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А Н О Н С

1. В п’ятому числі часопису «Релігійна панорама» за цей рік в Сторінці конфесії 
передрукувано статтю «Православна Євангельська Апокаліпсична Церква» із хмельницького 
збірника 2002 року. Текст її ідентичний із описанням конфесії Олександром Саганом в 
колективній монографії «Історія релігії в Україні», видрукуваній в 1999 році за редакцією 
А.Колодного і П.Яроцького.

2. Редакція «Релігійної панорами» вибачається перед своїми читачами за наявні в числах 
часопису граматичні і стилістичні огріхи. Але просимо зрозуміти нас. Наклад нашого журналу 
такий малий, що не дає можливості за кошти від передплати утримувати літературного 
редактора і коректора, навіть повністю покривати оплату видруку. Члени редакційної 
колегії безоплатно, на голому ентузіазмі, релігієзнавчому патріотизмі готують матеріал 
для чисел журналу. То ж, що маємо – те й маємо. Кращого не діждатися. Якщо комусь із 
наших передплатників із-за цього не подобається часопис, то члени редакційної колегії 
готові повернути із своєї зарплати їх витрати. Повідомляємо, що в редакції вже з’являється 
думка взагалі припинити випуск часопису. Із-за фінансової скрути в наступному році він, 
якщо ще збережеться, то буде не місячником, а двохмісячником, як про це вже заявлено 
в каталогах передплати 2011 року.

3. До мене звертаються читачі часопису навіть з настирливою вимогою відреагувати на той 
злобний лист В.Матвеєва, який він направив прем’єр-міністру М.Азарову і який у викладі 
поширюють різні канали Інтернету. Проти мене виступали вже й інші «письменники». Але я 
користуюсь при цьому мудрою порадою Олександра Пушкіна: «Хвалу и клевету приемли 
равнодушно и не оспаривай глупца!». Чиє замовлення виконує В.Матвеєв, то можна 
догадуватися. Явно, що панів-приходьків, а чи ж малоросів, може тих, хто радить його. Сам 
він, наскільки знаю, донедавна знаходився в спільноті прогресивних іудеїв, редагував їхні 
видання. Українці знають мене як активного борця за українську Україну, а тому муляю я 
очі її ворогам. Саме у цьому контексті звучать мої критичні думки не лише щодо Януковича 
(від нього чогось іншого в українських справах й очікувати не слід, бо ж він білорус), а 
далеко більше щодо діяльності Ющенка. Зраду ним Майдану вибачити не можу і вважаю, 
що колись українці його ще будуть судити за це. Мене турбують прагнення Росії при підтримці 
в цьому її влади Московським Патріархом повзуче ліквідувати нашу незалежність, повернути 
Україну до якоїсь нової колоніальної системи. Звинувачення мене зайдами на українські 
терени в моїй щирій любові до свого рідного і в зневазі до них, коли вони нехтують моїм 
рідним, свідчить про те, що я у своєму домі живу правильно. Що стосується звинувачення 
мене в розпалюванні міжконфесійних суперечок, то це може говорити лише той, хто не 
знає практичної роботи очолюваних мною Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ й Асоціації 
релігієзнавців з толерантизації відносин різних конфесій в країні. Зауважу принагідно, що 
це не перше звинувачення мене Матвеєвим у чомусь. Мені вже приходилося реагувати на 
його звинувачення у ксенофобії й антисемітизмі, у намірах вбити його і підслуховуванні його 
телефонів, у відсутності хоч якихось наукових здобутків Відділення релігієзнавства та ін. 
Гадаю, що все це дає підставу сказати хто є ким. Але хто В.Матвеєву має сказати ким він 
є? До того ж, і при О.Сагані, і при Ю.Решетникову він діє від імені Держкомнацрелігій 
України як їх радник. За мене на закиди Матвеєва неочікувано для мене зреагував
Ю.Чорноморець. Його коментар видруковуємо в цьому числі. (А.Колодний)



ПІВРІЧЧЯ В ЙОГО РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ЗДОБУТКАХ І ПРОБЛЕМАХ 
 
Шановний Читачу! Інколи у своїх роздумах звертаєшся до радянських часів, коли ми 

жили під гаслами п’ятирічок і їх виконання. Переконуєшся, що може саме завдяки цьому не все тоді 
було вже так і погано. Нині, коли підеш до лікарів, а вони з тебе лише за аналізи здеруть біля двох 
тисяч гривень, випишуть ліків на півтори тисячі (по собі знаю), то подумаєш, а чи кожна людина у нас 
зможе лікуватися, якщо зарплата в неї щомісячно не більше тисячі. Та й померти стало дорого! 
Поїдеш в село, душа болить, бо ж бачиш стан його вмирання. Молодь тікає в міста і закордоння, 
вечорами вже не чути рідну пісню на твоєму чи іншому кутку. Закрили в більшості сіл палаци 
культури (клуби), бібліотеки, медпункти, магазини… Із-за незначної кількості дітей на грані закриття 
школа (кажуть, що дітей будуть звозити до якогось одного села). Немає вже ні тваринницьких ферм, 
ні птахоферм, бригад механізації, а відтак – безробіття. Вирощене селянин не знає як збути, коли воно 
у надлишку. А йому ж якусь копійчині треба уторгувати, щоб щось потрібне купити з промтоварів, 
оплатити податки та ін. Наступає літо, а батьки тепер не знають, чим зайняти і як оздоровити дітей 
відчас канікул. А платна освіта у вишах та ще й взятки за оцінки викладачам! Дороговизна житла! За 
курортні путівки ціни такі гилять, що лише згадати можеш про ті декілька відсоткові, які були колись. 
Серце болить, коли їдеш потягом по Україні і через вікно бачиш величезні незасіяні і незасаджені 
лани. Раніше в Карпатах тяжко було знайти клаптик невикошеної на сіно полонини, а зараз все 
заросло так, що не пройти. Зустрів на горі знайому стареньку гуцулочку. Бідкається, що її діти поїхали 
за кордон заробляти гроші, а на неї залишили онуків. То ж маємо вияв нового різновиду сирітства. Не 
говорю вже про долю людей літнього віку, які часто бувають кинутими сам на сам у цьому світі 
відлюдності. Гадаю, що досить вже й цих перерахунків, щоб погодитися з тим, що було в ті роки не 
так і погано. І все те здійснювалося за якимись зростаючими планами, за виконання яких потрібно 
було навіть щоквартально звітувати. Невиконання їх розглядалося як коєння зла. Відтак стару владу 
треба було не тільки повалити (ламати і дурень може), а заздалегідь продумати те, що далі буде, як 
далі будемо жити. Багато з нас (і гадаю резонно) були невдоволені вирішенням комуністичними 
правителями питань гуманітарної сфери, сфери духовного життя. Так, я не міг погодитися з тим, що 
мене з українця прагнуть перетворити в якийсь «радянський народ». Супротив викликало намагання 
тодішньої влади і Компартії всіх урівняти світоглядно, здолати інакодумання не узгоджене із 
стандартами комуністичної ідеології, закритість від зарубіжжя і здобутків його суспільної думки, 
відсутність свободи слова та думання, ще багато інших виявів духовного пригнічення. 

 Все це я сказав для того, щоб якось виправдати ще збережене у нашому Відділенні 
релігієзнавства не тільки річне, а й квартальне та піврічне планування, наявнять помісячної Дорожньої 
карти роботи, чіткої етапної звітності. Може тому й маємо наслідки праці, які є далеко кращими від 
них в інших структурах матірного інституту, а то й за ним. 

 Чим відзначилося перше півріччі для Відділення? В сукупності видруки під його іменем 
становлять понад 300 д.а. Ми рухаємося вже до завершення роботи над проектом десятитомної 
«Історії релігії в Україні». В першому кварталі видрукувано том «Нові релігії України» (828с.) з 
описанням 52 різних конфесій, готується до видруку у другому півріччі том «Релігійні меншини 
України», де йтиме мова про 57 релігійних течій. З двох книг «Релігієзнавство України» побачила світ 
друга – «Релігієзнавча наука років незалежності» (252 с.). Робота над першою продовжується. 
Видрукувано як навчальний посібник книгу «Дисциплінарне релігієзнавство» (220с.). Побачили світ 
збірник «Іслам в його проблемах і традиціях» (198с.), а у Львові - у двох книгах «Історія релігії в 
Україні» (понад 2000 сторінок). Вийшло два випуски квартальника «Українське релігієзнавство», 
підготовлено до видруку в липні №15 щорічника «Релігійна свобода» (більше 320 с.). В півріччі 
відзначилася наша наймолодша кандидатка наук Юлія Недзельська видруком своєї індивідуальної 
монографії «Православний мирянин: життя в сьогоденні» (160с.). Ця монографія єдина з 
індивідуальних в 2010 році. Ми вже якось перестали рахувати наші статті, що побачили світ у 
ненаших збірниках, часописах, енциклопедіях, а їх 183 (81 д.а.).  

 Відділення було активним у конференційному житті. Його співробітниками виголошено 
82 доповіді/повідомлення на різних конференціях, з яких 8 –у закордонні. Відділення було 
організатором або співорганізатором наукових конференцій «Релігія в контексті культурно-
цивілізаційного діалогу»(Київ, січень), «Іслам в його проблемах і трансформаціях» (Київ, лютий), 

«Міжетнічні і міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій»(Чернівці, 
квітень), «Історія релігії в Україні» (Львів, травень), «Проблеми міжконфесійних відносин в Україні» 
(Херсон, червень). З кураторства О.Горкуші пройшло два колоквіуми з проблем філософії релігії, які 
будуть відтепер регулярними й завершаться одним тематичним видруком «Українського 
релігієзнавства». Нині здравствуючі українські релігієзнавці не забувають своїх колег, які відійшли у 
світ пам’яті. Цьому була присвячена проведена у березні в Університеті ім. Тараса Шевченка 
конференція «Релігієзнавці України в пам’яті їх наступників». Окрім загальних доповідей з питань 
стану релігієзнавства в Україні в минулому столітті, прозвучали окремі доповіді про професорів 
Б.Лобовика, А.Єришева, П.Косуху, В.Танчера. Ю.Калініна. Конференція зібрала релігієзнавців зі всієї 
України, які в такий спосіб вшанували своїх колег і вчителів. Матеріали конференції із переліком 
прізвищ українських релігієзнавців ХХ століття будуть видрукувані окремою книжечкою. 

 Півріччя опечалене смертю нашого почесного наукового співробітника, знаного історика 
релігії, автора багатьох релігієзнавчих праць, організатора релігієзнавчої науки на Полтавщині – 
творця наукової школи свого імені професора Володимира Пащенка. Пішов з життя в півріччі і 
знаний львівський професор-історик Ярослав Дашкевич. Саме з очолюваним ним відділенням 
етнографії ми двадцять років тому розпочали роботу в Музеї релігії Львова щорічної всесвітньої 
конференції «Історія релігії в Україні».  

 Я не стану перераховувати тут ті науково-експертні матеріали, які були в півріччя передані 
Відділенням до різних владних структур, ті листи, які нам прийшлося писати як відповіді на 
кореспонденцію Президенту, Прем’єру, на листи депутатів, просто громадян. В півріччя нами під 
кураторством Л.Филипович проведено в Одесі, Чернцівцях і Донецьку Дні релігійної свободи і 
толерантності міжконфесійних відносин, мали зутріч з Послом Апостольської столиці архієпископом 
Іваном Юрковичем, керівними діячами інших конфесій. 

 А загалом у піврічі відділи і НДГ продовжували виконувати чотири планові теми, а саме: 
«Поліконфесійність України як вияв її входження в культурно-цивілізаційний діалог ХХІ століття»; 
«Релігійний фактор в контексті духовного розвитку сучасної України»; «Практичне релігієзнавство: 
сутність і функціональність»; «Природа мусульманського максималізму та прогнози його виявів на 
українських теренах». Водночас йшла робота над написанням статей-довідок до «Української 
релігієзнавчої енциклопедії». 

 Друге півріччя обіцяє бути для нас не менш напруженим. Маємо змакетувати першитй 
том названої Енциклопедії, 5-6 серпня провести міжнародну наукову конференцію «Свобода релігії і 
демократія: старі і нові виклики» із приїздом на неї біля 50 зарубіжних учасників. В першому півріччі 
захистив (і вже одержав підтвердження ВАК) докторську дисертацію Павло Павленко, у другому 
чекаємо вихід на захист у разі видруку монографій М.Бабія та О.Недавньої. В першому півріччі 
захистили кандидатські дисертації наші пошуківці Д.Базик, Г.Христокін, очікуємо у другому захист С. 
Продивус. Йтиме написання вже текстів статей і параграфів із названих вище планових тем. Буде 
подано до друку колективну монографію «Релігія і культурно-цивілізаційний діалог». Готується до 
видруку в Москві у двох книгах «Антология религиоведения: украинский контекст» загальним 
обсягом до ста друкованих аркушів.  

