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«ГЕЙ, ХТО В ЛІСІ, ОЗОВИСЯ ! » 
(або куди діваються релігієзнавці і хто їх опікує) 

Шановні друзі ! Я в релігієзнавстві понад 50 років. Прийшов до нього, ще будучи 
студентом другого курсу філософського факультету Київського університету ім. Шевченка. За ці 
роки прийшлося пережити етап змін оцінок релігійного феномену, стати «своїм» для багатьох 
конфесій. Я і очолюване мною Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ сповідуємо у нашій 
професійній роботі принцип позаконфесійності (особисте життя – то сфера конфесійного вибору 
кожного зокрема). Тому у своїй діяльності ми виходимо на визнання і активне обстоювання 
свободи віросповідань. Кожна із сущих в Україні конфесій – незалежно від її історії, кількісних 
показників, територіального розселення, особливостей віроповчання і обрядового діяння тощо – 
нами визнається як повноправний суб’єкт релігійного життя країни. До нас у Відділення майже 
щодня заходять представники різних конфесій – інколи, щоб вирішити якесь питання, а частіше 
просто з метою самозасвідчення свого буття в Україні. Вони знають, що, сповідуючи принцип 
рівності конфесій, ми у якийсь можливий незручний для них час надамо їм підтримку і пораду. 
Багатьох наших співробітників (може за винятком молодих) знають в конфесіях, бо ж у нас ще 
наявна й внутрішня спеціалізація в кураторстві наукового вивчення певних релігій. 

Релігієзнавець має бути особою фанатичною у сферах своєї професійної діяльності. Ось 25 
травня ВАК ухвалив рішення про присвоєння наукового ступеня кандидата філософських наук 
нашому молодому науковому співробітнику Відділення Дмитру Базику. Він є людиною дещо 
фанатичною у своєму дослідницькому конфесіовиборі. Працюючи над своєю дисертацією, Діма 
(так ми його ще називаємо) побував на зібраннях різних рідновірських конфесій, святкував з ними 
їхні свята, спілкувався з вірянами всіх конфесійних спільнот рідновірів. Я не вірю в те, що Діма 
колись з тих чи інших причин звабиться на інший, не релігієзнавчий труд. У Відділенні працює 
Ольга Володимирівна Недавня. Вона також фанатично заангажована на релігієзнавство, а у своїй 
вузькій спеціалізації в ньому – на католицизм. Із-за її допитливості навіть до дрібничок у Венеції, 
ми в Італії запізнилися навіть на один конференційний захід. О.В. можна було б змінити місце 
роботи на вищеоплачувану, але вона настільки фанатично закохана в релігієзнавство, що заявляє, 
що можна жити й з тим, скільки мені платять лиш би займатися своєю улюбленою справою. 
Науковець не лише себе повністю віддала релігієзнавству, а й з дитячих років до нього приваблює і 
свою донечку.  

Я міг би тут подібне сказати й про інших моїх співробітників, але тоді мені зададуть 
питання: для чого це? Я колись ввів таке поняття як релігієзнавчий патріотизм. Не 
розшифровував його, але даремно. Давайте згадаємо, у скількох університетах у нас готують нині 
професійно релігієзнавців. Київ (ім. Шевченка, Києво-Могилянка й університет ім. Драгоманова), 
Франківськ, Луцьк, Львів, Чернівці, Донецьк, Одеса… На днях дізнався, що навіть в 
Дрогобицькому педуніверситеті є така спеціалізація, бо ж вони якось безпардонно навіть за 
наказом Міносвіти зробили мене там головою атестаційної комісії. Відтак щороку із вузівським 
дипломом ми випускаємо у світ більше сотні релігієзнавців. А ще й релігієзнавчі дисертації 
захищають не менше двох десятків пошуківців! До того ж, у кожному вузі (в тому ж Києві) 
викладає цей предмет принаймні одна особа. А скільки тут ще маємо релігієзнавців!? 

Але біда в тому, що для багатьох із названих категорій релігієзнавство постає не 
улюбленою справою, а просто засобом до існування. Переважна більшість з них мертві для 
живого релігієзнавства. Попробуй відшукай їх, а тим більше - збери на якийсь релігієзнавчий 
захід. Базиків і Недавніх у нас ой як мало! Українська Асоціація релігієзнавців щороку проводить в 
столиці і областях не менше десятка різнотемних конференцій. На них зустрічаю вже більше 
десятка років майже повсемісно одних і тих же осіб. Проводимо в Києві конференції. У залі не 
багатолюдно. І це при тому, що в одному університеті ім. Шевченка маємо біля сотні студентів 
релігієзнавчої спеціалізації, десь нібито 30 аспірантів і до десятка викладачів. Де ж вони? Можуть 
сказати про погану інформованість про релігієзнавчі заходи. Може і це є, але ж організатори 
конференцій чи інших заходів не можуть мати особистий зв’язок із кожним з тієї ж сотні. Певне, 

що вони самі мали б регулярно цікавитися, де й що проводиться і відбувається. Доброї пам’яті 
В.Суярко ще був єдиним, хто представляв на релігієзнавчих заходах релігієзнавців Шевченкового 
університету. Інших – студентів, викладачів, аспірантів – все це чомусь не цікавить. 

Пропаганді заходів релігієзнавчого і релігійного життя міг би слугувати ще наш 
релігієзнавчий часопис-шомісячник «Релігійна панорама». Там регулярно друкуються інформації 
про релігієзнавчі заходи. Але ж при порівняно мізерній сумі передплати на часопис (56 грн річно), 
його мало хто із зазначених категорій релігієзнавців має. Наклад десь у 400 примірників говорить 
сам про себе. Часопис оперативно інформує про релігійне життя України і світу поконфесійно, про 
нові релігієзнавчі видруки, стан релігійного життя в регіонах і особливості всіх в Україні сущих 
конфесій (описано вже біля 120). Проте він чомусь наших релігієзнавців не цікавить. А варто його 
мати кожному викладачеві релігієзнавчих дисциплін. Читати лекції не на інформованості про 
релігійне життя десь минулих століть, а сьогоднішнього дня – ось що важливо для викладача-
релігієзнавця. Без журналу тут йому не обійтися. 

Чи знає сучасний професійний релігієзнавець новітні видруки монографій, брошур, 
збірок, часописів, підручників, навчальних посібників із фаху? Чи знає він, що тільки у Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ за останні 12 років має (не рахуючи статей) більше 300 названої форми 
видруків із фаху? Чи знає він нашу капітальну працю «Академічне релігієзнавство», десятитомник 
«Історія релігій в Україні», квартальник «Українське релігієзнавство» (вже є 53 випуски), річник 
«Релігійна свобода» (вже 15 чисел), 12 книг християнського циклу та ін.? Певно що ні, бо ж мало 
хто звертається до нас з питанням: де можна придбати? 

Щороку наші релігієзнавчі спеціалізації випускають у світ не менше ста у магістерському 
чи кандидато-науковському форматі релігієзнавців. А чи цікавляться ті, хто їх випускає, їх 
наступною долею? Тим, де вони працюють, чи за фахом і з якими проблемами зіткаються у своїй 
роботі? Скоріше, що ні. Випускати випускаємо, але кількість професійних релігієзнавців фактично 
не збільшуємо. Дивним виглядає ще й те, що часто навіть в державних органах на посадах тих, хто 
веде релігійні питання, працюють аматори від релігієзнавства, а не фахівці. Викладають у вузах 
релігієзнавство частіше ті, хто також не має відповідної фахової підготовки. В газетах в ролі 
кореспондентів з релігійної тематики постають ті, хто про релігійні процеси може висловлювати 
судження хіба що на рівні якихось сенсаційних подій. Так, Білого Братства вже десь п’ять років 
взагалі немає в Україні, а про нього пишуть ще у змісті початку дев’яностих років м.ст. 

Відтак де може працювати випускник релігієзнавчої спеціалізації? Наукова робота в 
академічних установах, викладання релігієзнавчих дисциплін у різних формах навчання, сфера 
державних служб, видавнича і перекладацька діяльність, кореспондентська робота в різних 
формах ЗМІ, менеджером у релігійних офісах, сфера благодійності, організація релігійного 
туризму і екскурсійна діяльність по релігійних об’єктах… Цей перелік можна було б продовжити. 
Але чомусь в кожній із названих сфер мало працює випускників нашої спеціалізації. 

Хто мав би зайнятися долею релігієзнавців? Певною мірою наша Українська Асоціація 
релігієзнавців. В минулому саме вона добилася того, що навчальний курс з релігієзнавства 
залишився у вузах серед обов’язкових дисциплін. Нині, коли є вже вузівські релігієзнавчі 
факультети і кафедри, від них залежала доля цього курсу. Але вони виявили якусь байдужість до 
його обстоювання. А даремно! Навіть митрополит РПЦ Філарет, про що свідчить видрукуване в 
цьому числі його інтерв’ю, визнав його значимість і необхідність збереження в навчальних планах. 
По-галичанському клерикально налаштований вже покійний як міністр Вакарчук міг знехтувати 
релігієзнавством на користь богословія. Новий міністр скоріше дивиться на це дещо по-іншому. То 
ж діяти треба очільника релігієзнавсих посад, а не чекати, що за них це хтось зробить. Але тут 
треба, щоб і вони були патріотами релігієзнавства на зразок моїх давніх сподвижників в цьому 
професорів М.Заковича і П.Яроцького. 

 
Доктор філософських наук, 

професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

 
 
 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
3 і 4 квітня у всіх регіонах України у понад 16,5 

тисячах церковних будівлях відбулося 
святкове богослужіння з нагоди свята 
Пасхи. За даними МВС, у святкуванні взяло 
участь 10,9 млн осіб. Характерно, що в 
цьому році це свято відзначали в один день 
всі християнські конфесії. Найчисельніші 
богослужіння відбулися у Львівській (понад 
1,6 млн осіб), Дніпропетровській (понад 987 
тис.), Закарпатській (понад 790 тис.), 
Тернопільській (700 тис.) областях. У 183 
культових спорудах богослужіння відбулося 
почергово. Порядок і спокій забезпечувало 
31,8  тис. співробітників міліції і понад 1,4 
тис. військовиків внутрішніх військ. Грубих 
порушень громадського порядку не зафіксовано. Для порівняння: в Росії у 
святкування взяло участь десь 8 млн осіб у понад 20 тисяч богослужбових 
будівлях. 

Міліція може охороняти ув’язнених, обмежуючи в такий спосіб їх 
спілкування зі світом, а може й охороняти подібно ув’язненним декого з 
державних діячів, обороняючи їх від світу. Такою виявилася поїздка 
Януковича і його Ко до Львова. Кордон виставлених пощометрово 

міліціонерів, засекреченість маршруту поїздки 
кортежу вулицями Львова, входження Януковича і 
Ко до Львівської політехніки практично з 
«чорного ходу», ізоляція Януковича і Ко від 
кореспондентів та ін. – ось  якою була свобода 
Президента у Львові. Склалося враження, що до 
Львова стягнули міліціонерів ледь не зі всього 
Сходу України, щоб гарантувати неможливість 
наближення простолюду до особи Януковича, 
який при цьому прагнув подавати себе за 
Президента всієї України. Відтак Янукович у своїй 

країні почувається як на чужій землі. Може воно й так, бо ж обраний він 
всього 30% виборців. Шкода, що Янукович ще не побачив спеціально 
розіграний зустрічаючими спектакль, діючими особами якого були Цар 
Медвідь, Вітька Ялинкович, Калян Хазаров, Діма Собачник та Анька 

Розводчиця. Звучав вірш: «Хохол Вітька на поклон// К царю-батюшке 
пришѐл.// «Вот Вам Крым, труба вам вот, // Завтра продадим народ». 
Креативно поставилися до візиту Януковича молодорухівці: вони 
принесли до забору Львівського Політеху обвитий червоною траурною 
стрічкою ялинковий поминальний вінок. При цьому молоді борці за 
українську Україну мали гасла: «Янукович – наша ганьба!», «Янукович – 
зрадник України!», «Зека – геть!» та ін. («Газета по-киевски» і «Газета по-
українськи». – 28 травня). 

Беріївські методи роботи державних органів відроджуються в Україні. У 
відкритому листі до громадськості ректора Українського Католицького 
Університету отця Бориса Гудзяка говориться, що до нього приходили 
працівники Служби безпеки «у справі студентів». Сбушник наголосив 

ректору, що студенти, звичайно, мають 
право протестувати, однак адміністрація 
університету повинна їх застерегти: тих, 
хто візьме участь у протиправній 
діяльності, притягнуть до відповідальності. 
Протиправна діяльність, за роз’ясненням 
спецслужбіста, включає в себе не тільки 
акти насильства, а й, наприклад, пікети, що 
блокують доступ до робочих місць 
державних службовців, інші протести, які 
не одержали санкції влади.  Сбушник 
поклав перед ректором листа на його 
адресу, попросив підписати й хотів його 
забрати (щоб сліди тиску замести). Ректор 
відповів, що оскільки лист адресований 
йому, то він має залишити його або ж хоч 

його копію в університеті. Гудзяк сказав, що лише за цих умов лист буде 
підписано. Вищі начальники телефоном порадили молодшому сбушнику 
лист не лишати. Отець-ректор від підписку його відмовився. Проректор 
університету, колишній в’язень комуністичного режиму Мирослав 
Маринович стурбований поверненням берієвських методів роботи до 
Українських Спецслужб. (Україна молода. – 26 травня). 

Державна мова у богослужбовій практиці і 
в діловому мовленні для багатьох 
сущих в Україні конфесій, здобувши 
державну реєстрацію, чомусь не є 
обов’язковою. Виникає відразу питання: 
чому? 1. Україна окупована іншою 
країною, мовою якої й богослужать. 2. Богослужбовці зневажають народ 
країни, на теренах якої діє керована ними конфесія, бо  ж народ цей для 
них – лакеї, суб’єкти нижчої раси тощо, а відтак ці керовники не хочуть 
себе упослідити, принизити вживанням державної мови України. 3. 
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Богослужбовці і керівники сущих в Україні конфесій не мають достатніх 
розумових здібностей (згадаймо Азарова), щоб вивчити мову народу, 
серед якого здійснюють свої релігійні діянння. 4. Вони тимчасово керують 
своїми конфесіями й не бажають витрачати час на вивчення не своєї мови, 
бо ж знають, що скоро поженуть їх із займаних ними посад ті, для кого 
державна мова є рідною. 5. Можна не вивчати державну мову, бо ж 
помічники-лакеї тобі напишуть текст проповіді чи якогось богоповчання, і 
ти, як відчіпне, прочитаєш ними написане. 6. Можна знехтувати й 
мовними настановами Нового Завіту, зокрема його лінгвістичним твором 
– Першим посланням апостола Павла до коринтян, де сказано: «Як багато, 
наприклад, різних мов є на світі – і жодна з них не без значення. І коли я 
не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцю, а промовець – 
чужинцем мені» (14:10-11). «В Церкві волію п’ять слів зрозумілих 
сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою» 
(14:19). Складається враження, що керівництво більшості конфесій 
України, дещо грубо кажучи, плює на 10 статтю її Конституції і 
демонструють зневагу до українського національного відродження, яке 
наступило після більш як трьохсотлітнього перебування України в 
колоніальному російському пеклі, зневагу до українського народу взагалі, 
бо ж рідна мова є його душею (А.Колодний).  

В Чернівцях вирішили створити єдиний в 
Україні Біблійний сад, в якому хочуть 
зібрати всі 75 рослин, які згадуються в цій 
священній Книзі книг. Ідею підтримав 
ректор університету Степан Мельничук. 
До цього в університеті видру  кували 
книгу чотирьох авторів з означенного 
питання. Тут вперше класифікуються 
біблійні рослини за їх теологічним 
значенням і біологічними властивостями. 
Окрім часто згадуваного в Біблії 
винограду, тут будуть оливкові й ефірні 
рослини, навіть кріп і тмін. Із 75 згаданих 
в Біблії рослин понад 20 вже є в 
ботанічному саду університету (Факты.- 20 
травня). 

Із конфесійним насиллям Івано-Франківської освітянської адміністрації 
зіткнулися співробітники Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, коли 
поїхали автобусним маршрутом з ними по Європейських країнах. 
Ігноруючи те, що в бусі були представники різних конфесійних і 
світоглядних уподобань, вони (і насамперед начальник обласного 
управління) всіх прагнули загнати на греко-католицькі літургії. 
Елементарно слід знати, що православні не можуть бути на літургії греко-
католиків біля мощей Йосафата Кунцевича та й ще в соборі св. Петра у 

Римі. І ось знову читаємо у пресі, що в Івано-Франківську закінчення 
навчального року відзначають проведенням Євхаристійних з’їздів 
учнівської молоді у вигляді піших прощ з організації їх не Церквою, а 
освітянськими установами. В цьому році – до села Погоня – одного із 
паломницьких греко-католицьких центрів Прикарпаття. Це нібито на 
виконання угоди про співпрацю між Івано-Франківським 
міськвиконкомом, міським управлінням освіти та Івано-Франківською 
єпархією УГКЦ. А хіба в цій області не існують інші конфесії (і не лише 
християнські), діти яких навчаються в школах? Відтак і дітей із їх сімей 
будуть тарабанити на греко-католицькі прощі? А якщо раптом ні, то чи 
мислять управлінці, що не слід ділити дітей (а відтак і українців) за 
конфесійним принципом ще з їх шкільних років? Тупа конфесійна 
заангажованість приносить багато зла нашій країні. Ще Ісус Христос вчив: 
кесареве – кесарю, а Боже –Богу. Не освітянські організації, школи, а 
Церква в особі своїх різних конфесійних спільнот мають прилучатися до 
організації різних релігійних заходів. Ті форми, до яких вдаються на 
Івано-Франківщині з метою нібито прилучення молоді до християнських 
цінностей, працюють навпаки, бо ж вносять розбрат в суспільство в час, 
коли йому потрібна єдність (Експрес. – 21-23 травня). До нас дзвонять 
батьки дітей, які належать до інших конфесійних течій з обуренням: 
скільки такий глум може творитися? Дитина не може не йти разом з 
іншими, бо ж як на неї будуть дивиться, а дивляться якось узагальнююче, 
причисляючи лише себе до істинного християнства. Протестанти із 
Галичини жаліються на те, що їх дітей щоранку в школах спонукають 
молитися до Богородиці Діви, спонукають до тих обрядових дій 
(наприклад, хреститися), який в їх конфесії немає. Думається, що певне в 
заходах радянської влади щодо греко-католиків було зерно якоїсь істини, 
бо ж до такого насильницького діяння православні не вдаються. Певно із-
за цієї конфесійної настирливості у Східній Україні західняки не 
користуються якоюсь пошаною і любов’ю. У сфері релігійного життя 
управлінцям – і державним і церковним – треба діяти із здоровим 
розумом, відповідно до Конституції і Законів про освіту і свободу совісті, 
а не із сліпою, на емоціях зформованою вірою (А.Колодний). 

Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій вважають, що 
вживання нецензурних слів ще ніколи в Україні не мало такого 
масового характеру, як нині. Щоб зупинити цю «епідемію», Рада 
звернулася з відповідним закликом до вірян. Турбує те, що лихослів’я вже 
популяризують засоби масової інформації, зокрема телебачення. До нього 
часто вдаються у своїх інтерв’ю якісь знаменитості. Навіть політично вже 
покійний В.Ющенко, щоб ще більше принизити Юлію Тимошенко, у 
відкритому інтерв’ю вжив слово ж..а. А до яких висловлювань злослівних 
при своїх інтерв’ю вдається у телепередачах україноненависницький 
Жириновський. Слухає це молодь і сприймає злослів’я як норму, а чи ж 
форму хизування. Матюками переповнений новий роман Оксани Забужко. 
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Раніше це ще можна було чути лише від чоловіків/хлопчаків, а нині до 
цього вдаються і дівчата. Багато цього бруду йде з Росії. Одна із 
аспіранток Відділення, яка їздила працювати до бібліотек Москви, з 
жахом розповідає, що там матюками розмовляють. Вживання 
нецензурщини стає нібито природним способом спілкування. Ходять 
чутки, що дехто із найвищих державних чиновників в ділових розмовах 
використовує також нецензурщину. В Україні навіть вдалися до видруку 
словника із злослів’я. То ж Звернення Ради має стимулювати протидію цій 
пошесті. Прес-секретар глави УГКЦ о.Ігор Яців зауважує, що «вживання 
нецензурних слів є гріхом. Людина має використовувати дар мови для 
добра, а не для творення зла. Тому тим, хто вживає лайливі слова, слід 
сповідатися… Найпростіше було б, якби для початку на парафіях стали 
діяти так звані зони без матюків» (А.Колодний)  

Духовна співручниця Януковича Ганна Герман, яка подає себе вже аж ось 
якою християнкою, призналася, що 
свідомо перший раз одружувалася із 
меркантильних намірів. Брала шлюб в 
церкві, слухаючи при цьому слова 
батюшки про святість союзу чоловіка і 
жінки й що кого Бог поєднав,  людина 
роз’єднати не може. Сама Герман 
признається: «Я вчилася в університеті, 
мені було важко – треба було ставити на 
ноги сестер. Я з першого дня цього 
шлюбу знала, що піду від чоловіка, як 
тільки зможу. Я тоді не могла дозволити 
собі вийти заміж по любові». То ж 

зрадливість у грішній душі цієї жінки закралася давно. Саме тому, скоріше 
з корисливих міркувань (як Тарас Чорновіл в одному інтерв’ю сказав про 
шикарне житло в Києві за щось від Януковича чи його Партії здобуте), 
вона зрадила національно-демократичний табір. При цьому відомою всім 
стала її заява: «Хіба можна не любити Віктора Януковича?» Сама Герман 
зізнається, що звабило її на іншого чоловіка: «Коли я перший раз лягла з 
ним в ліжко, зрозуміла, наскільки любов прекрасна» (Газета по-
українськи. – 20 травня).  

Наш часопис вже писав про те, що депутат від БЮТ О.Фельдман збирав в 
Україні спільноту російськомовних євреїв світу. Зрозуміло, там не 
йшла мова про українське духовне і національне відродження, про статус 
української мови як державної і розширення її вживання у різних сферах 
суспільного життя тощо. Фельдман звинуватив в антисемітизмі 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ за те, що в його видруку поруч із 
послами інших країн, зокрема Німеччини, Польщі, Вірменії, Румунії та 
Угорщини, було звинувачено й посла в Ізраїлю в тому, що під час поїздок 
по Україні він іудейські г  ромади розглядає ледь не як територіальні 

острівки його держави. І ось Фельдман, 
пройшовши у Верховну Раді за списком 
БЮТу, зраджує його. І не тому, як ЦК він 
заявляє, що на його бізнес тисне влада, а 
тому, як він сам сказав, що «це моя 
незгода з виходом БЮТ в риторику 
націоналізму, із-за якої в союзниках у 
Тимошенко виявився такий відомий 
русофоб і антисеміт, як Левко 
Лук’яненко» (Сегодня. – 15 травня). 
Редакція РП гадає, що тут коментарі 
зайві. Шкода лише, що Юлія Тимошенко 
так неперебірливо підходить до виборів своїх союзників, які у силу своєї 
природної вдачі «своїх» можуть міняти часто. 

Одеський митрополит із УПЦ МП Агафангел, який відомий своїм 
українофобством, звернувся з відкритим листом до Януковича з 
пропозицією перенести Академію Сухопутних військ зі Львова до 
Одеси. У своєму листі владика ставить в провину галичанам те, що 
Західна Україна є осередком Греко-Католицької Церкви. Остання 
протягом століть прагнула захопити землі, які населяли православні 
християни. Реагуючи на звернення преси, директор департаменту преси та 
інформації Міністерства оборони Ігор Халявінський сказав: «У МО цю 

тему не розглядають. Ми не обговорюємо 
і не коментуємо церковні  питання». В 
листі митрополита близькими і рідними 
йому є кадети, які боронили царський 
режим, червоноармійці, які були на 
службі комуністичної влади, що громила 
православну церкву. Мешканці Західної 
України викликають недовіру у владики. 
В чому правий Агафангел, так це в 
засудженні того, що, не відрізняючи 
кесареве від Божого, УГКЦ прагне 
залізти своїми недолугими капеланами у 
всі державні структури Галичини. 
Агафангел пише: на території академії 
«існує греко-католицька цереква, яка 
здійснює вплив на світогляд, моральні та 
духовні цінності майбітніх офіцерів 

Української Армії». Відомо, що рішення про утворення у Львові вищого 
навчального закладу Сухопутних військ свого часу з подачі тодішнього 
міністра оборони Кузьмука прийняв уряд Януковича. То ж чи 
прислухається вже Президент Янукович до україноненависницького 
митрополита Агафангела?  



