарів та конференцій для 
підвищення кваліфікації та обміну досвідом лікарів (фонд має відповідно оснащені 
приміщення, отримав ліцензію на право заняття медичною практикою); допомога 
жінкам, які потрапили в кризову ситуацію, пов’язану з небажаною вагітністю, 
продовження сімейних консультацій; робота з підлітками та молоддю з метою 
попередження небажаної вагітності, хвороб, що передаються статевим шляхом, 
ВІЛ/СНІДУ та іншої ризикованої поведінки; проведення фізичної та соціальної 
реабілітації дітей з інвалідністю, організація літніх дитячих оздоровчих таборів; 
організація курсів англійської мови для лікарів, дітей з інвалідністю. 

Фонд має програму з циклу з 5 занять, що розповідає про профілактику 
абортів, дошлюбних статевих стосунків, попередження венеричних хвороб, наркоманії і 
алкоголізму. З 2000 року за цією програмою проводяться заняття в школах міста. 
Організація також надає регулярну підтримку медичним обладнанням, інвалідними 
візками, продуктами харчування лікарням, дитячим будинкам, інтернатам. Особливої 
уваги заслуговує діяльність медичного відділу фонду, в якому працює 7 фахівців 
(педіатр, стоматолог, офтальмолог, гінеколог, спеціаліст УЗД, невропатолог). У 
обладнаних приміщеннях надається безкоштовна медична допомога вищезгаданим 
категоріям населення. Періодично, на власному автобусі, закупивши медикаменти, 
лікарі виїжджають у віддалені села для надання медичної та консультативної допомоги.  

 Працівники фонду ведуть облік дітей, які народилися у жінок, що планували 
перервати вагітність, і тільки завдяки наполегливій, самовідданій праці лікарів, 
консультантів місії ці діти змогли прийти у цей світ. Небайдужим відвідувачам тут 
можуть розказати безліч життєвих історій тепер вже щасливих сімей, які тішаться 
своїми дітьми. Особливо зворушливим це виглядає, якщо згадати про низький рівень 
народжуваності в Україні. Спонсором організації, всі послуги якої є безкоштовними, 
виступив насамперед ВАТ „Житомирхліб‖. Він за символічну ціну продав місії свої 
складські приміщення, що дало змогу істотно збільшити кількість кімнат та розширити 
послуги. Фінансову допомогу місії надають кафе «Французька здоба», власником якого 
є син пастора церкви «Різдва» ЄХБ м. Житомира Д.М. Виноградського Андрій 
Виноградський, пастор церкви ЄХБ смт Чуднів П.М. Левченко, та багато інших 
небайдужих до людських страждань благодійників як в Україні, так і за кордоном. 

Релігійні організації області щорічно оздоровлюють понад 3 тис. дітей. 
Характерною рисою всіх без винятку релігійних організацій у справі оздоровлення є те, 
що у таборах відпочивають діти, батьки яких належать до різних християнських 
конфесій або й взагалі декларують позаконфесійність.  

Отже, міжконфесійний діалог в регіоні присутній переважно в 
протестантському середовищі, частково його підтримують римо-католики. Православні 
спільноти, яких переважна більшість в області, уникають міжцерковної співпраці. УПЦ 
МП вважає взагалі неможливою будь-яку співпрацю з іншими християнськими 
церквами.  

Враховуючи значний ступінь довіри до релігійних організацій в суспільстві, їх 
вплив на український соціум, активну громадську позицію переважної більшості 
церков, органам виконавчої влади варто всіляко сприяти їх благодійницькій діяльності, 
здійсненні гуманітарних програм.  

 Багатоконфесійність релігійної мережі області, розділене на три гілки 
православ’я, неповернуті з різних причин культові споруди, що використовуються не за 
призначенням, конфесійна заангажованість окремих державних службовців, масове 
будівництво культових споруд з грубим порушенням чинного законодавства в галузі 
цивільного будівництва, діяльність іноземних місіонерів, які привносять в український 
протестантизм свої правила і методи роботи (вони не сприймаються пасторами 
старшого покоління), неоднозначне сприйняття окремими нехристиянськими 
релігійними організаціями викладання у школі предметів, пов’язаних з релігією, 
утворення іноземцями паралельних або ідентичних із українськими церквами 
релігійних структур (місії, благодійні фонди), пряма чи опосередкована участь 
релігійних організацій у виборчих перегонах, є часто причиною дестабілізації 
міжконфесійних стосунків, виникнення напруження у державно-церковних відносинах. 
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На сьогодні в області віруючим повернуто понад 320 колишніх культових, 

адміністративних, житлових та інших споруд, що використовувалися не за 
призначенням. Проте досі не вирішено питання повернення колишньої церковної 
власності, зокрема Хрестовоздвиженської церкви у Житомирі, дієцезіальної курії РКЦ у 
м. Житомирі, де розміщений обласний краєзнавчий музей, архієрейського подвір’я, де 
розташований штаб корпусу ЗС України, та частини колишнього монастиря Кармелітів 
Босих РКЦ у м. Бердичеві, де розміщена художня та музична школи. Існують ситуації, 
коли стає проблематичним повернення культової споруди. Наприклад, претензії УАПЦ 
на культову споруду, яка в аварійному стані розташована на території підприємства 
УТОС. Доступ до храму обмежений виробничими приміщеннями. За інформацією 
військовиків архієрейське подвір’я, де розташований штаб корпусу ЗС України, 
неможливо вивільнити (прокладення нових військових комунікацій, без яких 
неможливе повноцінне функціонування штабу, надзвичайно дороге і непосильне для 
обласного бюджету).  

Внаслідок переходу частини віруючих УПЦ МП м. Малина в 2002 р. під 
духовну юрисдикцію Російської Істинно-Православної церкви (РІПЦ), у середовищі 
прихожан стався розкол, в результаті якого на одне приміщення Покровської церкви 
претендують дві громади віруючих.  

Значно ускладнює механізм передачі колишніх культових будівель плутанина 
у оформленні документів на право власності на культову споруду, визначення її 
власника. Переважна кількість культових споруд, будівництво яких почалося в області у 
кінці 90-х років м. ст., не можуть бути здані в експлуатацію із-за відсутності коштів. 

Кількісний показник зростання православних громад ще не є свідченням 
такого ж зростання кількості їх вірних, а тим більше – рівня релігійності останніх. У 
центрі Житомира два діючих православних храми у будні дні пустують, але на це не 
зважають архієреї УПЦ МП і УПЦ КП, претендуючи на Хресто-Воздвиженську церкву, 
яка знаходиться поблизу цих двох церков. 

Харизматичні громади вирішують проблеми приміщень шляхом оренди. 
Негативні стереотипи щодо діяльності «сектантів» часто стають перешкодою у 
виділенні приміщень для реабілітаційних центрів, молитовних будинків протестантів. 
Видача релігійним організаціям свідоцтва про реєстрацію їх як юридичної особи 
породжує численні непорозуміння, поскільки назви на статутах і свідоцтвах часто не 
ідентичні, що служить причиною відмови їм в отриманні свідоцтва про реєстрацію 
юридичної особи. Переважна більшість громад ігнорує отримання другого свідоцтва, і 
тільки коли постає питання оформлення права власності на нерухомість, вони змушені 
приводити документи у відповідність до чинного законодавства. 

Часто конфлікти між УПЦ МП і УПЦ КП виникають при проведенні 
громадських заходів, що є, на нашу думку, недооцінкою міжконфесійної ситуації 
місцевими органами влади. Єпархіальна газета УПЦ МП «Православна Житомирщина» 
постійно друкує список православних парафій УПЦ КП, закликаючи віруючих 
остерігатися «раскольнических собраний».  

Про намагання православних церков впливати на громадське життя області 
свідчать функціонування громадських організацій, створених ними – громадсько-
культурного товариства старообрядців м. Бердичева (ця організація орієнтується на 
підтримку «Русского движения Украины»), обласного осередку «Путь православних», 
православного педагогічного товариства, православного братства ім. О.Невського. 
Діяльністю цих організацій опікується керівництво єпархії УПЦ МП. Для порівняння – 

УПЦ КП з біля церковних спільнот має тільки один благодійний фонд св. Макарія 
Овруцького. Тенденція до створення біляцерковних громадських організацій, які 
активізують свою діяльність на період виборчих перегонів, свідчить про поглиблення 
політизації православних церков. Не виключено, що в подальшому через них будуть 
здійснюватися різноманітні фінансові операції, поступати із за кордону гуманітарна 
допомога. 

 Негаразди і непорозуміння у православному середовищі доволі часто стають 
надбанням преси, що свідчить про відсутність порозуміння серед кліру єпархій, 
авторитету архієреїв. Непоодинокі виїзди священиків УПЦ МП на служіння до єпархій 
РПЦ у Російську Федерацію дає підстави керівництву УПЦ КП звинувачувати клір 
Церкви Московського Патріархату у відсутності служіння на благо України (таких 
випадків зафіксовано чотири). Архієпископ УПЦ КП, спираючись на ці факти, заявляє 
про російський вектор УПЦ МП. Стає тенденцією запрошення архієреями УПЦ МП на 
служіння у центральних храмах єпархії священиків – громадян Росії. 

Протестантські спільноти області звертаються до облдержадміністрації з 
проханням внести зміни та доповнення до статутів, пов’язаних з діяльністю 
реабілітаційних центрів для постраждалих від алкоголізму і наркоманії. Переважна 
більшість таких центрів діє за підтримки іноземних благодійників через благодійні 
фонди (наприклад норвезький місіонер Халвард Хасселлоу, фонд «Відкрите серце», 
«Оазис життя»). Керівництво цих фондів не завжди знаходить підтримку своєї 
діяльності з боку органів виконавчої влади, про що неодноразово висловлювало 
протестантські спільноти свій справедливий подив. Відтак негативне ставлення до 
діяльності протестантських спільнот в області спостерігається не тільки з боку УПЦ 
МП, але й чомусь органів виконавчої влади, хоч діюче законодавство України, її 
Конституція гарантують свободу віросповідань. 