 Відтак гадаю, що досвід планування має свої плюси і ми від нього не відмовляємося. Але 
принагідно зауважу, що наслідки роботи в радянські планові часи були далеко меншими, ніж нині. 
Відділ тоді за три роки мав написати і видрукувати одну солідну монографію з планової теми. 
Вільніше жилося науковцям. Нині так вольготно у нас не поживеш. Працівник абияк у нас не існує. То 
ж і маємо те, що маємо. Правда, навантаження розподіляється нерівномірно і надто непомітно 
працюють сумісники. Маю намір з 2011 року всіх їх замінити штатними працівниками. Хоч наше 
Відділення порівняно невеличке, але багато хто визнає, що працюємо на рівні академічного інституту і 
порушують питання про утворення на нашій основі саме такого наукового підрозділу в системі 
Академії наук. На заваді цьому стоїть насамперед відсутність коштів, бо ж в кадровому відношення – 
9 докторів і 11 кандидатів наук – ми вже на рівні вимог. 

  
Доктор філософських наук, 

професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

 
 
 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Московсько-Православна Церква України прагне підпорядкувати собі 

українське козацтво за зразками й ідеологією Російського Православ’я. 
При проведенні в Запоріжжі Міжнародного семінару єпархіальних відділів у 
справах пастирської опіки козацтва сюди прибули ще й куратори-єпископи 
козацтва з Росії і Білорусі. То ж йде мова про створення зрештою під проводом 
Московської церкви якоїсь єдиної козацької раті трьох держав. В такий спосіб 
Патріарх Кирило реалізує свою ідею: «Украина, Россия и Беларусь – единая 
святая Русь». Виступаючий московський гість - також Кирило, але єпископ-
вікарій Московської єпархії, сказав: «Перед Церквою стоїть дуже важливе 
завдання – воцерковлення наших козаків. Бути православним – це не означає 
фольклорно виконувати традиції, бути православним – це не лише вміти 
перехреститися… Міць козацтва завжди була в силі духу, а без сильної віри не 
може бути сильного духу». Російське козацтво – то велике об’єднання – більше 
700000 козаків. Невідомо, який загін козаків з України приєднається до 
означених намірів. Але що саме запорізьке козацтво за духом є малоросійським, 
то це всім відомо. На нього й взяла ставку Московська Церква. 

Глава Російської Православної Церкви Кирило, як свідчить преса,  вимагав 
від української влади ліквідувати в Києві йменування вулиці на честь 
гетьмана Мазепи, бо ж, дивись, він свого часу анафемований його Церквою. Не 
українською, бо ж вона з 1686 року попала в колоніальну підлеглість під 
Московську. І тут вдало розшифрував почерк Кирила єпископ з УПЦ КП 
Євтратій (Зоря). Обминувши митрополита Володимира (Сабодана), патріарх 
Кирило напряму «передає своє прохання в органи державної влади, бажаючи 
тим самим показати, що саме він є главою Церкви в Україні». Ось тобі й 
«самостійна в управлінні»!!! Нібито у відповідь наявному в Київміськраді 
плазуванню перед іноземцем деяких депутатів, як наголосив голова Київського 
осередку УНР В.Шовкошитний, в Києві  не тільки збережеться вулиця Мазепи, 
а й буде споруджено ще й пам’ятник гетьману. Він вже виготовлений, має 6,4 
метри висоти. Це той, який не прийняла для спорудження українофобська мерія 
Полтави. Їй давай пам’ятник винищувачу українців Петру Першому. Дивись, 
ще й Катьку ІІ захочуть! А полтавчани?  Мовчать малороси! (Україна молода). 

Нарада представників християнських церков України оприлюднила Відкрите 
Звернення своїх керівників до української громадськості з приводу 
необхідності захисту високих моральних устоїв і сімейних цінностей. «Ми 
переконані, - говориться в ньому, - що питання захисту суспільної моралі має 
вирішуватися на державному рівні, оскільки це є узвичаєною практикою 
розвинених демократичних країн. Пропаганда війни, національної та релігійної 

ворожнечі, культу жорстокості та насильства, засилля порнографії – це ті 
реальні загрози, що постають сьогодні перед нашим суспільством. Батьки та 
матері занепокоєні долею власних дітей, їхнім емоційним та психічним 
здоров’ям, коли спостерігають розпусти і жорстокості у медіа-просторі… 
Останнім часом інститут сім’ї, як ніколи, піддається атаці… Ми не можемо 
через мовчазну згоду допустити повну руйнацію в Україні здорових моральних 
засад, сімейних цінностей, культури спілкування та взаємоповаги у людських 
стосунках». 

Вже й християнські демократи з партії В.Стретовича почали поповнювати у 
Верховній Раді ряди «тушок». Таким Іудою у НУНСі став депутат Володимир 
Марущенко. Це той Марущенко, який мав у себе в помічниках нинішнього 
голову Держкомнацрелігії Юрія Решетнікова і свого часу через Турчинова 
«зробив» йому цю посаду, а він, в свою чергу, організував гостинний прийом 
українофобськи налаштованому патріарху Кирилу. . То ж маємо те, що маємо. 
Але якщо Іуда брав тридцять срібняків, то «тушки» нині, як це свідчить нардеп 
О.Доній, одержують аж по півтора мільйонів зелених. Ось за такі суми 
продають Україну ті, хто йшов до Верховної Ради під її прапорами, а тепер 
сприятимуть деукраїнізації України під прапором Партії регіонів, чим зайнятий 
нині Дм. Табачник. Відтак від них вже не почуєш «Слава Україні!», а скоріше 
слова Кирила «Святая Русь – это Украина, Россия и Беларусь!» (Україна 
молода. – 19 червня). 

«Пересопницьке Євангеліє» матиме свій ювілей. З цієї нагоди є відповідна 
урядова ухвала. На рівненщині у селі Пересопниця буде споруджено музей 
святині. Вже почався конкурс проектів. В селі є лише пам’ятник на честь 
Пересопниці. Але виявилося, що цю Євангелію почали писати не в 
Пересопниці, а в Ізяславі. Районна адміністрвція Ізяславщини внесла 
пропозицію про проведення на їх базі наукової конференції.До цього активно 
прилучився Інститут філософії НАНУ, бо ж його директор М.В.Попович 
розпочинав саме звідтси свій трудовий шлях. 

Українці не мають своєї української влади. Роси і малороси привели до 
правління білорусько-російсько-єврейську владу. Як слушно наголошує 
нещодавно побитий аж до струсу мозку Олесь Доній, «ідеологія нинішньої 
влади України – російський націоналізм. Тобто, в першу чергу, влада відстоює 
інтереси Росії, російської мови і культури. Тому в нас різне ставлення до 
суверенітету України. А форма правління – бандократія… Поєднання 
російського націоналізму й бандократії стало сутністю нової влади. Це така 
агресивна, гримуча суміш, готова «вогнем і мечем» випалювати паростки 
української ідеї та відновлювати русифікацію». Саме ця неукраїнська влада 
всіляко сприяє проникнення у різні пори українського суспільства 
промосковського православ’я. Вже українських вояків благословляє 
архієпископ-білорус Августин, який давно очікував цих днів (Україна молода. - 
11 червня). А Росія пресує на Україну у всіх сферах життя. Дивно дивитися на 
фотографії, на який спереду з високо задертим підборіддям йде карликуватий 
російський Президент, а за ним, нібито на мотузочці,  слідує наш богатир 
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В.Янукович. Відчувається якось, що, виборовши владу, Янукович гадає, що з 
нею далі робити. Тому й прагне під різними приводами майже щотижня 
зустрічатися із своїми погоничами з Москви, очікуючи від них чергових 
вказівок з приводу того, як далі нищити ті ростки української України, як 
з’явилися на наших теренах після Помаранчевої революції. Проте виявилося, 
що порад Медведєва-Путіна для цього нищення не вистачає. То ж не тільки 
приїздить в Україну, а й вже резиденцію свою з метою виконувати місію 
порадника має намір розбудувати в Києві Московський владика-мордвин 
Кирило (А.Колодний). 

В Києві стартувала Міжнародна акція «Не дамо згасити свічу пам’яті», 
присвячена Голодомору-33. Вона покликана нагадати антиукраїнським 
владним силам про той страшний голод, який спричинила на українських 
теренах московсько-комуністична влада. Серед тих, хто не визнає Голодомор 
геноцидом виявився і президент В.Янукович, білорус за національністю. Тяжко 
йому чуженаціональцю зрозуміти болі українця. У моєї бабці Оксани по матері 
було 14 дітей, 8 з яких забрав Голодомор. «Коли Президент України покірним 
диктофончиком повторював у Страсбурзі «награну» йому «кремлівську 
мелодію», що Голодомор в Україні «не був Геноцидом», - наголошує слушно 
О.Забужко, - він «навряд чи т я м и в, що порушує присягу на вірність Україні». 
Але ніякі афонські старці цього Януковичу, боюся, не одмолять». Біля 
Меморіалу Голодомору у Києві зібралися представники власне українських 
Церков – УПЦ КП, УАПЦ та УГКЦ, щоб помолитися за вбитих голодом 
українців. Відсутня при цьому була Московсько-Православна Церква України, 
яка оцінює історію України, нищення Московією українців «кремлівськими 
гаслами», гаслами мордвина Кирила, який ладен налаштувати й українців на 
таке ж забуття своєї історичної долі, до якої вдався щодо свого народу – 
мордвинів - московський владика. Правда, свого часу Синод УПЦ МП все ж 
визнав Голодомор геноцидом (А.Колодний). 

В.Януковичу ще з часу, коли в нього влучило яйце в Івано-Франківську, нібито 
мерещиться, що на нього готується замах. Почуття страху супроводжує його 
все сильніше і більше. Але ще давні греки говорили, що страх породжує 
релігійність. Може саме тому Янукович такий набожний, що навіть за 
державний кошт з’їздив до Афона з проханням не допустити замах на себе. 
Навіть нині із інформацій СБУ прозвучало, що загроза життю лідера регіоналів 
існує з боку якихось невідомих терористів-смертників. При цьому затуманено 
доводиться, що організатором цього є якась знана особа (ледь не жіночої статі), 
яка за великі гроші замовляє підривну акцію щодо президентського кортежу. 
Тому й охорону Януковича збільшили аж до 170 осіб!!! Скільки те вартує?  
Міністр спорту опозиційного уряду Остап Семерак, реагуючи на повідомлення 
про можливий замах на Віктора Федоровича, зауважив: «Кому його життя 
потрібне, окрім нього самого? Хай живе з Богом і не переживає. Загроза життю 
на сьогодні є лише в опозиції і у звичайних громадян» (Вечерние Вести. – 18 
червня)  

Хоч українці і росіяни мають дещо спільне, проте це народи є відмінними в їх 
оцінках своєї історії, культури, ментальності, мови та ін. Поверхово знаючи 
історію, а може й не знаючи її взагалі (а мав би вивчити, їдучи в Україну, не 
тільки історію її, а при високій культурі подібно послу Ватикану і мову), Посол 
Росії раптом заявляє., що українцям не просто братній російський народ. 
«Вважаю, що ми є єдиним народом». Відтак маємо у словесному вираженні 
Михайла Зурабова вияв старої російськоімперської концепції, що українці є 
простим відгалудженням російського народу, якимись малоросами. В такий 
спосіб росіяни давно хочуть знищити ідентичність українців як нації. Займаючи 
посаду посла, Зурабов мав би дотримуватися дипломатичного такту, а тут 
маємо таке зухвальство і, що характерно, без відповідної реакції на це МЗС, 
інших владних структур України. У нас, українців, є прислів’я: мовчанка – 
ознака згоди. То ж це ще раз засвідчує те, що маємо неукраїнську владу, якщо 
вона мовчить, що правлять нами приходьки, які байдужі до історичної долі 
України. Попробував би посол Англії у США сказати, що англічани й 
американці – один народ, а чи ж таке сказати посол Німеччини в Австрії… 
Говорять же в цих країнах навіть однією мовою, а не те що українці, які мають 
свою мову, культуру, звичаї, пісню. То ж маємо явний вияв феномену 
російського імперіалізму й фашизму (Газета по-українськи. – 16 червня). 

Дві україночки з донбаського Краматорська – Надія Рокитянська та Софія 
Лук’янчук – побували у США в українських сім’ях. Вони після цього 
написали: «Українські родини в Америці допомогли нам відчути, що ми – 
українці; ми – з-поміж усіх людей є інші. І бути українцем варто не для того, 
аби просто вирізнятися, а для того, щоб бути собою». Надія при цьому 
зауважує: «Я була зворушена тим, як в Америці люблять Україну, шанують її 
традиції. Жінка, в родині якої я жила, пані Ірина, народилася вже в Штатах. 
Вона лише кілька разів була в Україні. Але наскільки вона її любить, що я 
навіть дома не зустрічала людей, які були б настільки закохані у свою 
Батьківщину. Родини американських українців дуже релігійні, щонеділі ходять 
до церкви. Я теж з ними там була. В сім’ях відзначають усі релігійні свята, 
дотримуються при цьому всіх необхідних обрядів. Про деякі звичаї я тільки в 
книжках читала, а там побачила їх на власні очі» (Україна молода. – 10 червня). 