8                                           9 
Реагуючи на пропозицію митрополита Одеського Агафангела із 

Московсько-Православної Церкви про перенесення академії Сухопутних 
військ із Львова до Одеси, голова комітету ВР з питань національної 
безпеки і оборони Анатолій Гриценко наголосив: «Те, що високі 
церковні діячі намагаються втручатися в державні справи і навіть у 
міждержавні справи, викликає щонайменше здивування, ба навіть 
стурбованість. Нещодавно було письмове звернення від Московського 
Патріархату до керівництва України, де ставилося питання щодо 
сприяння, а якщо прямо говориити – лобіювання нафтового бізнесу. 
Кожен повинен займатися своєю справою. Якщо священик хоче зняти 
рясу і перейти в категорію урядових чиновників, тоді хай скаже про це 
публічно, зречеться сану і вступає до Компартії чи Партії регіонів» (Газета 
по-львівськи. – 13 травня). 

Замість свята Перемоги, коли одна сторона військових дій вшановує 
вивершено себе, у Львові 8 травня відбувся День пам’яті жертв Другої 
світової війни, коли молилися не за переможців, а за всіх, хто поліг в 
роки бійні. Відтак акцент було зміщено з перемоги на пам’ять. Звучали  

молитви взаємного прощення. 
Духовенство представляло різні 
нації, зокрема євреїв, німців, вірмен 
та українців. Були лютерани, 
вірмено-григоріани, греко- і римо-
католики , православні з УАПЦ та 
УПЦ КП, п’ятидесятники, харизмати 
і прогресивні іудеї. Не з’явилися з 
Церкви Московського патріархату. 
Молитовна акція відбулася спочатку 
на місці Янівського концтабору, далі 

– біля поховань цивільного населення Львова, на кладовищі німецьких 
військовополоненних, а потім – на могилах пояків УПА. «Там, де люди 
зуміли подивитися на свої гріхи, незалежно від того, чи вони серед 
переможців, а чи ж серед жертв, якщо ж обидві групи можуть пройти цей 
катарсис, - сказав, виступаючи профессор УКУ о. Михайло Димид, - то 
тоді відкриваються серця тих же людей і тим самим відкриваються нові 
перспективи. Немає конфліктів, в яких одна тільки сторона винна». 
Українські християни Львова стали того часу спільнотою, яка слухає одна 
одну. 

Євангельські Церкви України провели 2 травня на київському Майдані 
багатотисячну Молитву пробудження. По боках величезної сцени 
висіли два баннери з написами: «Молитва за благословення України» та 
«Боже, великий єдиний, нам Україну храни!». Після виступу величезного 
хору, всі учасники якого були в українських костюмах, по черзі 
виступили: Сергій Балюк – єпископ Об’єднаної Євангельської Церкви 
Живого Бога; Пилип Савочка – старший пастор церкви «Спасіння»; 

Віталій Вознюк – єпископ церков «Божа Церква»; Олексій Демидович – 
національний єпископ союзу церков «Церква Божа»; Анатолій Козачок - 
єпископ Київського регіону Союзу християн віри євангельської – 
п’ятидесятників; Валерій Решетинський – єпископ церков «Українська 
Місіонерська Церква»; Анатолій Гаврилюк – президет Об’єднання 
незалежних християнських харизматичних церков; Анатолій Глуховський 
– заст. старшого пресвітера Союзу вільних Церков Християнської 
Євангельської віри України; Борис Грисенко – рабин Київської Єврейської 
Мессіанської громади; Софія Жукотанська – старший пастор церков 
«Українська Християнська Асамблея»; Сергій Шидловський – керівник 
міжнародного міжконфесійного «Руху шукачів Бога» та ін. Служіння 
транслювалося телеканалом CNI (Камень Краеугольный. - №5). 

ВАК України вніс богослов’я до переліку спеціальностей, за якими можна 
захищати дисертації на здобуття наукових ступеней. Зарахували його з 

незрозумілої аргументації до 
філософських наук. Бо ж філософія 
шанує  розум, а богослов’я – то є 
догматичне мислення. Православні 
наголошуюь: «Догмат тому й називається 
догматом, що не всен в ньому доступнее 
людському розуму». До того ж, 
богослов’я і наука – це відмінні різновиди 
духовності, про що свідчить історія їх 
взаємовідносин, зокрема такий 

повчальний факт – спалення Джордано Бруно (=наука) з вироку теологів у 
1600 році в Римі.  

Хоч Віктор Ющенко ще харахориться, 
поводить себе так, що він ще нібито 
Президент і що чогосьяк месія вартий 
Україні, але певне за ним ще збереглася 
хіба що роль пасічника й Президента 
його Безрадичської держави, пожежа на 
якій дала можливість хоч зверху 
засумніватися в  чесності Ющенка, коли 
він говорив, що ці руки (показуючи їх) 
нічого не брали. Гучний свист і 
викрики «Ганьба!», що супроводжували 
його 27 квітня при виході з будівлі 
Верховної Ради, коли навколо неї стояли 
прихильники опозиції (і то не з БЮТу, бо 
він був з протилежного боку), 
засвідчують політичну смерть 
недавнього Гаранта. Протягом останніх двох років президенства 
Ющенко був одним із головних носіїв деструктиву в українському життя. 
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Нинішній повний кінець Віктора Ющенка як політика – це те, що нині 
конче потрібно українській опозиції. Він любив проголошувати свої добрі 
наміри з розбудови української держави, але далі діяв за принципом: і сам 
не гам, і другому не дам. Сам відсипався в своїх Безрадичах, а ледь щось з 
того доброго із заяв починала робити Юлія Тимошенко, то під вивіскою 
боротьби з піаром тут же знищувалося президентськими службами. Відтак 
треба всім політикам усвідомити те, що з Ющенком кашу зварити не 
можна. І якщо, як він маревно заявляє, що не піде ні на яку співпрацю з 
Тимошенко, то й слава Богу, що Юля не матиме такого союзничка, який 
був кимось і за щось засланною п’ятою колонною в український 
національно-демократичний рух. Заявляючи на зустрічі із фракцією 
НУНС, що він своїх політичних однодумців «ледь не із смітника 
підібрав», «привів звідти в політику», я вже не вперше ставлю питання: де 
він був, по який бік барикади, коли творився РУХ, Товарство української 
мови, ПОРА? Його із смітника підібрав Кучма, званий ним за це «рідним 
батьком», а борці протии нього, в ющенківській термінології, тоді звалися 
«фашистами» (А.Колодний). 

Софія Київська під загрозою руйнації. Наш часопис вже наголошував на 
тому, що її дзвіниця має лівий крен, 
якщо на неї дивитися від 
Михайлівського монастиря. Рівень 
грунтових вод під пам’яткою 
піднявся на 7 метрів. Як зауважує 
гендиректор «Софії Київської» 
Неллі  Куковальська, «фундамент у 
Софійській церкві дуже 
низенький,то ж вода його може 
просто змити». Наголошують, що 
пам’ятка може «не дожитии» до її 
чергової реставрації. ЮНЕСКО 
погрожує із-за цього вивести Софію 
із списку світової спадщини у серпні 
цього року. Причиною при цьому 
буде «порушення режиму зони» - це 
б то хаотична забудова навколо 
пам’ятки. 

Утворений Комітет порятунку України має свою діяльність спрямовувати 
проти режиму Януковича, який постає як ліквідаційна комісія нашої 
держави. Останній всупереч Конституції на зраду національних інтересів 
України підписує низку угод з Росією, які зорієнтовані на повернення в 
Україну московського колоніального минулого. Антиукраїнський режим 
білоруса Януковича, росіянина Азарова і єврея Табачника веде наступ на 
українську мову, фальсифікує історію України, придушує свободу слова, 
перекреслює європейську перспективу країни. Для нього не актуальним є 

помісність української православної Церкви. Новоутворений Комітет 
закликав різні організаційні структури країни встати на захист 
територіальної цілісності і суверенітету України, збереження здобутків 
українськості, об’єднатися в міцний опозиційний рух. Серед підписантів 
Відозви Комітету Ю.Мушкетик, М.Попович. Д.Павличко. Р.Франко, 
В.Шевчук, Ю.Щербак, Б.Горинь та ін.(Газета по-українськи. – 6 травня). 

Про те, що Янукович не є українським Президентом, засвідчує те, що за 
нього проголосували області (Донецька, 
Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, 
Одеська, Херсонська, Харківська, 
Миколаївська і Крим), де в масі своїй 
проживає багато переселенців і приходьків, 
а відтак людей не української 
національності. Питоменна Україна свій 
голос за президента-білоруса 
промосковської і навіть прокомуністичної 
орієнтації не віддала. Саме в цих 
януковичських областях домінує електорат з 
московсько-православної підлеглості, який 
своїм візитом в час президентських баталій 
патріарх Московський фактично 

зорієнтував, за кого голосувати. Відтак ось той розрив у кількості голосів 
3,48% на совісті Кіріла й тщеславного політичного невдахи Ющенка. 
Одержавши десь третину від кількості всіх голосів виборців України, 
Янукович є фактично нелігитимним президентом. Всі, хто не голосував за 
нього, саме так його  оцінюють. Якщо врахувати те, що Ю.Тимошенко 
одержала під час явно зфальсифікованих виборах не набагато менше 
голосів, а опозиції нині прагнуть заткнути рот, то можна сказати, що влада 
в країні узурпована (Український Голос).Проведене «Газетою по-
українськи» 7 травня опитування показало, що на питання «Що є 
Батьківщиною для Януковича?» з 8612 опитаних відповіло : Радянський 
Союз – 15,12%, Україна – 14,42%, Донбас – 13,58%, Межигір’я – 5,97%, 
немає Батьківщини – 50,9%  

Відомий кінорежисер Ю.Іллєнко призначення 
Табачника на посаду міністра освіти і науки 
розцінив як «виклик українському 
суспільству».Іван Малкович заявив, що, 
«виходячи із сьогоднішніх  реалій, коли Табачника 
призначено міністром освіти, то логічно було б 
бабу Параску призначити міністром оборони». 
Художник Лесь Подерв’янський каже, що 
«Табачника треба гнати сраною мітлою». Що 
викликало таку зневагу до цього діяча? У своїй 
статті в «Киевском телеграфе» він заявив, що 
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«галичани практично не мають нічого спільного з народом Великої 
Укрраїни ні в ментальному, ні в конфесійному, ні в лінгвістичному, ні в 
політичному плані… Ми повинні прийняти їх погляд на речі, визнати, що 
йде боротьба між римо- уніатсько- галицьким і російсько-православним 

етносом». Як бачимо історик за фахом не знає те, 
що т.зв. уніатство не є галицьким витвором, а 
київським (бо ж галичина унійне християнство 
прийняла лише через стрляття після появи його 
на Сході України), що українці – не росіяни (це 
навіть Кучма засвідчив, у якого Табачник 
придворним свого часу був), що боротьби між 
українсько-православним і римо-уніатсько-
галицьким якоїсь немає, вони дружньо 
співіснують, а якщо й з’являються протистояння 
з російсько-православним етносом, то хто може 
любити колонізатора, навіть якщо він і йде до нас 
із своїми православними гаслами (Експрес). 

 
 
 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Канонізація святих постає водночас і як виконання певного бізнес-
проекту. До того храму чи монастиря, де зберігаються мощі святого, 
організовуються паломництва вірян, часточку його кістяка можна на 
деякий час відвезти кудись до іншого храму, розрекламувати там 
значимість святині чи то в збереженні здоров’я, а чи ж в особистому житті 
вірянина, а відтак збільшити в такий спосіб прихід парафіян до храму і, 
зрозуміло, й розмір пожертв. За час незалежності в Україні стали святими 
лише в УПЦ МП понад 200 осіб. З них більше 60 – в останні два роки. В 
ХХ століття, як це пояснюють в УПЦ МП, надто багато було страждальців 
за віру і подвижників, які нині канонізуються як новомученики і 
сповідники. «Основні критерії в Комісії з канонізації святих такі: праведне 
життя, безумовна православність, тобто міцність у вірі, незважаючи на 
переслідування і гоніння, й, зрозуміло, народне вшанування і 
чудотворіння, - говорить глава названої Комісії при Синоді УПЦ МП 
архієпископ Іван. - Під народним вшануванням маємо на оці те, що 
людину знають і до неї звертаються у своїх молитвах після її смерті, 
ходять на місце її поховання і отримують благодатну допомогу та 
зцілення. Не можна проголосити людину святою, якщо частина віруючих 
це не буде сприймати». Нині в УПЦ МП на черзі канонізація засновника 
пустині «Феофанія» ігумена Воніфатія та святителя Афанасія 
Полтавського. На честь святих у православ’ї малюють ікони, будують 

храми, моляться до них, складають їх житіє. Святі мають свою ієрархію. 
Так, преподобні – це монахи, святителі – це святі єпископського чину, 
сповідники - ті, хто постраждав в лихоліття від влади, але залишився 
живим, новомученики – ті, хто не вижив після репресій. Багато з них 
загинули в 30-х роках ХХ ст.(Сегодня. – 2 квітня). 

В Церкви Київського Патріархату своїх святих набагато менше, ніж у 
Московського. Вона вшановує і святих із московсько-православного 
календаря. Тут не спрацювала проголошена ще Патріархом УПЦ КП 
Володимиром (Романюком) ідея очищення останнього від святих, які 
зіграли негативну роль в історії як Українського Православ’я, так і 
України. За час незалежності Церква Київського Патріархату канонізувала 
лише 9 осіб. Ними є митрополит Петро Могила, митрополит Тобольський 
Павло, преподобні Іов та Феодосій Манявські, святитель Арсеній 
Мацієвич, київський митрополит Іов Борецький, князь Ярослав Мудрий, 
князь Константин Острожський, останній кошовий атаман Січі Петро 
Калнишевський. Для канонізації має пройти мінімум 30 років з моменту 
смерті людини (Сегодня. – 2 квітня). 

Славнозвісний Патріарх Мойсей блукає по зарубіжжю. Він навіть не 
признається, в якій країні проживає, бо боїться що «пришлють найманих 
вбивць». Обіцяє повернутися лише за умови гарантування йому безпеки. В  
залишених ним в Україні квартирах проживають батьки Мойсея і віруючі 
його Церкви, які не мають де жити. Мойсей відкидає звинувачення у 
зґвалтуваннях, бо ж, як каже, не він пропонував парафіянкам бути його 
коханками, а вони на це набивалися самі. (Газета по-киевски. – 7 травня). 

На дачному масиві осокорки швидкими темпами споруджується храм 
Церкви, яку очолює патріарх Мойсей (у миру – Олег Кулик). Висота 
його близька до чотирьохповерхового будинку. Вже є й купол. Маючи 
дозвіл лише на реконструкцію купленого дачного будиночка, Кулик 
відгрохав великий храм в розмір всієї земельної ділянки. На питання, де 
взяв кошти на спорудження храму, Олег Кулик називає: 1. 10 років служив 

священиком у США, маючи щорічно 
чистої зарплати 20 тис. доларів; 2. щедро 
обдарювали парафіяни за виконання різних 
треб, що додавало ще по 7 тисяч; 3. у США 
куплені ним заздалегідь три будинки 
продав під час подорожання житла, що 
дало десь 100 тис. доларів; 4. продав свою 
квартиру у Хмельницькому; 5 не витрачав 
кошти на підготовку проектів будівлі, які 
самі придумали; 6. будують храм 
робітники із Молдавії за мізерну оплату. 
Невдоволені будівництвом храму дачні 
сусіди Мойсея через суд вимагають знести 
його (Газета по-киевски. – 7 травня.) 
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Нинішній очільник Тульчинської єпархії УПЦ 

МП архієпископ Іоанафан виявився 
злодієм. Як відзначив глава УПЦ КП 
Філарет, «його соборно УПЦ позбавила 
єпископського сану за те, що, будучи 
намісником Києво-  Печерської Лаври (я 
його призначив на цю посаду після 
відкриття монастиря в 1988 році), украв 
велику кількість срібла ще царських часів, 
яке було пожертвувано на Лавру. Та й не 
тільки срібла: ще книжки, ікони, килими, 
які, коли відкрили Лавру, люди 
жертвували на монастир. Дуже багато було 
ікон. Цінну бібліотеку передала ігуменя 
Покровського монастиря. А він все це 
привласнив. Ми його на Синоді 
заборонили в священнослужінні, я зняв його з посади намісника Лаври. 
Нічого із награбованого ми не повернули, бо він сказав, що все віддав на 
Церкву. Ми його засудили за святотатство, адже людина привласнила собі 
те, що мало належати Церкві, що було пожертвою Богові. Ми заборонили 
йому служити до покаяння. Він мешкав тоді у Києві і мав квартиру»( 
Голос Православ’я. - №8). 

УПЦ Московського патріархату вдалася до явно антиукраїнської акції. В 
Київський храм Всіх святих привезли 
так звану чудотворну Курську 
Корінну ікону Пресвятої Богородиці 
«Знамение». Ікону цю нібито 
випадково знайшов ще в 1295 році у 
лісі мешканець міста Рильськ, що від 
Курськом. До неї нібито ще тоді 
приходили богомольці за зціленням. 
На місці її знайдення збудовано 
монастир. Тепер в Україну привезли 
ікону, яка нібито допомогла 
колонізаторським військам Петра І 
здобути перемогу над військами 
гетьмана Мазепи і короля Карла ХІІ 
під Полтавою. Зутрічав ікону – 
святиню загарбників глава УПЦ МП 
митрополит Володимир. 

До яких тільки заходів не вдаються нині батюшки з тим, щоб навернути до 
церкви молодь. В селі Погребище, що на Вінничині, місцевий протоієрей 
Віктор Хоменко організував єдину в Україні парашутно-десантну 
православну школу. Сам він навчився стрибкам з парашутом під час 

навчання у військовому училищі. Тепер вирішив навчити цьому школярів. 
Але до гуртка він не бере учнів, які хочуть тільки екстриму. Той, хто 
відвідує школу, має бути обов’язково охрещеним, щонеділі відвідувати 
церкву, сповідатися та причащатися. Учні школи не повинні палити, 
вживати спиртне і сваритися нецензурно. Стрибки з парашутом діти не 
оплачують. Оплата їх йде за рахунок церкви і місцевих фермерів-
спонсорів. Нині в школі юних десантників біля ста учнів. Понад 30 з них 
вже побували в небі.  

 
 
 

 
СВІТ   ГРЕКО-  І   РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 

 
Карітас Львів УГКЦ оргагнізував благодійну акцію для дітей, які 

потребують оперативного лікування. За два місяці 
кампанії вдалося зібрати майже 38 тисяч гривень на 
відкриття Центру дитячої  кедоскопічної хірургії та 
хірургії новонароджених. В Центрі діти західного регіону 
зможуть отримувати безкоштовну хірургічну допомогу 
за світовими стандартами. Центр зможе здійснити більше 
тисячі оперативних втручань на рік (Греко-Католицька 
традиція.- №9).  

То ж чи матимуть греко-католики України свій Патріархат, якого 
очікують вже майже п’ятдесят років? А Ватикан – спить, бо ж Україна в 
нього – розмінна монета. На запитання про Патріархат для Української 
Греко-Католицької Церкви Апостольський нунцій Іван Юркович відповів: 
«Свого часу папа Іван Павло ІІ сказав греко-католицьким єпископам, що 
їхня Церква має право на Патріархат, і він молитиметься, щоб настав день, 
коли УГКЦ дозріє до цього. Тепер папа Бенедикт ХУІ взяв це під особисту 
опіку. Сказати, коли це буде, може тільки він. Зауважу лише, що 
присутність Верховного Архієпископа УГКЦ в Києві змінила це питання 
на краще. У світі почали зовсім по-іншому сприймати цю Церкву 
(Патріярхат. - №2). У світі – так, а ось у Ватикані – по-старому. А до речі 
чому б українцям не повернутися до Артикулів Берестейської унії і не 
засвідчити Ватикану, що в 1596 році відбулося не входження, а єднання 
Української Церкви з Римською, а відтак Церква українців в цих 
перемовинах поставала як самостійна, національна Церква українського 
народу . Як слушно наголошує отець із Австралії Іван Шевців, «наші 
теперішні зусилля із створення Українського Патріархату – це не бажання 
ласки, а домагання повернення нашій Церкві правдавніх прав, атрачених 
на користь Римської курії». Сказане дає право не чекати милостині від 
Ватикану, а визнати самодостатнім те проголошення УГКЦ Патріархатом, 
до якого свого часу вдався митрополит Йосиф (Сліпий). Він діяв у 
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відповідності з Брестською угодою 1596 року. Але ж то був сильний і 
мужній митрополит, а не особи типу «може так і треба». 

В УГКЦ завелися якісь приблудні єпископи-підгірчани, що будоражать 
життя Церкви, закликають до непослуху священноначалію. Три з 
чотирьох так званих єпископів аж ніяк не можуть діяти не тільки в 
структурі українських греко-католиків, а взагалі в Україну. Артикули 
Берестейської унії чітко сказано, що «владицтва і митрополії та інші 
духовні достоїнства і посади надавати лише особам руського (цебто 
українського – РП) народу». «На свої свячення наші Владики не 
потребують дозволу із Риму, їх святить 
Митрополит». «Непослушні єпископам 
священники, зокрема ж чужинці-зайди не 
сміють правити духовні служби в наших 
дієцезіях». Відтак ці приходьки не можуть 
проводити богослужіння в спільнотах 
УГКЦ, а тим більше бути єпископами 
УГКЦ, бо вони чехи і словаки й не 
одержали висвяту глави УГКЦ кардинала 
Любомира Гузара.  

Глава УГКЦ Любомир Гузар, зважаючи на 
антиукраїнські акції нової влади, наголосив: 
«Хто б сьогодні не прийшов до влади, 
Церква не загине, Церква йтиме далі. Так 
само, як і Україна. Надто багато  залежить 
від нас самих – як ми себе поводитимемо і 
як громадяни, і як християни. Це все – 
спекуляції і певне політиканство: розмови про те, чого ми мусимо 
сподіватися. Ми не йдемо назад, до радянського режиму, до Сталіна… В 
тому, що саме Бог когось допускає до влади, немає сумніву. А ось чи він 
цю людину хоче – це цілком інша річ. Вибори не відбуваються в день 
голосування. Вони є підсумком певного процесу, який проходить 
суспільство, і неминуче відображають ступінь його громадянської 
зрілості» (Патріярхат. - №2). 

 
 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
В Україні діє низка християнських спільнот, які відносять себе до Ради 

Євангельських Протестантських Церков України. Рада ця була 
утворена у квітні 2005 року. Це було своєрідною відповіддю на 
замкнутість членства Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. 
До РЄПЦУ, в якій в 2010 році головує лідер п’ятидесятників України 
Михайло Паночко, входять Всукраїнський Союз об’єднань євангельських 

христиня-баптистів, Всеукраїнський Союз Церков християн віри 
євангельської-п’ятидесятників, Українська Уніонна Конференція Церкви 
Адвентистів сьомого дня, Українська Християнська Євангельська Церква, 
Братство незалежних церков і місій ЄХБ України, Союз вільних Церков 
ХЄВ України, Асоціація місіонерських Церков євангельських християн 
України та Українська Лютеранська Церква. У своїй сукупності РЄПЦУ 
об’єднує понад 80% усієї протестантської спільноти України, що 
становить більше ніж 6000 протестанських громад із 7500 зареєстрованих 
і тих, що діють поза реєстрацією (Благовісник. - №1). 

Адвентистська громада Дніпропетровська відзначила своє 110-ліття. До 
ювілею було підготовлено багату архівними матеріалами виставку 
«Слідуй за Біблією», а також організовано Музей історії адвентизму. 
Пройшли зустрічі із пасторами-ветеранами. Відбувся ювілейний концерт 
«Лист для тебе». Пройшов Круглий стіл «Роль Біблії в житті сучасного 
християнства» із запрошенням до участі в ньому представників інших 
християнських конфесій. 

Приклад урізноманітнення місіонерства іншими конфесіями, зокрема 
Свідками Єгови і Свідомості Крішни, перейшов і до адвентистів сьомого 
дня. Тут вони пригадали слова засновниці свого вчення Олени Уайт: 
«Знайомство багатьох сімей з нашою літекратурою, спілкування з ними, 
молитва за них – це і є справжня місіонерська робота». Саме з цією 
метою їздили в Рахів студенти-адвентисти УГІ. Служінню 
розповсюдження літератури передував семінар. Своїм досвідом та 
умінням з розповсюдження духовної літератури із студентами поділилася 
координатор літературного євангелізму у Закарпатті Тетяна Мартин. 
Духовно збагатившись, молодь несла щодня людям книги. Працювали 
вони від будинку до будинку. За тиждень було розповсюджено 1100 газет, 
479 книг, чимало книг Нового Завіту. 