 Так, традиційно на початку кожного року адвентисти проводять серію 
євангелізаційних заходів в районах області. До облдержадміністрації звернувся пастор 
церкви АСД м. Житомира з проханням врегулювати ситуацію в с. Глибочиця 
Житомирського району. Сільський голова відмовив адвентистам у проведенні 
євангелізаційних заходів, мотивуючи відмову негативним ставленням православного 
священика до церкви АСД і небажанням сприяти «сектантам, яких у селі не було».  

Церква «Заповіт Ісуса Христа» ХВЄ м. Житомира звернулася до 
облдержадміністрації з проханням провести роз’яснювальну роботу серед ЗМІ – в пресі 
неодноразово з’являються негативні публікації щодо діяльності протестантських 
церков; під час хресних ходів УПЦ МП розповсюджує листівки, зміст яких ображає 
релігійні почуття іноконфесійних як щодо цієї Церкви віруючих. Характерно, що 
непримиренність до інших християнських конфесій постійно демонструє саме УПЦ 
Московського Патріархату, відмовляючись брати участь у заходах, де присутні інші 
православні конфесії.  

Проблемою для релігійних громад стала охорона культового майна. Про 
зникнення цінних ікон неодноразово повідомляли православні громади області. 
Архієреї ігнорують свій обов’язок дотримуватися правил зберігання предметів культу, 
що становлять культурну та історичну цінність. Характерно, що відмовляються 
підписувати охоронні договори щодо пам’яток архітектури архієреї УПЦ МП, 
мотивуючи це поверненням практики контролю за церквами часів радянської влади. 

Діяльність іноземних пасторів часто стає причиною конфліктів у 
протестантському середовищі області. Їх намагання розгорнути господарську діяльність 
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породжує численні конфлікти з керівництвом церков (Біблійна реформаторська церква, 
шведська місії „Барненсхоп‖, Житомирська месіанська громада).  

Традиційно, за ініціативи церкви «Заповіт Ісуса Христа» ХВЄ в Житомирі 
відбувається театралізоване дійство на різдвяні та пасхальні свята До участі у 
святкуванні запрошуються УПЦ КП і РКЦ. Керівництво єпархії УПЦ МП і тут 
ігнорує запрошення взяти участь у святкових заходах. Церква «Заповіт Ісуса Христа» 
ХВЄ є ініціатором екуменічних зустрічей, що періодично відбуваються почергово в 
єпархії УПЦ КП, РКЦ, протестантських церквах. УПЦ МП звинувачує цю церкву у 
намаганні поширювати сектантську «єресь», закликає своїх вірних не брати участь у 
будь-яких заходах протестантів. 

Стало тенденцією створення протестантськими церквами реабілітаційних 
центрів для постраждалих від наркоманії та алкоголізму, будинків сімейного типу. Такі 
заклади діють у містах Малині (церква повного Євангелія «Новий час), Коростені 
(церква ХВЄ), Бердичеві та інше. Всі ці заклади, як правило, діють за фінансової 
підтримки іноземних місіонерів. Чинне законодавство у цій сфері висуває ряд вимог до 
створення будинків сімейного типу, що ускладнює механізм легалізації цих закладів і 
викликає численні невдоволення у протестантів. Керівництва обласного об’єднання 
ХВЄ висловило бажання координувати діяльність реабілітаційних центрів. Непоодинокі 
випадки, коли в реабілітаційних центрах перебувають особи без постійного місця 
проживання, які не є членами церкви, або неповнолітні діти, які не навчаються і 
займаються бродяжництвом. Католицьке духовенство проявляє особливу зацікавленість 
життям польської спільноти області, зокрема оздоровленням дітей із польських сімей.  

Для забезпечення міжконфесійного миру і злагоди облдержадміністрація : 
- проводить роз’яснювальну роботу з керівниками релігійних об’єднань 

області щодо недопущення міжконфесійних протистоянь; 
- ініціює зустрічі керівників області з ними з метою роз’яснення чинного 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації; 
- систематично працівники управління по зв’язках з громадськістю 

виступають перед слухачами обласного центру підвищення кваліфікації 
державних службовців щодо вищезгаданих питань; 

- при виникненні ситуації у державно-церковних відносинах, що 
потребують юридичних консультацій, до роботи залучаються працівники 
обласного управління юстиції облдержадміністрації;  

- при реєстрації статутів релігійних громад керується виключно Законом 
України «Про свободу совісті та релігійні організації», який передбачає 
однакове ставлення до релігійних організацій незалежно від їх 
конфесійної належності; 

- організовує виїзні зустрічі (круглі столи) працівників управління по 
зв’язках з громадськістю і органів місцевого самоврядування з метою 
роз’яснення релігійної ситуації, чинного законодавства у сфері свободи 
совісті. 

 
 
 
 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 

 
МІЖНАРОДНА СПІЛКА 

ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ** 
 
Нині в Україні діє кілька релігійних 

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

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

Дослідники виділяють кілька причин кризи церкви ЄХБ у 1940-х — на 
початку 1960-х рр. Одна група (переважно духовні діячі та конфесійні історики) 
вказує на зовнішні, штучні причини кризи; у свою чергу позаконфесійні дослідники 
(переважно радянські) стверджують, що причини кризової ситуації поміж віруючих 
громад ЄХБ лежать у внутрішньому мікросередовищі цієї конфесії. 

Лідери релігійної опозиції в церкві ЄХБ убачали причини кризи в 
наступному: а) «руйнування громад» внаслідок відступлення від віри та зменшення 
релігійної активності — «проникнення до середовища віруючих мирських ідей, 
плотських інтересів і пристрастей», тобто вплив соціального, політичного, 
технічного та культурного розвитку; б) «об’єднанні церкви з державою», у результаті 
чого в церкві «панують людські постанови»; в) політика ВР ЄХБ, спрямована на 
підпорядкування інтересів церкви інтересам держави та підбір кадрів для управління 
церквою, повністю лояльних до настанов партії й радянського уряду. 

Конфесійне видання з історії церкви ЄХБ (1989 р.) провідними причинами 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній 
течії. 
** Матеріал підготував Олександр Лахно – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 
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розколу вважає: некомпетентність окремих старших пресвітерів із-за відсутності у 
них богословської підготовки і духовного досвіду; нестачу молитовних будинків, 
духовної літератури, священнослужителів; порушення принципу обрання громадами 
пресвітерів та їх призначення зверху ВР ЄХБ і старшими пресвітерами регіону; 
доктринальні протиріччя між віруючими церкви ЄХБ і Християнами віри 
Євангельської (ХВЄ), баптистами та євангельськими християнами, об’єднаними в 
одну Спілку в 1944 році; існування значної кількості церков поза Спілкою із-за їх 
відмови від реєстрації, заборони в реєстрації або ж анулюванні реєстрації місцевими 
органами; свавілля атеїстичної влади через адміністративний наступ на керівництво 
ВР ЄХБ і помісних церков; відсутність вищого органу євангельсько-баптистського 
братства — з’їзду представників помісних церков Радянського Союзу (з’їзди не 
проводилися з 1926 до 1963 р.) [История Евангельских христиан-баптистов в 
СССР. — М.: Изд-во ВСЕХБ, 1989. — С. 238 – 240]. 

Радянські дослідники євангелізму-баптизму основною причиною 
розмежування в церкві ЄХБ вважали системну кризу в конфесії, яка 
характеризувалася зменшенням кількісного та погіршенням якісного складу громад. 
Друга ознака кризи та, що її основний склад становили люди похилого віку. Третя — 
переважна більшість віруючих — це були люди, не зайняті в суспільному 
виробництві (пенсіонери, інваліди, домогосподарки). Іншою ознакою кризи, на 
думку радянських учених, був той факт, що понад 80% віруючих мали початкову 
освіту або були взагалі малограмотними. У деяких областях УРСР цей відсоток був 
ще вищим [Дулуман Е. и др. Современный верующий: Соц.-психол. очерк. — М.: 
Политиздат, 1970. — С. 33 – 38]. 

Уже за радянських часів у діяльності опозиційно налаштованих віруючих 
конфесії ЄХБ виявлялося певне ідейно-політичне підґрунтя, що визначало їх 
приналежність до різних політичних платформ. На основі цього радянські 
дослідники доходили висновку про перетворення релігійної діяльності так званих 
«розкольників» у церкві ЄХБ на політичну опозицію до радянського законодавства 
про релігійні культи та органів партійної й радянської влади загалом.  

Боротьба всередині євангельсько-баптистського руху між його різними 
напрямами та групами відома ще з самого початку існування пізнього 
протестантизму в Росії. У Російській імперії з моменту виникнення штундобаптизму 
поміж багатьох його течій особливо чітко визначилися дві головні, зумовлені, за 
переконанням його перших дослідників, так званою «класовою диференціацією» 
релігійних громад. Ідеологічну платформу майбутнього розколу в церкві ЄХБ також 
слід шукати і в 1920-х рр. Саме тоді у євангельському християнстві виникла течія 
начолі з І. Каргелем, яка була з багатьох питань опозиційною до лідера церкви 
І. Проханова. 

19 травня 1944 р. постановою Ради Народних Комісарів (РНК) було 
створено Раду в справах релігійних культів (РСРК) при РНК СРСР (з 1946 р. при Раді 
Міністрів СРСР), а через 10 днів радянський уряд новою постановою визначив 
основні функціональні обов’язки РСРК. Нова державна структура одразу ж 
розпочала підготовку до штучного об’єднання баптистів і євангельських християн у 
єдину, легко контрольовану церковну організацію зі «слухняним» керівництвом. 
Робила це задля беззаперечного управління помісними церквами та масовою 
релігійною свідомістю громадян СРСР. 