Як віщує преса, В.Янукович за державні кошти здійснив приватний візит до 
святих місць Греції Народний депутат Андрій Шкіль так оцінив цю поїздку: 
«Цілком очевидно, що такий напуск релігійності використовується для 
наполегливого політичного піару, що є проявом лицемірства. Ще півбіди, коли 
це робиться за власні кошти, але зовсім інша справа, коли Янукович здійснює 
приватне паломництво за державні кошти – тобто влазить в кишеню кожному 
громадянину… Це – великий гріх і пряме порушення заповіді Божої: «Не 
кради!» (Україна молода. – 11 червня). 

 «Українська держава не буде втручатися у внутріцерковні справи, але завжди 
ми повинні максимально сприяти примиренню і подоланню будь-яких 
протистоянь і непорозумінь, - наголосив В.Янукович на засідання 
Гуманітарної ради при Президентові України. – Могутнім фактором духовного 
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удосконалення суспільства, піднесення його моралі, відповідальності перед 
нинішніми й майбутніми поколіннями є церква. Головним завданням у сфері 
державно-церквоних відносин є створення якомога більш сприятливих умов 
для реалізації духовної місії церкви». В. Янукович наголосив на рівності всіх 
церков і недопустимості преференцій на місцевому рівні. «Для української 
держави всі церкви і релігійні організації рівні і водночас рідні. Дотримання 
цього принципу ми будемо вимагати від керівників державної влади на всіх її 
рівнях. Поділ народу за релігійними, національними і мовними ознаками – це 
тяжкий гріх».. 

Верховна Рада прийняла ухвалу про відзначення в серпні 2011 року 450-річчя 
Пересопницької Євангелії. Дана вказівка Уряду виділити для цього 
відзначення бюджетні кошти. Наголошено на необхідності широкого 
висвітлення у ЗМІ заходів, які проводитимуться у зв’язку з цим ювілеєм. 

В пресі звертають увагі на те, що якась невидима сила все більше нагадує 
Януковичу, що він незаконно зайняв владне крісло і що діяння його 
неблагословенні. То дивись при входженні до приміщення Верховної Ради 
двері закрилися для нього перед самим входом. Коли він клав вінок до могили 
Невідомого солдата під час приїзду до Києва російського царя Медведєва, то 
цей вінок дмуханням вітру накинуло Януковичу на голову. Раніше завалився 
пам’ятник засновникам Києва: залишилася лише Либідь. І ось нове 
повідомлення: Верховна Рада слухає у викладі Азарова президентський 
законопроект про основи внутрішньої і зовнішньої політики, який, не згадуючи 
про входження України до НАТО, ставить її тим самим в можливе загарбання її 
північним сусідом. Тільки прем’єр це проголосив, як почувся сильний грохіт 
грому: блискавка шарахнула прямо у шпиль Верховної Ради. (ВВ. – 4 червня). 

Від вище наведених заяв В.Януковича до реалій їх втілення надто далека 
дорога. Церковні симпатії його дають про себе знати вже на кожному кроці. 
Звернемося до деталей відзначення Дня Перемоги. Освячував парадні 
формування на Хрещатику під час репетиції їх росієфільськи налаштований 
архієпископ-білорус з УПЦ МП Августин. Присутні на святкуванні 
представники конфесій (на відміну навіть від часів Ющенка) були розділені на 
дві частини. Біля керівництва держави навіть на головній трибуні, при 
Конституцією законодавчо закріпленому відокремленні Церкви від держави, 
стояли лише представники Московсько-Православної Церкви чужоземного 
юридичного підпорядкування, тоді як представники всіх інших конфесій (УПЦ 
КП, УАПЦ, УГКЦ, протестантські Церкви та ін.) стояли навіть на 
протилежному боці площі. Шкода, що при такому ігноруванні вони взагалі 
залишалися на Майдані. Під час покладання квітів до меморіалу Слави та 
відкриття пам’ятника Івану Кожедубу були представники лише УПЦ 
Московського Патріархату. Відтак влада Президента В. Януковича поділяє 
релігійні спільноти країни на головну і другорядні. При цьому до головної нею 
віднесено Церкву, яка лише за назвою значиться як Українська, а за своїми 
настроями (особливо на єпархіальному рівні) є проросійською (А.Колодний). 

Неврегульованість права власності на територію Києво-Печерської Лаври 
призводить до того, що виділені значні бюджетні кошти (а це 32,4 млн грн) на 
протизсувні, протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи витрачаються 
різними розпорядниками та замовниками їх вкрай незкоординовано і 
неефективно. Все це завешиться тим, що ми можемо втратити свою святиню. 
Київська міська адміністрація розпоряджається будівлями комплексу на свій 
розсуд. В 2009 році вона під заставу для забезпечення кредиту столичні 
чиновникии включили 7 об’єктів Лаври, які в разі його неповернення будуть 
відчужені на користь кредитора. «Гріють руки» на Лаврі також і комерційні 
структури. А над замовниками робіт чимало керівників з різних установ і 
відомств: Міністерство культури і туризму, Державна служба охорони 
культурної спадщини, Мінрегіонбуд, Мінфін та КМДА. Пам’ятки Лаври 
руйнуються швидше, ніж відновлюються. Фактично не функціонують такі 
головні її об’єкти, як Церква Спаса на Берестові та Успенський собор. За три 
останні роки освоєно 87,2 млн грн бюджетних коштів. Жодний об’єкт, на яких 
роботи виконував монастир, в експлуатацію не введено. Завершено лише три з 
тих, де роботи проводив заповідник (Україна молода. – 19 червня). 

Пам’ятник князю Володимиру в Києві потребує негайної реставрації. Недавно 
ледь не відвалився медальйон на Хрестителі. Прикріпили. Проте деякі 
кріплення і елементи конструкції пам’ятника взагалі повністю зруйновані. У 
аварійному стані схили у підніжжя монументу. Із-за постійних вібрацій схил 
може зсунутися на Поштову площу. Схил покищо тримається на спеціальних 
підпірках (Газета по-киевски.- 18 червня). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
В смт Берегомет на Буковині згоріла найстарша на Вижниччині 116-літня 

церква. Належала вона Київському патріархату. В згорілому храмі був цінний 
іконостас та два старовинні образи - Діви Марії та Ісуса Христа. Церква була 
дерев’яна, а тому згоріла надто швидко ще до приїзду пожежників. Місцеві 
люди вважають, що храм підпалив той, кому він заважав. В селищі довершують 
будівництво храму Московського патріархату. 

Під час відзначення перемоги над гітлеризмом Церква Київського 
Патріархату не вдавалася до розмірковувань на тему - чи то святкується 
перемога, а чи ж вшановується пам’ять. Патріарх Філарет у своєму 
Зверненні з нагоди 65-річчя перемоги над гітлеризмом наголосив: «Наш 
християнський обов’язок у ці дні виявити турботу і про загиблих, замордованих 
і померлих від воєнного лихоліття, звершуючи молитви за упокоєння їхніх душ. 
Тому закликаю всіх віруючих Київського Патріархату у дні свята піднести за 
них свої заупокійні молитви, відправити у храмах, на місцях поховання та біля 
пам’ятних знаків панахиди» (Голос Православ’я. - №10). 

Священний Синод УПЦ МП виголосив своє Звернення щодо можливості 
впровадження в Україні системи ювенальної юстиції. В ньому, зокрема, 
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сказано: «Українська Православна Церква визнає необхідність захисту дітей від 
можливого насильства, у тому числі і з боку батьків. Однак ми також вважаємо 
цілком обгрунтованим занепокоєння простих віруючих та представників Верх. 
Ради України тим, що впровадження системи ювенальної юстиції може нести в 
собі і небезпеку для інституту сім’ї. Активне втручання в родинні стосунки з 
боку судових органів, громадських та суспільних організацій може мати 
негативні наслідки, як про це свідчить досвід функціонування систем 
ювенальної юстиції в інших державах (Православна церковна газета. - №11). 

У Лаврі скоро можуть відкрити «нові» печери – Варяжські. Це підземелля є 
відгалуженням печерного монастиря, яке з ХVІІ століття, а може й раніше, було 
відрізане від основного лабіринту. Саме тому Варязькі печери зберегли свій 
первозданний облік: вони не обкладені цеглою, не оштукатурені. Виглядають 
надто ефектно: адже вириті вони в пістрявому шаровитому піщанику з 
розкольоровкою від білої до помаранчевої. Планування, як і в іншому 
комплексі: галереї, поховальні ніші, житлові приміщення. Є невеличка часовня, 
яка до того ж служила ще й келією затворника. У ХVІІІ столітті Варязські 
перечри з’єднали з дальніми, а оскільки маршрут для паломників уже є 
усталеним, то їх не викорстовують донині. Але цей лабіринт надто довгий – 
десь 200 метрів. Підземелля в хорошому стані. Тому монастир порушує 
питання проведення там досліджень, реставрації і включення їх в екскурсійний 
маршрут. Але в Варяжських печерах все ж є й обвалонебезпечні ділянки. 
Досвід нас вчить тому, що, перш ніж передавати щось монастирю в 
користування, треба подумати про можливість збереження пам’ятки ними. Так, 
надто ганебно поставилися монахи до історичної пам’ятки Китаївських печер - 
підземного монастиря ХVІІ-ХVІІІ століть. Братія переробила інтер’єр, написи 
на стінах, ніші. Печери вже не є такими, якими були колись, а такими, якими 
закортіло їх бачити монахам (Газета по-киевски. – 17 червня). 

Православний Константинополь завжди працює проти православного Києва. 
Він же навіть не бажав висвяти Русі в християнство у 988 році. Володимир 
силою привіз до Києва грецьких священиків начолі з Анастасом. А згадаймо як 
за дрібні грошики і смушок Константинопольський патріарх продав у 1686 році 
Москві самобутність українських православних. Під час зустрічі В.Януковича із 
Патріархом Константинопольським Варфоломієм у Стамбулі 8 червня останній 
сказав: «Ми завжди молимося за стабільність і процвітання вашої улюбленої 
країни. Знаємо про розкол між православними в Україні. І це нас дуже 
засмучує. Молимося, щоб цей розкол зник якнайшвидше. Нещодавно, коли я 
перебував у Росії, мене запитали, а я відповів, що вважаю необхідним, щоб усі 
наші брати, які відокремилися, повернулися до канонічної Церкви, бо в 
канонічній Церкві істинне спасіння. Ми більш ніж упевнені, що Ви під час 
перебування на посту Президента зробите все можливе, аби вилікувати, зцілити 
ці рани й відновити єдність Української Православної Церкви» (Церковна 
православна газета. – №11). А між тим подібної думки був Варфоломій і тоді, 
коли приїздив за запрошенням В.Ющенка до Києва і тішився у створенній 
останнім помпезності його прийняття у нас на високодержавному рівні. Але 

треба було вже тоді  уважно вслуховуватися у виступ Варфоломія на 
Софійському майдані, коли прозвучало там засудження ним етнофілетелізму, 
тобто принципу, що кожна нація повинна мати свою православну Церкву. То 
вже була заява на те, що пане Ющенку ти від мене не доб’єшся того, чого 
хочеш. Що є Константинопольський Патріархат? Це є набір фрагментів різних 
національних православних церков, в тому числі й двох українських - з Канади і 
США. Уявімо, що православна Церква в Україні набуває статусу т. зв. 
Канонічної автокефалії. Тоді всі українські фрагменти з Констатинопольського 
Патріархату забажають вийти з нього і приєднатися до цієї Української 
Автокефалії. А це для Константинополя втрата декількох сотень парафій. То ж 
чи буде обстоювати Варфоломій право православних України на свою 
автокефалію? Ніколи. Ющенку про це говорили, але ж він із-за впевненості у 
своїй месійності і високодумної пихатості не прислухався. А відтак плакали 
великі грошики, вит рачені на недоювілей, а заодно й імідж України. Пригадую 
кимось організований захід в грецьких Салоніках, організований з метою 
якогось возвеличення Константинопольського Патріарха. Під час свого виступу 
я сказав, що Константинопольска Церква щодо Української поступила не як 
мати, а як мачуха. Вона як нерідну дитину за матеріальну взятку передала 
Київську митрополію Московському Патріархату. При цьому відсутні були 
відповідні ухвали єпископського зібрання Київської митрополії, Патріархії 
Константинопольської і рішення Архієрейського Собору чи хоч би Синоду 
РПЦ. Як викручувався тоді під час перерви переді мною керуючий справами 
Константинопольської Церкви митрополит Мелітон, вишуковуючи хоч якісь 
мотиви в оправдання по суті зрадницької діяльності  в Москві тодішнього 
патріарха Діонісія щзодо Києва. І одне виправдання  все ж знайшов: «Ми не 
посилали в Москву главу Київської митрополії митрополита Гедеона 
Четвертинського. Він без інформування нас сам поїхав». Відтак українцям 
практично органічно притаманний нахил до зради, якщо за неї можна одержати 
солідний киш (А.Колодний).  