 У світовому лютеранстві часто маємо вияви лібералізму. Ось перелік 
деяких «гучних подій» лише останніх місяців 2009 року: ліберальна 
«лютеранська» деномінація США надала дозвіл практикуючим 
гомосексуалістам служити пастирами у своїй спільноті; державна церква 
Швеції затвердила порядок повної «шлюбної церемонії» для 
гомосексуалістів; єпископом державної церкви в Німеччині стала жінка; 
чоловік, який раніше служив пастирем у Фінляндії, змінив стать 
хірургічним шляхом та через рік після цього був поновлений на «посаді» 
як жінка-пастор. Українська Лютеранська Церква не сприймає цей 
«лібералізм». Такі «лютеранські церкви» вона називає «зборищем сатани» 
і заявляє, що вони «нічого спільного з Христовою Церквою не мають 
(Стяг. – Лютий-березень). 

На території Вінницької, Житомирської, Хмельницької та деяких інших 
областей організована мережа незвичних молитовних груп, які 
працюють в телефонному режимі, використовуючи мобільний зв’язок. 
Учасники зв’язку об’єдналися в групу, яка складалася спочатку із шести 
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абонентів, один з яких організовував зв’язок і з’єднував виклики. 
Спілкуючись один з одним по мобільному зв’язку, адвентисти ділилися 
своїми потребами, переживаннями, проблемами й молилися про це. Зараз 
існує 9 таких груп, у які входить більше 60 осіб з 14 областей країни. 
Учасниками мобільного духовного зв’язку є як рядові члени церкви, так і 
її служителі з 31 населеного пункту (Адвентистський вісник. - №4).  

Парафія Української Лютеранської Церкви «Воскресіння» має 
розроблений дияконами С.Березіним та Д.Прокопчуком свій сайт. На 
сайті можна знайти новини релігійного життя, щотижневі молитви, 
поради з читання Біблії та Книги Злагоди, інше. Адреса сайту: http:// 
luther- kiev. narod. ru 

Архиєпископ Московськ-Православної Церкви Августин, який є 
куратором зв’язків цієї Церкви з вояками, добився свого. Це засвідчує 
те, що саме він об’їздив у Києві 8 травня увечері вишикувані для репетиції 
параду війська й освячував їх. Для білоруса Августина Україна не є його 
Батьківщиною. Це саме він не так давно у Москві заявляв: «Ми очікуємо 
кроків з боку Росії – як загін, що чекає команди кинутися в бій. Я, як 
представник Української Православної Церкви (УПЦ МП, очолована 
митрополитом Володимиром – РП), переконаний, щр невизначеність 
засмоктує. Прийшов час діяти рішуче і називати речі своїми іменами… 
Ми стомилися. Нас єдине, що надихає, то це те, що ми віримо ще в Росію. 
Якщо Господь вас направить – вирулимо і ми». То ж промосковська 
орієнтація нової влади створює можливість для УПЦ МП «вирулювати», 
чим вже почав займатися владика Августин. 

 
 
 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 
В Сімферополі – Акмесджиді, як його називають кримські татари - 18 травня 

відбувся велелюдний траурний мітинг, присвячений 66-річчю їх 
депортації. Муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв, закликавши 
співвітчизників до єднання, провів траурний молебен. Характерно, якщо 
Ющенко із-за своєї постійної зайнятості бджільництвом не знайшов часу, 
щоб зустрічатися з лідерами кримсько-татарського народу, то Янукович 
мав з ними зустріч і видав спеціальний указ з питань вирішення ряду 
проблем цього народу, зокрема будівництва Соборної мечеті. Негативнй 
оцінку на мітингу одержав продаж Януковичем Севастополя Росії, а також 
відродження в Україні культу Сталіна, який особисто причетний до 
трагічної долі татар (Голос Крыма. – 21 травня). 

Вже не одну протестну акцію провели мусульмани Криму з вимогою до 
місцевої влади дозволити споруджувати на вулиці Ялтинській 
Сімферополя Соборну мечеть (Джума Джамі). Проте щороку мерія під 

різними приводами відмовляла їм в цьому, хоч свого часу, у 2001 році, 
дозвіл на побудову Соборного храму Олександра Невського у парку 
Перемоги Московському Патріархату дала відразу, назважаючи на великі 
історичні, культурні і ландшафтні прикрощі із-за виділення під неї ділянки 
в центрі кримської столиці. Міська рада при цьому всіляко ігнорує навіть 
судові рішення про необхідність укладення нею договору оренди 
земельної діянки. Місцина Салгірка, де ДУМК спочатку визначилося з 
будівництвом мечеті, значима для кримських татар тим, що тут був пункт 
збору їх перед депортацією. Але цю ділянку влада міста передала під 
ботсад університету. Для мечеті дали землю по вулиці Ялтинській. 
Завезли мусульмани сюди будматеріали. А тут раптом винирнуло питання 
Лісового кодексу. І ось нібито зрештою дали будмайданчик в іншому, 
менш доступному місці по вулиці Луговій. Міський голова Геннадій 
Бабенко вже запевнив журналістів, що мерія не піде на нове коло 
оскаржень. Певно на нього вплинув і Янукович, який до того мав зустріч 
із лідерами Меджлісу М.Джемільовим і Р.Чубаровим. 

Духовне Управління мусульман України продовжує видрук старих 
джерел. Ці книги є засвідченням того, що релігійні знання, які 
передаються, не є нововведенням, а істинними знаннями, які передають 
теологи ісламу через багато поколінь предків. З часу утворення ДУМУ 
працювало й продовжує працювати в напрямку відродження культури і 
традицій мусульманських народів, які живуть на території СНД та 
України. Воно прагне дати, як це наголошує Рустам Гафурі, кожній із цих 
національностей можливість прилучитися до традицій їх предків на їх 
рідній мові (Минарет. – Лютий 2010). 

 
 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
Цінні експонати краєзнавчого музею Сімферополя, зокрема й ті, які 

стосувалися караїмів, збереглися в роки Другої світової війни завдяки 
батькові Юрія Полканова О.І. Полканова. Як згадує працівник музею 
Є.Шликов, «Полканов покликав мене і запитав наодинці в листопаді 1941 
року, як я ставлюся до німецьких окупантів. Коли я відповів, що дивлюся 
на них як на злих ворогів, тоді Полканов попросив мене зробити тайник в 
музеї, щоб заховати в ньому цінні експонати і книги до повернення 
Радянської влади. Полканов попередив мене, що зробити це слід протягом 
одного вечора, і так, щоб співробітники музею не знали. Коли тайник був 
готовий, тоді ми із охоронцем музею Дойчем, якому Полканов довіряв, 
перенесли в нього підготовлені експонати і книги. Потім я замаскував 
тайник. Коли Сімферополь був звільнений, то Полканов покликав мене 
розібрати тайник, із якого ми разом із співробітниками музею витягли всі 
сховані предмети»(Къырым къарайлар. - №6). 
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Оголосивши себе наступницею Лева Силенка в РУНВірі, Світослава 

Лисенко привласнила всі архіви Вчителя. 
Під час будівництва святині в Богоявленську 
було погоджено із Левом Силенком питання 
створення його Музею, до якого й мали бути 
передані всі архіви. Архів із Америки 
надійшов на адресу рунтата Мирослава 
Марченко. Він складав 12 великих ящиків. 
Шість з них спочатку було завезено на 
квартиру до батька Світослави Лисенко. Потім 
туди ж завезли й решту. Де вони нині 
знаходяться, то нікому не відомо. А між тим 
архівом мала б користуватися вся наукова 
громадськість України. Відтак місцем для них 
иала б бути Національна наукова бібліотека 

ім. Вернадського НАН України. 
Прах Лева Силенка – засновника РУНВіри нині знаходиться невідомо де. 

До України урну з ним скоріше не привезла Світослава Лисенко, а між  
тим йшла мова про поховання частини праху в 
Києві, частини – в рідному селі Вчителя 
Богоявленському, а ще однієї частини на 
кладовищі у Спрінг-Глені, куди на віддання землі 
ще за життя Вчителя привозили прах рунвірів зі 
всього світу. Громади рунвірів України обурені 
тим, що прах Вчителя перетворився в якусь гру 
лідерів течії в міжспільнотному протистоянні 
його послідовників. Всі сповідники РУНВіри 
переконані в тому, що прах Лева Силенка треба 
передати його рідному брату Всеволоду. Де і як 
поховати Вчителя має вирішити він і тільки він. 
Це буде по закону, по совісті, по-людськи (Рідна Віра. - №18). 

 
 
 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ 
 
Тривалий час ми думали, що православна секта інокентіївців, яка діяла 

переважно в 20-30 роках м.ст. на півдні України і в Молдавії, вже зникла, 
громади її послідовників розпалися. І ось з газеті «Сегодня» (№108) 
дізнаємося, що маємо її відродження в Одеській області. Як і в дні 
засновника течії уроженця молдавського села Інокентія (в миру – Івана 
Левізора), який проголосив себе втіленням Святого Духу (коли був 
маленьким, то нібито голуб влетів в нього через рот), так і сьогоднішні 

інокентіївці готуються до апокаліпсису (Див. РП. – 2006.- №2). «Як тільки 
відбудуємо монастир, - говорить глава громади Серафима, – так відразу й 
підемо під землю». 

 
 

 
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 

 
Рух фалуньгун в Китаї заборонено. В ньому тут вбачають великого 

конкурента Комуністичній партії. Тому послідовники течії проводять 
активну діяльність за межами Піднебесної. Так, а Кореї у різних містах 
сотні корейців сповідують цей духовний рух. Вони проводять регулярно 
сеанси колективної медитації на площах різних міст. 

Відомо, що першим Київську місію Церкви Ісуса Христа Святих останніх 
днів очолював професор Говард Біддулф. Це було в 1991-1993 роках. 
Опісля подружжя Буддулфів – Коллін і Говард – ще не один раз приїздили 
в Україну, привозили на стажування студентів із BYU, організовували 
міжнародні молодіжні школи релігійної толерантності, брали участь в 
низці конференцій з проблем свободи совісті. Доля спричинила тяжке 
захворювання Коллін, яка із-за недбайлства американських медиків ледь 
не лишилася життя. Вражає та відданість і турбота, яку виявляє нині 
Говард довгорічній супутниці свого життя. «Ми були раді вашим звісткам, 
що невдовзі буде освячено храм в Києві. Ми плануємо приїхати, якщо 
Коллін зможе витримати цю поїздку. Коллін дуже-дуже хоче приїхати. 
Якщо вона не зможе, то я приїду сам на дуже короткий час», - пише 
Говард Бідділф. 

 
 

 
МІСТИКА 

 
У травні-червні школярі різних класів скаладають екзамени, а випускники – 

ще й вступні до вузів. Ця пора породила низку прикмет. Вже кажуть 
підручник під подушку у ніч перед екзаменом не спрацьовує. Треба в ноги 
покласти шоколадку, а вранці її зїсти. Ще кладуть папірці побажань з 
номером білету в дупла дерев, не миють вранці голову, щоб не змити 
знання, у клас на екезамен заходять правою ногою й у старому одязі, в 
туфлях носять 5-копійчану монету та ін. Правда, нині з цією монетою 
проблеми, бо ж найвища оцінка нині –це 12, а не 5. 

Коментуючи факт з вінком на меморіалі Невідомого солдата, коли він від 
пориву вітра надівся на голову Януковича, цілитель Мирослав Олійник 
з Києва зауважив: «Усі нещастя Януковича почалися з яйця, яким його 
вдарили 2004-го року в Івано-Франківську. На яйцях роблять різні 
заговори. Ймовірно, воно було бовтуном. Бовтун – то мертвий плід. Коли 
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на людину падає поминальний вінок, то це віщує недугу і смерть…. Якщо 
людину привалює труною під час похорону або вінком у поминальні дні – 
хтось із померлих родичів кличе її до себе. На Печерську стоїть пам’ятник 
жервам Голодомору. Може вони мстять президенту за те, що він не визнає 
Голодомор». Ворожка Лілія Хасапєтова в унісон М.Олійнику також 
заявляє: «Януковича не може простити хтось із покійників». (Газета по-
українськи. 21 травня).  

Василь Стеценко склав карту Києва, на якій позначені місця з 
негативною енергетикою. Найгірше місце – на місці будівлі Верховної 
Ради. То ж маємо тут шабаш відьм, це б то депутатів, очолюваний 
верховним відьмаком В.Литвином. Попрезидентські події в Раді 
засвідчили це. В ній навіть організатори вбивства Гонгадзе, бо ж то є 
нечисті сили, можуть захист одержати (Газета по-київські. – 21 травня). 

Часопис наш писав, що біля Московського 
мосту в Києві буває найбільше 
автокатастроф. Тут навіть безсилим 
виявився владика Євстратій із УПЦ  КП з 
його кропленнями траси священною водою. 
Як назло, після цього автоаварій стало 
навіть більше. Біоенергетики причину цих 
ненормальностей знаходять в тому, що 
збудували Московський міст і проклали тут 
дорогу через давній цвинтар. Енергетика 
мертвих мстить за наругу живих. 

Києво-Печерська Лавра приваблює не 
тільки як пам’ятник історії і культури, а 
й як святиня Православ’я. В її печерах зберігаються мощі, які Церква 
подає як святі, приписує їм цілительські функції. Святі мощі в Лаврі 
бережуть як зіницю ока. Заперечуючи те, що в їх збереженні визначальну 
роль відіграють умови їх знаходження, зокрема певний рівень вологості й 
стала температура в печерах, і обґрунтовуючи збереження святістю і 
місцини і того, чиї мощі зберігаються в печерах, монахи все ж один раз у 
жаркі дні виносять їх на сонце, щоб провітрити і просушити. Під час 
винесення мощей їх повністю переодягають. З благословіння намісника 
Лаври для святих шиють спеціальний одяг із натуральних тканин. Кожні 
чотири роки його повністю міняють на новий. Окрім цього, чотири рази на 
рік їм міняють верхнє одягнення. Так, на дні Великого посту їх одягають в 
чорне, а на Пасху – в червоне убрання. Серед монахів Лаври є наглядачі, 
які слідкують за температурою і вологістю в печерах, а є й ті, хто доглядає 
за мощами (Газета по-киевски. – 27 квітня). 

Київські відьми тричі на рік – із 30 квітня на 1 травня, на Петра й Івана 
Купала – зустрічаються на чотирьох Лисих горах, в саме: Дівич-гора на 
Видубичах, гора біля фунікулера, Старокиївська і Замкова гори. У столиці 
є два озера, в яких після шабашу купаються відьми – Бабине й Алмазне. 

Відьмами є звичайні жінки, які не на мітлах літають, а їздять навіть на 
таксі. На своїх шабашах відьми діляться досвідом. Білі чаклунки лікують 
замовлянням. Чорні й сірі – спілкуються із сатаною. Зелені відьми 
користуються магією трав. Червоні приворожують чоловіків (Газета по-
українськи. - №67). 

Киянин Геннадій Чуйко на Петрівському книжковому ринку лікує різні 
хвороби портретом Януковича. Зцілює від безсоння, неврозів, мігрені і 
навіть від імпотенції. «Система лікування проста, - каже чоловік. – Фото 
глави держави кладу на стіл краваткою на північ, на нього ставлю склянку 
з проточною водою і читаю замовляння. Після процедури хворий повинен 
випити воду. Комусь достатньо одного сеансу, а декому – більше». Чуйко 
переконаний, що Янукович із «старого роду шаманів». Він радить 
прочитати прізвище Януковича навпаки. Маємо – Чивокуня. Так колись в 
Україні називали домовиків. Врахувавши це, Г.Чуйко і став лікувати 
портретом Януковича, бо ж гадає, що він повинен мати сильну 
енергетику. Генадій каже, що може портретом зняти порчу чи зарядити 
воду.Краще це робити в місячну ніч. Чуйко радить, коли щось болить, то 
ставити на портрет Чивокуня стакан з водою і казати: «Чивокуня, 
Чивокуня! Забери мій біль». При болях можна ставити на ніч стакан води 
на портрет, а вранці випивати. Великий портрет нібито навітьу квартирі 
повітря обеззаражує. Чуйко каже, що фотографія Азарова «лікує 
плоскостопіє», Юлії Тимошенко – сімейні розбрати, Яценюка – від 
облисіння, а Ганни Герман розгладжує зморшки на обличчі (Газет.а по-
українськи. – 7 травня). 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 

Відносини між католиками і мусульманами у світі загалом за останні 
п’ять років покращилися. Це відзначив глава Папської ради з 
міжрелігійного діалогу кардинал Жан-Луї Торан. Проте ще залишається 
низка проблем. Серед них «дискримінація жінок і повна відсутність 
релігійної свободи у Саудівській Аравії». У Західному світі католикам і 
мусульманам уже протягом декілька поколінь приходиться жити поруч. 
Кардинал переконаний, що лише діалог допоможе здолати страх». Діалог - 
це «внутрішня свобода, душевне налаштування й повага до іншого». 
Ватиканський ієрарх закликав «пізнавати релігійні традиції один одного, 
те, що нас розділяє і що поєднує». Проте під час цього діалогу не слід 
«втрачати власну духовну ідентичність».  

В 2005 році було знайдено усипальницю Ніколая 
Коперника. Протягом 5 років проводилися 
генетичні експертизи з ідентифікації праха 
астронома. І ось зрештою відбулося його 
перепоховання. Урочисту церемонію в 
кафедральному соборі міста Фромборк провів 
примас Польщі Юзеф Ковальчик. 

Передбачена панахида в Катині (під російським 
Смоленськом) по погиблим тисячам польських 
військових, розстріляних за вказівкою Сталіна в 

1940 році, не відбулася. В авіакатастрофі 
разом з Президентом Польщі Лехом 
Качинським загинули православний 
архієпископ Мирон (Ходаківський) і 
католицький єпископ Тадеуш Плоский, 
католицький священник-капелан Роман 
Інджейчик, ректор університету Степана 
Вишинського священник Ришард 
Рум’янек, євангелістський пастор Адам 
Пілих й інші священнослужителі. Відомо, 
що Росія тривалий час приховувала 
таємницю розстрілу, приписуючи його 
німцям. Так і тепер вона приховує 
таємницю катастрофи, списуючи її на 
пілотів президентського лайнера. Протее у 
Польщі більшість не сприймає цю версію. 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

У середу, 26 травня 2010 року, на площі 
Святого Петра у Ватикані вже втретє в 
цьому місяці з уст Святішого Папи 
лунало привітання українською 
мовою. Наприкінці загальної аудієнції 
саме так він привітав делегацію 
українських військових. Коли в жовтні 
минулого року у Ватикані була група 
українських релігієзнавців, то Бенедикт 
ХVІ також вітав їх українською. А ось 
уже не вперше до України приїздить 
Патріарх Московський. Перефразовуючи відому пісеньку, скажемо: «Где 
это видано, где это слыхано, чтобы он говорил по-украински». Може 
владика користується церквоним висновком: «А не унизит ли себя 
человек, спустившись в преисподнюю». Бо ж українство для Москви – це 
«исчадие ада», «грех непрощаемый». 

У Ватикані видрукувано нову Статистичну збірку Католицької Церкви. 
Її матеріал охоплює 2000-2008 роки. За означений час кількість 
католиків зросла з 1045 млн до 1166 млн. Якщо в світі загалом ріст 
католиків складав 11,54%, то в Африці мав місце ріст на 33% . Європа 
загалом топталася на місці (1,17%), Азія зросла на 15,61% католиків, 
Америка – на 10,93%. Спостерігається зменшення католиків в Європі від 
загальної кількості її населення з 26,8% до 24,31%. В Америці відсоток 
практично не змінився, трошки зріс в Азії. Водночас збільшилася кількість 
католицьких єпископів (з 4541 до 5002), кількість священиків (з 405178 до 
409166 ). Останніх кількість зросла в Африці (на 33,1%) та Азії (на 23,8%). 
Якщо в Америці цифра священиків виявилася загалом сталою, то в Європі 
вона зменшилася на 7%. Європа загалом демонструє найбільший відсоток 
зменшення священиків всіх рангів (16,58%). Кількість студентів у 
католицьких навчальних закладах збільшилася з 110583 до 117024. Але 
якщо цей ріст мав місце в Африці і Азії, то в Європі мало місце їх 
зменшення (Христианский мир. - №13). 

Дотепер богослови твердили, що живе може бути лише наслідком Божого 
промислу, що лише Бог творить живее з неживого. Проте синтезування 
американськими генетиками живої клітини, створення вперше 
штучної форми життя поставило під сумнів богословські судження, 
що лише Бог може виявити свою здатність до творення живого. Створний 
людьми мікроорганізм назвали Синтією. Він повноціно функціонує і 
навіть здатний до розмноження. Новий організм створює білок. Це 
означає, що він життєздатний. Відтак, коли йде мова про створення різних 
форм життя, то вже можемо наголосити, що Творцем живого може бути й 
людина. Католицька Церква прореагувала на відкритя надто стримано. 
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«Якщо його використовуватимуть на користь – для лікування патологій, 
то ми можемо реагувати тільки позитивно», - заявив архиєпископ 
Сальваторе Фізікелла, Президент Папської академії життя (Експрес. – 27 
травня-3 червня). 

Під час свого візиту до Португалії Папа Бенедикт ХVІ засудив педофілію. 
При цьому він визнав вину Церкви у скандалі із священиками-педофілами 
і дав зрозуміти, що будуть покарані ті, хто прагнутиме прикривати подібні 
ганебні вчинки священнослужителів. Понтифік заявив, що причина 
жахливих потрясінь, які відбуваються нині у світі, викликані не нападками 
зовні, причина – у гріхах, які гніздяться всередині церкви, перемогти які 
може лише покаяння і молитва. «Дійсним ворогом, якого слід боятися і з 
яким слід боротися, є гріх, духовне зло, яке, на жаль, вражає і членів 
Церкви», - сказав Папа. Тим часом влада міста Констанц пішла на 
поступки Святому престолу й демонтувала встановлену у 1993 році на 
вокзалі статую голого Папи Римського. 

Папа Бенедикт ХVІ скоро оголосить про 
створення у Ватикані Папської ради з 
нової євангелізації Заходу. Очолить її 
італійський архієпископ Ріно Фізікелла. 
Термін «нова євангелізація» ввів ще Іван 
Павло ІІ. Він при цьому мав на оці 
пробудження віри у традиційних 
християнських частинах світу, зокрема в 
Західній Європі. Вактикан звертає при 
цьому увагу на ісламізацію Європи, із-за 
чого остання втрачає свою християнську 
ідентичність. 

Японці у формах виконання обрядових релігійних дійств йдуть нарівні з 
часом. 16 травня у Токіо відбулася перша весільна церемонія, яку провів 
робот-андроїд Ай-Фейрі заввишки один метр 40 сантиметрів. Він обвінчав 
за католицьким обрядом 42-річного чоловіка Томохіро Сібату і 36-річну 
жінку Сатоко Іноуе. Робот озвучив чоловічим голосом текст служби й 
молитви, благословив молодят і побажав щастя родині і гостям. «У всьому 
цьому твориві спиралися на католицький обряд, із нього взяли 
послідовність та обітницю, - каже Сатоко. – Але ми не надто віруючі. 
Тому багато чого просто викинули». Разом із гостями і роботом наречені 
прочитали «Отче наш». Керував діями машини друг наречених. Сама ідея 
такого весілля спала на думку нареченій. Сатоко працює в компанії 
«Кокоро», яка вирбляє роботів. Вона цим хотіла показати, що роботи 
невдовзі змінять життя людини. Андроїд можна купити в Японії за 68 тис. 
доларів. Її чоловік Томохіро - професор робототехніки в Інституті науки й 
технологій одразу погодився на таке вінчання. Під час церемонії було біля 
півсотні свідків. Робота-церемонімейстера, який називається І-Fairu, 
розробила одна із місцевих фірм. 

Ще в ХІХ століття від Католицької Церкви відколовся орден так званих 
старих католиків, які заперечували віру в непорочне зачаття і вчення про 
папську непогрішінсть. Ця спільнота висвячує жінок у священики ще з 
1996 року. Марію Вітторію Лонгітано висвячено у священники 
спільнотою у травні. Це відбулося в Римі. Вона докоряє Ватикан за те, що 
він неухильно опирається висвяченню жінок, що, на її думку, «не дозволяє 
їм слідувати за своїм покликанням». Папа Бенедикт ХVІ категорично 
виступає протии висвячення жінок. Він навіть заборонив офіційне 
обговорення цього питання.  