З’їзд-нарада, який проходив з 26 по 29 жовтня 1944 р. у Москві за участі 

45 відібраних делегатів, проголосив утворення Всесоюзної Спілки євангельських 
християн і баптистів (ВСЄХіБ) (з жовтня 1945 р. — ВС ЄХБ) та керівного органу 
Спілки — Всесоюзної Ради ЄХіБ (ВРЄХіБ). Хоча баптисти і євангелісти мали в Раді 
рівне представництво, у президії явно переважали євангельські християни. Була 
встановлена нова система управління в межах Спілки. Повноваження старших 
пресвітерів нагадували, з одного боку, радянське адміністрування, а з другого, 
єпископську форму управління церквою. Проведення всесоюзних з’їздів не 
передбачалося, тому ВРЄХіБ (з 1946 р. — ВР ЄХБ) отримав статус керівного органу 
з необмеженою владою в межах конфесії. 

У подальші роки стало зрозуміло, що віровчення, обрядова практика та 
церковний устрій ВС ЄХБ поступово набували неоднозначних рис, часто стаючи 
наріжним каменем внутрішньої боротьби та суперечок. У питаннях церковної 
організації, порядку богослужіння і церковної дисципліни ВС ЄХБ спиралася в 
основному на баптистські канони, а в догматичних — наслідувала традиції 
євангельських християн. Радянська влада в наступні роки змусила також влитися до 
ВС ЄХБ інші євангельські течії протестантизму — п’ятидесятників, євангельських 
християн у дусі апостольському, євангельських християн-тверезників, Спілку церков 
Христових, братських менонітів. 

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

У цілому ВС ЄХБ була найчисельнішою протестантською церквою в 
Україні. За кількістю громад і віруючих вона займала друге місце після РПЦ. Разом в 
Україні діяло близько 70 відсотків усіх громад ЄХБ Радянського Союзу. 

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

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

Проте, смерть Й. Сталіна та розстріл Л. Берії призупинили цей процес. За 
результатами роботи урядової комісії з перегляду кримінально-політичних справ 
масових репресій часів культу особи у 1956 р. усіх віруючих ЄХБ, засуджених за 
політичними статтями, реабілітували. На жаль, більшість — посмертно. 

РСРК при РМ СРСР по УРСР навіть визначила 25 релігійних культів, які не 
підлягали реєстрації із-за їх «антирадянської спрямованості»; це, фактично, означало 
заборону їхньої діяльності. З-поміж них, зокрема, були чисті баптисти, вільні 
християни, чисті євангельські християни та ін. 

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

Громади «доскональців» практично не мали між собою якихось взаємних 
зв’язків. М. Зюбанов намагався об’єднати всі групи в єдиний центр. Проте в 1959 р. 
він несподівано для своїх однодумців перейшов на бік ВР ЄХБ і був призначений 
пресвітером Вінницької громади ЄХБ. Причини цього невідомі. Після відходу 
М. Зюбанова його справу продовжили А. Зернов і І. Калайда. Упродовж 1955 – 
1956 рр. в Україні також зафіксовано діяльність окремих груп «старобаптистів». 

ВР ЄХБ сподівалася ліквідувати розколи в громадах шляхом звернень до 
віруючих берегти єдність церкви та роз’яснювальною роботою служителів поміж 
пресвітерів і проповідників на місцях. Не отримавши помітних результатів такої 
внутрішньої пропаганди, ВР ЄХБ змінила свою тактику. Починаючи з 1958 р., вона 
розгорнула кампанію з «очищення» та «освячення» церкви. Розпочався болісний 
період відлучень «лжевчителів», які займалися поширенням «єресі» та схиляли на 
свій бік віруючих. На кінець 1950-х — початок 1960-х рр. опозиція значною своєю 
частиною опинилася поза ВС ЄХБ: одні вийшли зі Спілки самостійно, інших 
відлучили за «нехристиянську поведінку». Частина громад, керівництво яких 
підтримувало опозицію, у своїй діяльності відкрито порушувала вимоги 
законодавства про релігійні культи й була знята з реєстрації. Цим лідери ВР ЄХБ 
тільки сприяли переходу значної кількості громад до опозиції, на нелегальне та 
підпільне становище. 

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

Уже в другій половині 1950-х рр. партія й уряд своєю генеральною лінією 
оголосили нову хвилю боротьби з релігією та розпочали масований наступ на церкви 
за всіма напрямками. Запрацював на повну потужність пропагандистський відділ 
КПРС і КПУ з багатомільйонною армією лекторів, газетних і радіокореспондентів, 
письменників, кінорежисерів і телевізійників. У 1959 р. було введено новий 
Кримінальний кодекс, реформовано судовиробничу та судовиконавчу каральну 

системи. Замість 58 політичної статті з’явилися нові принизливі формулювання 
правопорушень — паразитизм, мракобісся, посягання на особистість, дармоїдство 
тощо. Поширеною практикою стало позбавлення віруючих батьків батьківських прав 
з примусовим направленням їхніх дітей до дитячих будинків інших міст. Разом з тим 
споруджували нові в’язниці закритого типу, суворі та особливі табори, готували 
віддалені місця для заслань. 

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

Наприкінці 1950-х років атака на релігію була законодавчо підкріплена 
постановами ЦК КПРС від 13 січня та ЦК КПУ від 21 березня 1960 р. «Про заходи з 
ліквідації порушень духівництвом законодавства про культи». Ці документи 
зобов’язували керівників усіх рівнів посилити контроль за діяльністю релігійних 
громад. Органи державної та партійної влади різко активізували свою антирелігійну 
роботу: закрилися молитовні будинки, заарештували впливових служителів культу, 
заборонили масові богослужіння. 

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

Упродовж весни – літа 1960 року нове Положення ВС ЄХБ було 
розповсюджене поміж громад. Його запровадження викликало суттєву протидію з 
боку значної частини віруючих, зокрема багатьох авторитетних релігійних діячів. Це 
помітили й органи державного нагляду за релігійними культами. 

Улітку 1960 р. особливо великого розмаху набув рух проти «Положення…» 
поміж віруючої молоді. Незабаром він отримав назву «молоді баптисти» й став 
одним зі складників опозиції до ВР ЄХБ (поряд з «чистими баптистами», «істинними 
баптистами» і «чистими євангельськими християнами»). «Молоді баптисти» 
розпочали широкомасштабну агітацію проти нового Положення ВС ЄХБ. 

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

Ще до розповсюдження «Нового Положення ВС ЄХБ» і «Інструктивного 
листа старшим пресвітерам» в окремих місцях групи віруючих добровільно 
виходили зі складу ВС ЄХБ. Упродовж 1959 – 1960 рр. були утворені дві неофіційні 
Спілки молоді ЄХБ. Одна з них діяла в Одесі під керівництвом І. Бондаренка. Під 
впливом служителів, які повернулися в 1955 – 1957 рр. з місць ув’язнення, було 
кілька спроб створення незалежних церковних об’єднань, у тому числі на Донбасі та 
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в Криму. 

За твердженням Г. Крючкова, уже в 1958 р. склалися основні риси 
майбутнього внутрішньоцерковного руху, реалізація яких розпочалася з утворенням 
у квітні 1961 р. в Узловській церкві (Тульська обл. РРФСР) Ініціативної групи зі 
скликання Всесоюзного з’їзду церкви ЄХБ. 

У літературі прибічників опозиції поміж віруючих євангельсько-
баптистського спрямування називають по-різному: «баптисти-ініціативники», 
«розкольники», «прокоф’ївці», «крючковці», «оргкомітетівці», «відкольники», 
«відокремлені» тощо. Напевно, жодне з цих визначень не дає повного розуміння 
сутності явища. «Розкольниками» їх називати неправомірно, оскільки в історії релігій 
такий термін традиційно закріплено за старообрядцями. Ми використовуватимемо 
термін «ініціативники» для позначення опозиційно налаштованих віруючих конфесії 
ЄХБ у період існування Ініціативної групи (1961 — лютий 1962 р.), а термін 
«прибічники Оргкомітету» — для періоду з лютого 1962 р. до вересня 1965 р., коли 
активно діяв Організаційний комітет зі скликання надзвичайного Всесоюзного з’їзду 
церкви ЄХБ (Оргкомітет). З вересня 1965 р. виникне нова, альтернативна до ВС ЄХБ, 
церковна організація — Спілка Церков ЄХБ (СЦ ЄХБ) начолі з Радою Церков ЄХБ 
(РЦ ЄХБ). З цього моменту мова буде йти про прибічників РЦ ЄХБ і релігійне 
підпілля та дисидентство. 

Уплив нелегальної течії на євангельсько-баптистське братство в Україні був 
першочерговим завданням Ініціативної групи. Цьому причинами були велика 
чисельність українських незареєстрованих громад, активна діяльність різних 
євангельсько-баптистських течій у межах республіки тощо. Через два місяці після 
утворення Ініціативної групи до Узловської церкви приїхав з України (Сталінська, 
нині Донецька, обл.) О. Прокоф’єв, який одразу ж погодився працювати в складі 
групи, допомагав укладати перші послання, ставив власний підпис під усіма 
офіційними документами групи та Оргкомітету аж до свого чергового арешту в 
квітні 1962 р. О. Прокоф’єв допоміг Ініціативній групі налагодити зв’язки з 
українськими віруючими. В Україні Г. Крючков, за його ж спогадами, найраніше 
відвідав громаду Харкова, де провів першу нараду «ініціативників». Тут він 
познайомився з майбутнім лідером українського підпілля ЄХБ Є. Якименком. Далі 
були неодноразові поїздки до Києва та інших українських міст. У цілому Ініціативна 
група налічувала 11 осіб. Її очолювали, згідно офіційної версії, Г. Крючков і 
О. Прокоф’єв. 