В УПЦ Московського Патріархату ось уже сьомий рік поспіль функціонує 
Синодальний відділ «Місія соціальної допомоги дітям». «Головна мета 
нашої Місії, - сказав заст. голови Місії о.Миколай Скрижалін, - розв’язання 
духовних і соціальних проблем дітей. Виходячи з цього, існують певні 
напрямки роботи, серед яких, зокрема, будівництво соціального центру для 
дітей, які потребують постійної опіки». Останній будується в селі Пісківка на 
Київщині на базі колишнього санаторію. Синодальний відділ патронує також 
дитячі установи спеціального призначення, співпрацює з дитячими будинками, 
лікарнями, інтернатами. Організовуються екскурсії і паломництво для дітей, 
проводиться їхнє літнє і зимове оздоровлення (Церковна православна газета. -
№12). 

УПЦ МП презентувала свою «Концепцію розвитку церковно-державних 
відносин у галузі соціальної політики» (див. «Церковна Православна газета»- 
№12). Зміст її буде прокоментовано в наступному числі РП. Під час зустрічі 
Синодального відділу з благодійності і соціального служіння УПЦ МП із 
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представниками Міністерства праці і соціальної політики України йшла мова 
про реалізацію спільних соціальних програм і проектів з надання допомоги 
нужденним. Окрім того, обговорювали питання внесення змін до податкового 
законодавства з метою підтримки благодійників, можливого введення 
загальнообов’язкової цивільної служби для молоді і впровадження в Укра.їні 
національного Дня милосердя. 

В Московсько-Паравославній Церкві України ніяк не можуть заспокоїтися 
від того, що десь і в якийсь спосіб буде впроваджено якийсь реєстраційний 
номер особи. Вони якісь байдужі до того, що фактично кожний дорослий вже 
має свій номер – це номер його паспорта, а вишуковують нові приводи для 
конфліктування з владою і засвідчення того, що вони чогось варті. Чомусь при 
цьому вони байдужі до того, що кожний вже має має свої номера, одержуючи 
посвідчення про місце роботи чи якусь нагороду. Перелік цей можна 
продовжувати. А ось члени біляцерковних братств загрозу вбачили в тому, що 
згідно Податкового кодексу кожний одержить з дня народження свій номер. 
Лише з ним матимеш роботу, обслугі в лікарні і в освіті, в іншому. Православна 
газета «Мир» назвала цей номер печаткою сатани. Вона пише: «Мы знаем, что 
автор данного законопроекта – Николай Янович Азаров – верующий, 
православный человек, как, впрочем, и наш Президент Виктор Федорович 
Янукович, как многие из членов правительства и депутатов парламента. 
Возможно, им просто доступно никто не объяснил, что кроется за их понятным 
желанием навести порядок в системе налогообложения, но какую 
неотвратимую угрозу для спасения христианских душ несет этот законопроект! 
Не зря говорят, что дьявол прячется в деталях» (№22).Інвіціативна група 
закликала провести 29 червня біля Верховної Ради акцію протесту. 

У своїй зарозумілості московський патріарх Кирило не знає меж. Повчитися б 
йому дечому у Пап Римських. Але Московські Патріархи певно із-за своєї 
некультурності і норовитості навіть зустрічатися з ними не бажають. 
Московська Церква всіляко благословляла колонізаторську політику 
російського царизму. І не лише щодо українців, а й щодо інших народів. 
Зокрема татарського, чеченського, різних кавказьких. Владика тому й носить 
вуси й броду, щоб не видно було його ухмиляння, коли він нібито від імені Бога 
благословляє колонізовані Росією народи. А ось тут вже й нахрапно тисне в 
Україні на синьо-білу владу й вимагає перейменувати в Києві вулицію, яка 
носить ім’я гетьмана-борця за свободу від Москви Івана Мазепи. Може й дещо 
грубо, але в Україні кажуть: пусти… за стіл, так вона й ноги на стіл. Більше 
того, Кирило вже вимагає виділення будівлі під його резиденцію в Києві. Відтак 
московсько-православна колонізація України, яка почалася ще в 1686 році, 
продовжується. А ми, українці, мовчимо, гадаємо, що може так і треба. Тут би 
варто прозвучати гнівному слову Тараса: ТАК НЕ ТРЕБА. Мордвин Кирило 
залишається байдужим, а може й прихильним до того, що плуг омосковлення 
вже донищує його рідний нарід. Тому він виявляє байдужість до того, що 
керована ним Московська Церква постає одним із основних духовних 
колонізаторів неросійських народів, засобом нищення їх культури, національної 

самобутності. Навіть гітлерівці, загарбавши на три роки українські терени, до 
цього не вдавалися. На це здатний, як засвідчує історія, лише російський 
імперіалізм. Скільки народів він уже загнав у могилу, не менше готує до неї 
нині. На черзі - українці. Але тут процес затягнувся, бо ми - великий народ і час-
від-часу виявляємо супротив супостату. До того ж, маємо і свої національні 
Церкви, які дещо стримують процес омосковлення. Цьому сприяє хібащо 
Московсько-Православна Церква України, офіційно чомусь іменована 
Українською, хоч українського і неї лише те, що вона діє на українських 
теренах і має хитру вдачу  прилучати до себе малоросів і тих укрїнців, які 
знаходяться в історичній сплячці, і тих, які, як писав Тарас, за шмат гнилої 
ковбаси ладні й брата продасти (А.Колодний)  

Коментуючи заклик Патріарха Варфоломія, речник УПЦ КП єпископ 
Євстратій зауважив, що константинопольський владика не сказав, яку він має 
на оці «канонічну Церкву», до якої слід приєднуватися, бо ж 
Константинопольська Церква все ж є більш канонічна, ніж Московська, яка у 
1448 році самопроголосила свою митрополію без погодження цього з 
Константинополем . Єпископ наголосив: «Плутанина у смислових сполученнях 
пов’язана з тим, що в Росії і Україні словопоєднання «канонічна Церква» 
звикли пов’язувати винятково з Московським Патріархатом. Взагалі з 
богословської точки зору цей термін є надто сумнівним, але нині йде мова не 
про це. Коли про «канонічну церкву» говорить патріарх Кирило чи митрополит 
Володимир, то тут зрозуміло, що вони мають на оці свою Церкву, Московський 
Патріархат. Але коли про «канонічну Церкву» говорить Патріарх Варфоломій – 
аж ніяк не очевидно, що він має на оці саме Московський Патріархат. Слова 
Патріарха Варфоломія про «приєднання до канонічної Церкви» звучать зовсім 
не так однозначно, як хотіли б їх почути в Московському Патріархаті» 

Реагуючи на заяви Патріарха РПЦ Кирила, а також самочинне запрошення до 
Одеської єпархії Патріарха митрополитом Агафангелом, глава УПЦ МП 
митрополит Володимир інформував на травневому засіданні Синоду Церкви 
про відвідання 20-28 липня Кирилом Одеської та Дніпропетровської 
єпархій Церкви і міста Києва (Церковна православна газета. - №10) 

Як відомо, часто в УПЦ МП невикористання української мови в богослужбовій 
практиці обгрунтовують збереженням церковнослов’янської мови. Але ще 
митрополит Іларіон (Огієнко) зазначав, що якби почули вживану у храмах 
т.зв. церковнослов’янську мову її першозасновники Кирило та Мефодій, 
то вони б нічого не зрозуміли. Нинішній глава РПЦЗ митрополит Іларіон 
також наголосив: «Це питання вельми складне і делікатне, адже ми цінуємо 
церковнослов’янську мову, початок якій поклали святі Кирило і Мефодій. 
Звичайно, з кожним століттям мова змінюється. І церковно-слов’янська зовсім 
не така, якою була за святих просвітителів… На жаль, сьогодні для більшості 
людей церковнослов’янська мова незнайома, а це, зрозуміло, перешкоджає 
правильному розумінню богослужіння… Безперечно, у церковних книгах є 
багато незрозумілих слів, словосполучень, речень і навть цілих абзаців… Якщо 
й наближати церковнослав’янську мову до сучасного розуміння, то робити це 
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треба так, щоб у жодному разі не втратилася її краса і своєрідність» (Церковна 
православна газета. =- №10). 

В УПЦ МП готується перелік офіційних видань Церкви, які рекомендовані 
для церковної книготоргівлі. Як зазначив голова Синодального 
інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП протоієрей Георгій 
Коваленко, «це буде література, з якої віруючі або ті, хто цікавиться 
Православ’ям, можуть отримувати офіційну й достовірну, справді церковну 
інформацію. Для Церкви ЗМІ є сферою місіонерської діяльності і 
відповідальності. Навіть більше – це інструмент соборності Церкви. Завдяки 
інформаційно-просвітнім і комунікаційним проектам ми маємо збудувати 
ефективну систему просвітньої роботи і спілкування між православними 
людьми» (Церковна православна газета. - №10).  

Церква Московського патріархату вводить експертизу на ту православну 
літературу, яка розповсюджується в її книготорговій мережі. Експертиза 
стосуватиметься всіх богословських і церковних видань. Утворена Синодом 
УПЦ МП спеціальна Рецензійна комісія даватиме новим книга гриф із 
благословення Предстоятеля Церкви на їх видання. Література 
перевірятиметься на її відповідність православному віровченню, канонічним і 
церковним традиціям. Якщо світські видавці забажають, щоб видана ними 
книга була доступна і в храмах, то вони мають враховувати церковні вимоги 
щодо книговидавництва. Як зазначив голова Видавничого відділу УПЦ МП 
протоієрей Володимир Савельєв, «Церква не може допустити, щоб сумнівна у 
духовному сенсі література потрапляла до храмів, оскільки це стосується 
спасіння людських душ» (Церковна православна газета. - №10).. 

Доктор богословія Дмитро Степовик по-своєму оціцнює московського 
владику Кирила. «Чого чекати від його візиту? Ми знаємо Патріарха Кирила 
за його минулорічним політичним візитом. Це – великий словоблуд, який може 
процитувати Євангеліє, але християнського в ньому мало, якщо взагалі є. У 
словах і серці немає любові – лише формалізм церковної політики, які насаджує 
в Україні як на території своєї церкви. Ніби й не існує інших православних 
християн, окрім із Московського патріархату… Уже є сигнали, що в оточенні 
Віктора Януковича погрубшали голоси промосковської частини, як вести 
політику віри – аж до заборони УПЦ КП. Новий Президент не хоче бунту, бо це 
справа понад 14 мільйонів вірних. Але очевидено, що з позицій стратегічної 
орієнтації на Схід і Захід зазнає змін і церковна політика», 

Перебуваючи в Москві, патріарх Константинопольський Кирило звернувся 
до православних українців із таким закликом: «Нехай вони не вагаються, а 
приєднуються до канонічної церкви, яка є кораблем спасіння. Я побажав 
митрополиту Володимиру, щоб він ще за свого життя сподобився побачити 
рішення проблеми розколу». Коментуючи цю заяву, професор-богослов Дм. 
Степовик сказав: «Ці заклики – порожнє сотрясіння повітря. Варфоломій дуже 
любить приймати подарунки. Коли він приїхав в Україну 2008-го, то також 
одержав дари, але визнання незалежності Українській церкві не дав. Тепер його 
обдаровують у Москві. І він уже співає під їхню дудку. Росіяни хочуть 

контролювати15 мільйонів вірних Київського Патріархату. Але наш патрарх 
Філарет не послухається Варфоломія. Власне, це Московський патріархат має 
думати про приєднання до Київського, що веде свій родовід від хрещення 988 
року». 

Синод УПЦ МП прийняв ухвалу щодо створення Адміністративно-
господарського управління Церкви. Воно покликане координувати 
господарську діяльність УПЦ МП, створювати економічно ефективні проекти 
для фінансування Синодальних відділів, будівництва кафедрального собору, 
інших загальноцерковних потреб. 

Нібито відповідаючи тим затурканим вірянам, які в Україні галасливо борються з 
ідентифікаційними кодами, першоієрарх Руської Православної Церкви 
Закордоном митрополит Іларіон сказав: «Зараз поширена думка, що 
пластикові картки, які видаються сьогодні, є тим знаком, що 
присвоюватиметься людям за часів антихриста. За кордоном ми вважаємо, що 
це не так, а наявність платіжної картки для людини є життєвою 
необхідністю. Якщо ми з Христом, ніщо не зможе нам зашкодити» 
(Православна газета. - №10). 

Нова влада виявляє свої явні симпатії до окремих релігійних спільнот. 
Водночас спостерігається обмеження діяльності інших в радіо- і телепросторі. 
Так, на Першому національному телеканалі закривають православну програму 
«Благовіст» УПЦ Київського Патріархату. Генсек Світового Конгесу українців 
Стефан Романів під час зустрічі з В.Януковичем порушив це питання. 
Адміністрація Президента запевнила, що візьметься за цю справу і повернуть 
передачу в ефір (Україна молода. -25 червня). 