У світі є багато різних свят на честь того чи іншого святого Католицької 
Церкви. Так, у пристоличному містечку Балакране філіпінці 23 травня 
відзначають день покровительки Санта Ріти де Касціа. Дивують ті 
святкові форми, до яких вдаються шанувальники святого? Якщо дорослі 
чинно і поважно несуть зображення Ріти, то маленькі філіпінці, з метою 
досягнути підвішених іграшок, стрибають на значні висоти. Був конкурс із 
переміщення монет із губи до рота без рук, видування муки із стаканчика 
та ін. Ось лише часто тяжко дати пояснення тому, чому з тим чи іншим 
святом пов’язані в японців саме такі обряди і яке вони відношення взагалі 
мають до католицької церкви (Газета по-киевски. – 26 травня). 

 
 
 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Протягом 2009 року, як це свідчить світовий керівний орган Свідків Єгови, 

понад сім мільйонів проповідників із 105298 християнських зборів 
проповідували у 236 країнах світу. Форма проповідування була різна – 
від дому до дому, на вулицях, листами, по телефону тощо (І.Вішко). 

Редакцію РП питають: «Що таке Зал Царств?» Кожна конфесія по-своєму 
називає свої будівлі, в яких проводить богослужіння. У Свідків Єгови 
вони називаються Залами Царств. Це місце їх поклоніння Богу, їх 
релігійних зустрічей. У світі ця конфесія має їх десятки тисяч. В них 
щотижня приходить більше ста тисяч зборів Свідків Єгови. В кожному 
Залі Царств є велика аудиторія, де збираються члени певної громади для 
вивчення Біблії і виголошення промов. Зал Царств може мати ще й інші 
приміщення, зокрема офіс, бібліотеку. В Залах Царств немає, як, скажімо, 
у православних, якоїсь символіки чи зображень, немає вівтаря, ікон чи 
хрестів. Зали ці прості і водночас функціональні. Вони не 
використовуються для розваг чи якихось комерційних заходів (Вартова 
Башта. - 1 травня).  

Нідерландська Протестантська Церква дозволила 12 лютого 2010 року 
своєму клірику Клаусу Гендріксе й далі служити. Цей теолог раніше, 
прослуживши в церкві Міддельбурга 17 років, визнав себе атеїстом. Він 
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написав книгу «Вірую в Бога, якого не існує». Цікаво, як могла НПЦ 
дозволити атеїсту далі проповідувати в її храмах . Мотивувалося це тим, 
що «погляди клірика Клауса Гендріксе не мають фундаметальних 
відмінностей від поглядів ліберальних богословів Протестантської 
Церкви». Відтак Церква поставили знак рівності між ліберальними 
богословами та атеїстами. Але четвертина священнослужителів НПЦ не 
погодилася з таким рішенням керівництва Церкви (Стяг. – Лютий-
березень). 

 
 
 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
29 березня у московському метро відбулося два теракти. Загинуло 40 осіб, 

більше 80 – поранено. Патріарх Кіріл висловив співчуття сім’ям загиблих. 
Відповіддю на теракти, зауважив владика, буде не озлоблення, не страх, 
не паніка, а «единство нашего народа,его твѐрдая воля к тому, чтобы 
остановить террористов и тех, кто поддерживает их». Проте, закликаючи 
до спокою і висловлюючи впевненість, що винуватців не мине Кара Божа, 
патріарх не наголосив на тому, що винуватцями насамперед є не ті, хто 
послав терористів, а ті, хто спричиняє  саме таку помсту з їх боку, хто 
призводить людей до того, що вони з 
метою покарання ворога ладні йти на 
смерть, смертю мстити тим, хто обрав 
керманичів насилля. А це насамперед – 
влада Росії. 

Згідно розпорядження Патріарха Кіріла 
при Відділенні із взаємозв’язків церкви і 
суспільства створено Центр географії 
релігії. Центр буде вивчати сучасну 
релігійну ситуацію в Росії і країнах 
СНД, виявляти основні тенденції релігійного відродженгня на 
пострадянському просторі. Співробітники Центру вже створили 
інтерактивну карту всіх релігійних спільнот Росії, видрукували атлас 
мусульманських спільнот РФ. Очолив Центр доцент Московського 
лінгвістичного університету релігієзнавець Роман Силантьєв.  

В той час як ЦеркваКиївського Патріархату наголошує на покликанні Церкви 
вести вірян до Бога і слугувати гарантом їх блаженного життя в 
потойбіччі, а соціальне служіння розглядає як якусь попутню функцію 
Церкви, Патріарх Московський Кіріл наголошує, що «мы должны 
стремится к тому, чтобы социальная работа Церкви имела 
значительный удельный вес в масштабах страны. И не для того, чтобы 
что-то показать, а потому, что такова реальная потребность верующих». 

Синод РПЦ утворив спеціальний загальноцерковний Відділ соціального 
служіння і благодійності. Організовано спеціальну підготовку сестер 
милосердя (Православная газета. - №14). 

 
 
 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 

Громадська рада Нью-Йорка схвалила план будівництва ісламської 
культової споруди поруч із так званою площадкою Ground Zero, що в 200 
метрах від зруйнованих 11 вересня 2001 року будинків-башень. 
Ініціатором будівництва є відомий у США популяризатор ісламу імам 
Фейзал Абдул Рауф. Саме він купив за 5 млн доларів місце під забудову. 
Окрім мечеті, імам також планує спорудити тринадцятиповерховий 
ісламський культурний центр. Це все, за його словами, буде символізувати 
несприйняття тероризму більшістю мусульман. Відкриття мечеті 
передбачено на 11 вересня 2011 року – 10-ї річниці після теракту, коли 
водночас загинуло більше 3 тисяч людей. Вартість будівлі – 150 млн 
доларів. Проте є американці, зокрема родичі жертв теракту, які вважають, 
що мечеть стане меморіалом ісламським терористам. Збираються підписи 
під петицією протесту. Ініціативу імама дехто, жартуючи, називає 
«м’ягким джихадом» над невірною Америкою й очікує зрештою визнання 
Осами бен Ладена «почесним громадянином Нью-Йорка» (ВВ. - №91). 

Тлумачення снів – частина традиційної ісламської культури. Відомий в 
Саудівській Аравії інтерпретатор снів Йозеф аль-Харті створив єдиний у 
світі Інститут снознавства. Окрім дипломів про вищу освіту, установа 
пропонуватиме також найбільш успішним випускникам здобуття ступеня 
доктора наук із снознавства. До інституту на навчання запрошують не 
лише арабів, а й іноземців. Міністерство з ісламських справ СА вважає, 
що практику витлумачення снів не слід офіційно розглядати як науку, а 
лише як дар. 

Традиції в Омані – дуже важливий аспект життя. Усі сімейні та родинні 
справи тут вирішуються на базі звичаїв. Навіть при вирішенні юридичних 
питань посилання на усталені норми є суттєвим аргументом. Раніше 
чимало батьків зверталися до суду, щоб позбавити дочку права заміжжя. 
Причинами могли бути або замалий розмір калиму (2-2,5 тис. дол.), або 
недостатньо подарунків від жепниха або походження чоловіка із 
сімейного клану. І ось глава держави – султан Кабус бен Сахд видає 
декорет, згідно якого дівчина-жінка має право опротестовувати рішення 
своїх батьків в суді. З юридичної точки зору тут прогнозувати щось 
складно, але якщо аргументи у батьків базуватимуться тільки на 
матеріальній вигоді, то дівчина матиме більше шансів на перемогу.  
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В Алжирі будується перший у світі експериментальний центр лікування 

Кораном. Ініціатор створення центру доктор наук у галузі психіатрії 
Мухаммад Хаміка сказав, що тут працюватимуть фахівці, що вдаються і 
до традиційних, і до нетрадиційних методів лікування. Не тільки 
психологи й психіатри, а й екстрасенси, знахарі та релігійні діячі, які 
використовують для лікування Коран. Тут кожний пацієнт отримає повне 
медичне обстеження, перш ніж він потрапить до нетрадиційних лікарів. 

В Італії почали штрафувати жінок, як прикривають на вулицях своє 
обличчя мусульманською хустиною. Так, в італійському містечку 

Новара до мусульманки туніського 
походження Амель Мармурі, яка 
звайшла на пошту в такому вбранні 
підійшли 2 поліцейських і дали їй 
повідомлення про штраф. Це трапилося 
після того, як її чоловік відмовив  
поліціянтам-чоловікам у праві 
ідентифікувати свою дружину за її 
паспортом. То ж і має тепер штраф у 500 

євро за носіння паранджі. Це – перший випадок такого оштрафування на 
теренах Євросоюзу. Чоловік Амель заявив, що його жінка все одно у 
людних місцях буде й надалі закривати своє обличчя. Він не хоче, щоб 
інші чоловіки бачили його. Відтак Амелі тепер доведеться більше часу 
проводити дома. Заборона жінкам закривати обличчя у рамках заходів 
боротьби з тероризмом в Італії існує ще з 1975 року. Заборона носити 
паранджу існує також в Бельгії. Президент Франції добивається цього ж. 

В Марселі приступили до будівництва найбільшої у Франції мечеті. Вона 
розрахована на 7 тисяч осіб і стане першою у місті будівлею, де будуть 
здійснюватися всі мусульманські обряди. Нині марсельська громада 
нараховує біля 250 тисяч своїх членів. Відкриття мечеті із 25-метровим 
мінаретом заплановане на 2012 рік. 

 
 
 
 

БУДДИЗМ 
 

Шаолінський монастир вже менше 
приваблює своїми бойовими 
мистецтвами. Тому вирішено 
побудувати тут клініку, пацієнтів якої 
лікуватимуть саме шаолінськими 
методами. Досі в монастирі була лише  
аптека, правда, відкрита ще в 1217 році. В 
лікарні працюватимуть лише монахи, які 

одержали всі необхідні для провадження лікарської практики сертифікати. 
Основою оздоровленняя стануть медитативні практики дзен-буддизму, 
мистецтва кун-фу та дотримання спеціального раціону харчування. 
Фінансові питання вирішуватиме сам монастир. Нагадаємо, що 
легендарний Шаолінь був заснований у провінції Ханань буддійськими 
монахами ще в 495 році. У 620 році він дістав право утримувати власне 
військо з монахів, що перетворило його на центр бойових мистецтв у 
Китаї. 

  
 
 
 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ  ТЕЧІЇ 
 
Саєнтологи Росії поширюють як подарунок по всіх міських і сільських 

бібілотеках диски з аудіокнигами свого 
засновника Рона Хаббарда. До набору 
входить насамперед «Діанетика». 
Представники Центру саєнтолонів Росії 
Вчені із Сан-Дієго провели обстеження 
практикуючих Фалунь Дафа з метою 
вивчення впливу вправ цієї системи 
удосконалення на психічне і  фізичне 
здоров’я людини. Одержані наслідки 
обстеження засвідчили, що заняття ці 
допомагають значно зменшити нервово-
психологічну напругу, покр  ащити стан 
психічного і фізичного здоров’я, підняти 
духовний і моральний рівень особи і 
розвинути її психічні здібності. Після 

медитацій значно збільшується біоенергія, а відтак поліпшується 
периферійна циркуляція (Фалунь Дафа в мире. – Вип.21).  

Сургутська транспортна прокуратура Росії визнала праці засновника 
саєнтології Рона Хаббарда екстремістськими і такими, що мають бути 
заборонені для їх поширення в Федерації. За наслідками проведеної 
психолінгвістичної експертизи було визнано, що в цих працях наявні 
заклики до міжконфесійного протистояння, релігійної зневаги щодо інших 
вірувань (Мир. - №15). 

Масонство різними шляхами прагне легалізувати свою 
присутність у різних сферах суспільного життя. Так, у 
Свято-Даниловому монастирі  (Москва) відбулося 
утворення нової громадської організації «Защитники 
православных христиан имени Святого князя Дмитрия 
Донского». На установчому зібрання були присутні 



32                                           33 
представники РПЦ, МВС РФ, якісь зарубіжні гості. Проте один із 
чільників Московського Патріархату протоієрей Всеволод Чаплін заявив, 
що названа організація жодного разу не зверталася до Церкви з 
пропозицією співпраці. Приміщення монастиря для проведення заходу 
організацією просто було орендоване. «Ніякого права виступати від імені 

РПЦ ця організація не має, і все те, що 
говорять і роблять її керівники та 
представники, не має ототожнюватися із 
церковною  позицією». «Особливо багато 
питань, - зауважив о.Чаплін, - викликало те, 
що під час означеного заходу члени 
організації одягалися в рицарський одяг 
західного зразка». Священноначаліє Церкви 
не благословляло створення «православних 
рицарських орденів». Згадаймо, як в 1994 
році в Китаєвському скиті в Києві з’явилися 

неочікувані люди в білих плащах з червоними хрестами. Це були рицарі 
«Ордену тамплієрів», які хотіли створити в пустині свою штаб-квартиру. 
Православні богомольці тоді видворили їх з території монастиря. Одного 
часу розгорнув свою діяльність в Україні ще й масонський орден «Святого 
Станіслава» (Мир. - №15). 

Григорій Грабовий лікувати людей 
розпочав ще в 2001 році. Зрештою 
він себе подавав як «Христа» і навіть 
«Триєдиного Бога». Грабовий за 
великі гроші обіцяв воскрешати 
мертвих. Він затесався навіть в 
організацію «Д  іти Беслана», 
частина вбитих горем матерів якої 
повірили езотеріку й щедро 
оплачували йому обіцяне 
воскресіння-повернення їх дітей. 
Учні Грабового діли в регіонах і 
поповнювали його казну. Ходили слухи, що у Грабового була спеціальна 
місія за вказівкою «зверху». Зрештою в 2006 році його арештували, дали 
за шулерство 11 років ув’язнення, які потім замінили на три. Секту його 
чомусь залишили у спокої, хоч імена поплічників шулера були відомі. І 
ось Грабовий вже на свободі лише після двох років відсидки. Мотив 
дострокового звільнення смішний: проявив себе ввічливим і активним, 
завідував клубом і бібліотекою, займався благоустроєм території, гарно 
заправляв ліжко і носив постійно арестантську робу за правилами (Газета 
по-киевски. – 7 травня). 

 
 

МІСТИКА 
 

Так само як повальною в Україні стала віра в екстрасенсів і гадалок, так само 
повальним (часто з активної підтримки цього Церквами) стало якесь 
чудотворення, тарабанення по храмах залишків кусочка кісток 
небіжчиків, оголошених святими, сльозоточіння і кровоточіння 
образів та ін. Заздалегідь до появи чуда шулери від релігії оголошують, 
що від якогось законтактування з ним можна вилікувати якісь хвороби чи 
вирішити життєві проблеми. Що характерно, то це те, що з’ява якогось 
чуда є майже щоденною (про що, до речі, рекламують масові ЗМІ), але в 
богословсько-канонічній комісії при Священному Синоді УПЦ МП, як 
зауважив її секретар Ігор Базаринський, протягом останнього десятиліття 
не поступила на розгляд жодна інформативка з місць про вияви 
чудотворення (Газета по-киевски. – 27 травня).  
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СВОБОДА СОВІСТІ 

 
 
 

БОРОТЬБА ПРОТИ ДЕФАМАЦІЇ РЕЛІГІЙ 
 

25 березня 2010 року Рада із прав людини 
Організації Об’єднаних націй  прийняла свою 
резолюцію із такою назвою. Видруковуємо її. 
Коментар експерта Відділення релігієзнавства ІФ 
НАНУ буде в наступному числі. 

  

Рада з прав людини,  
- знову підтверджуючи зобов'язання всіх держав відповідно до Статуту 

Організації Об'єднаних Націй заохочувати і розвивати загальну повагу й 
дотримання прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від їх 
раси, статі, мови і релігії, 

- знову підтверджуючи, що усі права людини універсальні, неподільні, 
взаємозалежні і взаємопов'язані, 

- посилаючись на прийнятий Генеральною Асамблеєю в її резолюції 60 / 1 
від 16 вересня 2005 року Підсумковий документ Всесвітнього саміту 2005 
року, в якому Асамблея підкреслила передбачений в Статуті обов'язок 
усіх держав поважати права людини та основні свободи для всіх, без яких 
би то не було відмінностей, і визнала важливість поваги та розуміння 
релігійного і культурного різноманіття в усьому світі, 

- визнаючи цінний внесок усіх релігій у сучасну цивілізацію і той внесок, 
який діалог між цивілізаціями може справити на досягнення більш 
глибокого усвідомлення й розуміння спільних цінностей, визнаваних всім 
людством, 

- вітаючи виражену в Декларації тисячоліття Організації Об'єднаних 
Націй, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю в її резолюції 55/2 8 
вересня 2000 року, рішимість вжити заходів із припинення зростаючих в 
багатьох суспільствах проявів расизму і ксенофобії й заохочення більшої 
злагоди і терпимості у всіх суспільствах, а також розраховуючи на її 
ефективне втілення в життя на всіх рівнях, 

- підкреслюючи в цьому зв'язку важливість Дурбанской декларації та 
Програми дій, прийнятих Всесвітньою конференцією з боротьби проти 
расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними 
нетерпимості, що відбулася в Дурбані, Південна Африка, в 2001 році, 
підсумкового документу Конференції з рогляду Дурбанской процесу, що 
відбулася в Женеві у квітні 2009 року (А/CONF.211/8), і вітаючи прогрес, 
досягнутий у справі їх здійснення, а також особливо відзначаючи, що ці 
документи служать надійним фундаментом для ліквідації лих і всіх 

проявів расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними 
нетерпимості, 

- вітаючи всі міжнародні та регіональні ініціативи, спрямовані на 
заохочення міжкультурної та міжконфесійної гармонії, включаючи 
"Альянс цивілізацій", Міжнародний діалог з міжконфесійного 
співробітництва в інтересах миру та злагоди та діалог між 
представниками різних релігій і культур, і їх цінний внесок у справу 
заохочення культури миру та діалогу на всіх рівнях, 

- вітаючи також доповіді Спеціального доповідача з питання про сучасні 
форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними 
нетерпимості, представлені Раді на його четвертій, шостій та дев'ятій 
сесіях (A/HRC/4/19, A/HRC/6/6 і A / HRC/9/12), в яких Спеціальний 
доповідач висвітлив серйозний характер дифамації всіх релігій і 
необхідність доповнити правові стратегії, 

- з глибокою заклопотаністю відзначаючи випадки прояву нетерпимості, 
дискримінації та актів насильства по відношенню до послідовників 
певних релігій, які відбуваються в багатьох частинах світу, на додаток до 
негативного висвітлення деяких релігій у засобах масової інформації та 
ухвалення й застосування законів та адміністративних заходів, які 
дискримінують осіб певної етнічної та релігійної приналежності і 
спеціально спрямованих проти них, особливо проти мусульманських 
меншин після подій 11 вересня 2001року, і ставлять під загрозу 
можливість повного здійснення ними прав людини і основних свобод, 

- підкреслюючи, що дифамація релігій є грубою образою людської гідності 
і веде до незаконного обмеження свободи релігії, яку сповідують її 
послідовниками, і підбурювання до релігійної ненависті та насильства, 

- відзначаючи із заклопотаністю, що дифамація релігій і підбурювання до 
релігійної ненависті в цілому можуть призвести до соціальної 
дисгармонії та порушень прав людини, і будучи стурбованою 
бездіяльністю деяких держав у боротьбі з поширенням цієї зростаючої 
тенденції і застосуванням такої дискримінаційної практики відносно 
послідовників певних релігій, і особливо відзначаючи в цьому контексті 
необхідність ведення ефективної боротьби з дифамацією всіх релігій і 
підбурюванням до релігійної ненависті в цілому і щодо ісламу й 
мусульман зокрема, 

- будучи переконаним, що повага до культурного, етнічного, релігійного та 
мовного різноманіття, а також діалог між цивілізаціями і всередині них є 
необхідною умовою для зміцнення загального миру і взаєморозуміння, а 
прояви культурної та етнічної упередженості, релігійної нетерпимості і 
ксенофобії породжують ненависть і насильство у відносинах між 
народами і націями, 

- підкреслюючи важливу роль освіти у справі заохочення терпимості, що 
передбачає визнання й повагу громадськості до існуючого різноманіття, 
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- відзначаючи різні регіональні та національні ініціативи з боротьби із 

релігійною і расовою нетерпимістю щодо конкретних груп і громад та 
особливо відзначаючи в цьому контексті необхідність прийняття 
всеосяжного і недискримінаційного підходу, який дозволяє забезпечити 
повагу до всіх рас і релігій, 

- посилаючись на свою резолюцію 10/22 від 26 березня 2009 року і 
резолюцію 64/156 Генеральної Асамблеї від 18 грудня 2009 року,  
 
 
1. приймає до відому доповідь Верховного комісара Організації 

Об'єднаних Націй з прав людини про здійснення резолюції 10/22 
Ради з прав людини, а також про можливий взаємозв'язок між 
дифамацією релігій і зростанням числа випадків підбурювання, 
проявів нетерпимості й ненависті в багатьох частинах світу (A / 
HRC/13/57) і доповідь Спеціального доповідача з питання про 
сучасні форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної 
з ними нетерпимості (А/HRC/12/38), і представлений Раді на його 
дванадцятої сесії; 

2. висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з формуванням 
негативного стереотипного уявлення про релігії і дифамацією релігій 
та проявами нетерпимості та дискримінації в питаннях релігії і 
переконань, які, як і раніше, мають місце у світі, що призводить до 
нетерпимості по відношенню до послідовників цих релігій; 

3. висловлює глибоке співчуття у зв'язку із усіма актами 
психологічного та фізичного насильства по відношенню до людей, а 
також нападів і підбурювання до них з причини їх релігійних 
переконань або вірувань і у зв'язку з такими актами, які спрямовані 
проти їхніх підприємств, власності, культурних центрів та місць 
відправлення культу, а також у зв'язку з випадками глумлення над 
святими місцями, релігійними символами і шанованими діячами всіх 
релігій; 

4. висловлює глибоку стурбованість у зв'язку із триваючими 
серйозними випадками свідомого формування стереотипів про 
релігії, їх прихильників і священнослужителів в засобах масової 
інформації, а також у зв'язку з програмами і повістками дня 
екстремістських u1086 організацій і груп, спрямованих на 
формування та увічнення стереотипних уявлень про деякі релігії, 
особливо коли їм у цьому потурають уряди; 

5. з глибокою заклопотаністю відзначає активізацію після трагічних 
подій 11 вересня 2001 року загальної кампанії з дифамації релігій і 
підбурювання до релігійної ненависті в цілому, в тому числі 
профілювання мусульманських меншин за етнічними і релігійними 
ознаками; 

6. визнає, що в контексті боротьби проти тероризму дифамація релігій і 
підбурювання до релігійної нетерпимості в цілому стають 
обтяжливими чинниками, що призводять до ущемлення основних 
прав і свобод членів відповідних груп, а також до їх економічного і 
соціального відчуження; 

7. висловлює глибоку стурбованість у цьому відношенні з приводу 
того, що іслам часто і помилково асоціюється з порушеннями прав 
людини і тероризмом, і у зв'язку з цим висловлює жаль з приводу 
ухвалення законів або адміністративних заходів, конкретно 
спрямованих на здійснення контролю та моніторингу 
мусульманських меншин, що стигматизує їх і узаконює 
дискримінацію, об'єктом якої вони є; 

8. рішуче засуджує в зв'язку з цим заборони на будівництво мінаретів 
мечетей й інші нещодавно прийняті дискримінаційні заходи, які є 
проявами ісламофобії і різко контрастують з міжнародними 
зобов'язаннями в сфері прав людини, що стосуються свободи релігії, 
переконань, совісті і вираження думок, і підкреслює, що подібні 
дискримінаційні заходи можуть лише породити дискримінацію, 
екстремізм і спотворені уявлення, здатні викликати поляризацію і 
фрагментацію в суспільстві з небезпечними непередбачуваними і 
непередбачуваними наслідками; 

9. знову засвідчує прихильність всіх держав до комплексного 
здійснення Глобальної контртерористичної стратегії Організації 
Об'єднаних Націй, яка була прийнята без голосування Генеральною 
Асамблеєю в її резолюції 60/288 від 8 вересня 2006 року і 
підтверджена Асамблеєю в її резолюції 62/272 від 5 вересня 2008 
року і в якій вона знову підтвердила, зокрема, що тероризм не може і 
не повинен асоціюватися з якою-небудь релігією, національністю, 
цивілізацією або етнічною групою, а також необхідність посилити 
прихильність міжнародного співтовариства до заохочення, серед 
іншого, культури миру і поваги всіх релігій, переконань і культур та 
запобігання дифамації релігій; 