Перше послання Ініціативної групи до Президії ВР ЄХБ зачитали її 
представники у неділю 13 серпня 1961 р. у канцелярії ВР ЄХБ та вручили в 
письмовій формі Я. Жидкову й О. Карєву. Цей день вважають початком 
організованого внутрішньоцерковного руху «ініціативників», опозиційного до 
ВР ЄХБ. Упродовж 10 днів, не отримавши практично жодної відповіді від ВР ЄХБ, 
Ініціативна група 23 серпня 1961 р. повідомила на місця про необхідність поширення 
між віруючими попередньо підготовленого та розвезеного по містах «Першого 
послання до всієї церкви ЄХБ». Це послання пояснювало стан справ у євангельсько-
баптистському братстві, причини відступлення служителів ВР ЄХБ і заходи з 
виправлення ситуації. З-поміж заходів: піст, молитва та загальні клопотання перед 
урядом про з’їзд церкви ЄХБ. По суті, перше послання до церкви майже ідентичне до 
першого послання Всесоюзній Раді. Того ж дня, 23 серпня, Ініціативна група 
звернулася до центральних органів влади. Це було здійснено згідно з чинним 

законодавством, оскільки Конституція і «Положення про релігійні культи» 
дозволяли проводити з’їзди релігійних діячів після попередньої інформації про це 
урядових органів. У своїй заяві міністрові внутрішніх справ і Голові РМ СРСР 
Ініціативна група в особі Г. Крючкова та О. Прокоф’єва просила дати дозвіл на 
скликання та проведення Всесоюзного з’їзду [ДАРФ. — Ф.Р-6991. — Оп. 4. — 
Спр. 124. — Арк. 5 – 6]. Не отримавши відповіді на подану заяву, члени опозиційної 
групи неодноразово зверталися до уряду. 

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

В Україні прибічники Ініціативної групи розгорнули діяльність відразу ж 
після прийняття та оприлюднення нового Положення ВР ЄХБ у 1960 році. Активісти 
громад Києва і Харкова не тільки опротестували цей документ, але й виступили 
проти радянського законодавства про культи. Зокрема, у Києві М. Величко, Г. Вінс, 
Л. Коваленко, П. Оверчук уже 1960 р. створили з віруючої молоді окрему, незалежну 
від ВР ЄХБ, нелегальну групу. Дещо пізніше, після відкрито опозиційного виступу 
Ініціативної групи, вони запросили до Києва Г. Крючкова та О. Прокоф’єва, 
провівши за їх участю в сел. Нова Боярка кілька нелегальних зборів групи. З цих 
подій рух «ініціативників» захоплює всю Україну: окремі віруючі і цілі групи 
виходили із зареєстрованих громад ЄХБ, виникали нелегальні об’єднання незгодних 
з політикою ВР ЄХБ. Одразу ж після офіційного виступу Ініціативної групи до 
органів влади масово надходили листи від віруючих з проханнями дозволити 
проведення Всесоюзного з’їзду. 

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

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

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

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

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

Активізація наступу на релігію й церкву супроводжувалася значними 
порушеннями прав та інтересів віруючих громадян. Адміністрування виявилося в 
таких формах: незаконне закриття молитовних будинків; необґрунтована відмова в 
реєстрації та зняття з реєстрації громад; незаконні обшуки; вилучення релігійної 
літератури; припинення молитовних зборів силами міліції та дружинників; завищене 
оподаткування служителів культу; непосильні штрафи й адмінарешти; часті 
товариські суди, розмови, бесіди, попередження та виклик до органів влади; 
тимчасові затримання з перебуванням в ізоляторах; неодноразові психіатричні 
обстеження; позбавлення віруючих пенсії за інвалідністю; звільнення з роботи за 
релігійні переконання; безпідставне притягнення до кримінальної відповідальності 
віруючих громадян з подальшим їх багаторічним ув’язненням і засланням; 
позбавлення віруючих батьківських прав за виховання дітей у релігійному дусі; 
образи релігійних почуттів віруючих в усних виступах і на сторінках засобів масової 
інформації. Адміністративні методи боротьби з релігією та віруючими громадянами 
набули значного розмаху й брутальних форм, викликали невдоволення поміж 
населення. Крім того, масові порушення прав віруючих у СРСР спричинили 
посилену увагу до них з боку зарубіжної пропаганди. 

До порушень радянського законодавства про культи працівники РСРК 
відносили: нелегальне видання й поширення дитячої літератури, журналу «Вестник 
спасения», розмноження закликів, відозв, послань, звернень, заяв та їх 
популяризацію; розсилання і нелегальне поширення листків та листівок, які таємно 
вкидали в поштові скриньки, поширювали на територіях молитовних будинків і 
розвішували в людних місцях; виховну роботу поміж дітей дошкільного та 
шкільного віку, залучення їх до співу в церковних хорах, навчання богослов’я, 
організацію дитячих екскурсій з виїздом у південні райони країни; відмову від вступу 
до профспілок і вихід з них; відмову від військової присяги і від використання зброї; 
викрадення службових документів — листування між уповноваженим РСРК, їх 
фотографування та поширення світлин поміж віруючих; передачу за кордон різних 
матеріалів про релігійну ситуацію в СРСР для їх подальшого оприлюднення; 

колективне виконання пісень релігійної тематики в автобусах, залізничних вагонах, 
на вокзалах і зупинках; спротив працівникам міліції, дружинникам, місцевим 
чиновникам; нелегальні богослужіння на квартирах, у будинках віруючих, улітку — 
в лісі в кількості від 100 до 3000 осіб і більше; залучення до молитовних зборів дітей 
і підлітків; підпільну діяльність лідерів опозиції поміж віруючих, спрямовану на 
консолідацію руху спротиву діям ВР ЄХБ і контролюючих органів; непокору 
місцевим органам влади, невиконання їх рішень і приписів; ставлення до 
уповноважених РСРК на місцях на зразок: «Ви — геноцидівці-вбивці»; збирання 
грошей для благодійництва та на допомогу сім’ям ув’язнених віруючих конфесії 
ЄХБ, а також для оплати членам президії Оргкомітету, видавцям журналу та іншої 
літератури тощо. 

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

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

Розширене засідання Оргкомітету, проведене в цілковитій секретності в 
Москві 5 травня (за іншими даними на конференції, котра відбулася 23 червня 
1962 р.), вирішило відлучити від церкви керівництво ВР ЄХБ (наслідуючи 
аналогічний захід з боку останньої). В офіційному документі, прийнятому на цьому 
засіданні і відомому під назвою «Протокол №7», ВР ЄХБ та її офіційні представники 
позбавлялися права здійснювати богослужіння, а також репрезентувати церкви в 
межах країни та за кордоном. У протоколі №7 було перелічено 27 прізвищ і 
пояснено, що цей список у подальшому буде доповнено. У цьому переліку 
відлучених від церкви представниками України були: крім членів президії ВР ЄХБ, 
О. Андреєв (старший пресвітер України), П. Парчевський (старший пресвітер у 
Харківській обл.), М. Мельников (заступник старшого пресвітера України), 
Ф. Астахов (помічник старшого пресвітера України), І. Татарченко (старший 
пресвітер у Донецькій обл.), О. Гайворонський (старший пресвітер у 
Ворошиловградській обл.), Д. Шаповалов (старший пресвітер у Вінницькій обл.), 
І. Калюжний (старший пресвітер у Черкаській обл.) та Д. Андрікевич (помічник 
старшого пресвітера у Черкаській обл.). Щодо місцевих пресвітерів, то право 
відлучати їх від церкви залишали за місцевими громадами [ДАРФ. — Ф. Р-6991. — 
Оп. 4. — Спр. 134. — Арк. 16 – 19]. 

На доповнення до Протоколу №7 було оприлюднено Протокол №7а 
розширеної наради комітету від 9 вересня 1963 р. Він включав і додатковий список 
нововідлучених служителів ВР ЄХБ від церкви. З України в цьому списку були: 
П. Ферюпко (старший пресвітер у Київській обл.), О. Грищенко (старший пресвітер у 
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Житомирській обл.), Є. Мазін (старший пресвітер у Львівській обл.), О. Нестерук 
(старший пресвітер у Волинській обл.) [ЦДАВО України. — Ф. 4648. — Оп. 2. — 
Спр. 413. — Арк. 42 – 42зв.]. 

Усі ці відлучення були незаконними, тому ВР ЄХБ їх не визнала. Проте, 
найголовніше, їх не визнала більшість громад. Чинна в братстві процедура 
відлучення передбачала, що відлучати від церкви може лише помісна церква, а 
відлучати пресвітера громада може лише в присутності старшого пресвітера, щоб 
церква тим самим не могла чинити тиск на пресвітера. Разом з тим діячі ВР ЄХБ, 
починаючи ще з 1959 р., самі зловживали відлученнями та порушеннями їх порядку. 
Після таких відлучень багато прибічників Оргкомітету перестали його підтримувати, 
зайнявши нейтральну позицію сторонніх спостерігачів або залишившись членами 
ВС ЄХБ. Окрім звернень до державних органів влади і віруючих країни, Оргкомітет 
також неодноразово апелював до різних зарубіжних міжнародних організацій і 
установ, викладаючи їм свою позицію та бачення релігійної ситуації в Радянському 
Союзі. 