 
 

СВІТ   ГРЕКО-  І   РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Монашки із київського згромадження кармеліток 

голосували за Качинського, бо ж він, як вони 
зауважили,  не зрадить національні інтереси,  буде 
турбуватися про національне майбутнє Польщі. «Не 
вірю, що тісна дружба з Росією може привести до чогось 
доброго», - говорили в монатирі. Сестра Люція сказала: 
«Хотілося, щоб він продовжив політику свого безвинно 
загиблого брата». 

Безпардонності московсько-орденоносного прес-
секретаря УПЦ МП можна лише позаздрити. Але одне залишається 
невідомим: чи то він висловлює власну думку, а чи ж з чийогось 
запрограмованого бажання говорить те, що його куратори не бажають самі 
висловити вголос? Якщо нещодавно В.Анісімов, по-своєму інтерпретуючи 
слова Патріарха Варфоломія, наголошував на тому, що розкольники мають 
повернутися до канонічної Церкви, маючи на оці при цьому УПЦ КП та УАПЦ, 
то тепер він взявся вже й за Українську Греко-Католицьку Церкву. «Нашій унії, 
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- наголосив прес-секретар, - замість того, щоб займатися регулюванням 
українських розколів, час задуматися, куди самій повзти. Адже унія – не менша 
біда для християнства, ніж розколи». Речник УПЦ МП п. Василь навіть шлях 
відзнайшов, куди можна «повзти унії» - «історичним шляхом в Білорусь, а 
звідти - до Матері-Церкви Константинопольської». І не просто «повзти», а 
каятися при цьому за вбивства, руйнування тисяч православних монастирів і 
храмів, за «море крові і сліз». Анісімов далі договориався до того, що УГКЦ 
походить, дивись,  не від Берестейської унії 1596 року, а від УПЦ МП 1990 
року, а відтак «не встигла далеко відповзти від православ’я», незважаючи на 
«насильственное окатоличивание властью». Далі Анісімов вже розписується за 
владик: «Усунення унії для Константинопольського патріарха та й  всього 
православ’я було б не меншою радістю, ніж усунення українських розколів»; 
«Було б славно, якби сіє ж теж відбулося за життя Блаженішого митрополита 
Володимира» (Україна молода. – 25 червня). 

Греко-католицька Церква давно опікується Коломийською виправною 
колонією №41. Отець Василь говорить: «Ті, хто вчинив злочин, особливо 
потребують Божої любові». Керівництво колонії запропонувало Коломийсько-
Чернівецькій єпархії УГКЦ провести змагання з волейболу між командою 
засуджених і командою священиків. Виграли з рахунком 3:1 останні. Такий 
турнір в Україні відбувся вперше. «У нашій єпархії, - наголосив отець, - є 
сформована команда. Щотижня бодай один раз ми тренуємся, хоч вік отців 
далеко не молодий – є й такі, яким за 50. Та склад стабільний - шестеро 
основних гравців і двоє запасних. Крім волейболу, отці грають у теніс і шахи. 
Тому незабаром планується влаштувати ще кілька змагань, адже бачимо їх 
позитивний вплив на ув’язнених». 

На базі Українського Католицького університету у Львові 20-23 травня 
вперше в Україні відбулася Генеральна Асамблея Федерації католицьких 
університетів Європи. Участь в її роботі взяло більше 30 ректорів, віце-
ректорів, керівників міжнародних відділів католицьких університетів. Ректор 
УКУ Борис Гудзяк підгтотував меморандум з приводу наїзду на нього 
працівників СБУ, який відбувся за день до відкриття Асамблеї. Ще раніше, у 
березні, ректор УКУ в Японії на щорічній зустрічі Ради консульторів 
Міжнародної федерації католицьких університетів повідомив про загрозу 
свободі інтелектуального дискурсу в Україні: нав’язування радянського 
бачення історії; відновлення цензури у пресі й на телебаченні. 

Римо-католицька Церква України запросила Папу Бенедикта ХVІ відвідати в 
2012 році Львів. Апостольська Столиця прийняла запрошення. 
Передбачається, що Папа буде головувати на заключних сесіях Євхаристійного 
конгресу у Львові, а також візьме участь в урочистостях з нагоди 600-річчя 
перенесення католицької єпископської столиці із Галича до Львова. 

12 тисяч паломників 25-27 червня зібралися до греко-католицького 
Марійського духовного центру, що в селі Зарваниця на Тернопіллі. Йшли 
вони всі сюди пішки польовими дорогами, в непогоду. Але, як наголосив 
священик із Козової Михайло Забанджала, «в таку погоду йти простіше, ніж у 

спеку. Коли припікає сонце і оводи кусають, а на розпеченому асфальті смола і 
камінчики прилипають до ніг – тоді справді важко». Отець ділить прочан на три 
категорії. «До першої належать ті, хто йде в паломники з цікавості. Це – як 
туристи. Там ще не були, то підемо. До другої групи належать такі вірні, що 
хочуть укласти угоду з Богом. Мовляв, я піду пішки до Зарваниці, а за те хочу 
здійснення якогось задуму. І до третьої – справді віруючі, які хочуть подякувати 
Богу і принести таку жертву… Раніше люди не мали чим добратися, то йшли 
пішки або ж їхали возами. А тепер віряни часто думають, що як пішки пішов – 
то всі гріхи простяться». 

В селі Текуче, що на Івано-Франківщині, похована знана в Європі, але мало 
знана в Україні сестра Папи Римського Пія ІХ графиня Марія Тереза 
Мастай де Феретті. Походить вона з Барселони. Тут познайомилася із Іваном 
Стрільбицьким, який знаходився у складі наполеонівської армії. Не одержавши 
від батьків згоду на одруженння, дівчина з Іваном таємно обвінчалася і поїхала 
на його рідну Галичину. Проте Іван скоро помер, а їх син, закінчивши Львівську 
духовну семінарію, одержав парафію в селі Текуче, що в гірській Косівщині. До 
себе він забрав і матір. Проте скоро Марія Тереза втратила й сина і залишилася 
з п’яттю внуками. Невдовзі жінка і сама віддала Богові душу. Поховали її поруч 
з могилою сина біля церкви. Могила завжди доглянути. Поклонитися могилі 
сестри Папи Римського у травні приїздив до Текучі принц Іспанії дон Педро 
Бурбон. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Оцінюючи значимість духовної освіти в баптизмі, 

один із відомих членів Церкви Євангельських 
християн баптистів докт. філософ. наук М. 
Черенков зауважує: «Сьогодні можна з 
впевненістю сказати, що місіонер без знання  
фундаментальної місіології не потрібний і не 
ефективний у практичному служінні; зате 
грамотний теоретик знайде собі роботу в журналі 
чи ж відкриє свій власний блог. Звичайно, шкода, 
що церкви не спішать використовувати творчий 
потенціал випускників наших університетів, але 
це має і позитивний ефект – останні починають 
свої власні служіння, створюють біляцерковні 
організації, християнські богословські, молодіжні, культурні, медійні проекти… 
Університет має стати тим місцем, де християнський розум у смиренні, любові і 
вірі буде створювати інтелектуальний, нематеріальний продукт для церкви і її 
служіння у світі» (Мирт. – 2010. - №2). 
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На початку 2010 року українські Свідки Єгови утворили 34 нових 

християнських зборів (громад). Тепер в Україні налічується 1628 
християнських зборів, більше тисячі яких офіційно зареєстровані (І.Вішко). 

На 26-му з’їзді Всеукраїнського Союзу об’єднань Євангельських християн-
баптистів, який відбувся в травні у Києві, були підведні підсумки роботи за 
останні чотири роки. З’явилося 106 нових церков, хрещено 18923 особи, 
відкрито 51 Будинок молитви. На початок 2010 року в Союзі нараховується 
2391 церква і 444 груп, чисельність вірян – 127 тисяч осіб. Проте нинішній час 
якось притупив духовні поривання, що вилилося у перетворення християн в 
номінальних, посередніх, плотських. Матеріалізм, як відзначалося на з’їзді, 
буквально полонить сучасне покоління й істотно впливає на духовний стан 
християн. Втрата тісних відносин між служителями церкви також є однією з 
причин припинення духовного розвитку церкви. Наявна свобода загрожує 
віруючим втратою практики християнського життя, станом самовдоволення, 
задоволення своїм духовним станом, так званою самодостатністю, призводить 
до згасання рвіння у служінні. Головою ВСО ЄХБ обрано В’ячеслава 
Нестерука, а першим його заступником - Валерія Антонюка (Христианскя 
газета. - №6). 

В травні у Чернівцях в Домі Церкви ХВЄ відбувся 16-й з’їзд Церкви християн 
віри євангельської п’ятидесятників. Доповідь «20 років відновленого 
братства ЦХВЄУ» виголосив ст. єпископ Церкви Михайло Паночко. З’їзд 
вітали гості із споріднених церков з 9 країн світу. Більшістю голосів Михайла 
Паночка переобрано на керівництво ЦХВЄУ. Це є запорукою того, що в 
українському протестантському житті збережеться ще на чотири роки здоровий 
дух українства. Українські релігієзнавці не один раз мали зустрічі із ст. 
єпископом, відзначають активну і плідну роботу Церкви на ниві духовного 
відродження України, творчий потенціал її роботи на ниві українського 
поступу. То ж висловлюючи своє вдоволення цим переобранням, зичимо 
Михайлу Степановичу й далі усаішно вести коорабель українського 
п’ятидесятництва. Висловлюємо свої сподівання на продовження нашої плідної 
співпраці (А.Колодний). 

Надто шумно протягом тижня відзначав, утворений 10 
років тому Церквою Адвентистів сьомого дня, свій 
ювілей Український гуманітарний інститут,  що 
працює в місті Бучі під Києвом. Якщо в перший рік його 
роботи у вузі було лише 90 студентів, то нині їх вже біля 
тисячі. Навчання відбувається на шести спеціальностях, 
зокрема фінанси, менеджмент, філологія, релігієзнавство 
та теологія. Інститут є одним із найбільших 
адвентистських навчальних закладів Європи.75% його викладачів – кандидати і 
доктора наук. Ювілейні заходи почалися в Лівобережному центрі Церкви (Київ, 
вул.Микитенка) 29 травня. Хоч це на відстані трьох зупинок автобуса, але на 
урочистості не були запрошені професори А.Колодний і Л.Филипович, які 
брали безпосередню участь в становленні вузу, в його офіційній реєстрації, 

забезпеченні попервах навчального процесу. То ж вдячність буває і від навпаки. 
Вона на совісті керівництва вузу. Але це не заважає нам і в наступному 
схвально оцінювати означений проект Церкви АСД, бо ж традиційні, як для 
України, Церкви, замість того, щоб утворювати свої виши із світською 
програмою навчання, прагнуть, всупереч конституційним засадам, пролізти в 
державні вузи під виглядом капеланства і тому подібного діяння і в такий 
спосіб чинити в них свою катехитаційну діяльність, нехтуючи при цьому тим, 
що навчаються в них діти різних світоглядних і конфесійних орієнтацій 
(А.Колодний). 