10. шкодує з приводу використання друкованих, аудіовізуальних та 
електронних засобів інформації, включаючи Інтернет, і будь-яких 
інших засобів для підбурювання до актів насильства, ксенофобії і 
пов'язаної з ними нетерпимості та дискримінації щодо будь-якої 
релігії, а також глумління над релігійними символами і вшанованими 
діячами; 

11. підкреслює, що, як це вже зафіксовано в міжнародному праві прав 
людини, в тому числі у статтях 19 і 29 Загальної декларації прав 
людини і статтях 19 і 20 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права, кожна людина має право безперешкодно 
дотримуватися своїх переконань та право на вільне висловлювання 
думок, здійснення яких пов'язане з особливими зобов'язаннями і 
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обов'язками, а тому може підпадати тільки під ті обмеження, які 
передбачені законом і є необхідними для забезпечення поваги прав і 
репутації інших людей, захисту національної безпеки або охорони 
громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту 
моральних засад і загального добробуту; 

12. знову підтверджує, що зауваження загального порядку № 15 
Комітету з ліквідації расової дискримінації, в якому Комітет ухвалив, 
що заборона поширення будь-яких ідей, що грунтуються на расовій 
перевазі чи ненависті, не суперечить праву на свободу переконань та 
їх вільне вираження і в однаково застосовується до питання, що 
стосується підбурювання до релігійної ненависті; 

13. рішуче засуджує всі прояви й акти расизму, расової дискримінації, 
ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості по відношенню до 
національних або етнічних, релігійних і мовних меншин та мігрантів 
і нерідко застосовувані щодо них стереотипи, у тому числі на основі 
релігії або переконань, і настійно закликає всі держави застосовувати 
і, якщо необхідно, зміцнювати діючі закони, коли мають місце такі 
акти, прояви або ознаки ксенофобії або нетерпимості, з метою 
викорінення безкарності осіб, що здійснюють подібні діяння; 

14. настійно закликає всі держави забезпечувати, в рамках їх 
відповідних правових і конституційних систем, адекватний захист від 
актів ненависті, дискримінації, залякування і примусу як наслідку 
дифамації релігій і підбурювання до релігійної ненависті в цілому, й 
приймати всі можливі заходи для заохочення терпимості і поваги до 
всіх релігій та переконань; 

15. наголошує на необхідності боротьби з дифамацією релігій і 
підбурюванням до релігійної ненависті в цілому шляхом розробки 
стратегій та узгодження дій на місцевому, національному, 
регіональному та міжнародному рівнях за допомогою освіти та 
підвищення поінформованості; 

16. закликає всі держави докладати максимум зусиль, відповідно до 
свого національного законодавства та у відповідності до 
міжнародного права з прав людини і гуманітарним правом, для 
забезпечення повної поваги та захисту релігійних місць, об'єктів, 
святинь та символів і вживати додаткових заходів у випадках, коли 
їм загрожують осквернення або руйнування; 

17. визнає, що відкрите, конструктивне і шанобливе обговорення ідей, а 
також міжконфесійний та міжкультурний діалог на місцевому, 
національному та міжнародному рівнях можуть відігравати 
позитивну роль у боротьбі з релігійною ненавистю, підбурюванням і 
насильством; 

18. закликає до активізації міжнародних зусиль з налагодження 
глобального діалогу з метою заохочення культури терпимості і миру 
на всіх рівнях на основі дотримання прав людини і поваги до 

різноманітності релігій і переконань й настійно закликає держави, 
неурядові організації, релігійних лідерів, а також друковані та 
електронні засоби масової інформації підтримувати і розвивати такий 
діалог; 

19. із задоволенням приймає до відому намір Верховного комісара 
надавати подальшу підтримку прогресивному розвитку 
міжнародного права з питання прав людини в тому, що стосується 
свободи вираження і підбурювання до ненависті, дискримінації та 
насильства, в її плані стратегічного керівництва на період 2010-2011 
років; 

20. вітає у зв'язку з цим плани Управління Верховного комісара 
провести серію робочих нарад експертів для аналізу законодавства, 
судової практики і національної політики в різних регіонах, з тим 
щоб оцінити різні підходи до заборони підбурювання до ненависті, 
як зазначено у статті 20 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права, без шкоди для мандата Спеціального комітету із 
розробки додаткових стандартів, та просить Верховного комісара 
продовжувати розвивати такі ініціативи з метою зчинити конкретний 
внесок у справу запобігання і ліквідації всіх форм підбурювання та 
наслідків негативних стереотипних уявлень про релігії або 
переконання і їх прихильників, які стосуються здійснення прав 
людини відповідних осіб і спільнот; 

21. просить Спеціального доповідача з питання про сучасні форми 
расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними 
нетерпимості подати Раді на її п'ятнадцятій сесії доповідь про всі 
проявах дифамації релігій, а особливо про ймовірні серйозні наслідки 
ісламофобії для здійснення всіх прав віруючими.  

 
 

 
*** 

 
 

Українська Православна Церква МП негативно 
поставилася до наказу міністра юстиції 
О.Лавриновича про утворення робочої групи 
із створення ювенальної юстиції в Україні з 
метою, як сказано, «зменшення рівня 
злочинності серед молоді». В надісланому 
міністру листі сказано, що це може спричинити 
повне знищення інституту сім’ї. Саме таку 
деструктивну сутність виявила ювенальна 
юстиція в тих країнах, де вже існує. Ювенальні 
суди кришують малолітніх правопорушників, 
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забезпечують безкарність різних їх витівок, позбавляють батьків моживості так 
виховувати своїх дітей, щоб відвернути їх злочинну діяльність. В християнстві 
сім’я – це «мала церква, члени якої в ідеалі мають рости в любові і взаємоповазі, 
- говориться в листі. – А інститут ювенальної юстиції, який переводить 
відносини між батьками й дітьми у сугубо юридичну площину, заохочує скарги 
дітей на батьків, що може сприяти швидкому її руйнуванню… До того ж, 
система ювенальної юстиції може надати державним чиновникам надмірні 
права для втручання в особисте життя мільйонів сімей». (Мир. - №16).  

Десяток років Україна поставала у світі як країна демократії, свободи слова. 
Це стосувалося і сфери релігійного життя. В Україні наявною була свобода 
віросповідань, більше того – реєстрація релігійних спільнот не була 
обов’язковою. Президент Європейської народної партії Вільфред Мартенс 
заявив: «Ми звикли за останні п’ять років вважати Україну прикладом 
демократії в регіоні. Дуже сумно та неприємно спостерігати за тим, як діюча 
влада нищить та нехтує демократичними досягненнями попереднього уряду. Я 
дуже стурбований останніми подіями в українській політиці після 
президентських виборів. Ці негативні події стали систематичними за своєю 
природою та становлять загрозу для верховенства права, фундаментальних прав 
людини та громадянських свобод». В.Мартенс зауважив, що в країні 
«відбуваються постійні порушення свободи слова та відроджується цензура», 
«нова більшість порушує систематично у парламенті права опозиції».  

Столичний суд не задовільнив вимогу восьми батьків до Міносвіти про 
заборону викладати в школах теорію Дарвіна про походження людини з 
мавподібного предка, бо ж, з їх міркувань, дивись, людина є вінцем  Божого 
творіння, як про це сказано в Біблії. Одна із матерів, жителька Дрогобича 
Т.Козій наголошує, що сучасна молодь гадить в під’їздах, матюкається і 
розпиває спиртне саме тому, що з дитинства засвоїла думку про своє 
походження від мавпи. Дивна логіка у цієї мами. Свого часу нарком 

Луначарський мав дискусію з православним 
митрополитом Введенським, який доводив 
антигуманність теорії Дарвіна. Нарком заявив, що він 
може погодитися із владикою, що його як людину 
створив Бог. Але ж тоді лінія Бог – людина 
Введенський постає як регресс, а мавпа – людина 
Луначарський як прогресс. Т.Козій якихось підстав 
для висновку, що молодь із-за свого мавп’ячого 
походження творить недобре в під’їздах, не має. Це 
скоріше наслідок такого її виховання дрогобицькими 
батьками, які виховані на християнському 

віровченні, бо ж кожна школа в місті має свого греко-католицького капелана-
куратора. Скориставшись логікою дискусії Луначарського-Введенського і 
воднорчас прагненням мам довести, що їх діти зрештою є Божим витвором, 
скажемо, сумні Боже наслідки твого творіння, якщо твої діти так гадять у 
під’їздах. Тут мають сенс ті, хто пропонує при викладанні говорити про всі 

теорії, які існують з того чи іншого питання (Сегодня. 25 травня). До речі, 
католицька Церква, до якої належать мами, як вже про це писав наш часопис, не 
відкидає так теорію Дарвіна, як це роблять вони. Може б і на папу Римського 
вони подали в суд. А чому б і ні? То ж маємо неуцтвом засліплені очі. 

Архієпископ УАПЦ Ігор Ісіченко не думає, що «будь-яка політична сила 
сьогодні буде відкрито запрошувати релігійну організацію у владу. І не 
думаю, що будь-яка церква буде настільки безвідповідальною перед своїм 
майбутнім, що в цю владу піде, пов’яже себе з нею міцно. Думаю, що 
конституційна засада свободи совісті у нас існуватиме й надалі…» (Львівська 
пошта. - №31). 

Комісія із внутрішніх справ парламенту Бельгії одноголосно схвалила 
законопроект, який забороняє з’являтися в публічних місцях та на роботі 
жінкам в мусульманській паранджі. Заборона не поширюється на носіння 

паранджі дома. За появу в публічних місцях у 
паранджі  передбачено грошові штрафи 15-25 
євро або ув’язнення на сім днів. . Чоловікам, які 
змушували своїх дружин і доньок закривати 
обличчя за межами дому, навіть загрожує 
ув’язнення до року. Ліберальні бельгійські 
політики гордяться тим, що їх країна першою 
прийняла закон, який стане прикладом для 
Європи. У Бельгії нині мешкає десь 500 тисяч 
мусульман. Радикальні представники їх 

організацій апелюють до Європейського суду з прав людини. Але тут виникає 
ще й проблема з арабськими шейхами, які зі своїм почтом місяцями орендують 
розкішні бельгійські готелі. Подібний законопроект обговорюється і в Франції. 
Очікується 70% його підтримка. Ініціативу підтримує президент Ніколя 
Саркозі. Водночас Конституційний суд країни вважає таку заборону 
порушенням Конституції. Голландія, Італія і Данія також готують аналогічні 
законопроекти. Про подібну заборону говорять в Австрії і Швейцарії. 

У вирішенні питань свободи свого буття деякі релігійні організації й окремі 
особи звертаються до Європейського суду у Страсбурзі. Нині там 
знаходиться 10 тисяч різних справ проти України. Розгляд їх затягується на 
роки. Правда, з 1 червня процесс піде дещо швидше, бо замість трьох суддів 
справи розглядатиме лише один. Заяву-скаргу до суду в Страсбурзі може 
подати будь-яка особа, яка вважає, що має місце порушення гарантованого їй 
Європейською конвенцією права людини, її основних свобод. Але перед цим 
заявник має вичерпати всі ефективні засоби захисту цього права в Україні. До 
Євросуду треба звертатися лише після 6 місяців з моменту ухвали остаточного 
рішення судом в Україні. Самому заяву із-за її складності оформити тяжко, 
тому бажано звернутися до адвоката. Євросуд не оцінює рішення національних 
судів, а лише засвічує факти порушення прав особи. Євросуд лише з’ясовує, чи 
не порушені процесуальні права заявника, гарантовані 6 статею Європейської 
Конвенції, а не розглядає рішення українських судів. Усні слухання в Євросуді 
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проходять надто рідко, має місце переважно письмове провадження (Експрес. – 
13-20 травня). 

4 червня 1998 року Центр релігійної спільноти Свідків Єгови придбав у ВАТ 
«Кінескоп» напівзруйнований цілісний майновий комплекс. При цьому на 
викупленій території ще залишалося деяке майно, яке «Кінескоп» мав вивезти. 
Дещо пізінше було підписано додатковицй договір, який засвідчував 
викуплення Центром всього майна. І ось раптом вже 29 серпня 2007 року ВАТ 
«Кінескоп» «проснувся» і став через суд доводити, що частина майна 
комплексу все ж належить йому. Судова тяганина не закінчилася й понині. Біда 
в тому, що львівські суди (а тут певне підспудно дає себе знати їх конфесійна 
заангажованість) ніяк не можуть змиритися з тим, що Вищий Господарький суд 
України приймає свої ухвали, які скасовують ухвали львівських суддів. 

У сфері релігійного життя Росія – це зразок країни з відсутністю свободи 
віросповідань. Російська Православна Церква ледь не офіційно діє як державна 
інституція. Інформаційно-психологічні хрестові походи РПЦ і російських ЗМІ 
проти Свідків Єгови (та й проти інших неправославних конфесій) переросли у 
відкрите переслідування. Співробітники Федеральної служби безпеки 
змушували адміністрації стадіонів і залів, у яких передбачалося проведення 
зібрань чи конгресів Свідків Єгови, розривати під різними приводами договори 
аренди цих споруд. Російська влада також всіляко перешкоджає Свідкам у 
будівництві Залів Царств. Проти Свідків чиняться ще й такі злочини, як фізичне 
знущання у відділках міліції та фабрикація різних кримінальних справ. 
Налагодження тісних відносин між нинішніми владами України і Росії при 
копіювання нашою того, що твориться у сусіда, може призвести до таких же дій 
у нас служб МВС щодо неправославних громад. То ж на порядку дня в Україні 
має стояти захист свободи віросповідань (І.Вішко). 

Федеральний суддя штату Вісконсін (США) визнала Національний день 
молитви невідповідним Конституції, оскільки він закликає людей до 
релігійних дій. «Це виходить за рамки простого «ознайомлення» із релігією, 
тому що єдиною метою Дня є натхнення громадян почати молитву, - зазначила 
суддя Кребб. – Це по суті релігійне дійство, яке не служить світській функції». 
Відтак якщо у США при їх високій релігійності наявне дійсне відокремлення 
церкви і держави, то в Україні в порівнянні з ними цього відокремлення немає. 
Про це свідчить хоч би офіційний календар її свят, до якого попали і релігійні 
свята. До того ж, чомусь в поліконфесійній Україні в календарі маємо лише 
свята православ’я. Україна не є православною країною, бо ж кількість 
організацій цієї конфесії на її теренах становить десь 50% її загальної релігійної 
мережі.  

Перемога в Англії під час виборів ліберальних демократів може поставити під 
загрозу існування католицьких шкіл. Партія лібералів не визнає діяльність шкіл, 
до яких діти вступають на основі своєї конфесійної належності.  

 
 
 
 

МІЖЕТНІЧНІ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ 
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
Сім років поспіль на Буковині проводяться наукові заходи, які 

сприяють як розвитку практичного релігієзнавства та соціології релігії, так і 
толеризують і урізноманітнюють форми міжконфесійних відносин. 

Земля Буковинського краю уже вкотре стає тим експериментальним 
майданчиком, де відпрацьовуються нові підходи до соціалізації релігії, 
включення її в соціум як засобу інтеграції та консолідації українського 
етносу. Показовим є те, що в цьому поліетнічному, поліконфесійному та 
полікультурному регіоні проживає понад 100 націй і народностей, які 
ідентифікують себе з різними конфесійними напрямками (25 різновидів), але 
при цьому знаходять спільну мову та точки дотику для включення в соціальні 
перетворення. 

Строката віросповідна та етнічна карта Буковини у певній мірі є 
відображенням етно-релігійної мозаїки України. 

Специфічною рисою релігійного середовища, яке в той же час є 
етнічним ідентифікатором, є те, що буковинська земля, будучи найменшою за 
територією в Україні (1,3% від її площі і чисельністю біля 1 млн. населення), 
при наявності 1116 релігійних організацій (1076 громад)) посідає 8-ме місце 
за кількістю і друге після Закарпатської за густотою релігійних організацій 
(2,68 на один населений пункт). 

Важливим соціологічним показником, що відображає специфіку 
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релігійного середовища краю є його висока релігійність – біля 660 тис. осіб 
(73% від загальної кількості населення) відносять себе до якоїсь конфесії. 
Майже третя частина з них (240 тис.) – пенсіонери. 

Враховуючи досвід буковинців мирно співіснувати, незважаючи на 
полісвітоглядність та поліетнічність, наукова еліта України, як і гості із-за 
кордону вирішили вкотре зібратись на науковому форумі для обговорення 
нагальних проблем та відпрацювання моделей співжиття в глобалізованому 
світі. 

Саме ці проблеми розглядались на міжнародній науковій конференції 
,,Міжетнічні та міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних 
трансформацій‖, яка проходила 29–30 квітня на базі філософсько-
теологічного факультету співорганізаторами якої виступили Міністерство 
освіти і науки України, Чернівецька облдержадміністрація, Чернівецький 
національний університет ім. Юрія Федьковича, Відділення релігієзнавства 
інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Інститут соціології 
НАН України, Українська асоціація релігієзнавців та Українська асоціація 
релігійної свободи. 

Основним модератором форуму був філософсько-теологічний 
факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 

У науковій конференції взяли участь представники академічних 
закладів, громадських та релігійних інституцій США, Франції, Польщі, Росії 
та України. 

Конференція відзначалася як якісним – 8 докторів, професорів та 24 
кандидати наук, так і кількісним представництвом – понад 100 учасників. З 
них – 20 здобувачів, аспірантів та 16 студентів, які є майбутньою науковою 
елітою. 

Науковий форум працював за 5-ма напрямками, які відображали нові 
підходи до формування відносин в політичному та поліконфесійному 
середовищах, які змінюють свої форми функціонування в контексті 
демократичних процесів та суспільних трансформацій. 

У рамках пленарних засідань розглядалися питання релігійного життя 
Буковини (нач. управління внутр. політики ОДА Пазяк І.В.), глобалізації 
релігійного життя та перспектив конфесійного розвитку в Україні (проф. 
Филипович Л.О.); причин та факторів міжконфесійних конфліктів 
(Генеральний секретар УАРС П. Гануліч); міжконфесійної напруженості в 
кримському соціумі (д. філос. н. Арістова А.В.); новітніх наукових парадигм 
в методології прогнозування та управління релігійною ситуацією в регіонах 
(докторант Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди В.Титаренко); 
відображення етноспільнот в ЗМІ (проф. Вінсент Меєр, Франція). 

На секційних засіданнях проводився обмін інформацією та відбувалися 
дискусії щодо специфіки буття релігії в етноконфесійному середовищі, 
свободи буття церкви у контексті правових відносин, шляхах толеризації 
міжконфесійних відносин в умовах трансформації суспільства,особливостей 

сучасних трансформацій релігійного життя в Україні та регіонах, релігійності 
молоді в її сутнісних характеристиках та специфіці прояву. 

Учасники конференції не тільки дискутували, але й ознайомились із 
прекрасним архітектурним ансамблем резиденції Буковинських 
митрополитів, побували на концерті духовної музики студентів теологічного 
відділення філософсько-теологічного факультету. 

У рамках наукового форуму відбулася презентація Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів. 

Відбувся прямий ефір на місцевому телебаченні, де краяни отримали 
інформацію про конференцію та відповіді на питання про розвиток 
релігійного простору України у рамках світових глобалізаційних процесів, 
особливостях розвитку державно-церковних процесів в українському 
суспільстві, причинах міжконфесійних конфліктів, правах релігійних та 
національних меншин, релігієзнавчої поінформованості населення, стану та 
рівня релігійності молоді, перспектив створення української помісної церкви. 
Багато питань відносилось до можливостей міжрелігійного діалогу як 
фактору суспільної свідомості та ролі в цьому діалозі ЗМІ. 

Традиційно форум проходив у два етапи. Якщо перший день був 
присвячений науковим дискусіям, то другий був відведений Єдиному Дню 
релігійної свободи, де мова йшла про шляхи та форми толеризації 
міжконфесійних відносин. В цьому році Єдиний День проходив на базі Римо-
католицької церкви у приміщенні Обласного товариства польської культури 
ім. А.Міцкевича. 

Зауважимо, що цей своєрідний захід проводиться на Буковині вп’яте і 
щоразу на базі іншої конференції. Специфікою Єдиного Дня було те, що в 
ньому взяли участь представники 10-ти конфесій: УПЦ, УПЦ КП, РКЦ, 
УГКЦ, АСД, ЄХБ, ХВЄ, об’єднання іудейських громад, Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів, всесвітньої віри Багаї. З інформацією про проблеми 
реалізації релігійних свобод на зібранні виступили Президент УАРС проф. 
В.Єленський та Генеральний секретар УАРС П.Гануліч. Представники 
конфесій обмінялись досвідом соціально значущої роботи, моделей та форм 
міжконфесійного діалогу. 

Вдруге на Буковині була проведена звітно-виборна конференція УАРС, 
на якій було обрано її керівництво та Рада директорів. 

 
 

Голова Чернівецького обласного осередку 
Української Асоціації релігієзнавців, 

професор В. Докаш 
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АКТУАЛЬНА ТЕМА 

 
 
 

НАУКА І РЕЛІГІЯ 
 
 

Думки російського академіка Сергія КАПИЦІ 
 

Вчений відомий не тільки своїми науковими здобутками, а широкому загалу 
як ведучий свого часу знаної й очікуваної телепередачі «Очевидное – 
невероятное». Окрім багатьох інших питань, пов’язаних зокрема з батьком 
професора, Лауреатом Нобелівської премії Петром Капіцею, Дмитро Гордон 
задав йому і питання з теми ставлення Сергія Петровича до релігії (Див. Газ. 
«Бульвар» №18). Передруковуємо їх і відповіді академіка мовою оригіналу 
 

Профессор Сергей КАПИЦА: 
«В чем мое главное расхождение с церковью? Я говорю, что это 

человек Бога придумал, а они — что наоборот» 
 

«НАУКА — ЭТО И ЕСТЬ СОВРЕМЕННЫЙ БОГ: ОНА ОБЪЯСНЯЕТ 
ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ БОГА 
КАК ПОНЯТИЯ» 

— Сегодня религия на постсоветском пространстве переживает, 
так сказать, ренессанс. Вы человек крещенный, причем крестил вас — 
на минуточку! — великий физиолог, первый русский лауреат 
Нобелевской премии Иван Петрович Павлов, но, насколько известно, 
практически ни один из лауреатов Нобелевской премии в Бога не 
верил... 

— Да, Дмитрий, вы правы. Представители 
литературы, может, и верили, но это уже другой 
мир.  

— Скажите, а Бог все-таки есть или нет..? 
— Знаете, в чем мое главное расхождение с 

церковью? Я говорю, что это человек Бога придумал, 
а они — что наоборот (смеется). Лично я для себя 
ответ сформулировал. В культуре человека издавна 
было понятие Бога, притом очень мощное и важное, 
но персонификация его и превращение в некий 
абстрактный объект как-то противоречит известным 
фактам. Я, например, считаю, что наука — это и есть, 
если можно так выразиться, современный бог: она 
объясняет все происходящее, в том числе 
происхождение Бога как понятия. 

— То есть как физик вы утверждаете, что Бога нет? 
— В расхожем смысле, как его на иконах изображают, — нет. 
— Допустим, а что-то сверхъестественное в таком случае 

существует? Судьба, может быть, рок, фатум? 
— Понимаете, есть вероятность, есть наше восприятие мира, которое 

наука исследует. Она все время расширяет границы познания, открывает 
новые и новые горизонты, но слишком механистически подходить ни к 
понятию Бога, ни к возможностям науки не надо. 

— Вы, знаю, дружите с патриархом Кириллом — на мой взгляд, 
очень образованным, мудрым — настоящим интеллектуалом... 

— Да, он очень живого ума человек, и мы с ним на эти темы как раз 
рассуждали. 

— Вы спорили с ним? 
— Во всяком случае, я ему о таких вещах говорил, но от прямого 

ответа он уклонялся. 
— Вас не возмущает засилье на телевизионных каналах и вообще 

в повседневной российской жизни церковников? 
— В некоторых случаях это действительно перебор, потому что 

религия все-таки должна быть отделена от государства. 
— Она уже, по-моему, давно с ним сращена... 
— ...и к тому же уровень церковнослужителей порой очень низок. 

Помню, когда-то меня призвали беседовать с каким-то священником об 
интернете, и каждый раз, когда мой оппонент видел компьютер, он крестился, 
поскольку считал его дьявольским изобретением. Ну как с таким человеком 
дело иметь? Я, кстати, говорил Кириллу: если люди такого уровня будут 
преподавать школьникам, они станут объектом бесконечных издевок и 
издевательств, потому что эти мальчики и девочки наглотаются из того же 
интернета такого, что ни одному батюшке не понравится. Я сказал патриарху: 
«Если бы вас можно было клонировать и распространить по нашей стране 10 
тысяч Кириллов, тогда был бы толк, а так...». Вспомните опыт царской 
России... 