Восени 1962 р. «оргкомітетівці» змінили свою тактику взаємодії з 
зареєстрованими громадами ЄХБ. Лідер Оргкомітету Г. Крючков рекомендував 
відвідувати молитовні зібрання в легальних молитовних будинках і не вести жодних 
розмов про погляди незгодних з політикою ВР ЄХБ. Необхідно було завоювати 
довіру, а вже пізніше провести роботу на розвал легальних (зареєстрованих) громад 
із середини. Програмові документи Оргкомітету як відкрито, так і таємно 
розповсюджували поміж громад віруючих. Для їх виготовлення та тиражування 
використовували технічні засоби — гектографи і склографи. У своїй діяльності 
прибічники Оргкомітету вдавалися до конспірації, послуговувалися зв’язківцями й 
кур’єрами для розсилки документів, організовували особисті зустрічі з активом на 
місцях для поширення вказівок, установок щодо активізації нелегальної діяльності та 
ін. Унаслідок цього окремі уповноважені РСРК дійшли висновку, що Оргкомітет і 
його активні прибічники утворили фактично релігійну політичну організацію (тобто 
сформовану релігійну опозицію як до атеїстичної політики держави й партії, так і до 
угодницької діяльності ВР ЄХБ). 

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

Лідери опозиції обрали Київ одним з центрів діяльності президії комітету. 
Тут систематично проводили його нелегальні засідання, скликали 
міжреспубліканські й союзні наради, у яких брали участь представники різних 
областей і республік. Керівники київських опозиціонерів вели свою діяльність не 
тільки в Києві, а й за його межами. Вони регулярно виїжджали в інші міста, області й 
республіки для створення нелегальних релігійних груп прибічників Оргкомітету. 
Однією з ключових проблем розвитку конфесії Оргкомітет убачав реєстрацію 
релігійних громад державними органами. Опозиціонери вважали дискримінацією 
факт існування незареєстрованих громад ЄХБ, адже їм забороняли будь-яку 
релігійну діяльність. Разом з цим Оргкомітет рішуче відкидав найменші 
звинувачення в розкольницькій діяльності. 

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

Після наради-з’їзду ВР ЄХБ у 1963 р. багато віруючих, які відокремилися 
від ВС ЄХБ, виявили бажання знову приєднатися. Особливо таких побільшало в 
роки адміністрування й гоніння щодо незареєстрованих громад ЄХБ (очевидно, вони 
не витримували тиску органів влади). З 1963 р. розпочато масові судові процеси над 
віруючими, які після прийняття «прорадянського» нового Положення вийшли зі 
складу зареєстрованих громад і діяли нелегально. При винесенні вироків судові 
органи часто неправильно класифікували внутріцерковний Статут ВР ЄХБ 1960 р. як 
складник радянського законодавства про культи. 

Після 1963 р. Оргкомітет змінив окремі акценти в програмі. Зокрема, його 
лідери закликали своїх прибічників: не йти на поступки ВР ЄХБ; деморалізувати її 
діяльність; усе, що виходить з боку ВР ЄХБ — бойкотувати до того часу, допоки 
вона не визнає своєї вини і не покається; наполягати на скликанні з’їзду церкви ЄХБ 
під керівництвом Оргкомітету; вимагати свободи безперешкодного молитовного 
зібрання, створення молодіжних хорів, струнних оркестрів, навчання дітей релігії 
тощо; не визнавати законодавство про культи, не коритися владі, відстоювати повну 
релігійну свободу, повне відокремлення церкви від держави, повну свободу навчання 
дітей релігії; відмовитися від реєстрації релігійних об’єднань в органах влади; 
інформувати Оргкомітет, органи влади, зарубіжні міжнародні організації тощо про 
випадки беззаконня з боку місцевих структур; допомагати ув’язненим за віру та їхнім 
родичам; обвинувачувати владу в геноциді проти віруючих євангельсько-
баптистського сповідання, незгодних з діями ВР ЄХБ і т. д. 

Численні скарги і заяви віруючих з приводу фактів грубого 
адміністрування, боротьби за свої права як громадян держави упродовж 1960 – 
1964 рр. змусили ЦК КПУ прийняти дві постанови, спрямовані на ліквідацію 
«адміністративних перекручень стосовно релігійних об’єднань і віруючих». Це були 
постанови «Про посилення атеїстичної роботи поміж трудящих, які перебувають під 
впливом релігійного сектантства» від 22 січня 1964 р. та «Про факти грубого 
адміністрування окремих місцевих органів влади стосовно віруючих» від 14 травня 
1964 р. 

Незважаючи на вимоги цих постанов, окремі місцеві працівники партійних і 
радянських організацій не зменшили, а часто навіть посилили репресії щодо 
віруючих. Велика кількість фактів, зафіксованих у документах того часу, свідчить 
про масовість порушення місцевим керівництвом чинного законодавства та порядку 
взаємодії органів влади з віруючими. Досить часто віруючих на місцях кваліфікували 
як ворогів радянської держави, «моральних виродків та дармоїдів». Багато хто з 
місцевих працівників вважали постанови 1964 р. значною поступкою і захистом 
релігії. Неодноразово віруючих церкви ЄХБ — прихильників Оргкомітету — 
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притягували до кримінальної відповідальності лише за приналежність до 
незареєстрованої релігійної організації, хоча в конкретних діях віруючих жодного 
карного злочину не було. Часто засуджували навіть осіб похилого віку, пенсіонерів, 
робітників і колгоспників, котрі сумлінно працювали на виробництві, брали активну 
участь у соцзмаганнях. 

Упродовж 1964 – 1965 рр. органи влади проводили роботу з ліквідації 
наслідків адміністрування. Унаслідок цього виявлено факти необґрунтованого 
притягнення віруючих до кримінальної відповідальності за приналежність до громад 
ЄХБ, які діяли без реєстрації в органах влади, хоча у вчинках віруючих ознак 
злочину не було. 

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

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

У 1965 р. лідери Оргкомітету знову змінили свою тактику клопотання перед 
урядовими органами. Від постійних письмових звернень, заяв і пропозицій вони 
перейшли до організації багатолюдних делегацій. Делегати збиралися в приміщеннях 
центральних владних структур, щоб зустрітися з вищим керівництвом. Реформатори-
«ініціативники» змінили свою критику ВР ЄХБ на критику радянської держави, 
законодавства про культи та органів влади. Залучаючи до своїх лав нових віруючих, 
прибічники опозиції сконцентрували увагу на незареєстрованих громадах. Упродовж 
1965 – 1975 рр. обидві Ради боролися за підтримку саме цих релігійних об’єднань, 
яких не зачепив розкол на початку 1960-х рр. 

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

Спеціальна заява з приводу створення РЦ ЄХБ повідомляла про її основні 
функції: а) здійснювати духовне та організаційне служіння в церкві ЄХБ на всій 
території СРСР, керуючись у своєму служінні Святим Письмом (Біблією); 

б) здійснювати в межах закону зовнішнє представництво церков ЄХБ як у СРСР, так 
і за кордоном; в) продовжувати клопотання перед урядом про дозвіл на скликання 
Всесоюзного з’їзду церкви під керівництвом РЦ ЄХБ. 

30 листопада 1965 р. РЦ затвердила Статут СЦ. Згідно з ним, Спілка — це 
добровільне об’єднання самостійних і рівноправних церков, які повинні бути 
цілковито вільними, незалежними від держави об’єднаннями віруючих громадян-
однодумців (§§1, 3). Мета та завдання СЦ: а) проповідувати Євангеліє всім людям; 
б) досягати більш високого духовного рівня святості та християнського благочестя; 
в) домагатися об’єднання та міцності усіх церков і всіх віруючих церкви ЄХБ (§4). 

У Статуті також передбачено, що СЦ об’єднує всі зареєстровані та 
незареєстровані в органах влади помісні церкви ЄХБ, які діяли на території СРСР і 
визнавали віровчення церкви ЄХБ та даний Статут (§5). Кожна помісна церква мала 
свободу на входження й вихід зі Спілки (§§6,7). Відповідно до §§9-12,19,21-23, 36 – 
42 установлено систему внутрішнього управління та підпорядкування у СЦ ЄХБ. 

Підготовка до відзначення 100-річчя вітчизняного баптизму в серпні 1967 р. 
ще більше розділила два баптистські центри. РЦ ЄХБ заявила про ювілей масовими 
зібраннями, які майже повсюдно закінчувалися конфліктами з правоохоронними 
органами. Ювілейні урочисті зібрання віруючих СЦ ЄХБ відбувалися на Донеччині, 
у Житомирі, Запоріжжі, Кіровограді, Новоград-Волинському, Чернігові тощо. 
Надходили також відомості про підготовку до масових зібрань наприкінці серпня в 
Луганській, Рівненській, Харківській обл., у Києві та Львові. Отже, доходять 
висновку органи в справах релігій, спротив переростав у затяжну фазу й загрожував 
своїм поширенням зареєстрованим громадам. 

ВР ЄХБ активно шукала шляхи до примирення та об’єднання з громадами, 
які підтримували РЦ. Основні перемовини щодо можливого об’єднання припали на 
1969 р. Усього було проведено 4 зустрічі. Закінчилися ці спроби оформлення єдності 
братства взаємними звинуваченнями в небажанні церковної одностайності та 
прагненні кожної зі сторін до безмежної влади над віруючими. 

6 грудня 1969 р. у Тулі відбулася Всесоюзна нарада-з’їзд служителів церков 
СЦ ЄХБ, у якій взяли участь 120 осіб з 47 областей, країв і республік СРСР. З’їзд став 
важливим тому, що саме на ньому було вирішено рекомендувати всім 
незареєстрованим громадам ЄХБ подавати заяви нового зразка до органів влади з 
метою реєстрації. Головним для служителів СЦ була відсутність пункту про 
обов’язковість визнання та дотримання законодавства про культи. Але, як 
з’ясувалося пізніше, поступки держави в справі реєстрації релігійних об’єднань були 
тимчасовими. Після проходження реєстрації громадам СЦ ставили додаткові умови. 
Зокрема, визнати ВР ЄХБ за духовний центр. Цього ж дня було обрано новий склад 
РЦ ЄХБ, куди увійшли: М. Батурин, Г. Вінс, С. Дубовий, М. Кондрашов, Г. Крючков, 
П. Румачик, М. Шаптала та П. Якименков. Вивели зі складу РЦ і навіть відлучили від 
церкви цього року О. Прокоф’єва та І. Пунка. 