Українська баптистська спільнота є найбільшою не лише серед різноманіття 
протестантських об’єднань України, а й навіть Європи. Але віднедавна в 
ній не зовсім спокійно. З’явилося серед значної частини конфесії невдоволення 
закостенілими формами керівництва церковного життя, певною 
відстороненістю його від суспільних реалій. Це знайшло свій вияв при виборах 
голови ВСО ЄХБ на черговому з’їзді спільноти. Згідно регламенту Рада ВСО 
ЄХБ, до якої входять старші пресвітери і керівництво Союзу, для голосування 
на голову Союзу виносило до цього лише одну кандидатуру і частіше вже 
діючого керівника. Але цього разу делегати з’їзду зібрали підписи на підтримку 
ще одного кандидата на посаду голови ВСО ЄХБ. Під час закритого 
голосування нинішній голова Союзу В’ячеслав Нестерук одержав 288 голосів, а  
в.о. секретаря Союзу Валерій Антонюк – 253. Після підведення підсумків 
голосування В.Нестерук заявив: «Юридично я залишаюся головою, але 
фактичним керівником буде Валерій Антонюк, на ньому лежить 
відповідальність за майбутнє Союзу». Наслідки голосування засвідчили, 
наскільки сильні реформаторські натрої в баптистських церквах, що тут є 
потреба в лідерах нового типу. Союз потребує оновленої стратегії своєї 
діяльності і нової команди керівників. Один із відомих теологів Церкви Сергій 
Санніков зауважив: «Відчувається подих змін. Є підстави для оптимізму» (З 
Інтернет-сайту). 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Все рухоме і нерухоме майно – машиним, земельні ділянки і будинки – одного із 

фігурантів справи фінансової піраміди «Кінгс Кепітал» пастора «Посольства 
Божого» Сандея Аделаджі арештовано. Під арештом перебувають також 
гроші в банках, цінні папери та ін. В одну кримінальну справу об’єднані такі 
фінансові піраміди як «Кінгз Кепітал» і «Грант». Збитки становлять кілька 
мільйонів доларів. По обох з пірамід Аделаджа постає звинуваченим. 
Полковник Шуваєв із слідчої групи каже, що розслідування просувається 
успішно. «Впевнений, що під суд піде і пастор Сандей Аделаджа, тому що 
іншого шляху для обвинуваченого немає: якщо звинувачення було висунуто 
марно, це буде визнано грубою помилкою слідства і слідчий понесе покарання. 
Нині Аделаджа співпрацює зі слідством, інакше йому можуть замінити 
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підписку про невиїзд на арешт за перешкоджання слідству». Шуваєв визнав, що 
сам Аделаджа від інших не брав, але він міг отримувати їх через якусь 
«скриньку». До того ж, Сандей нібито закликав прихожан закладати свої 
квартири в банках, а гроші вкладати у названі вище фірми. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 
23-річний викладач Острозької академії Михайло Якубович переклав 

священну книгу мусульман Коран українською мовою. Текст перекладу 
схвалила коміся Центру імені 
короля Фагда з друку 
Пореславного Сувою у місті 
Медина Саудівської Аравії. Свій 
переклад Якубович почав ще 
будучи студентом. Щоб 
перекласти Коран, він не звернувся 
до його перекладів англійською 
(таких більше ста) чи російською 
(таких близько десяти) мовами, а  
вивчив арабську, щоб перекладати 
книгу з мови оригіналу. Михайло 
наголошує, що іслам – надто толерантний. «Арабська цивілізація в роки 
Середньовіччя була толерантнішою від європейської: в ній мирно співіснували 
представники різних віросповідань. А що стосується радикальних організацій – 
то самі мусульмани вважають це сектантством». Відомо, що раніше переклад 
Корану українською мовою здійснив львівський знавець мови і культури арабів 
Ярема Полотнюк – син відомої письменниці Ірини Вільде. 

Трагічний випадок маємо в Джанкої. 18 червня до групи діток, які бавилися в 
пісочниці, підійшов сусід по будинку татарин Сервер Ібрагімов. Він відкликав 
до себе п’ятирічного Вітю Шем’якіна, попросив хлопчика глянути на пташок на 
небі, а в цей з криком «Аллах Акбар!» перерізав йому горло. Кажуть, що вбивця 
належав до радикальної екстремістської мусульманської організації. Злочин 
скоєно за ритуальними мотивами. В своєму житті Сервер нібито користувався 
принципом: немусульмани не повинні народжувати дітей на землі мусульман. 
Останній запис в щоденнику Ібрагімова звучить: «Сьогодні я принесу жертву в 
ім’я Аллаха!». Під час слідства Сервер твердив, що вбити хлопчика йому 
нашепотіли джіни. «Один великий джін прилетів з того боку і сказав мені, щоб 
я вбив хлопчика – в його обліці був син диявола». Очевидці свідчать, що, йдучи 
дорогою, Сервер через плече кидав назад камінці, наголошуючи, що за ним 
йдуть дияволи. В мечеті він міг і на імама накричати, і Коран читати голосно 
тоді, коли інші тихо молилися. Глава Меджлісу кримськотатарського народу 
Мустафа Джемільов застеріг, що ця трагедія не повинна служити приводом для 
міжконфесійного протистояння. При цьому він наголосив, що Ібрагімов був не 

ваххабітом, а членом забороненої в низці країн світу ісламській партії «Хізб-ут-
Тахрір». Антиісламська акція, яку прагнули організувати у Сімферополі 
проросійські організації, зібрала не більше ста осіб. Імам Айдер-ага із 
Бахчисарая наголошує, що абсурдом є версія, що Сервера хтось підштовхував 
до злочину. «Наша релігія вчить взаємоповазі. Ми прагнемо жити мирно зі 
всіма, у нас достатньо розуму, щоб в християнській Україні не виявляти якусь 
агресію. Хто думає інакше – не наша людина. А хворі люди і уроди є в кожного 
народу» (Сегодня. – 22 червня). 

Мусульмани Києва нині мають низку будівель, в яких можуть вдовільняти 
свої релігійні потреби. Вони є на Лук’янівці в Духовного Управління 
мусульман України, на Нивках в Київського муфтіяту, на Дегтярівській у 
ДУМУ УММА. Раніше мусульманські будівлі знаходилися в Києві на вулиці 
Мирній. Тепер їх, оскільки вони одно-двоповерхові і старої забудови, 
руйнують, щоб спорудити щось нове. Жодна із мусульманських спільнот не 
зацікавилася тим, щоб зберегти їх як історичну пам’ятку, звернувшись до 
приниципу реституції. А використовувалися під мусульманські молільні чотири 
різні будинки на Глубочиці. Останній – за №8 на вулиці Мирній. Тут мечеть 
з’явилася під час німецької окупації, вона була закрита радянською владою у 
1949 році. (Газета по-киевски. – 18 червня). 

В останнє десятиліття у середовище кримських татар впроваджені і надто 
активізували свою діяльність при сприяння Республіканського Комітету у 
справах релігій під виглядом альтернативних муфтіяту громад релігійні і 
політичні організації, які пропагують ідеї відродження халіфату. 
Користуючись послабленням ідеологічної складової у національному русі, 
зниженням авторитету органів національного самоуправління на місцях, 
релігійні і політичні групи, які поширюють доктрину відродження халіфату, 
часто подають себе як альтернативу національному руху. Варто наголосити, що 
доктрина халіфату розроблена за межами Криму, принесена сюди зовні і 
підтримується деякими політичними силами в автономії з метою дезорієнтації 
національного руху, а також на противагу Духовному Управлінню мусульман 
Криму, вносячи розкол в релігійну єдність народу (Голос Крыма.- 4 червня). . 
Питанню того, що таке халіфат, РП має намір присвятити одну із своїх 
спеціальних статей. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
В Богоявленському – рідному селі Лева Силенка - 15 травня відбулася 

Священна Рада ОМСІДУ РУНВіри. Розглядалося питання створення 
Академії РУНВіри. Визначені нагороди конфесії. Окрім Грамоти і Почесної 
грамоти ОСІДУ РУНВіри, буде ще й «Орден Священного Дніпра». Відбулося 
також ранжування рунтат РУНВіри. Починається воно з рунтати-проповідника. 

Святиню Різдва Лева Силенка у Богоявленську розписав Радослав (Сергій) 
Глущак. Цим самим від обезсмертив себе серед загалу духовних борців за 
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Україну. Центральною частиною цього розпису є полотно «Освячення Лева 
Силенка дідом Трохимом». Розмір його – 4 метри ширини і 2- висоти. Майстру 
пензля в роботі над картиною допомагала рідна донька Ілона. Як зазначає 
художник, який нині мешкає в Ужгороді, «втікши» туди з Києва, «писалося 
легко, приємно, на єдиному подиху, бо в залі постійно була присутня енергія 
Дажбожа, яка додавала натхнення. Освячення настінного розпису провів 
Всеволод Силенко – рідний брат Вчителя. Тут же над художником рунтато 
Мирослав Марченко виконав обряд «дважна» (ім’янаречення другим іменем). 
Сергій Глущук нарікся Радославом.(Рідна Віра. - №18).. 

Найвищою вершиною Медоборського заповідника є гора Богіт (Бохіт). Тут 
збереглося язичницьке капище, на якому стояла колись всесвітньовідома статуя 
Збруцького ідола Світовида. На схилах гори виявлені залишки п’ятьох селищ-
супутників, жителі яких обслуговували потреби жерців та прочан. Тут же досі 
стоїть велетенський камінь-дольмен з численними отворами, в яких під час 
замірів було зафіксовано потужні потоки як позитивної, так і негативної енергії. 
Існує легенда, що це своєрідні ворота в інший світ. На багатьох зарубіжних 
картах Богіт позначена як місце виходу надпотужного енергетичного каналу, 
який зв’язує Землю із Космосом. То ж гора неначе магнітом притягує до себе не 
лише сучасних прихильників язичництва, а й біоенергетиків та ясновидців. 
Приїздили сюди навіть буддисти із якогось якутського монастиря. В селі 
Саджівка, що недалеко від Богіта, рідновіри облаштували свій центральний 
офіс, організовують тут постійно літні табори. До природи цих місць вони 
сталяться як до святині. З проханням 
віддати їм Богіт рідновіри 
зверталися і до Президента, і до 
Прем’єр-міністра (Україна молода. - 
26 червня) 

Будинок караїмської кенаси в Києві у 
жахливому стані. Начальник 
головного управління охорони 
культурної спадщини Києва Руслан 
Кухаренко зазначає: «Його треба 
спасати сьогодні, бо ж у сезон 
осінніх дощів ми можемо мати вже 
руїну». (Факты. – 24 червня).  

Васильківська міліція розігнала у день літнього сонцестояння дозволений 
владою «Фестиваль традиції духу «Русь». Гаслами фестивалю були: «Русь 
може бути лише Київська». Передбачався виступ гуртів «Сокира Перуна», 
«Тінь Сонця» та ін. Розігнати фестиваль у керівника СБУ Хорошковського 
вимагала організація «Русскоязычная Украина» та «Еврейский форум 
Украины». Розгін почався після виголошення «Молитви українського 
націоналіста». 

 
 

 
ІНШІ РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ 

 
Останнім часом в пресі з’явилися статті про інокентіївців. Справа в тому, що в 

селі Куйбишевське Котовського району на Одещині шанувальники  Інокентія, 
діяльність якого розпочалася ще в другому десятиліття м.ст., прагнуть 
відродити той підземний монастир, який був збудований ще за життя монаха. А 
це – 89 келій, дві підземні церкви, винний погріб, туалети й умивальники. 
Інокентіївець Дем’ян Абразенко веде здавна щоденник-записник. Інокентій 
повчав, що коли він був малим, то йому в рот влетів голуб. Але то був не голуб, 
а Дух Святий. Відтак Інокентій видавав себе за втілення Духа Святого. В 
монастирі, збудованому ще за його життя, гадають, було до тисячі вірян. Коли в 
село зайшла Червона Армія, то вони відмовилися виходити з печер. Армійці 
підірвали печерний монастир. Течія проросійська, бо ж вважає, що Україна 
буде жити тільки біля Росії (Газета по-українськи. -18 червня). 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 
Управління Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів – мормонів 

видрукувало в пресі, розвісило по вулицях і на станціях метро запрошення 
для всіх бажаючих відвідати у дні 
відкритих дверей з 7 по 21 серпня 
(9.00- 16.00 – понеділок, 9.00-20.00 – 
вівторок-субота) свій Київський 
храм. По  храму будуть 
проводитися спеціальні екскурсії. 
Але при цьому просять не брати з 
собою фото- і відеокамери, під час 
екскурсії відключати мобілки й не 
робити якісь записи. Тривалість 
екскурсії – 40 хвилин. До цього – 
перегляд спеціального відеофільму. 
До храму можна доїхати 
спеціальним автобусом від метро 

«Академмістечко» (вихід наліво). Київський храм є першим храмом мормонів 
на території СНД. Управління застерігає, що після 21 серпня, тобто після 
освячення храму, вхід до нього не членам Церкви буде закритий. Мормонські 
храми – це будівлі не для масових молитовних зібрань, а приміщення для 
виконання святих таїнств. 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 

Між мусульманськими країнами – Саудівською Аравією та Іраном – наявні 
недружні відносини. Свідченням цього є те, що за даними іранських ЗМІ 
транспортні літаки ВПС Ізраїлю здійснили посадку на території аеродрому 
Табук, розташованому на півночі СА. З них було вивантажене радіолокаційне і 
комп’ютерне устаткування, що буде використане при організації штабу з 
забезпечення контролю над можливою повітряною атакою ядерних об’єктів 
Ісламської республіки. Співпраця СА із Ізраїлем здійснюється під керівництвом 
одного із членів королівської сім’ї. 

Колишній пастор нинішнього Президента США преподобний Джеремія Райт, 
який вінчав його і хрестив його дітей, звинувачує Барака Обаму в тому, що 
він залишив його. Причиною цього була одна із заяв пастора, коли він сказав: 
«Уряд дає нам наркотики, будує для нас все нові в’язниці, робить 
жорстокішими закони – після цього хоче, щоб ми говорили: «Боже, благослови 
Америку?» Ні, ні, ні! Боже, прокляни Америку – ось що написано в Біблії. За те, 
що вона вбиває невинних, за те, що ставиться до своїх громадян не по-
людському». 

Згідно досліджень Фонду Бертельсмана, зростає вплив релігії на життя 
німецького суспільства. Більше 70% німців відносять себе до віруючих. З 
них 60% вважають себе християнами. Віднесення їх до католицизму й 
протестантизму приблизно однакове. Іслам сповідують 4% опитаних, а іудаїзм 
– лише 0,2%. Кожний п’ятий респондент вважає себе глибоко віруючим. 28% 
німців віднесли себе до атеїстів. Пастор Церкви Missiontransformation 
Олександр Гінзберт однак зауважив, що віруючими себе ваважають практично 
всі, але справа в тому, що живуть то вони світським життям. «Навіть 
протестантські церекви до такої міри стали толерантні і вільні, що ставляться 
лояльно до всього. Гріх нині все більше перестає називатися гріхом, і все 
частіше називається проблемою, помилкою і т.п.». 