— Сергей Петрович, а как вы лично считаете: религия — опиум? 
— Думаю, это довольно точное определение, а вы, кстати, знаете, что 

такое наука? Это опиум для начальства (смеется). 
 

«КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ДАЖЕ ОТ МЫШИ МЫ ДОВОЛЬНО 
НИЧТОЖНЫМ ОБРАЗОМ ОТЛИЧАЕМСЯ» 

— Откуда в таком случае человек взялся, как его возникновение 
объяснить? 

— Ну, сейчас-то как раз на этот вопрос можно дать более полный 
ответ, чем раньше, — произошел он эволюционным путем. Нынче пасьянс 
генома раскладывается, и, как выяснилось, даже от мыши мы довольно 
ничтожным образом отличаемся. 

— Многие так на мышей похожи, что и не отличишь... 
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— Вот именно (смеется), но было сделано очень интересное 

открытие. Год или два назад был найден участок гена h1F, который управляет 
развитием мозга человека. По мнению большой международной группы 
ученых (материалы их исследований опубликованы, и сейчас эта точка 
зрения принята очень многими), упомянутый ген появился приблизительно 
четыре или пять миллионов лет назад. 

— Откуда? 
— Ну как? Мутация — маленькая опечатка в том тексте, который 

запрограммирован, и вот вам пример (этими вещами я довольно давно 
интересовался)... Есть дефект речи — не заикание, а некая задержка (есть у 
нее и клиническое название, которое я, к сожалению, не помню). Когда этот 
дефект появляется в детстве, он легко удаляется, корректируется разными 
упражнениями, которые делают логопеды, однако четко передается по 
наследству, а значит, его природа связана с человеческим геномом. 

Ответственный за эту «помарку» ген обнаружен — оказалось, 
ничтожной опечатки в составе аминокислоты, сбоя в два или три атома 
достаточно, чтобы у человека в его высшей нервной деятельности появился 
такой дефект, а здесь, по-видимому, более существенный сбой. Может, она 
появилась раньше и «дремала», но у человеческой особи (так уж вышло) 
развилась. 

— И продолжает развиваться? 
— По-видимому, нет. 
— Теория Дарвина, на которую ополчились клерикалы, верна? 
— Верна, безусловно, но он дал нам не только теорию, но и метод 

эволюционного подхода, и это очень важное представление. Я вот буквально 
только что в Кембридже был... 

— ...на родине... 
— ...именно, и там в университете прошла очень интересная 

конференция под названием «Дарвиновский фестиваль». На неделю туда 
были приглашены ученые из многих стран, которые обсуждали наследие 
Дарвина и говорили, как его учение повлияло на современное естествознание. 
Мы же видим, что появление эволюционного познания было колоссальным 
сдвигом, и, между прочим, это вполне применимо к религии. В чем с ней 
проблема? Она не любит эволюционировать... 

— ...закостеневшая абсолютно... 
— ...хотя при этом тоже эволюционирует. Было когда-то многобожье, 

потом появился один бог — так называемая авраамическая революция 
произошла, потом христианство разделилось на православие и католичество, 
затем протестантство возникло. 

— На мой взгляд, большинство религиозных обрядов унылы и 
неинтересны: посмотришь по телевизору песнопения — так скучно, что 
аж на сон тянет...  

— Да, потому что религии не развиваются, они догматичны — 
замерзают на какой-то отметке, и тогда появляется ересь (это те же мутации). 

Церковь ее выжигает каленым железом (целая инквизиция для этого 
была создана!) и не допускает даже обсуждения подобных вещей, тогда как 
наука все время в дискуссиях. Вот вы спрашиваете, верна теория Дарвина или 
нет, а верно богословие или нет? В рамках церкви такой вопрос задавать 
нельзя, а наука все подвергает сомнению непрерывно. Кстати, дарвиновский 
вклад заключался и в этом: он показал, что происхождение видов, всего 
разнообразия живого основано на достаточно сложных изменениях и на том, 
что мы называем эволюционным процессом. 

— Я себе иногда вопрос задаю: чего больше всего человечество 
хочет? — и сам на него отвечаю: бессмертия. Вот смотрите: Майкл 
Джексон поменял расу, сделал себе уйму пластических операций, по 
многу часов спал в барокамере, ел рис и орехи, но так и не смог обмануть 
годы... 

— Ой, по-моему, этот Джексон такое ничтожество... Он не является 
для меня ни примером, ни интересным объектом. 

— Тем не менее хотел, очевидно, бессмертия, мечтал прожить 120 
лет... 

— Понимаете, бессмертие у человека есть, и оно в двух ипостасях: 
физической — это дети, без которых оборвался бы род, и духовной — это 
ваши дела, ваши мысли, ваше наследие. После вас, например, Дмитрий, 
останутся ваши передачи и книги — не так уж и мало... 

— Хорошо, а в физическое бессмертие, в то, что оно возможно, 
вы верите? 

— Нет — это, по-моему, просто несбыточная мечта... Жизнь, вообще-
то, можно легко сократить — это процесс известный, и мы не будем его 
обсуждать, но вполне реально и на земле задержаться. Вот я рассказал об 
отце, который дожил до 90 лет. Думаю, сказались его системность, режим и 
то, что он никогда не употреблял существенного количества алкоголя (хотя 
каждый день выпивал рюмочку коньяка, и мать говорила, что он спивается 
окончательно). С другой стороны, я, как и вы, неоднократно бывал в Америке 
и видел старух, которые живут в шикарных гостиницах... 

— ...как растения... 
— Абсолютные — их так и называют vegetable (овощ). По-моему, 

страшнее судьбы не придумаешь. 
 

«ФИЗИКА ОБЕСПЕЧИТ ВАМ АПОКАЛИПСИС В ЛЮБОЙ 
ЗАДАННЫЙ МОМЕНТ: ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ — ПОЖАЛУЙСТА» 

— Надежда на то, что человечество изобретет нечто дающее 
возможность жить вечно, существует? 
— Думаю, нет — это противоречит самой природе живого. 
— Не дали надежды... 
— Ну что поделаешь... Зато в делах бессмертие есть, и это то, что 

движет нашей культурой. Чем, в конце концов, мы отличаемся от обезьян? 
Только культурой, разумом. 
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— Ну, многие ничем не отличаются... 
— Так это их дело. Возможности есть, а уж от нас зависит, как их 

реализовать. 
 

Дмитрий ГОРДОН  
«Бульвар Гордона», № 18 (262) 

 
 

*** 
 
 

 
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 

ЗА ВИВЧЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
 
В той час, як в Церкві Київського 

Патріархату до релігієзнавства ставляться як до 
прихованого атеїзму, Церква Московського 
Патріархату в особі фактично третьої особи в її 
ієрархії, члена Священного Синоду митрополита 
Мінського Філарета 26 травня на ХУІ Міжнародних 
наукових Кирило-Мефодіївських читаннях 
висловилася за створення в Білорусі націоональної  
наукової школи з релігієзнавства, обов’язковість 
наявності релігієзнавства як навчальної дисципліни у 
вузівських навчальних планах. 

Владика зокрема сказав: «Очевидно, що 
Білорусь впритул підійшла до необхідності 
визначитися з формою включення елементів 
релігійної культури в систему освіти. У ряді 
академічних дисциплін основою для вирішення 
цього завдання може служити релігієзнавство, конфесійно нейтральна наукова 
дисципліна, яка склалася в світовій гуманітарної практиці в останні півтора 
століття. При цьому, думаю, статус релігієзнавчих курсів у системі освіти не має 
бути факультативним. Такий крок тільки дискредитує ідею. Адже якщо ми 
говоримо про важливе національне завдання, то чому визначаємо для неї 
настільки незначний статус? », - зауважив Предстоятель Білоруської 
Православної Церкви.  

За його словами, мова повинна йти про включення предметів 
релігієзнавчого плану в загальну сітку годин розкладу. Такими предметами, на 
думку митрополита Філарета, могли б стати в середній школі - курс історії релігії, 
у вищій школі - курс релігієзнавства. Нагальним буде також забезпечення цих 
дисциплін належним методологічним і теоретичним змістом. Викладачами їх 
можуть бути випускники гуманітарних спеціальностей - філософії, історії, 
соціології, психології, теології та інших. Але це можливе тільки в тому випадку, 
якщо вони отримають якісну релігієзнавчу підготовку під час свого професійного 

навчання. А це означає, що в гуманітарних вузах релігієзнавству будуть навчати 
як спеціальній дисципліні », - підкреслив він.  

ReligioPolis 
 
 
 

*** 
 
 

РИМО-КАТОЛИКИ ЗАПРОСИЛИ ПАПУ ДО ЛЬВОВА 
 
Довільно витлумачуючи висловлювання глави РКЦ в Україні 

архиєпископа Мечислава Мокшицького, ЗМІ повідомили, що нібито Папа 
Римський прийняв запрошення відвідати нашу країну. Як з’ясувалося, під час 
зустрічі католицьких єпископів України 20-21 травня у Ворзелі керівництво 
Церкви прийняло рішення відзначити 600-річчя перенесення єпископської 
столиці із Галича до Львова. Завершення урочистих заходів передбачене на 
2012 рік. Йшла на зустрічі мова про запрошення на заключну церемонію  
Бенедикта ХVІ. Графік роботи Папи розписаний наперед, то ж невідомо ще 
чи в ньому знайдеться місце для відвідин України саме в запрошений час. 
Покищо РКЦ лише буде молитися за те, щоб Святий престол відповів згодою 
на запрошення. 

Самому ж Папі, якщо раптом він знайде за можливе відвідати 
Україну, треба буде продумати те, з чим він до неї приїде. Приїхати лиш би 
приїхати – мало. Бо ж тут вже давно є завислими: питання про надання УГКЦ 
статусу Патріархату; питання об’єднання розшматованої УГКЦ, бо ж , 
дивись, навіть розміщена на території України Закарпатська спільнота 
УГКЦеркви не підпорядкована главі українського греко-католицизму, не 
говорячи вже про закордонні єпархії; питання завершення нарешті процессу 
беатифікації Андрея Шептицького, який свідомо зволіковано з боку Ватикану 
розтягнувся вже на 15 років тощо. То ж прокататися по Україні, як його 
попередник, пообіцяти «в уме» Папі Бенедикту ХVІ не личить. І хоч він 
давно в добрих відносинах із Московським Патріархом Кірілом, але Україна 
не має служити гендлярською картою в цих відносинах. Тим більше, що 
родинні народи обох великих владик – німці і росіяни - накоїли надто багато 
лиха в роки війни на теренах України. А фашизм чужинця на твоїх землях не 
забувається. 

Папа має право вільно їхати до своїх мирян, а в Україні є дві Церкви, 
які визнають його своїм главою. З таким же правом, з яким приїздить в 
Україну колонізаторськи налаштований патріарх Кіріл до своїх вірян з УПЦ 
МП, так само може приїхати до католиків в Україну (тим більше, що саме 
вони, а не держава, його запросили) глава католиків світу. 

Але, почувши дзвін, вже проснулася Московсько-Православна 
Церква України. Її преславний речник – чи то від своєї обмеженості, а чи ж з 
волі митрополита Володимира – вже заявив, що зустрічати Папу ця Церква 
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буде яйцями і димовими шашками. Цікаво, чи після таких заяв й далі буде 
запрошувати на різні прийоми до Нунціатури Василя Анісімова посол 
Апостольської столиці архієпископ Іван Юркович?  

Протестуючи проти приїзду Папи, московсько-православні (не 
київсько-православні чи автокефали, які є питоменними православними 
церквами на українських теренах) висувають аргумент «канонічної 
території». В Україні немає офіційно визнаної якоїсь пануючої Церкви. 
Відтак її терени є канонічною територієї для всіх у нас сущих Церков і 
релігійних організацій, в тому числі й для Церкви Київського Патріархату, і 
для УГКЦ, і для УАПЦ, і для РКЦУ (яка 
запросила Папу), і для Церкви баптистів чи 
п’ятидесятників, і для всіх інших Церков, 
діючих в Україні (навіть нехристиянських 
спільнот). Що ж стосується УПЦ МП, то вона 
не може претендувати на Україну як свою 
канонічну територію, бо ж має закордонну 
юрисдикцію, підпорядкування Московській 
Патріархії, яка зареєстрована Мінюстом Росії 
як релігійна організація саме РФ. Її ж глава – 
патріарх Кіріл є громадянином Росії, а відтак 
Україна для нього – закордоння. 

Тепер щодо мекання про якісь понад 
тисячу храмів, відібраних у Московської 
Православної Церкви. Глава УГКЦ Любомир 
Гузар просив Москву назвати хоч один храм, 
який миряни Церкви Московського 
Патріархату збудували, а греко-католики у них його забрали. Мовчок... Бо ж 
таких немає. Греко-католики повернули собі ті храми, які їм належали й 
силою після Львівського Лжесобору 1946 року були у них забрані для Церкви 
Московського Патріархату. Може подеколи й силу прийшлося використати, 
бо ж колонізатор не бажав мирного вирішення питання, але вона має своє 
виправдання. Громадам Московського Патріархату, якщо вони ще 
залишилися в поселеннях, де ними використовуваний храм відійшов до 
УГКЦ, можна порадити не чекати у моря погоди (вже більше 20 років 
пройшло), а збудувати свої храмові споруди. Тут може варто всіляко 
впливати на владу галичанських областей, щоб вона все ж зважила на 
прохання громад Московської Церкви і не зволікала з виділенням їм під 
будівництво храмів земельних наділів. Бо ж в Україні є російські правослані і 
«примкнувшие к ним» православні малороси.  

Папа – це постать світової ваги, а не глава якоїсь там однієї з біля 
двадцяти існуючих православних Церков. То ж приїзд його в Україну буде 
подією. Значимість його буде хоч би в тому, що у світі постане питання: що 
то за країна Україна, де вона, яка її історична доля тощо? Це не приїзд 
російського патріарха Кіріла, який приїздить в Україну, щоб заявити, що хоч 

ви й пижитися своєю незалежністю як держава, але належите до «святой 
Руси», цебто до покищо неоформленої (з часом, гадає, це буде) державної 
спільноти. Дивись патріарх вже й дві столиці її визначив – Москву й Київ - і 
хоче, хоч і є чужинцем для України, вибудувати тут свій осідок на теренах 
вільної (тоді здається!) в управлінні Української Православної Церкви. 
Дивно, звідки такі загарбницькі плани у «священного владики», бо ж він не є 
навіть росіянином за національністю? Хіба що тут спрацьовує принцип 
прислів’я: з вовками жити – по-вовчому вити. Нотки такого ми вловлюємо в 
його російсько-державних опікунів Медведєва-Путіна. 

Римський престол не має якихось зазіхань на українські терени. 
Більше того, він визнає самобутність українського народу хоч би тим, що 
допускає діяльність в Україні двох своїх Церков – східного і латинського 
обрядів. Він не втручається у віроповчальні вияви українського греко-
католицизму. Більше того, приїхавши в Україну, покійний Папа вибачився 
перед українцями за ті прикрощі, які їм в минулому принесла римо-
католицька Церква. Такого від Московського Патріарха не дождеся, бо ж він 
важає, що трьохсотлітня московсько-православна колонізація була для 
України благом. А яким «благом», то про це ми в попередньому числі 
«Релігійної панорами» писали.  

Але українці вітатимуть Папу не яйцями і димовими шашками, як то 
заявив речник УПЦ МП Василь Анісімов щодо форми вітання його цією 
Церквою. Так може заявити лише приходько на українські терени. Тут варто 
було б нунціатурі лише з’ясувати, чи гасло такої зустрічі належить і 
керівництву УПЦ МП, а чи ж то є тільки заява московсько-орденоносного 
Василя Анісімова. Але ким би ти не був у Церкві, такими емоційними 
заявами не слід розкидатися, бо ж завдяки ЗМІ завтра це стало вже відомим у 
всьому світі й негативно працює на імідж України. Такими обіцянками форм 
зустрічі Папи ми стали зганьбленими на весь світ. До такої форми зустрічі 
глави Церкви, яка має десь мільярд триста мільйонів своїх вірян, ніхто із 
здраво мислячих людей не додумається. Гадаємо, що глава УПЦ МП є саме 
таким владикою і скаже своє слово зломисликам із своєї Церкви. 

Українці ж чекають на Папу з чистим серцем й різнобарв’ям квітів. 
Бажають йому міцного здоров’я, бо ж 82, то не 28. 

 
 
 

*** 
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ПАМЯТІ 

ЯРОСЛАВА ДАШКЕВИЧА 
 
 
 

 
ХХ релігієзнавча конференція у Львові 
цього року була пов’язана із вшануванням 
пам’яті професора Ярослава Дашкевича. 
Вона відбулася тут традиційно в Музеї 
історії релігії в травні й була присвячена, як і 
попередні, питаням історії релігійного життя 
України. Серед фундаторів циклу 
конференцій двадцять років тому, окрім 
Музею (тодішній директор В.Гаюк), були 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ (заст. 
директора А.Колодний) та Відділення 
етнографії ІЕтаД НАНУ. Останнє очолював 
професор Ярослав Дашкевич. ХХ 
конференція відбулася вже без нього. Знаний 
історик на 84 році життя пішов від нас. 
Ярослав Романович залишив після себе 
низку праць, дотичних до тих чи інших 
проблем історії релігії. Він вивчав не лише 
український греко-католицизм, а й 
вірменське григоріанство, іудаїзм і 
караїмство. Важливим є те, що він залишив 
свою методу вивчення релігійних явищ, 
забезпечуючи при цьому об’єктивність, 

історизм і конфесійну незаангажованість при їх осягненні. Всіх, хто знав 
науковця, підкуплювала його життєлюбність, скромність, багатотемна 
освіченість, неафішована українськість. Дещо символічною була 
неповторна зовнішність голови Дашкевича – довге сиве волосся й високе 
чоло з орлиним носом. Характерною була оцінка професора у слові на 
похороні архиєпископа Львівського Ігоря Возьняка: «Серед сучасних 
людей церковних, серед монашества і священства передовсім, не 
зутрічав я людей такого духовного рівня, як професор Дашкевич. І це – 
трагічно». Науковця тривожило те, що при наявності таких великих 
можливостей так мало було зроблено у справі відродження Церкви. 
Більше того, професор відзначав таке знищення сучасною Церквою своєї 
значимої матеріальної спадщини, яке не було навіть властиве рокам 
радянського лихоліття. Приємно було співпрацювати з Ярославом 
Романовичем. Особливо для мене – східняка. Він з певною засторогою 
сприймав науковців–істориків з нашого регіону, бо ж серед них було 

багато переспівувачів історичних конструктів російських істориків-
шовіністів (подібних Петру Толочку з повтором ним рибаковської ідеї 
колиски трьох). До мене професор чомусь з першого знайомства 
ставився довірливо. Може тому, що моя українськість була співзвучна з 
його національним патріотизмом. Від імені учасників конференції я клав 
велику корзину квітів до поховання вченого-патріота. На Личаківці 
тепер поховані його батьки, дружина. Нібито відчуваючи свою близьку 
смерть, він упорядкував пам’ятники-надгробники їм, а прах батька 
взагалі із закордоння привіз в Україну. На гробівці Ярослава Дашкевича 
звучить заклик до сущих не проходити повз життя, не бути байдужими: 
«Vita`brevis». Всі ж, хто приходитиме до могилки професора, цим будуть 
висловлювати свою влячність йому не лише за науковий доробок, а й за 
те, що ним зроблено для утвердження української України. На відміну 
від галичанських показушних націоналістів екстремістського вияву 
Ярослав Романович боляче пережив ту зраду процесу вибудови 
Українського дому, до якого вдався Ющенко і його Ко, підспівувачі 
йому з Галичини, фактично підготувавши прихід до влади в країні 
проросійських сил. Нині вже маємо говорити не про незалежну Україну, 
а про нинішню чи теперішню. Не помилюся, коли скажу, що це й 
прискорило, а чи ж навіть спричинило смерть такої близької нам людини 
як професор Ярослав Дашкевич. Збережемо світлу пам’ять про нашого 
коллегу історика-релігієзнавця.  

 
А.Колодний 
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НОВІ КНИГИ БІБЛІОТЕКИ РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ 

 
 
 
 
 
 
 
«Майте любов поміж собою». Так називається збірка проповідей 

архієпископа Харківського і Полтавського УАПЦ Ігоря Ісіченка, 
видрукувана у Львові. Проповіді, на думку владики, - це відображення 
того світу, в якому живуть віруючі. Саме тому вони важливі іноді навіть 
як історичний документ. Проповідь – це усне слово. Всі вони записані 
парафіянами, які слухали владику. «Я пробував один час записувати 
проповіді перед тим, як їх виголошувати, - сказав владика. – Вони 
виходили трохи сухими, у всякому разі позбавлені відчуття діалогу» 
(Успенська вежа. – Травень). 

Киричук О., Омельчук М., Хаварівський У. Держава і Церква: партнери 
чи конкуренти? – Львів, 2010. В покажчику вміщено тематично 
підібрані назви статей із майже двадцятирічних видруків матеріалів 
конференцій «Історія релігії в Україні», які проводяться щороку на базі 
Львівського Музею історії релігії 

Бойцова Е, Ганкевич В., Муратова Э., Хайрединова З. Ислам в Крыму: 
очерки истории функционирования мусульманских институтов. – 
Симферополь, 2009. В монографії розглянуті основні мусульманські 
інститути, які діяли на півострові у період Кримського ханства, 
Таврійської губернії, Кримської АРСР і сучасного Криму.Показаний 
процес створення і функціонування цих структур.  

Онфре Мішель. Трактат атеології. Фізика метафізики. – К., 2010. Книга 
присвячена жорсткій критиці трьох світових монотеїзмів – іудаїзму, 
християнства та ісламу. Їх поєднує одна похмура пристрасть – 
генеалогічний потяг до смерті на противагу потягові до життя. 

Автономия Поместной Церкви. Сборник докладов. – Одесса, 2009. В 
збірці вміщено доповіді з таких питань, як автономність у біблійній та 
історичній перспективі, практичні аспекти автономності помісної церкви.  

Россия и мусульманский мир. – Бюллетень №1,2 и 3 за 2010год. 
Бюллетень по подписке получает Библиотека религиеведа. Статьи в нѐм 
разноплановые. Тематика их – ислам не только в России, но и в мире. 

Сторки Алан. Иисус и политика: противостояние властей.- Черкассы,- 
2009. В праці розглядаються політичні погляди Ісуса Христа. Цікавим є 
описання культурно-політичного оточення Ісуса, політичного підтексту 
його воскресіння та ін. 

Мудрий Софрон. Нарис історії Церкви в Україні. Аудіокнига. – І.-Фр., 
2010. Вміщено відомий текст владики з історії Церкви в Україні.  

Сучасні процеси в релігійному житті світу та України. Вип. 8. – Одеса, 
2010. Збірка вміщує матеріали конференції з аналогічною назвою. 
Цікавими є статті Є.Мартинюка та О.Нікітченко «Криза і релігія», 
П.Лобазова «Від протистояння до державно-церквоної співпраці», Г. 
Невшупи «Проблеми формування християнської духовності», 
Л.Филипович «Релігія в житті світу» та ін. 

Петро Толочко під час презентації своєї нової книги «Древнерусская 
народность» признався в тому, що обстоювана ним концепція 
походження російської, української та білорської народностей нічим 
не відрізняється від домінуючої в радянські часи в російській 
історичній науці. «Я вважаю, що найбільш коректною є версія істориків 
СРСР»,- заявляє Толочко. Я пам’ятаю цю концепцію. Ось тоді постає 
питання, а що нового вніс в науку Петро Толочко, зокрема в розробку 
основного питання своєї нової книги, якщо він обстоює те, що було відоме 
вже під час навчання його на історико-філософському факультеті 
Київського університету ім. Тараса Шевченка щн в 1955-1960 роках. Якщо 
нічого нового, то тоді йому академіка дали не за внесок в науку, а за 
постійне наголошення на нібито істинності вже наявного російсько-
шовіністичного відкриття (Факты. – 27 травня). 
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РЕЛІГІЙНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ* 

 
 
 
 
 

КРИМ РЕЛІГІЙНИЙ** 
 

У становленні і розвитку культури 
народів Криму протягом багатьох століть істотну і 
навіть визначальну роль відігравала релігія. 
Історично Крим здавна характеризується своєю 
поліетноконфесійністю, проте в різні історичні 
відрізки часу на півострові домінував той чи 
інший етнічний склад населення і тісно пов’язані з 
цим певні віросповідання, які з часрм або йшли в 
небуття, або ж збереглися в духовності 
невеличких етнічних групах. Виняток склали 
християнство та іслам, які в даний час є 
традиційними релігіями на території Кримського 
півострова. Як відзначають дослідники, 
проникнувши на півострів з Малої Азії не раніше 
рубежу III-IV століть, християнство переважало в 
середовищі осілих мешканців середньовічного Криму майже півтори тисячі 

років.  
На певному історичному 

етапі півострів зіграв роль 
зв'язуючої ланки між Візантією з її 
православним християнським світом 
та Київською Руссю. Від неї князь 
Володимир приніс на Русь 
християнство, охрестивши її у 988 
році. На теренах Криму, в етнічному 
середовищі східних слов'ян, 
православ'я, що має греко-
візантійські корені, більше 
тисячоліття було домінуючою 
релігією.  