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

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

У свою чергу робота з примирення між прибічниками різних духовних 
центрів ЄХБ мала певні успіхи. Так, зокрема, в 1970 р. у деяких місцях пройшли 
спільні богослужіння прибічників ВР ЄХБ і РЦ, на яких віруючі просили один в 
одного прощення й виражали бажання надалі працювати разом. Також окремі старші 
пресвітери відвідували групи прибічників РЦ і проводили з ними бесіди. Це сприяло 
поверненню частини «відокремлених» до своїх церков. 

5 червня 1971 р. оприлюднено заяву про початок роботи підпільного 
видавництва СЦ ЄХБ «Христианин», діяльність якого покликана була ліквідувати 
дефіцит релігійної літератури в СРСР. 

У 1971 р. уповноважені РСР в областях повідомляли про нову тактику 
опозиційних віруючих конфесії ЄХБ: вони великими групами відвідували 
зареєстровані громади, говорили з ними про єднання, роздавали літературу тощо. 
Такий підхід серйозно схвилював старших пресвітерів ВР ЄХБ в областях, а також 
уповноважених Ради. Вони назвали нову тактику СЦ тактикою «троянського коня» 
[ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 17. — Спр. 87. — Арк. 30 – 32]. 

З початком 1970-х рр. з’явився третій різновид євангельсько-баптистських 
церков — «автономні церкви». Незважаючи на завіряння керівництва цих 
автономних релігійних об’єднань про підтримку програми РЦ, остання негативно 
сприйняла їх існування, звинувативши в зраді та компромісі з владою. Вони були 
автоматично виключені зі складу СЦ ЄХБ.Упродовж другої половини 1960-х — 
першої половини 1970-х рр. особливо широкого розмаху набула петиційна кампанія. 
Іноземні засоби масової інформації опублікували низку документів: заяв, звернень до 
керівництва КПРС, радянського уряду, світового співтовариства. 

Аналізуючи діяльність прибічників РЦ ЄХБ, можна стверджувати, що рух 
церковних опозиціонерів вийшов за межі суто релігійної боротьби за вплив і владу в 
церкві. Ще у 1968 р. М. Бурдо в книзі «Релігійний фермент у Росії (Протестантська 
опозиція в радянській релігійній політиці)» писав: «Рух за реформу залишив сферу 
вузькоцерковного значення і посів місце в сучасній політичній історії СРСР» 
[Bourdeaux M. Religious Ferment in Russia. – London: Macmillan, 1968. – Р. 105]. 

Пройшовши всі інстанції радянської держави, не знайшовши правосуддя та 
захисту, віруючі церкви ЄХБ були змушені звернутися за допомогою до 
міжнародних правозахисних організацій. Радянські віруючі просили забезпечити їм: 
1) право на життя, працю та освіту; 2) право на свободу віросповідання; 3) право 
мирних зібрань; 4) звільнення всіх в’язнів, засуджених за Слово Боже, та їх 
реабілітацію; 5) батьківські права на виховання дітей до їх повноліття тощо. 

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

Події другої половини 1960-х - першої половини 1970-х років свідчать про 
те, що розмах релігійного дисидентського руху вийшов за межі, окреслені владою 
для релігійних організацій на початку 1960-х рр., і склав реальну загрозу іміджеві 
державної влади. РСР не очікувала зустріти таку стійкість та силу й усвідомила, що 
вже не може керувати цим процесом, а тому була змушена дещо послабити 

антирелігійний натиск. Таким чином, завдяки активній позиції представників 
СЦ ЄХБ, усі віруючі (і в першу чергу члени громад ВС ЄХБ) отримали більше 
свободи для релігійної діяльності. 

У другій половині 1970-х рр. віруючі СЦ змінили тактику проведення своїх 
зібрань. Замість організованих масових молінь у лісах вони почали їх проводити під 
виглядом (або з приводу) весіль, іменин, ювілеїв, річниць тощо. Одразу після з’їзду 
ВС ЄХБ у грудні 1974 р. РЦ заборонила своїм прибічникам погоджуватися на 
зустрічі та бесіди з служителями ВР ЄХБ, відвідувати богослужіння зареєстрованих 
церков, проводити свої богослужіння в приміщеннях зареєстрованих громад, 
реєструватися тощо. З 1977 р. остаточно припинено пошук примирення та 
порозуміння між ВР ЄХБ і РЦ ЄХБ. Остання категорично відмовилася від будь-яких 
переговорів з представниками зареєстрованих громад. Така різка зміна лінії 
поведінки призвела до посилення відцентрових рухів поміж самих опозиціонерів, і 
навіть зачепила особисті позиції та переконання окремих членів РЦ. 

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

До нового складу РЦ ЄХБ, обраному в 1976 р., знову ввійшло 10 осіб, але не 
всі вони були на волі. Членами Ради стали: І. Антонов, М. Батурин, Г. Вінс, 
К. Крекер, Г. Крючков, Д. Міняков, П. Румачик, М. Хорєв, М. Храпов і М. Шаптала. 

З середини 1970-х рр. протиріччя й боротьба РЦ з ВР ЄХБ відступають на 
другий план. Найбільшого значення для опозиційної церкви ЄХБ набуває підпільне 
видавництво «Христианин», на конспіративність якого спрямовані великі кошти та 
матеріальні засоби. У 1979 р. з метою налагодження релігійної освіти дітей РРВ ЄХБ 
зініціювала створення літніх дитячих пересувних таборів. 

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

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

З середини 1970-х рр. пом’якшено державну політику щодо віруючих 
церкви ЄХБ, обмежено крайні форми тиску на громади. Починаючи з 1976 р., різко 
зменшилася кількість арештів, репресивних санкцій щодо віруючих. 

Підписання Радянським Союзом у 1975 р. Заключного акту 
загальноєвропейської наради в Гельсінкі й низки інших міжнародних угод, 
прийняття в 1977 р. нової Конституції СРСР, а в 1978 р. — нової Конституції УРСР 
породили сподівання на те, що ставлення до релігії зміниться на краще. Тісні 
міжнародні зв’язки релігійних об’єднань змушували РСР при РМ УРСР йти на 
поступки віруючим задля підтримки міфу на Заході про свободу віросповідання в 
СРСР. Затверджене 1 листопада 1976 р. Указом Президії ВР УРСР «Положення про 
релігійні культи в Українській РСР», дещо пом’якшуючи законодавчий тиск на 
релігійні об’єднання, у той же час не змінювало стратегію ставлення держави до 
церкви. 
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сприяла розвитку правосвідомості в середовищі конфесії ЄХБ. Рівень юридичної 
грамотності прибічників РЦ ЄХБ був вищим, ніж в освіченої частини радянського 
суспільства. Прибічники РЦ стали борцями за громадські права. Багаторічний 
колективний спротив владі заради духовної незалежності виробив міцну 
громадянську позицію та розвинув почуття власної гідності й солідарності. 

Слід відзначити й інший бік конфронтації опозиційних віруючих церкви 
ЄХБ з органами державної влади. Найбільш активні лідери СЦ часто спеціально 
провокували ексцеси та зіткнення, виклично порушуючи порядок у громадському 
транспорті, проводячи голосні молитовні зібрання в парках, зонах відпочинку тощо. 
Як наслідок, багато звичайних віруючих часто ставали жертвами амбіцій окремих 
релігійних діячів, які боролися за владу та вплив на людей, за славу. Щирість і 
стійкість часто підмінювали свавільними інтригами, демонстрацією ворожості до 
суспільства, «зовнішніх» людей, що, поза сумнівом, викликало втручання 
правоохоронних органів. І все це на тлі безпрецедентної атеїстичної пропаганди в 
засобах масової інформації, які підбурювали атеїстів до більш рішучих дій боротьби 
з віруючим населенням країни. 

Середина 1980-х рр. не стала винятком у цілеспрямованій політиці 
радянської держави: якщо не ліквідувати, то хоча б «одержавити» релігію. Це чітко 
засвідчують стосунки між владою та віруючими. Якщо у взаєминах з ВР ЄХБ був 
більш-менш повний консенсус, то відносно СЦ активно включали всі механізми 
репресивно-каральної машини. Поміж них — розгони богослужінь, штрафи, 
адміністративні арешти на 5, 10 чи 15 діб, неправдиві протоколи та акти, конфіскації 
майна, кримінальні справи, арешти, суворі вироки часто за вигаданими 
звинуваченнями, важкі умови утримання у в’язницях і таборах (там віруючих били, 
мучили шляхом необґрунтованого переведення до штрафного ізолятора та 
приміщення камерного типу, позбавляли передач, побачень, отоварювання грошей 
тощо). Практикували також фабрикування за вказівками органів КДБ нових 
кримінальних справ на віруючих церкви ЄХБ, які перебували в місцях позбавлення 
волі, попередню підготовку лжесвідків із судимих кримінальних злочинців (за їх 
свідченнями в’язні-баптисти отримували нові терміни) тощо. 