40% американців вважають, що Ісус Христос повернеться на Землю десь до 
2050 року. До такого висновку дійшли фахівці соціологічної фундації Pew 
Research Center, яка спеціалізується на релігійних проблемах. 

Росія відзначилася не тільки загарбанням чужих територій від Балтійського 
моря до Тихого океану, а й крадіжкою на свою користь історії тих народів, 
які загарбувала. В такий спосіб вона прагнула цивілізувати роки своєї минулої 
історії, глибше відзнайти свою цивілізованість, щоб не думали інші народи, що 
коли вони мали поступ в своєму суспільному розвитку, то москвини (а то й 
племена, що існували на тих землях до з’яви Москви) десь в темних лісах 
існували плем’яним способом життя. Це загарбання продовжується і в наш час. 

Так, Президент Росії Дм.Медведєв підписав Указ, яким ввів до офіційного 
календаря свят РФ нове державне свято – День хрещення Русі, що буде 
відзначатися 28 липня. Ініціатива цього свята вийшла від Російської 
Православної Церкви. Характерно, що цього року в день першого відзначення 
означеного російського свята патріарх Кирило буде його відзначати в Києві, 
фіксуючи цим обстоювану ним ідею «единой Руси». Між тим навіть учень знає, 
що Володимирове хрещенні Києва ніякого відношення до Московії не має. Ще 
були вияви хрещення таких нинішніх російських теренів як новгородщина 
Добринею, але, як зазначають літописи, новгородський тисячний Уганяй 
організував тоді опір цим намірам Добрині. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
Ватикан витратив більше 60 тис. євро на розкопки в Римських катакомбах. 

Було знайдено фрески із зображенням апостолів Петра, Павла, Андрія та Івана. 
Вони датуються другою половиною четвертого і початком п’ятого століть. Їх 
розкрили завдяки використанню лазерної технології, яка зчищала вапняний 
наліт, що століттями утворювався на стінах катакомб. Зображення апостолів є 
найдавнішим із відомих у світі. Перше, де апостоли зображені вчотирьох. 

Мерія Риму дала згоду на будівництво в місті висотних будинків. Проти цього 
виступив Папа Бенедикт ХVІ. Справа в тому, що Собор св. Петра донедавна 
був найвищою будівлею італійської столиці. Будівля монстра зіпсує вигляд 
міста, який склався віками. Забудовники виправдовуються: Собор має 136 
метрів висоти, а монстр –лише 118. Але ж його будують на горі, що возвисить 
його над собором на декілька метрів. На боці Ватикану виступила відповідальна 
за забудову провінції Лаціо Теодоро Боунтемпо, а, як відомо, Рим є столицею 
цієї провінції. 

На початку червня відбувся візит Папи Бенедикта ХVІ на Кіпр. Ряд 
православнгих священиків та архієреїв Кіпрської церкви виступили проти цього 
візиту. Бойкотувало зустріч 5 членів Священного Синоду КПЦ. Глава Кіпрської 
ПЦ архієпископ Хризостом ІІ в свою чергу зауважив, що Церква Кіпру прийме 
Папу з щирою радістю, а «незгодні – це невеличка меншість, це звичайні 
екстремісти, яких всюди вистачає». Глава КПЦ наголосив, що архієреї, які 
ігноруватимуть візит, будуть виведені із Синоду Церкви (Мир. - №23). 

Серед осіб, терефони яких прослуховуються поліцією, виявився і Папа 
Бенедикт ХVІ. В 2009 році було прослухано чотири розмови Понтифіка. Це, 
зокрема, його розмови із Гіларі Клінтон. Скандал набирає обертів, хоч поліція 
заявила, що записи їх вже давно знищені. Ватикан висловив своє обурення 
фактом. США ще ніяк не зреагували на факт підслушки. 

Польський інок Ксаверій Кнотца написав книгу «Секс, який ми не знаємо». 
Вона вже видрукувана і в Україні. Монах належить до ордену Капуцинів. В 
книзі зауважено, що Бог насправді не засуджує секс, бо ж він має приносити 
людям радість. Проте статеві відносини, наголошує інок, мають бути 
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природними, а відтак не слід вживати контрацепцію. Ксаверій давно консультує 
віруючі пари з питань сексу. Дивно, як він це може робити, коли, по ідеї, інок не 
має досвіду статевих відносин. 

 
 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Тисячі трьохденних конгресів Свідків Єгови 

відбулися в травні-липні 2010 року. 
Темами п’ятниці були: «Наближатися до 
Бога – благо», «Наслідуй тих,  хто зберіг 
довірливі відносини з Єговою» та 
«Спілкування допомагає сім’ям дорожити 
дружбою з Єговою». Тематично 
розписаними були також субота і неділя. 
Завершувалася трьохденна програма 
драматичною виставою «Ходіть вірою, а не 
тим, що бачите» (І.Вішко). Як вже 
зазначалося в РП, в Україні із 31 конгресу 
26 проводилися російською мовою. Мова – 
душа народу. Відтак нехтуючи українську 
мову, Свідки Єгови нищать в такий спосіб 
українську націю. То ж певно мають рацію в Росії, коли ставлять різні 
перешкоди поширенню у них цієї конфесії. Комуністичний режим знаходить в 
Україні своїх продовжувачів. Така діяльність звучить в унісон із заявами 
нинішнього україноненависницького міністра освіти Табачника.  

Комітет Міжнародної Асамблеї християн віри євангельської (МАХВЄ) своє 
чергове засідання провів в Україні у Чернівцях. В ньому взяли участь 
служителі п’ятидесятницьких церков України, Росії, Білорусі, Литви, Латвії, 
Узбекистану, Молдови, слов’янських об’єднань США і Німеччини. Нині в 
МАХВЄ входить 16 спілок і церков із 12 країн Східної Європи, Азії, США і 
Канади. Україну на засіданні представляли Церква ХВЄ (ст. єпископ 
М.Паночко) і Союз вільних церков ХВЄ (ст. єпископ В.Райчинець). 
В.Райчинець нині є віце-президентом МАХВЄ. Згідно традиції через 2 роки він 
стає президентом спільноти. Запрошено до участі естонську Церкву. Йшла мова 
про життя національних п’ятидесятницьких церков, обговорювалася ситуація в 
тих країнах, де йде гоніння на євангельські церкви (Благовісник. - №2). 

В більшості країн керівники багатьох християнських і нехристиянських 
конфесій беруть гроші за релігійні служби, зоврема за такі як хрещення, 
вінчання і панахида. Плата за богослужіння може дорівнювати сотням, а 
подеколи й тисячам доларів. Деяким священикам держава платить за 
проведення релігійних церемоній та ін. Цим висловлюється вдяність за 
релігійну діяльність і покриваються витрати церков. Проте на основі біблійних 

текстів часопис Свідків Єгови «Пробудись!» в одній із своїх статей доводить, 
що не слід платити за релігійні служби і не слід зобов’язувати до цього вірян 
(2010. – Червень). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Патріарх Варфоломій вважає необхідним якнайшвидше скликання 

Всеправославного собору з участю в його роботі всіх православних Церков. 
Згідно його слів, порядок денний собору «вже визначений і відомий всьому 
православному співтовариству: він включає в себе десять тем, у тому числі 
принципи проголошення автокефалії чи автономії православних церков, 
проблеми посту, ряд питань пов’язаних з диптихом». Собор має вирішити 
питання, які нагромадилися за декілька століть з часу останнього, сьомого, 
Вселенського собору і які вимагають загальноцерковного вирішення. Патріарх 
Варфоломій не виключає, що темою вселенського собору можуть стати не 
тільки внутрішньоправославні питання, а й проблеми сучасної цивілізації, 
зокрема екологія. «Наща православна Церква постійно прагне йти в ногу із 
часом, нічим не жертвуючи при цьому зі свого вчення, але реагуючи водночас 
на віяння часу, допомагаючи вірянам орієнтуватися в сучасній дійсності» 
(Летопись Паравославия. - №5). 

Московський Патріархат з войовничою активністю захищає свою так звану 
«канонічну територію». Водночас, подібно колишній царській і комуністичній 
владі Росії, прагне відкривати не тільки парафії, а й цілі єпархії на далеких 
від Росії теренах. Так уже у російському закордонні діють Аргентинська і 
Південно-Американська єпархії, Сурожська і Корсунська єпархії, наявне 
благочиння в Швеціії… Згадаймо російську пісню: «Всѐ, что мною пройдено, 
всѐ вокруг моѐ». Так діє РПЦ. При цьому не згадується те, що може й інші 
Церкви мають свої «канонічні території» і що на одній території може діяти 
лише одна православна церква. 

Як наголосив глава Руської Православної Церкви Закордоном митрополит 
Іларіон, життя священика цієї Церкви часто надто відрізняється від життя 
інших Церков. Потрібно обов’язково знати англійську мову або іншу місцеву 
мову. Бо ж багато людей, які живуть за кордоном, не володіють російською чи 
українською мовами. «Часто люди, які належать і до без того малих громад, не 
мають нормальних умов для проживання. Ці парафії не в змозі забезпечити 
необхідну платню, на яку священик міг би утримувати себе і свою сім’ю. Саме 
тому багато молодих пасторів, окрім виконання своїх церковних обов’язків, у 
будні працюють ще й на світських підприємствах (Церковна православна 
газета. - №10). 

Глава РПЗЦ митрополит Іларіон визнав, що в США десь десять парафій не 
визнали акт канонічного спілкування із РПЦ, а відтак вони відпали від 
РПЦЗ. У США ті, хто пішов, не забрали при цьому церковне майно. Проте 
«навіть їхні спроби завдали нам чимало проблем. Оскільки, щоб повернути все 
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це, потрібні судові розгляди». Найбільше постраждала Південно-Американська 
єпархія, в якій і так було небагато кліриків. Вони захопили з собою і майно. В 
Аргентині уряд не визнав за ними право на церковне начиння, але треба тільки 
сподіватися на його повернення. Нині спостерігається тенденція до повернення 
мирян у лоно канонічної Церкви. Проте ще ніхто з кліриків, над якими звершив 
хіротонію нинішній митрополит Агафангел, не повернувся у лоно РПЦЗ. 
Постає питання, як їх приймати, коли вони все ж виявлять бажання 
повернутися, але не були рукоположені, як вважає митрополит, «в канонічній 
Церкві»(Церковна православна газета. - №10).. РП свого часу видрукувало 
Сторінку конфесії про ту РПЦЗ, яка існує окремо від приєднаної частини до 
РПЦ Московського Патріархату. Там порушене питання про те, кого вважати 
розкольниками. 

Православні миряни Молдови висловили своїм відкритим листом недовіру 
Патріарху Кирилу. В ньому зокрема сказано: «На протяжении года мы 
ожидали, что Ваши действия пойдут по руслу святоотеческих преданий и Вы 
поведте вверенную Вам Богом паству по спасительному пути. Но, к 
сожалению, этого не произошло, участие РПЦ МП в эккуменическом движении 
за последний год заметно активизировалось. Вы стали политическим лидером, 
а не печальником Земли Русской. Ваши встречи в верхах, на всевозможных 
конференциях, на международных религиозных саммитах преследуют другую, 
чуждую православному народу цель… Мы отмежовываемся от всех Ваших 
высказываний на религиозных международных асамблеях, встречах и 
саммитах… Мы свидетельствуем, что Вы нас не представляете и все Ваши 
утверждения на международных встречах не представляют всю полноту РПЦ, а 
являются Вашим личным мнением и тех, кто их разделяет… Мы требуем 
выхода РПЦ из Всемирного Совета Церквей (Новороссийский курьер. - №6). 

 
МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 

 
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон вважає, що ісламофобія є однією із 

форм геноциду у сучасному суспільстві, а різні політичні кола прикриваються 
ісламом, спотворюючи сутність цієї релігії. «У сучасній світовій політиці 
ісламський фактор займає одне із центральних місць. Проте, на жаль, певні 
політичні кола, навіть на міжнародній арені, використовуючи цей фактор для 
досягнення своїх інтересів, прагнуть втілити в життя теорію «протиріч 
цивілізацій». Процеси протиставлення різних релігій і культур викликають 
занепокоєння і зрештою можуть стати причиною всезагального хаосу і нещасть, 
не тільки в певних регіонах, а й на міжнародному рівні». 

Члени радикального ісламського угрупування «Хізб уль- іслам» стратили 
двох і заарештували декілька десятків осіб за перегляд ними Кубка світу з 
футболу. Ісламісти провели рейди по будинках в передмісті сомалійської 
столиці Могадішо й виловлювали тих, хто переглядав трансляції футбольних 
матчів. 