                                            
* 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. 
** Автор матеріалу – Айдер БУЛАТОВ, заступник голови Республіканського 
Комітету АРК у справах релігій. 

Тим не менше, до XVII - початку XVIII століття на самому півострові 
християнство виявилося практично повністю витісненим ісламом. Включення 
Криму до складу Золотої Орди в першій половині XIII століття призвело до 
ісламізації більшості проживаючих на його теренах народів, і протягом 
майже семи століть іслам був основою укладу життя населення півострова. 
До XVII-XVIII століть в Криму залишаються лише окремі острівки 
християнської культури на суцільному мусульманському конфесійному 
просторі.  

Іслам стає державною релігією Кримського ханства, яке зберігало 
свою повну або часткову незалежність і самостійність протягом близько 
трьох століть. У період розквіту ісламу в Криму практично в усіх населених 
пунктах були мечеті. Іслам, крім основи духовного життя 
кримськотатарського народу, став його націотворчим чинником. Але 
відзгачимо те, що міста ханства - як нові, так і древні - ніколи не були 
однонаціональними, а відтак і одноконфесійними. Навіть в Ескі-Юрті, 
одному з вогнищ кримського ісламізму, населення вже в кінці XIII століття 
було інтернаціональним. Окрім вже згадуваних народів і племен, у кримських 
містах проживала велика кількість євреїв, черкесів, п’ятигірців, циган та 
інших, які мали свої релігійні вірування.  

Проте дивним є те, що чомусь лише про християн слов'янського 
походження того часу ми майже не зустрічаємо згадок. Очевидно, якщо вони 
й зустрічалися серед осідлого населення півострова, то вкрай рідко. Відтак на 
півострові вони були пізнішими приходьками.  

Співіснування такого дивного і для наших часів конгломерату з 
різноплем’яних інаковіруючих було б немислимим без відомої 
віротерпимості татарського населення - втім також поліетнічного, хоч 
єдиновірчого. Саме ця риса різко виділяє кримських татар із усього 
ісламського світу. Це була, за словами дослідників феномену, дивовижна 
навіть для сунітів "найширша віротерпимість". Маючи глибокі внутрішні 
коріння, вона вражала сучасників і чисто зовні. Відомо, що Успенський 
православний монастир поблизу Бахчисараю користувався не тільки 
матеріальною підтримкою ханів, а й "авторитетом у татар", залишаючись 
протягом століть центром і оплотом кримської православної церкви. Другий 
монастир, Георгіївський, що на мисі Фіолент, безперешкодно функціонував, 
правда, з невеликою перервою, більше тисячі років - з 890 і до 20-х років ХХ 
століття. У Кафі в дотурецький період поруч з мечетями і медресе височіли 
куполи 17 католицьких храмів та монастирів, двох - з латинськими школами 
при них, грецькі і російські православні храми та монастирі, вірменські 
церкви, єврейські синагоги та караїмські кенаси тощо. 

Після приєднання Криму до Росії в 1783 році і втрати Кримським 
ханством своєї самостійності татарське населення в масовому порядку 
залишає Крим. Російська колонізація Криму призвела до того, що до 
середини XIX століття обезлюдніли майже 700 його населених пунктів, на 
півострові залишилося близько 140 тис. кримських татар. У той же час 
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починається процес заселення пустуючих Таврійських земель переселенцями 
із різних губерній Росії та країн Європи. 

У 1788 році Російська імперія створює Таврійське Магометанське 
духовне управління, яке постало новою інституцією мусульманського 
духовенства, вплив якого, окрім Криму, поширювався також і на 
мусульманські спільноти Польщі та Литви. У володінні мечетей та медресе 
були залишені багаті земельні ділянки (вакуфи) та інша власність, 
прибутками від яких мусульманське духовенство розпоряджалося самостійно. 
Духовенству та їх сім'ям було надано багато різних пільг. Але ці заходи все 
рівно не змогли зупинити масову еміграцію кримськотатарського населення в 
сусідню Туреччину, чому й нині в цій країні є багато кримських татар, які 
прагнуть надавати всіляку підтримку й допомогу своїм одновірцям на 
півострові. 

Політика в сфері державно-релігійних відносин протягом 
радянського періоду історії в Криму була такою, як і у всій соціалістичній 
державі, й будувалася на засадах комуністичної ідеології з її опійними 
оцінками релігії.  

Вона була спрямована на закриття діючих релігійних організацій, 
ліквідацію культових будівель та експропріацію релігійного майна. Якщо в 
1921 році в Криму було більше 800 релігійних організацій, у тому числі 470 
мусульманських і 200 православних, то в період з 1962 по 1989 р.р. на 
півострові діяло лише 37 офіційно зареєстрованих релігійних организацій 
шести конфесій, але жодної мусульманскої.  

На відміну від усієї України, специфікою сучасної кримської 
.релігійної ситуації є те, що в Криму значне місце у суспільно-політичному і 
конфесійному житті займає ісламський чинник. Відродження ісламу на 
півострові пов'язане, в першу чергу, з репатріацією кримськотатарського 
народу із місць його сталінського заслання на його історичну батьківщину. 

Як відбувається адаптація мусульманського населення в цілому в 
християнську середовище Криму, чи є вагомим вплив мусульманського 
світогляду на формування етнічної самоідентифікації кримських татар, а 
головне - чи існують в Криму передумови для міжконфесійних конфліктів - ці 
питання вже протягом двох десятиліть є актуальними не тільки для 
кримського соціуму, але й для всієї України, оскільки півострів є складовою 
останньої.  

Активність відповідних громадських організацій, етнічний 
радикалізм, етносепаратизм, міжконфесійні конфлікти самі по собі - це лише 
соціальний феномен. Деструктивність споконвічно не властива татарському 
етносу, не є атрибутом його етнічності. Міжконфесійні проблеми, взаємини 
національних меншин, відносини з титульною нацією мають в Криму свої 
особливості. Вони пов'язані з регіональними відмінностями, з різними 
етносоціальними та політичними аспектами.  

Принципово нова прогресивна державно-конфесійна політика в 
пострадянській Україні, забезпечення гарантованих можливостей у реалізації 

конституційного права на свободу совісті сприяли кардинальним змінам у 
сфері релігійного життя автономії.  

Згідно офіційної статистики, на 1 січня 2010 року в Кримській 
автономії зареєстровані статути 1371 релігійної організації 52 конфесій, течій 
і напрямів, з яких 350 - мусульманські громади та 570 - православні (хотів би 
зазначити, що за моїми дослідженнями, ці офіційні цифри значно спотворені, 
але це тема окремої праці). 

Українська Православна Церква Московського Патріархату 
представлена в Криму двома єпархіями - Сімферопольською і Кримською та 
Джанкойською.  

До складу Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ МП, без 
урахування спільнот м. Севастополя, входять 377 громад, єпархіальне 
управління, 4 православних братства, Таврійська духовна семінарія, 6 
монастирів. Джанкойська єпархія УПЦ МП була створена постановою 
Синоду Української Православної Церкви МП від 11 листопада 2008 року 
шляхом виділення зі складу Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ МП 
ряду районів півострова і підпорядкування їх організацій їй. Разом УПЦ Мп в 
Криму має 519 зареєстрованих на 1 січня 2010 року релігійних організацій. В 
шести монастирях Церкви 40 ченців, а в одній семінарії – 70 слухачів. 
Обслуговують єпархії 290 священнослужителів. Церква має в Криму 4 
братства, 161 недільну школу і видруковує 4 періодичні видання. Кримська 
єпархія Української Православної Церкви Київського патріархату 
представлена 38 громадами, трьома місіями і одним братством. Має 6 
культових будівель і лише 4 недільні школи. Ситуація в УАПЦ ще гірша. Тут 
9 громад обслуговує один священик. В Автономії на початок 2010 року 
наявні дві громади старообрядців Білокриницької згоди, чотири – РПЦ 
Закордонної і шість громад Істинно православної Церкви.  

Починаючи з 2005 року темпи зростання реєстрації релігійних 
організацій в АРК значно знизилися. Винятком є динаміка зростання 
чисельності громад послідовників протестантизму, представлених 24 
відмінними релігійними напрямками. Згідно офіційної інформації, кількість 
спільнот протестантського спрямування на півострові складає 328 релігійних 
організацій, що становить 23,9% від загальнокримської релігійної мережі. 
Протестантські християнські громади відрізняє висока комунікабельність, 
зростаючий авторитет в певних верствах суспільства, дисциплінованість 
прихожан. У кожній громаді йде виховання нових харизматичних лідерів, 
здатних з часом створити десь нову громаду, що істотно впливає на динаміку 
зростання протестантських релігійних організацій і кількості їх вірян. 
Найбільш численним серед протестантських організацій є Кримське 
об'єднання церков Євангельських християн-баптистів, що має 62 громади, 2 
коледжі і одну місію. Інші євангельсько-баптистські течії мають в АРК 24 
громади. Надто різноманітними є течії християн віри євангельської на 
півострові. Разом вони мають 77 громад. Харизмати різних їх течій налічують 
в Криму 20 громад, серед них по чотири мають Церква Повного Євангелія і 
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Українська Християнська Євангельська Церква. Есхатологічні християни в 
АРК представлені громадами адвентистів сьомого дня (26), адвентистів-
реформістів (1) та Свідків Єгови (80). Неохристиянство в Криму – це дві 
громади новоапостольців та три – мормонів, неоорієнталізм – дев’ять громад 
різних течій, з яких три – Свідомість Крішни. Неоязичництво не знаходить в 
Криму для себе сприятливого грунту. Воно має тут лише три громади.  

За етноконфесійного ознакою у Криму діють понад 400 релігійних 
громад: це - мусульманські, іудейські, караїмів, кримчаків, а також 
Вірменська Апостольська церква, Німецька Євангелічно-Лютеранська 
Церква, громади православних греків.  

На 1 січня 2010 року на території Автономної Республіки Крим 
зареєстровано 344 мусульманські організація і зафіксовано ще 609 без 
реєстрації, що належать до Духовного управління мусульман Криму. ДУМК 
має 5 мусульманських духовних навчальних закладів (медресе) із 190 
слухачами. Видруковується два періодичні видання. Кількість зареєстрованих 
незалежних від ДУМК мусульманських громад залишається на рівні 47. В 
поселеннях кримських татар діють ще й інші громади незареєстрованих 
мусульманських течій, про що ми писали вже в одній із своїх статей в 
«Релігійній панорамі». 

У розпорядженні мусульманських громад є 278 мечетей, у тому числі 
80 новозбудованих, 48 – переданих і 150 пристосованих. Кількість 
мусульманських священнослужителів відповідає кількості мусульманських 
громад і складає загалом десь 338 осіб, з яких 53 - іноземні місіонери, що 
цілком забезпечує проведення необхідних релігійних обрядових заходів. 
Водночас кожна із зареєстрованих 47 автономних мусульманських громад 
також має своїх вибраних імамів. За останні роки в мечетях значно 
знижується кількість імамів-самоучок, на посаду імамів мечетей 
призначається молодь, яка є переважно випускниками Азовського медресе. У 
кримських медресе в загальній кількості навчаються 189 учнів, у тому числі 
хлопчиків - 152, дівчаток - 37. При мечетях Криму діють 62 недільні школи з 
навчання основам ісламу, в яких ведуть заняття місцеві імами і турецькі 
місіонери. Всі п'ять зареєстрованих у Криму мусульманських навчальних 
закладів перебувають у складі Духовного управління мусульман Криму 
(ДУМК), мають статус середніх духовних навчальних закладів.  

Вірменська Апостольська Церква нараховує в Криму шість громад. 
Всі вони забезпечені культовими будівлями. У розпорядження вірменських 
громад передано три колишніх середньовічних храми, найбільш значущим з 
яких є середньовічний монастирський комплекс "Сурб-Хач" поблизу міста 
Старий Крим. Кримські караїми, незважаючи на свою нечисленність, 
зареєстрували в Криму 8 релігійних громад і один релігійний центр - Духовне 
управління караїмів України в м. Євпаторії. Відреставровані архітектурно-
сакральні комплекси Велика і Мала кенаси в м. Євпаторії, а також комплекс 
"Чуфут-Кале" в м. Бахчисараї стали місцями паломництва караїмів з багатьох 
країн світу.  

Іудейська релігія представлена в Криму чотирма громадами 
ортодоксального напрямку, однією громадою хасидів Хабад Любавич і 8 
релігійними громадами прогресивного іудаїзму. Ранній протестантизм 
представлений в Криму пресвітеріанами (6 громад) і лютеранами. У складі 
Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви знаходиться 9 громад, які 
входять до Синоду НЄЛЦУ, що знаходиться в Одесі. Діють також ще 9 
громад Українських лютеран і три автономні лютеранські громади. У зв'язку 
з еміграцією до Німеччини громадян німецької національності кількість їх в 
Криму помітно зменшується. Це знаходить своє віддзеркалення і в 
релігійному житті НЄЛЦУ. Практично призупинили свою діяльність дві з 
трьох євангельсько-лютеранських громад міста Сімферополя, яким 
міськрадою було передано частину будівлі колишньої церковно-парафіяльної 
школи. Мала активність громад пояснюється також браком 
священнослужителів і назавершенністю процессу повернення конфесії її 
збережених культових будівель. Православні греки Криму представлені 4 
релігійними організаціями, що перебувають у складі Сімферопольської 
єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату та 
мають свої храми в р.р. Ялті, Феодосії, Старому Криму та в Білогорському 
районі. 

Незважаючи на подібне різноманіття релігійної мережі, клімат у 
міжконфесійних відносинах півострова все ж таки, визначають дві провідні 
конфесії його теренів - православ'я та іслам. З початку процесу релігійного 
відродження в Криму і до середини 2000 року розвиток православ'я та ісламу 
проходив паралельно і їхні відносини були досить толерантними. З 1992 року 
керівники двох найбільших конфесій - єпархії Української Православної 
Церкви Московського Патріархату та Духовного управління мусульман 
Криму - очолювали міжконфесійну раду "Мир - дар Божий ". Вони уникали 
будь-яких конфліктних ситуацій, звертаючи свої претензії, якщо вони мали 
місце, переважно до органів влади.  

Але ситуація змінилася на початку червня 2000 року, коли муфтій 
мусульман Криму зробив резонансну заяву про призупинення членства 
Духовного управління мусульман Криму у складі міжконфесійного ради. У 
заяві були висловлені претензії з приводу ювілейних заходів, присвячених 
2000-річчю Різдва Христового, зокрема щодо намірів православних 
встановити в Криму різні християнські монументи, стенди й символіку. Варто 
відзначити, що вимушений демарш кримського муфтіяту в даний час не 
можна розглядати вже просто як "призупинення" членства ДУМК у 
міжконфесійному раді Криму. Відсутність лідера кримських мусульман у 
міжконфесійному об'єднанні протягом 10 років дає привід говорити про 
стабільно існуючому кризу в православно-мусульманських взаєминах у 
Криму. 

У характеристиці етнополітичної ситуації необхідно відзначити 
соціально-економічні фактори. Як зазначалося вище, після приєднання Криму 
до Росії в 1783 році на мусульманські релігійні інститути поширювалося 
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безліч пільг. Автор статті вважав би своєчасним і в сучасному Криму вже в 
найближчій перспективі створення державою системи пільг для традиційних 
для Криму етноконфесійних організацій та їх священнослужителів, особливо 
в сільській місцевості, враховуючи ті державою спричинені біди, яких зазнав 
кримськотатарський етнос. 

Це стосується зокрема і оформлення правоустановлюючих 
документів на споруджувані культові будівлі. Наприклад, відроджувані 
кримські мечеті, відповідно до українського законодавства, віднесені до 
об'єктів загальногромадянського будівництва та оформлення проектної 
документації та введення в експлуатацію цих культових будівель, переважна 
більшість яких будуються за фінансової допомоги одновірців із-за кордону, 
обходиться громадам (що є неприбутковими релігійними організаціями) у 
непідйомні суми. Водночас несвоєчасне оформлення правоустановлюючих 
документів карається законом. Відповідно до постанови міжвідомчої наради 
правоохоронних органів і органів влади автономії з питань дотримання 
законодавства у сфері міжнаціональних і міжконфесійних відносин від 7 
травня 2009 року Радою міністрів Автономної Республіки Крим та 
Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим у справах релігій 
проведено моніторинг з 1992 року побудованих 166 культових будівель, з 
яких до теперішнього часу без необхідних правоустановлюючих документів у 
повному обсязі діє 68 мусульманських мечетей, 22 православних храми і 15 
культових об'єктів інших релігійних організацій. 

За підсумками засідання міжвідомчої комісії при Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим з питань повернення майна релігійним 
організаціям і відновлення їх прав від 9 липня 2009 року, на якому 
розглядалося питання про ситуацію, пов'язану з будівництвом культових 
будівель без правоустановлюючих документів, за участю провідних 
релігійних організацій і керівництва Інспекції Державного архітектурно- 
будівельного контролю, були прийняті і направлені відповідні рекомендації 
комісії до органів виконавчої влади та в органи місцевого самоврядування.  
У релігійні організації були надані списки всіх культових об'єктів, які 
використовуються за призначенням без правоустановлюючих документів, з 
роз'ясненнями про відповідальність за порушення законодавства у 
містобудівній сфері. Відповідно до отриманої з міст і районів інформації на 
початок 2010 року все ж таки вдалося урегулювати питання, пов'язані із 
введенням в експлуатацію новозбудованих культових будівель в р.р. 
Красноперекопска, Керчі і Сак, а також у Чорноморському і 
Красноперекопському районах. Є позитивні тенденції в поліпшенні даної 
роботи в р.р. Алушті, Арм’янску, в Красногвардійському і Сакському 
районах. Водночас не вдається врегулювати ситуації в Сімферопольському, 
Бахчисарайському, Кіровському та Білогірському районах, в містах 
Сімферополі, Судаку, Алушті, Арм’янську, в Червоногвардійському та 
Сакському районах. 

Проблемним залишається процес повернення релігійним 
організаціям колишніх культових будівель. Не переданими нині є ще 21 
колишня культова будівля (у 2006 році таких було 26), з яких 9 знаходяться у 
загальнодержавній власності і 10 входять до складу майна територіальних 
громад, 2 - перебувають у складі майна Автономної Республіки Крим . 
Повністю повернуті релігійним організаціям колишні культові будівлі у всіх 
сільських районах (за винятком Сімферопольського та Білогірського ), а 
також у містах Арм’янську, Джанкої, Красноперекопську, Керчі і Саках.  
 Залишаються невирішеними ряд питань, пов'язаних з виділенням земельних 
ділянок для будівництва культових будівель. Найбільш резонансним в цій 
сфері є питання виділення земельної ділянки під будівництво Соборної мечеті 
в м. Сімферополі. Доля будівництва значимого і надто необхідного для 
мусульман Криму культового об’єкту протягом майже трьох років залежала 
від рішення судових органів. Ось лише цими днями керівництво Криму 
заявило, що не допустить подальшого зволікання із виділенням землі під 
Соборну мечеть.  

Реалізуючи державну політику щодо релігійних організацій та 
віруючих, в Кримській автономії робляться зусилля для вдосконалення 
державно-конфесійних відносин та відновлення порушених прав віруючих і 
релігійних організацій. У 2008 році головною подією для Вірменської 
Апостольської церкви було святкування ювілейної дати 650-річчя з дня 
заснування монастиря "Сурб-Хач", що знаходиться неподалік від міста 
Старий Крим. Керівництво Кримської автономії у зв'язку з цією датою надало 
вірменській громаді значну підтримку. На комплексні роботи, пов'язані з 
реставрацією та консервацією монастирського комплексу, створення певної 
інфраструктури навколо нього, з Республіканського бюджету було виділено 
більше 10 млн. гривень. Підготовка до урочистих заходів здійснювалася під 
особистим контролем Голови Верховної Ради Криму. У день святкування 
релігійного свята Вардавар (Преображення) було проведено головне 
урочистий захід, присвячений 650-річчю монастиря, в якому взяли участь 
Президент Республіки Вірменія Серж Саргсян, Католікос всіх вірмен Гарегін 
II та керівники Кримської автономії.  

З метою виконання Указу Президента України "Про невідкладні 
заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної 
політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення прав церков 
і релігійних організацій" в Криму була спроба створення спеціальної 
Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і 
релігійних організацій . Але, як відзначають органи прокуратури, її діяльність 
виявилася вкрай малоефективною.  

Органами державної влади проводилися окремі заходи, в тому числі 
й спрямовані на підтримку міжконфесійного діалогу. За участю Рескомрелігій 
проведено конференцію "Культурно-цивілізаційний діалог і шляху 
гармонізації міжетнічних і міжконфесійних відносин у Криму" і два засідання 
"Круглого столу" - "Мир і злагода в Криму" та "Роль релігійних і громадських 
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організацій у подоланні соціальних «хвороб» суспільства: тенденції і 
перспективи ".  

Рескомрелігій спільно з Кримським центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади при Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим проведено тематичний дводенний 
семінар на тему: "Основні завдання з реалізації Закону України "Про свободу 
совісті та релігійні організації" у м. Євпаторії для керівників, які є кураторами 
питань державно-релігійних відносин. На засіданнях колегій Рескомрелігій в 
2009 році і в поточний період 2010р проаналізовано релігійна ситуація в р.р. 
Бахчисараї, Сімферополі та Євпаторії, а також у Червоногвардійському і 
Сакському районах. Загалом ситуація в релігійній сфері протягом 2009-
2010рр в АР Крим відзначена як стабільна і прогнозована.  

Соціально-політична стабільність в Кримській автономії, 
незважаючи на негативні прогнози деяких аналітиків, обумовлена у першу 
чергу особливістю кримської релігійної ситуації, на яку, на відміну від усієї 
України, значний вплив робить ісламський чинник. Специфікою Криму є і 
репатріація на свою історичну батьківщину кримськотатарського народу 
після майже півстолітньої вислання на чужину і пов'язаного з цим 
відродження впливу на різні сфери життя півострова ісламського фактору. 
Будучи корінним народом Криму, кримські татари як ніяка інша нація 
зацікавлені в мирі та стабільності на своїй історичній батьківщині, в 
одержанні законного права на мешкання на своїй землі, чого вони так довго і 
важко домагалися. Саме мусульманська умма Криму, яка пройшла всі етапи - 
від переслідувань тоталітарних режимів до остаточної депортації і знищення - 
як ніяка інша етнічна спільнота півострова, болісно реагує на всі спроби 
встановлення домінування однієї релігії над іншою, відхилення від заявлених 
державою принципів рівного ставлення до всіх релігій, свавілля державного 
чиновницького апарату стосовно мусульманських громад і , незважаючи на 
наявні перекоси в державно-мусульманських відносинах, націлена на 
цивілізоване співробітництво із усіма конфесіями Криму та органами 
державної влади для збереження загальнонаціональних і духовних традицій, 
культури, мов, які є істинним багатством Криму. Досягнення цих цілей 
можливе тільки при наявності міжнаціонального та міжконфесійного 
порозуміння і шанобливого ставлення конфесій однієї до іншої. 

 
 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 
 

 
ПРАВОСЛАВНА ЄВАНГЕЛЬСЬКА АПОКАЛІПСИЧНА ЦЕРКВА** 
 

У 1923 – 1924 роках ксьондз Гуменний Нарцис почав проповідувати про те, 
що після розколу 1054 року християнські церкви не можуть називатися 
апостольськими, бо вони просякли структурами влади, воюють і вбивають, 
спалюють на вогнищах і топлять людей тільки за те, що ті вірять в іншого бога чи 
божество. Насправді, це не християнство, а людиноненависництво. Не можуть бути 
святими ті люди, котрі вели війни і вбивали людей – такі святі не мають нічого 
спільного з Ісусом Христом і християнством взагалі. Така по  літика християнських 
церков, за словами Гуменного, вела апостольську церкву до язичництва й загибелі. 

У 1925 р. Гуменний відчув у собі владу й 
силу Пророка Іллі Хрестителя і заснував у Вінницькій 
області православну (правильно славлячу Господа) 
євангельську (на основі св. Євангелія) Апокаліпсичну 
(визнає св. одкровення Івана Богослова як керівництво 
життя) церкву. Простонародні її назви – 
―апокаліпсисти‖ або ―самарани‖. 