Перш за все владні структури переслідували керівний орган опозиційної 
церкви — РЦ ЄХБ. Зокрема, у 1985 р. посилили розшук голови РЦ Г. Крючкова, 
котрий здійснював керівництво у важких умовах, далеко від дому та сім’ї. Майже 
увесь склад РЦ ЄХБ упродовж 1985 – 1986 рр. перебував у в’язницях, таборах чи на 
засланні. Тих, чий термін ув’язнення закінчувався, не звільняли; їм продовжили 
терміни за сфабрикованими кримінальними справами. Така доля спіткала 
І. Антонова, М. Батуріна, Я. Іващенка, О. Козорєзова, Г. Костюченка, В. Маркевича, 
Д. Мінякова, П. Ритікова, П. Румачика, Я. Скорнякова, М. Хорєва. 

Упродовж 1985 р. особливо жорстоких гонінь зазнала РРВ ЄХБ, яку 
складали багатодітні матері, чоловіки котрих були неодноразово засуджені за віру в 
Бога до різних термінів позбавлення волі. Діяльність РРВ не можна назвати 
підпільною. Це видно хоча б з того, що її представники відкрито подавали 
клопотання на ім’я керівників країни про нормалізацію відносин між атеїстичною 
державою та церквою ЄХБ шляхом припинення незаконних дій щодо віруючих з 
боку представників органів влади і на місцях, і в центрі. Рада отримувала копії 
листів-клопотань, телеграм і термінових повідомлень від віруючих, а оригінали заяв 

останні направляли безпосередньо в центральні та місцеві органи влади. Усі такі 
заяви Рада вміщувала в «Бюллетенях Совета родственников узников ЕХБ». 

Лише офіційне проголошення курсу на перебудову радянського суспільства 
та спроби запровадження гласності М. Горбачовим спочатку пригальмують, а на 
кінець 1988 р. остаточно припинять репресії за релігійною ознакою. В усіх 
документах РЦ ЄХБ періоду горбачовської «перебудови» постійно наголошено на 
тому, що не можна зупиняти роботу з пробудження зареєстрованих і 
незареєстрованих церков. Потрібно й далі продовжувати взаємодію з ними, нести до 
них «Братские листки», «Сообщения», журнали духовно-настановчого характеру, 
Євангелія, надруковані підпільним видавництвом «Христианин», збірки духовних 
пісень, молитися за них тощо. 

Віруючі, які належали до різних спілок ЄХБ, не завжди тільки ворогували 
між собою. Існувало багато прикладів, коли прибічники РЦ і РРВ, працівники 
видавництва, їхні лабораторії та друкарські пункти знаходили сховище в друзів із 
зареєстрованих громад ВС ЄХБ. Декого з прибічників ВР через їх допомогу 
незареєстрованим громадам покарали відлученнями та роками ув’язнення. 

Перший після гонінь з’їзд СЦ ЄХБ, з деяких міркувань названий 
Всесоюзною нарадою, відбувся в Ростові (РРФСР) у 1989 р. На ньому з новою силою 
вибухнули подальші розколи в середовищі СЦ, що значно ослабить колись міцне й 
згуртоване братство незалежних громад. 

За офіційною статистикою, на 1 січня 1989 р. у всесоюзному масштабі 
членів ВС ЄХБ налічувалося 237 170, громади СЦ ЄХБ нараховували 15 308 осіб, а 
до автономних церков ЄХБ належало 7 773 віруючих [Информационный 
бюллетень. — 1989. — №1]. М. Бурдо називав цифру віруючих СЦ у 100 000, 
ураховуючи сюди незареєстровані та зареєстровані автономні громади й групи 
віруючих, а також дітей, які відвідували молитовні зібрання. Проте, ця цифра, 
зважаючи на підпільний і нелегальний їхній стан, є також лише гіпотетичною 
[Bourdeaux M. Gorbachev, glasnost and the gospel. – London, etc.: Hodder & Stoughton, 
1990. – Р. 129]. 

Станом на 1 січня 1991 р. в Україні нараховувалося 1 062 громади ЄХБ під 
керівництвом ВР ЄХБ і зареєстрованих церков на автономних правах, а також 
обліковувалося 73 громади СЦ ЄХБ, керівним духовним центром яких була РЦ 
[Історія християнської церкви на Україні: Релігієзнавчий довідковий нарис / Редкол.: 
О. С. Онищенко (відп. ред.) та ін. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 97]. 

Здобута релігійна свобода у ході перебудови радянського суспільства 
поставила РЦ перед великим колом проблем. Після 1988 р., коли на волю вийшов 
останній в’язень церкви ЄХБ, у середовищі віруючих СЦ запанувала розгубленість. 
Зненацька виникло багато питань: про ставлення до зареєстрованих братів і сестер, 
одновірців за кордоном, духовну освіту, внутрішній порядок, духовну дисципліну 
тощо. У цій ситуації стало очевидним, що Г. Крючков був не зацікавлений у 
підготовці добре освічених проповідників — мабуть, тому, що вони могли б піддати 
критиці його диктаторський стиль керівництва. Виникли глибокі протиріччя щодо 
сутності громади: наскільки вузькою та закритою вона повинна бути, наскільки 
далеко може сягати свобода євангелізації, чи варто її відхиляти, наскільки суворою 
зберігати надалі виниклу в умовах переслідувань і необхідну тоді для виживання 
дисципліну окремих членів громад та громад у цілому, чи можливе її пом’якшення. 

Також постало питання про відносини з братами на Заході: у США — з 
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Г. Вінсом і його організацією допомоги, у Німеччині — з емігрантськими 
менонітсько-баптистськими організаціями. Брати на Заході закликали до повної 
відкритості, вони вимагали визнання їх права контролю над товарами й грошима, які 
з 1989 р. як допомогу поставляли незареєстрованим громадам. Цю вимогу різко 
відхилив Г. Крючков, П. Петерс й інші керівники РЦ. Такий контроль звісно ж 
підірвав би авторитет Г. Крючкова, тому він розцінив його як недовіру щодо себе. 
Навіть у найменшій відкритості Г. Крючков бачив небезпеку розмивання та 
релятивації усіх збережених за роки переслідувань духовних цінностей. А це, на його 
думку, через «інфіковані плюралізмом західні уявлення» ставить під питання 
міцність і внутрішню дисципліну громад. Тому РЦ ЄХБ зайняла відносно Заходу 
різко негативну позицію, вважаючи, що він принесе зло та пороки 
дехристиянізованого західного світу. 

Уже в 1993 – 1994 рр. відбудеться серйозний розрив між жорстко 
налаштованим ядром РЦ на чолі з Г. Крючковим (він традиційно намагався зберегти 
притаманні підпіллю форми релігійного життя та яскраво виражені диктаторські 
структури) і тими громадами, які боролися за внутрішню свободу, автономію 
окремих громад (конгрегаціоналістський принцип) у поєднанні з баптистським 
принципом координуючого, а не централістсько-диктаторського керівництва. 

Після розпаду СРСР СЦ ЄХБ зберегла свою структуру в межах колишнього 
Союзу й з часом була перейменована на Міжнародну спілку церков ЄХБ (МСЦ 
ЄХБ), яка донині об’єднує євангельських християн-баптистів країн СНД, Балтії, а 
також еміграції (США, Канада), котрі не бажають і далі реєструватися в органах 
влади. Нині до МСЦ ЄХБ входить 15 об’єднань: Сибірське, Середньоазійське, 
Уральське, Північне, Московсько-Приволзьке, Курсько-Рязанське, Білоруське, 
Кавказьке, Київське, Західне, Харківське, Донецьке, Одеське, Модавське, 
Американське. До братства належать 2 964 церкви й групи віруючих, біля 68 тисяч 
членів релігійного об’єднання, понад 10 тисяч молодих людей і 40 тисяч дітей 
[Братское послание служителей Международного совета церквей ЕХБ // Братский 
листок. — 2008. — №4. — С. 1-2]. Братство має такі духовні відділи: благовістя, 
роботи з молоддю, виховання дітей, видавництва літератури, музично-хоровий, 
історико-аналітичний, міжнародних зв’язків, заступництва, біблійні курси. 

Щодо ставлення МРЦ ЄХБ до євангельсько-баптистських спілок, які 
утворилися після розпаду ВС ЄХБ, то воно залишається незмінним — їх духовний 
стан визначається не найкращим чином. 

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

Таким чином, як бачимо, незалежна Україна отримала в спадок від 
Радянського Союзу розділене на кілька частин, часто антагоністично налаштованих 
одна проти одної, братство віруючих ЄХБ. Мова про якесь об’єднання між ними уже 
навіть не ведеться. 



Закінчення. Поч. 2-й стор. обкладинки.
Духовного Управління мусульман Криму -  960. В Україні діє 7 духовних навчальних закладів мусульман (262 слухачі), друкується 7 
хніх газет; працює 125 п’ятницьких шкіл. Іудаїзм має нині у нас сім течій, що налічують 270 громад. Існує 7 іудейських навчальних 
закладів (207 слухачів), друкується двадцять дев’ять періодичних видань.

Набули поширення в Україні новітні релігійні течії і напрямки. На початок 2010 року вони мали в країні 1989 своїх організацій, 
що становить 5,65% від всієї релігійної мережі країни. Серед них насамперед помітними є організації різних харизматичних напрямків 
(1476). Найбільшою серед них є Церква Повного Євангелія (655). Харизмати є переважно в східних та південних областях України. Діє 
також Новоапостольська церква (59 організації), Церква Ісуса Христа Святих останніх днів -  мормонів (55), Церква Христа (118). Дещо 
стабілізувалися неоорієнталістські течії -  Товариство свідомості Крішни (48 організацій), буд дисти (57). Є 52 організації інших орієн- 
талістських течій. Функціонує сто двадцять чотири організації' різних рідновірських напрямів, зокрема 54 -  РУНВіри.

Серед малочисельних релігійних спільнот України варто назвати Вірменську Апостольську Церкву, яка має 28 громади. Центр 
церкви, очолюваний архиєпископом Гришрісом, знаходиться у Львові. Відрадно, що вже 13 громад мають караїми.

У 2010 р. загалом продовжували розбудову своєї мережі православні Церкви, що подеколи виливалося в колізії між ними, взаємні 
переходи громад. Якщо Київський Патріархат десь на 280 одиниць збільшив свою організаційну мережу, а УПЦ МП -  на 478, то маємо 
зменшення на 21 громаду УАПЦ чому сприяють внутрішні чвари в цій Церкві. На 80 організацій зросла мережа греко-католиків, на 18 
-  римо-католиків. Загалом же маємо вже насичення парафіями УГКЦ та РКЦ західного регіону країни. Інтенсивне зростання мережі 
протестантських спільнот дещо уповільнилося, але маємо за рік збільшення їх на 164 релігійні організації (в 2005 році - майже на 400). 
Тут помітний приріст мали євангелісти і адвентисти (по 44 організації). Єговісти офіційно поповнилися лише однією громадою. 
Призупинилося зростання громад мусульман в ДУМ Криму (було 959 - стало 960). Продовжуються конфлікти між окремими течіями в 
іудаїзмі та ісламі. Зокрема об’єднанюю в 2009 році ДУМК, ДЦМУ, ДУМУ Умма та Київського муфтіяту протистоїть ДУМ України, 
очолюване Ахмедом Тамімом. З нових течій успіх в поширенні мають деякі харизматичні спільноти. Зокрема Церква Повного Євангелія 
зросла на 42 організації'. А ось неоязичники та неоорієнгалісти загалом стабілізувалися у своєму рості. Останні навіть дещо зменшу
ються. Розширення загальної мережі духовних навчальних закладів в році мінімальне (на 3), видрук газет і часописів на тій же цифрі 
(277), монастирів стало на 7 більше, а насельників лише на 57.Православні і греко-католицька Церкви не прагнуть до розширення 
недільних шкіл (маємо навіть зменшення їх), але прагнуть за рахунок держави залучити до себе молодих парафіян, протизаконно (до 
речі, при підтримці Міносвіти і його управлінь) вводячи у державну школи викладання християнської етики, яке постає своєрідною 
формою катехізації й викликає невдоволення з боку навіть інших християнських конфесій, зокрема протестантів і харизматів, не гово
рячи вже про мусульман, іудеїв та рідновірів, а тим більше -  вільнодумців. УГКЦ в галицькому регіоні стала фактично тоталітарною 
спільнотою. На це прагне УПЦ МП на півдні і сході країни. Останньому сприяє діяльність її біляцерковних братських структур, що 
спекулюють на політичних проблемах буття України. Відносини між конфесіями і Церквами в 2009 році загалом буж толерантні, хоч 
подекуди м аж  місце протистояння між православними різних церков із-за володіння храмами. Цьому сприяла підтримка, навіть сило
вими методами, Церкви МП з боку лівих партій і навіть міліцейських структур. В році відбувся візит в Україну Патріарха Московського 
Кіріла, який прагне будь-як утримати в лоні Московсько-Православної колоніальної імперії УПЦ МП. Своїм приїздом він фактично 
агітував за обрання Президентом країни В. Януковича. В УГКЦ проникла група самозваних єпископів, які угвориж свій Синод і праг
нуть, розколюючи цю Церкву і формуючи невдоволення її главою кардиналом Любомиром Гузаром, перебрати на себе керівництво нею. 
Незрозумілим є фінансування як цих «єпископів», так і тих „козачків-бойовиків”, які з’являються туг-як-туг, якщо десь православна 
громада виявить намір перейти з Московського до Київського Патріархату. Останній сподівався на його підтримку з боку держави, 
Президента В.Ющенка, а відтак практично не розвивав свій братський рух, не актуалізував у розпочатому в 2009 році переговорному 
процесі з УПЦ МП ті риси, які характеризують власне Українське Православ’я, зокрема демократичність, соборноправність та ін. Дещо 
напруженим є релігійне життя в Криму, зокрема у відносинах московсько-православних і кримотатарських мусульман, останніх -  у 
своєму ж середовищі з ваххабітами, десь біля 40 громад яких є вже в АРК. М аж  в році 2009 фактично повне відсторонення УПЦ МП 
від ідеї розбудови Помісної Православної Церкви України, хоч В.Ющенко й актуалізував цю проблему, мав зустрічі з керівництвом УПЦ 
МП і УПЦ КП. УПЦ МП шукає шляхи поєднання з УАПЦ, а остання все більше дистанціюється від УПЦ КП. Держком України у 
справах національностей і релігій в 2009 році очолив колишній пастор ЄХБ Ю.Решетніков. Не вирішеними для Церков залишижся 
питання ресшіуції церковних споруд і церковного майна, хоч держава демократизувала процес одержання релнійними спільнотами 
земельних ділянок, вирішила питання зменшення високих податків, оплати релігійними організаціями комунальних послуг тощо. Певні 
парламентські кола України все частіше прагнуть дещо політизуваж релптйне життя країни. Проросійськи зорієнтовані православні 
організації Півдня і Сходу країни Церкви Московського Патріархату все активніше заявляють про своє несприйнятгя Української 
Увтокефалїї, йдучи у вирішенні цього питання навіть на протистояння із керівництвом Церкви. За фінансові махінації притягнуто до 
судової відповідальності пастора Церкви «Посольство Боже» Сандея Аделаджу. Засновниця Великого Білого Братства Марія Деві 
Христос об’явилася в Москві, де вона під ім’ям Вікторії Преображенської постає навіть відомим діячем містичного мистецтва. Загалом 
форма оприлюднення статистики релігійної мережі України, до якої вдається Держкомнацрелігій, нині така, що вона не дає можливості 
^слідкувати конфесійні зміни в стані протестантських спільнот і неорелігій. Відтак маємо статистику для статистики, а не для шибин- 
ного вивчення релігійних процесів і тенденцій на теренах України. Неодноразові спроби внести до Верховної Ради проект нового Закону 
про свободу совісті, як і інших законодавчих актів, пов’язаних з релігійною сферою, завершуважся невдачею. Якщо й бути прийняті 
Деякі державні акти на користь релігійних організацій, зокрема із земельними наділами, пілшвим оподаткуванням комунальних послуг,
110 завдяки діяльності уряду Юлії Тимошенко.

Доктор філософських наук, 
професор Анатолій КОЛОДНИЙ



ВИДРУК ІО-ТОМНОЇ «ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ»
ЙДЕ ДО ЗАВЕРШЕННЯ

Вийшов у світ довгоочікуваний восьмий том «Нові релігії України». Книга велика не 
тільки за обсягом, а й за інформаційним наповненням. В ній вміщено описання понад 
п’ятидесяти нових, як для України, конфесій, які наявні нині на її теренах. Ці течії різні 
за своїм релігійним змістом, за організаційним виявом. Деякі мають в Україні більше 
сотні своїх громад, а деякі обмежені одним-двома їх утвореннями. Деякі мають тисячі 
своїх послідовників, а в деякі - лише декілька десятків. В книзі показано, що неорелігії 
не є якимсь суто українським релігійним явищем. Всі релігії колись з ’являлися як нові 
конфесійні витвори на тілі вже існуючих. Майже всі з  описаних в томі неорелігій 
привнесені в Україну із зарубіжжя. Своїм домашнім витвором ми маємо хіба що різні 
рідновірські течії і славнозвісне, але вже зникле, Велике Біле Братство. По-різному 
поширені неорелігії на українських теренах. Вони «полюбляють» переважно ті регіони, 
де надто слабке підгрунтя так званих традиційних церков. Неорелігії постають пере
важно як молодіжні релігійні утворення. З а  формою своїх богослужінь, функціональними 
виявами вони більше імпонують молодому віруючому. В  книзі аналізуються мотиви 
сприйняття нових релігій при їх виборі у так званому релігійному супермаркеті. Цей 
вибір частіше є випадковим. Наявні в Україні нові релігійні течії прийнято поділяти на 
неохристиянські, неоорієнталістські та рідновірські (подеколи їх називають ще неоязич- 
ницькими). Автори текстів про них є або безпосередніми носіями цих релігійних 
традицій, або ж писали їх на основі безпосереднього спілкування з їх послідовнииками. 
Це виключило спотворення при описанні їх віроповчального і обрядового змісту, їх 
історії і способу діяльності. В  текстах відсутня упередженість до тієї чи іншої конфесії, 
їх оцінки з  точки зору того чи іншого віросповідання, яке при цьому поставало б як 
єдиноістинне. Зберігаючи рівне ставлення до всіх поданих конфесій, процес оцінки 
релігійних новотворів ми залишили за читачем. Тому у нас не знайдете пустозвонних 
бовкань типу тоталітарні чи деструктивні секти. Тією чи іншою мірою це характеризує 
всі релігії, в тому числі й традиційні. Ми будуємо в Україні громадянське суспільство, в 
якому кожна людина є суверен своєї долі, а відтак її релігієвибір є її особистою справою. 
Це право чітко зафіксоване в Конституції України, її правових документах положенням 
про свободу віросповідань. Ми радимо у міжконфесійних відносинах керуватися не 
прагненням облити якимсь брудом інші конфесії, в тому числі й нові, а принципом: я 
доведу істинність саме свого релігійного світобачення і цим самим висловлю своє 
відношення до інших. В такий спосіб, гадаємо, можна забезпечити толерантність 
міжконфесійних відносин. Редакційна колегія видання не всі існуючі в Україні релігійні 
меншини відносить до нових релігійних течій. Значна частина з них описана в 7 томі 
видання «Релігійні меншини України», який буде видрукуваний в цьому році.

Головний редактор 8-го том у  проф. А .К О Л О Д Н И И
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