В основу вчення церкви покладено 
Апокаліпсис. Нині відомо багато рукописів та листів 
Пророка Гуменного, в яких він обґрунтовує своє 
вчення:  ―Толкование Пророком пророчества Даниила 
и Св. Откровения Иоанна Богослова‖, ―Слово 
Господне через Нарциса Ілию крик раздающийся в 
полночь о гибели Християнского Вавилона в период 
Лаодикийской церкви‖, ―42 слова о Божьей Матери 
(ответы на вопросы протестантского мира)‖, ‖О Св. 
Крещении детей и взрослых и о поновлении 
крещения‖ та ін. За свою діяльність Гуменний був 
позбавлений Папою Римським сану. 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній 
течії. 
** Матеріал підготував Євген ЗАРЕМБА, релігієзнавець (Вінниця). При видруці 
тексту була використана стаття «Особливості розвитку релігійних систем у 
Вінницькій області на почаатку 3-го тисячоліття» зі збірника «Релігія і Церква в 
Подільському регіоні: історія та сучасність» (Хмельницький, 2002. – С. 52-54). 
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У церкві збережено три рівні священнослужителів. Кожна громада має 

свого пресвітера, диякона (можуть бути чоловіки і жінки). Група громад має свого 
єпископа, який здійснює акт рукопокладання й освячення пресвітерів і дияконів. 
Найвищим органом управління церквою є Рада єпископів, на яку кожна громада 
делегує свого єпископа і пресвітера. Єпископська рада здійснює акт рукоположення 
й освячення єпископа. Рада збирається не рідше одного разу на місяць.  

Священицький одяг ПЕАЦ має свої особливості. Сутана виготовляється із 
білої тканини. Поверх неї одягається білий одяг чи риза, а на шиї, поверх одягу, - 
архангельська стрічка (патрафіль). Окрім того, на шию одягаються чотки чи 
розалець. У руках священика обов’язково має бути хрест. Єпископ відрізняється від 
пресвітера лише тим, що хрест він носить на шиї (може бути й панагія). 

Має певні особливості облаштування місця для богослужіння. Престол, 
який має висоту один метр, довжину півтора метра, ширину один метр, накривається 
білою скатертиною із білим мереживом внизу, посередині, на передньому плані, із 
стрічки золотого чи жовтого кольору нашитий хрест. Зверху стільниця престолу 
накривається ще білим покривалом. На престолі стоїть ковчег, на якому зображений 
Хрест із розп’яттям. З лівого боку від ковчега стоять чотири Світильники: Ефеської, 
Смирнської, Пергамської і Фіатирської церков, з правого боку - стоять три 
Світильники: Сардийської, Філадельфійської і Лаодикійської церков. Попереду 
ковчега ставиться ікона Божої Матері з Ісусом 
Христом на руках. В ковчезі знаходиться Св. Чаша 
і Дискос, частина раніше освячених дарів, а також 
все необхідне для використання при Євхаристії. На 
престолі лежить Біблія (відкрита), а на Біблії 
лежить Хрест.  

Особливістю Церкви є есхатологічність її 
вчення, що виявляється в проповіді близького 
пришестя Христа і кінця світу. Таїнствами Церкви 
є хрещення, євхаристія, священство, єлеосвячення, 
омивання ніг, сповідь і миропомазання. При 
хрещенні на того, над ким здійснюється таїнство, 
одягається білий одяг (для жінок передбачено 
апостолку, яка одягається на голову, та пояс, що 
носиться поверх білого одягу), який зберігається до 
смерті і людину ховають у цьому одязі. Під час 
хрещення людина дає обітницю Богу. Хрещення 
немовлят дещо інше: мета його – очистити немовля від прабатьківських гріхів. 

Божественна літургія складається із трьох частин і здійснюється раз на 
місяць, обов’язково як всенічне богослужіння з виконанням усіх таїнств. У храмі біля 
престолу священик не може бути у взутті. Це обгрунтовується тим, що в Біблії (Вихід 
3:5) є вимога ―Зніми взуття своє з ніг своїх, бо місце, на якому ти стоїш, є земля 
свята‖. Окрім того, хрещення, похорон, рукоположення, шлюб, парастас, освячення 
будинку, хрещення немовлят та інші богослужіння здійснюються на конкретне свято.  

За здійснення молінь і обрядних богослужінь священнослужителі грошей не 
беруть. Церква існує за рахунок пожертви членів громад, яка становить заробіток за 
один день в місяць (для пенсіонерів – за половину дня). Священнослужителі 
працюють, а Господу служать безплатно. Єпископи – не ченці, а одружені. 

У церкві введено певні обмеження на їжу. Її члени не вживають в їжу 
нечистого, не п’ють алкогольних напоїв, не палять. Заборонено брехню, наклепи, 
танці. Апокаліпсисти не називають себе владиками, отцями, митрополитами: 
Незалежно від сану, вони є братами і сестрами. 

Членам Церкви суворо забороняється займатися політичними справами. 
―Наша політика – Ісус Христос‖, - вважають вони. 

Антирадянська діяльність – одна із причин гонінь на апокаліпсистів. Ще 
наприкінці 30-х років м.ст. були розгромлені їх підпільні громади у Вінницькій, 
Житомирській та Київській областях. Було арештовано і Пророка (Гуменного), доля 
котрого не відома, як і доля не менше тринадцяти єпископів церкви, яких, напевно, 
було розстріляно.  

Проте знищити повністю цей рух тоталітарному режим  у не вдалося. В 
1941 р. громади апокаліпсистів діяли в Київській, Житомирській і Вінницькій 
областях. Можна з достовірною ймовірністю допустити, що діяльність церкви взагалі 
не припинялася: залежно від ставлення до неї, вона, перебуваючи в підпіллі, діяла 
більш чи менш відкрито. За наявними офіційними даними на 1 січня 1965 року на 
Вінниччині підпільно діяло 14 громад апокаліпсистів чисельністю приблизно 165 
членів, в 1972 році – 16 громад, в 1973 р. – 14, в 1976 – 1980 роках – по 8, 1983 р. - 1. 

Свою діяльність в Україні апокаліпсична церква легалізувала в 1985 р. На 
початок 1991 року було зареєстровано 2 громади цієї церкви у нашій області. На 
початок 1999 року вона мала тут уже 4 громади. В даний час за неповними даними в 
області діють 6 громад. Церква має свого архієпископа (виконує обов’язки 
патріарха), єпископів, кожна громада має свого пресвітера та диякона. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
Вперше у світі американським вченим, зокрема генетику Крейгу Вентеру, 

вдалося створити синтетичну клітину. Відбулося фактичне оживлення 
комп’ютерної програми, переписавши на свій лад вже існуючий геном 
бактерії Mycoplasma mycoides. Новий біологічний вид, названий «Сінтія», не 
тільки витіснив природну клітині, а й почав розмножуватися, зберігаючи 
запрограмовані властивості. Винахід має величезну промислову перспективу. 
Багато хто побоюється, що штучне життя стане загрожувати природному. 
Дехто вже вимагає заборонити подальші дослідження науковців (ВВ. - №88). 

Група індійських військових лікарів після 
двотижневого обстеження 82-річного 
індійського йога, який не їсть і не п'є, так і 
не з'ясувала, як йому це вдається, повідомила 
РІА "Новости" керівник групи Судхір Шах. 
"Обстеження закінчено. Всі його аналізи не 
виходять за межі норми. У світі дуже мало 
людей, які можуть так довго не їсти і не пити. 
Ми хочемо знайти спосіб передавати ці 
здібності іншим людям", - сказав Шах. Житель 
Індії на ім'я Прахлад Джані розповідає, що не 
приймає їжу і воду близько 70 років, хоча лікарі 
перевірити його заяву не можуть. Фахівців, в 
першу чергу, цікавлять здатності людського 
організму переносити екстремальні умови. 
Комплексне обстеження унікального чоловіка 
проводилося в приватній лікарні міста 
Ахмедабад з 22 квітня по 5 травня. Весь цей час 
йог перебував під цілодобовим 
спостереженням військових лікарів. Вони 
задокументували унікальні можливості Джані і хочуть використовувати 
отримані дані для підготовки солдатів. Фахівці Оборонного інституту 
фізіології і суміжних наук з'ясували, що нирки старого йога виділяють сечу в 
невеликих кількостях, але потребу він не справляє, вона просто кудись 
"розсмоктується". Звичайна людина за таких умов загине від інтоксикації 
через кілька днів, відзначають медики. За словами Шаха, їм буде потрібно 
кілька місяців на вивчення аналізів Джані, однак гарантії, що вони щось таки 
з'ясують, немає. Сам Джані розповідає, що у віці семи років він пішов з дому і 
блукав по лісах західної Індії. В 11 років він отримав певний духовний досвід, 
і з тих пір не хоче ні їсти, ні пити і кожен день проводить якийсь час у 
медитації. Він чудово себе почуває і ніколи не хворів. Джані говорить, що 
сили йому додає еліксир, який надходить в рот через небо. 

Петро Ющенко, який збирає чудотворні образи Діви Марії зі всього світу, 
помітив, що в Україні таких –найбільше. Поступово склалася карта місць, де 

нібито з’являлася Богородиця. Професійні іконописці з різних областей 
написали копії чудотвороних ікон. Нині їх в колекції П.Ющенка понад 800 з 
різних країн світу. З України в тій колекції більше 200 ікон. Вони 
зберігаються в різних храмах різних Церков. Ющенко видрукував книгу, де 
зібрано більше ста образів Богородиці з історичними довідками про них. Ряд 
українських чудотворних ікон стали національними святинями церков 
сусідних держав. Так, Вишгородська Божа Матір шанується в Москві як 
Володимирська (Україна молода. – 21 травня). 

Чупакабра стає в Україні надто популярним персонажем. Ми вже писали про 
неї у своїх числах РП. Діти вже навіть придумали ГРУ із такою назвою. 
Фактів її діянь є багато, а ось витлумачення розходяться. З’являються думки, 
що то є здичавілі собаки. Проте більшість сходиться з тому, що то є все ж 
якась донині незнана істота. Описання особливостей її появи, діяння, 
зовнішнього вигляду з різних місць співпадають. Дивує всіх те, що тушки 
забитих кроликів потвора після висосання з них крові складає в акуратні 
кучки. На початку травня чупакабра напала у селі Степанівка на Вінничині на 
20-річного юнака Максима. Вистрибнула на плечі і потяглася до шиї, на якій 
потім виявили рани. Дякуючи освітленню зустрічної машини юнакові вдалося 
позбутися наплічника (Факты. – 14 травня.) 

Скарлетт – найзнаменитіша кішка в Америці, та й, мабуть, в усьому світі. Про 
її героїзм, відданості і материнської любові написані книги, зняті фільми, і на 
честь неї установлена спеціальна нагорода Scarlett Award for Animal Heroism. 
З 1996 року ця нагорода присуджується тваринам, зазначеним в героїчних 
вчинках і самопожертву при порятунку інших тварин або людей. 30 березня 
1996 в покинутому гаражі Бруклінському в Нью-Йорку почалася пожежа. 
Пожежники прибули на місце досить швидко, і під час гасіння один з 
пожежних - David Giannelli - зауважив бездомну кішку, яка раз у раз 
поверталася в охоплений вогнем гараж, витягуючи по одному своїх 
новонароджених кошенят. У кішки вже були спалені лапи, пошкоджені вуха, 
обпалена морда і від вогню пузирилися очі, однак тільки після того, як вона 

витягла з вогню останнього, п'ятого свого 
кошеняти, ткнулася мордою в кожного, щоб 
переконатися, що всі врятовані, втратила 
свідомість. Девід Джіанеллі відвіз кішку з 
кошенятами до ветеринарного госпіталь при 
Лізі захисту тварин Північного берега (North 
Shore Animal League), де героїчній матері 
відразу провели курс інтенсивної терапії, 
помістивши в кисневу камеру. Три місяці 
знадобилося на майже повну реабілітацію 
Скарлетт (це ім'я кішці дали в Лізі захисту 

тварин), проте профілактичне лікування потрібно тварині всю решту життя 
(наприклад, спеціальний крем для очей їй необхідно було наносити тричі на 
день). Один, найслабший з п'яти врятованих кошенят, помер через місяць 
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після пожежі. Історія про героїчну кішці незабаром рознеслася по всьому 
світу, дзвінки з пропозицією допомоги надходили з Японії, Нідерландів та 
Південної Африки, американці присилали на її ім'я листівки до Дня матері. До 
Ліги захисту тварин надійшло понад 7000 заявок від бажаючих усиновити 
Скарлетт і її кошенят. Чотирьох кошенят парами прийняли дві родини з Long 
Island, а Скарлетт усиновила Керен Велл. У своєму листі до Ліги пані Керен 
повідомила, що нещодавно втратила свою улюблену кішку в автомобільній 
аварії, стала більш зацікавлено і тепер хотіла б прийняти в будинок тільки 
таку тварину, яка потребує постійного лікування, турботі і спеціальних 
умовах. Скарлетт щасливо прожила в будинку люблячої Керен більше 10 
років. Наприкінці життя - вважають, що кішці було вже більше 13 років, - 
Скарлетт страждала від різних хвороб - ниркова недостатність, шуми в серці, 
лімфома та інші недуги. Нарешті, отримавши від ветеринарів Ліги, яка 
протягом всього життя Скарлетт дбала про тварину і оплачувала її лікування, 
вердикт про те, що надії на поліпшення здоров'я немає, Керен змушена була 
прийняти дуже важке рішення - кішку довелося приспати. Кожен власник 
тварини, які зіштовхуються з подібною ситуацією, знає, яке це гірке рішення. 
Скарлетт померла на руках Керен 11 жовтня 2008. Ліга заснувала нагороду 
імені Скарлетт за героїзм (Scarlett Award for Animal Heroism), призначену для 
тварин, що брали участь в порятунку інших тварин і людей. 

Непотоплюваний кіт Оскар. Після того, як 27 травня 
в 10-49 ранку лінкор "Бісмарк", наводила жах на 
всю Антлантіку, в останній раз булькнуло й пішло 
на дно, британські есмінці рвонули в квадрат 
підбирати тих, що вижили. Разом з уцілілими 
крігсмаріне HMS Cossack прийняв на борт 
симпатичного чорно-білого котика на прізвисько 
Оскар. Через 5 місяців цей же есмінець у складі 
конвою, що прямував до берегів Британії, проходив 
через Гібралтар. На його нещастя неподалік 
чергував підводний човен U-563, який і 
«пригостила» "Коссака" торпедою. Есмінець взяли 
на буксир, але 27 жовтня погода погіршилася і 
корабель затонув, потягнув із собою на дно 159 
членів екіпажу. Кіт Оскар - вижив. Його підібрав 
ніхто інший, як авіаносець Ark Royal - той самий, з якого злітали 
"Свордфіші", які знищили "Бісмарк". Що сталося з Ark Royal? Цілком вірно - 
"він затонув". 14 листопада 1941 U-81 влучила нещасний авіаносець 
торпедою у правий борт, помстившись тим самим за гордість крігсмаріне. 
Місце дії, що характерно - знову-таки Гібраалтар. Корабельний кіт Оскар ... 
вижив. Флот Його Величності виявився забобонним і після "Арк Ройяала" 
Оскара списали на берег, прикомандирований до "Дому Моряка" у Белфасте, 
де той і помер в 1955 році. 



«ГЕЙ, ХТО В ЛІСІ, ОЗОВИСЯ ! » 
(або куди діваються релігієзнавці і хто їх опікує) 

Шановні друзі ! Я в релігієзнавстві понад 50 років. Прийшов до нього, ще будучи 
студентом другого курсу філософського факультету Київського університету ім. Шевченка. За ці 
роки прийшлося пережити етап змін оцінок релігійного феномену, стати «своїм» для багатьох 
конфесій. Я і очолюване мною Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ сповідуємо у нашій 
професійній роботі принцип позаконфесійності (особисте життя – то сфера конфесійного вибору 
кожного зокрема). Тому у своїй діяльності ми виходимо на визнання і активне обстоювання 
свободи віросповідань. Кожна із сущих в Україні конфесій – незалежно від її історії, кількісних 
показників, територіального розселення, особливостей віроповчання і обрядового діяння тощо – 
нами визнається як повноправний суб’єкт релігійного життя країни. До нас у Відділення майже 
щодня заходять представники різних конфесій – інколи, щоб вирішити якесь питання, а частіше 
просто з метою самозасвідчення свого буття в Україні. Вони знають, що, сповідуючи принцип 
рівності конфесій, ми у якийсь можливий незручний для них час надамо їм підтримку і пораду. 
Багатьох наших співробітників (може за винятком молодих) знають в конфесіях, бо ж у нас ще 
наявна й внутрішня спеціалізація в кураторстві наукового вивчення певних релігій. 

Релігієзнавець має бути особою фанатичною у сферах своєї професійної діяльності. Ось 25 
травня ВАК ухвалив рішення про присвоєння наукового ступеня кандидата філософських наук 
нашому молодому науковому співробітнику Відділення Дмитру Базику. Він є людиною дещо 
фанатичною у своєму дослідницькому конфесіовиборі. Працюючи над своєю дисертацією, Діма 
(так ми його ще називаємо) побував на зібраннях різних рідновірських конфесій, святкував з ними 
їхні свята, спілкувався з вірянами всіх конфесійних спільнот рідновірів. Я не вірю в те, що Діма 
колись з тих чи інших причин звабиться на інший, не релігієзнавчий труд. У Відділенні працює 
Ольга Володимирівна Недавня. Вона також фанатично заангажована на релігієзнавство, а у своїй 
вузькій спеціалізації в ньому – на католицизм. Із-за її допитливості навіть до дрібничок у Венеції, 
ми в Італії запізнилися навіть на один конференційний захід. О.В. можна було б змінити місце 
роботи на вищеоплачувану, але вона настільки фанатично закохана в релігієзнавство, що заявляє, 
що можна жити й з тим, скільки мені платять лиш би займатися своєю улюбленою справою. 
Науковець не лише себе повністю віддала релігієзнавству, а й з дитячих років до нього приваблює і 
свою донечку.  

Я міг би тут подібне сказати й про інших моїх співробітників, але тоді мені зададуть 
питання: для чого це? Я колись ввів таке поняття як релігієзнавчий патріотизм. Не 
розшифровував його, але даремно. Давайте згадаємо, у скількох університетах у нас готують нині 
професійно релігієзнавців. Київ (ім. Шевченка, Києво-Могилянка й університет ім. Драгоманова), 
Франківськ, Луцьк, Львів, Чернівці, Донецьк, Одеса… На днях дізнався, що навіть в 
Дрогобицькому педуніверситеті є така спеціалізація, бо ж вони якось безпардонно навіть за 
наказом Міносвіти зробили мене там головою атестаційної комісії. Відтак щороку із вузівським 
дипломом ми випускаємо у світ більше сотні релігієзнавців. А ще й релігієзнавчі дисертації 
захищають не менше двох десятків пошуківців! До того ж, у кожному вузі (в тому ж Києві) 
викладає цей предмет принаймні одна особа. А скільки тут ще маємо релігієзнавців!? 

Але біда в тому, що для багатьох із названих категорій релігієзнавство постає не 
улюбленою справою, а просто засобом до існування. Переважна більшість з них мертві для 
живого релігієзнавства. Попробуй відшукай їх, а тим більше - збери на якийсь релігієзнавчий 
захід. Базиків і Недавніх у нас ой як мало! Українська Асоціація релігієзнавців щороку проводить в 
столиці і областях не менше десятка різнотемних конференцій. На них зустрічаю вже більше 
десятка років майже повсемісно одних і тих же осіб. Проводимо в Києві конференції. У залі не 
багатолюдно. І це при тому, що в одному університеті ім. Шевченка маємо біля сотні студентів 
релігієзнавчої спеціалізації, десь нібито 30 аспірантів і до десятка викладачів. Де ж вони? Можуть 
сказати про погану інформованість про релігієзнавчі заходи. Може і це є, але ж організатори 
конференцій чи інших заходів не можуть мати особистий зв’язок із кожним з тієї ж сотні. Певне, 

що вони самі мали б регулярно цікавитися, де й що проводиться і відбувається. Доброї пам’яті 
В.Суярко ще був єдиним, хто представляв на релігієзнавчих заходах релігієзнавців Шевченкового 
університету. Інших – студентів, викладачів, аспірантів – все це чомусь не цікавить. 

Пропаганді заходів релігієзнавчого і релігійного життя міг би слугувати ще наш 
релігієзнавчий часопис-шомісячник «Релігійна панорама». Там регулярно друкуються інформації 
про релігієзнавчі заходи. Але ж при порівняно мізерній сумі передплати на часопис (56 грн річно), 
його мало хто із зазначених категорій релігієзнавців має. Наклад десь у 400 примірників говорить 
сам про себе. Часопис оперативно інформує про релігійне життя України і світу поконфесійно, про 
нові релігієзнавчі видруки, стан релігійного життя в регіонах і особливості всіх в Україні сущих 
конфесій (описано вже біля 120). Проте він чомусь наших релігієзнавців не цікавить. А варто його 
мати кожному викладачеві релігієзнавчих дисциплін. Читати лекції не на інформованості про 
релігійне життя десь минулих століть, а сьогоднішнього дня – ось що важливо для викладача-
релігієзнавця. Без журналу тут йому не обійтися. 

Чи знає сучасний професійний релігієзнавець новітні видруки монографій, брошур, 
збірок, часописів, підручників, навчальних посібників із фаху? Чи знає він, що тільки у Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ за останні 12 років має (не рахуючи статей) більше 300 названої форми 
видруків із фаху? Чи знає він нашу капітальну працю «Академічне релігієзнавство», десятитомник 
«Історія релігій в Україні», квартальник «Українське релігієзнавство» (вже є 53 випуски), річник 
«Релігійна свобода» (вже 15 чисел), 12 книг християнського циклу та ін.? Певно що ні, бо ж мало 
хто звертається до нас з питанням: де можна придбати? 

Щороку наші релігієзнавчі спеціалізації випускають у світ не менше ста у магістерському 
чи кандидато-науковському форматі релігієзнавців. А чи цікавляться ті, хто їх випускає, їх 
наступною долею? Тим, де вони працюють, чи за фахом і з якими проблемами зіткаються у своїй 
роботі? Скоріше, що ні. Випускати випускаємо, але кількість професійних релігієзнавців фактично 
не збільшуємо. Дивним виглядає ще й те, що часто навіть в державних органах на посадах тих, хто 
веде релігійні питання, працюють аматори від релігієзнавства, а не фахівці. Викладають у вузах 
релігієзнавство частіше ті, хто також не має відповідної фахової підготовки. В газетах в ролі 
кореспондентів з релігійної тематики постають ті, хто про релігійні процеси може висловлювати 
судження хіба що на рівні якихось сенсаційних подій. Так, Білого Братства вже десь п’ять років 
взагалі немає в Україні, а про нього пишуть ще у змісті початку дев’яностих років м.ст. 

Відтак де може працювати випускник релігієзнавчої спеціалізації? Наукова робота в 
академічних установах, викладання релігієзнавчих дисциплін у різних формах навчання, сфера 
державних служб, видавнича і перекладацька діяльність, кореспондентська робота в різних 
формах ЗМІ, менеджером у релігійних офісах, сфера благодійності, організація релігійного 
туризму і екскурсійна діяльність по релігійних об’єктах… Цей перелік можна було б продовжити. 
Але чомусь в кожній із названих сфер мало працює випускників нашої спеціалізації. 

Хто мав би зайнятися долею релігієзнавців? Певною мірою наша Українська Асоціація 
релігієзнавців. В минулому саме вона добилася того, що навчальний курс з релігієзнавства 
залишився у вузах серед обов’язкових дисциплін. Нині, коли є вже вузівські релігієзнавчі 
факультети і кафедри, від них залежала доля цього курсу. Але вони виявили якусь байдужість до 
його обстоювання. А даремно! Навіть митрополит РПЦ Філарет, про що свідчить видрукуване в 
цьому числі його інтерв’ю, визнав його значимість і необхідність збереження в навчальних планах. 
По-галичанському клерикально налаштований вже покійний як міністр Вакарчук міг знехтувати 
релігієзнавством на користь богословія. Новий міністр скоріше дивиться на це дещо по-іншому. То 
ж діяти треба очільника релігієзнавсих посад, а не чекати, що за них це хтось зробить. Але тут 
треба, щоб і вони були патріотами релігієзнавства на зразок моїх давніх сподвижників в цьому 
професорів М.Заковича і П.Яроцького. 

 
Доктор філософських наук, 

професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
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