В індонезійській паровінції Ачех, яка має право обмеженої автономії, ухвалено 
шаріатський закон, згідно якого впроваджується смертна кара за подружню 
зраду шляхом побиття камінням. Влада провінції розпочала боротьбу з 
жіночими джінсами. Уряд виділив 20 тисяч довгих спідниць для жінок, які 
одягаються неналежним чином. Продавцям джінсів за реалізацію їх жінкам 
загрожує відкликання торговельної ліцензії. 

В школах Німеччини дітям-мусульманам забороняють молитися під час 
навчального процесу. Таке рішення прийняв Вищий Адміністративний суд. 
Забороняється молитися навіть під час перерви. Цим самим ліквідовано 
рішення суду нижчих інстанцій, який дозволяв таке моління. При цьому цей 
суд посилався на гарантоване конституцією право на свободу віросповідань, що 
передбачає й можливість вільного вияву і обрядової практики. Адмінсуд 
заборонив відведення для молитов окремих кімнат в школах. Мотивується це 
необхідністю дотримуватися релігійного нейтралітету, а не йти на повідку в 
якоїсь однієї з конфесій, в даному випрадку - ісламу. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
В Індії цього року в сезон мусонних дощів ні краплини не впало з неба, а спека – 

понад 45 градусів. Наслідок – велика засуха, голод, теплові удари… Індуси 
прагнуть скористатимся ними ж вигаданими способами впливу на богів. 
Під час молитв прості селяни качаються в грязюці, періодично підіймаючи руки 
до неба, а брахмани моляться в спеціальних бочках з водою. Йоги приймають 
позу лотоса, до того ж вверх ногами. 

 
 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ  ТЕЧІЇ 
 
В дні літнього сонцестояння – 21 і 22 червня – в Нью-Йорку проводять дні йоги. 

Тисячі людей приходять на галявину Центрального парку міста. Вони 
медитують просто неба. Тренери називають захід йога-марафоном. Нью-йоркці 
його вважаються одними з найкращих у світі, бо їм вдається принести вічний 
мир і заспокоїтися попри гамір величезного міста. Американський йог Елена 
Бауер каже: «Ми приносимо щастя, якого ніколи не дадуть заняття боксом чи 
карате». 

Мешканці Солт-Лейк-Сіті - столиці мормонського штату Юти в розпачі. В 
річку Ред-Бьют, яка протікає містом, вилилося 125 тонн сирої нафти. Хоч 
значну частину її вдалося ізолювати, але все ж частина попала в річку Джордан, 
а звідти – в святе для мормонів Солоне озеро. Гинуть качки і гуси, гине риба… 
Причина лиха: від буревію впало дерево на лінію електропередач, а виникла 
при цьому електордуга ніби автогеном пропалила дірку в трубі нафтопроводу. 

Конференц-зал Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, що в Солт-Лейк-
Сіті, відзначив своє десятиліття. Він має залу на 21000 місць. Але в ньому не 
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передбачені опорні колони, щоб кожен із відвідувачів не мав візуальних 
перешкод. При будівництві використані 88-метрові сталеві ферми, які 
витримують навантаження від 17 до 37 кг/см2. З часу відкриття конференц-залу 
до нього завітало майже 7 мільйонів гостей на 4577 проведених тут різних 
подій. За 10 років у приміщенні відбулося більше ста сесій генеральної 
конференціх ЦІХСОД (Ліягона. –Травень 2010). 

Під керівництвом живих пророків Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів 
розроблено нову програму «Обов’язок перед Богом». Вона зорієнтована 
переважно на те, щоб допомогти молодим чоловікам духовно зміцнитися і 
виконати їхні обов’язки у священстві. Програма містить вимоги до кожної з 
трьох вікових груп разом із настановами для батьків і провідників. 

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів оперативно відгукнулася на біди 
народу Гаїті від недавнього землетрусу. Невдовзі після страхіття бригади 
медиків організувати в Домах зборів медпункти і почали співпрацювати з 
місцевими лікарями, допомагати їм робити необхідні хірургічні операції. Були 
організовані невеличкі продуктові магазини. Надійшли будівельні матеріали 
для 600 будиночків, в які поселяли тих, хто втратив своє житло із-за буревію. 
Виконувалася також програма із працевлаштування. 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ 
 
В Африці відроджуються давні релігійні вірування. Зокрема відновилися 

ритуальні вбивства дітей з метою задобрювання богів. В Уганді людські 
жертвоприношення стали настільки популярні, що навіть в міліції прийшлося 
створювати департамент, який спеціально займається цією проблемою. На лаві 
підсудніх вже опинився місцевий олігарх, який обезглавив 12-річного хлопчика 
з метою забезпечити собі в такий спосіб успіх у бізнесі. Дітям рубають голови в 
Уганді ще перед початком якогось будівництва.Згідно офіційної інформації за 
перші 3 місяці 2010 року вже ритуально вбито біля 15 дітей, а в 2009 році – 
більше 400. Знахарі, які здійснюють ритуальні вбивства, ексгумірують потім 
трупи дітей (Сегодня. – 23 червня). 

21 червня біля 20 тисяч осіб зібралися на території знаменитого комплексу з 
величезного каміння Стоунхендж у Великобританії, щоб відсвяткувати 
настання дня літнього сонцестояння. Подивитися на схід Сонця сюди прибули 
хіппі, сонцепоклонники, неоязичники і просто любителі давнини. Всі 
веселилися, співали й танцювали цілу ніч, а потім зустрічали схід Сонця 
піднесенням рук до неба. Цього року схід Сонця було видно дуже чітко, бо ж в 
небі не було ні хмар, ні туману. Щодо призначення кам’яного монументу вчені 
ведуть суперечки. Одні розглядають його як жертовник, інші – стародавню 
обсерваторію. 

 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 
 
 

Проф. Е. ЭЛБАКЯН (Москва, Россия) 
 

ПРОЦЕССЫ КЛЕРИКАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Несмотря на то, что в большинстве религиоведческих изданий в России 

термины «клерикализм» и «клерикализация» обычно употребляются как 
синонимы, сегодня мне хотелось бы обратить внимание на принципиальное 
различие явлений, которые ими обозначаются. 

В отличие от клерикализма, как комплекса свойств и характеристик, 
присущих любым религиозным организациям, клерикализация представляет собой 
процесс распространения этих свойств и характеристик вне религиозной 
организации, т.е. в различные сферы светской общественной и политической 
жизни. При условии отделения религии от государства, термин «клерикализм», 
характеризующий комплекс внутренних признаков религиозной организации, 
является этически нейтральным. В то время, как понятие «клерикализация» - при 
условии отделения религии от светского государства - имеет негативную 
коннотацию, так как связано в нарушением принципа светскости. 

Религиозные организации в России пользуются конституционными 
гарантиями на свободу вероисповедания и участие в жизни общества посредством 
исповедания основ своих вероучений (совершения богослужений и иных 
молитвенных действий, миссионерской проповеди среди своих последователей и 
социальных групп, не являющихся представителями данной конфессии, 
отправления необходимых обрядов и т.д.). Таким образом, религия заявляет о 
своем присутствии в общем для всех светском культурном и правовом 
пространстве, подобно столь же специфическим сферам системного 
мировосприятия, как наука или искусство. 

Собственно «клерикализация» (либо «процесс клерикализации») 
представляет собой распространение различных доктринально обоснованных 
религиозных норм, обязательных для последователей определенного 
вероисповедания за пределы религиозной организации в качестве регламента 
различных проявлений светской жизни. В таком случае, религия выступает в роли 
идеологии, пропагандируемой либо административно навязываемой всему 
обществу, светское пространство, которого включает в себя, кроме последователей 
этой религии, атеистов, неверующих и представителей других вероисповеданий. 

Предельной целью клерикализации является политическое правление в 
форме теократии, при которой государственная власть, апеллирующая к 
авторитету Бога (божества), сосредоточена в руках главы одной религиозной 
организации, а лидер государства является, одновременно, духовным лидером. В 
процессе исторического развития на смену теократии, как оптимальной модели 
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власти европейского Средневековья, минуя разные стадии сакрализации власти, 
созревала новая, светская форма правления, окончательно оформившаяся в ряде 
развитых государств в ХХ веке. Тем не менее, определенные тенденции к 
идеологическому реваншу теократии, усиливающиеся в условиях общего кризиса, 
можно отметить вплоть до настоящего времени. 

В систему процесса клерикализации во многих странах входят религиозно 
ориентированные политические партии, а также ряд организаций – профсоюзные, 
женские, молодежные. Таким образом, религия оказывается включенной в 
социополитический контекст, более того, она нередко выступает неким «ядром» и 
катализатором общественных процессов. В соответствии с религиозными 
ценностями и нормами даются оценки того или иного события или явления, 
формируются социальные идеалы. Вспомним, например, Иран конца 1970-х гг. 
Как известно, после революции 1979 года в Иране к власти пришло 
фундаменталистское крыло шиитского духовенства, возглавляемое аятоллой 
Хомейни. Официально Хомейни не занимал ни одного государственного поста, но 
он считался «духовным руководителем». Без его согласия не решался ни один 
сколь-либо важный социально-политический вопрос. Он направлял и 
координировал деятельность законодательных и исполнительных органов и даже 
деятельность вооруженных сил. При этом Хомейни исходил из того, что ислам 
имманентно содержит в себе программу, способную решить все социальные 
проблемы. Светские знания и широкая образованность, согласно Хомейни, не 
могли служить надежными критериями для занятия высоких должностей и 
руководства государством. В соответствии с этой концепцией в Иране шла шумная 
кампания «очищения мозгов». Для министров, высокопоставленных чиновников, 
ученых, преподавателей, технических специалистов устраивались экзамены на 
знание Корана и норма Шариата. Не выдержав экзаменов, многие представители 
иранской интеллигенции вынуждены были уйти со своих постов. Традиционные 
нормы ислама, иногда достаточно жестокими способами, внедрялись в 
повседневный быт иранцев. Например, женщина, появившаяся на улице с 
непокрытым лицом или с обнаженными руками, рисковала быть изувеченной 
стальными шипами, которые носили на пальцах стражи исламской революции.  

Это типичный пример клерикализации, по существу дошедшей до уровня 
теократии, с тем отличием, что спецификой ислама было изначально и до сих пор 
остается слияние светского и духовного начал. Ни в Арабском халифате, ни в более 
поздних государственных образованиях мира ислама не существовало 
организованной церкви, подобной католической или православной. В отличие от 
христианства, которое изначально возникло как оппозиция официальной власти, 
ислам формировался в условиях религиозно-политической слитности: во главе его 
стояли религиозные и, одновременно, политические вожди – Пророк, халифы, 
эмиры и их помощники на местах. Уголовное и гражданское право было основано 
и всецело выстроено на религиозном законе - Шариате. Право толкования норм 
Шариата и контроль за их исполнением были прерогативой мусульманских 
богословов. В силу этого исламское духовенство выполняло и выполняет, 
одновременно, чисто религиозные и светские функции. Во многих странах видные 

богословы являются советниками государя, а в некоторых - авторитетность их 
мнений превосходит авторитет светской власти. 

Таким образом, рассуждая о негативных аспектах процесса 
клерикализации, мы, безусловно, обязаны учитывать тот факт, что речь может идти 
исключительно о «христианских странах», так как в мире ислама процессы 
секуляризации, сакрализации и клерикализации носят совершенно иной, 
специфический характер. Я намеренно оговариваюсь об этом, чтобы в дальнейшем 
избежать упреков в христо- и евроцентризме с учетом того, что буду говорить о 
России, отнюдь не моноконфессиональной христианской стране, где исламский 
фактор является весьма существенным. 

Отдельные современные исследователи отмечают, не разводя понятий 
«клерикализма» и «клерикализации», что «подверглось за последние годы 
изменениям и оценочное определение клерикализма – от однозначно 
отрицательного до выделения в нем позитивного и негативного аспектов. С 
позитивным аспектом клерикализма связываются выступления под религиозными 
лозунгами демократических движений, ставящих своей целью достижение 
определенных социально-политических задач, с негативным – требования 
усиления роли церкви в политической и духовной жизни общества (обязательного 
религиозного воспитания детей, введения в школах преподавания религии и 
теологии в государственных вузах, должностей капелланов в армии и т.д.)»[І]. 

В своей статье я вынуждена остановиться на некоторых негативных 
аспектах клерикализации светского пространства (опуская клерикализм), имеющей 
место в современной России, и кратко рассмотреть ситуацию усиления влияния и 
попыток оказания прямого давления Русской православной церковью Московского 
патриархата на названные выше сферы, добавив к ним еще, пожалуй, культуру и 
науку.  

1. В сфере образования. Увы, для всех нас не секрет, что с началом 
четвертой четверти 2010 года в школах девятнадцать субъектов РФ начался 
очередной эксперимент - в четвертых классах с начала апреля 2010 года введено 
изучение нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Он 
предполагает, что в последней четверти четвертого класса и в первой пятого 
школьники будут изучать по выбору родителей один из пяти курсов — основы 
православной, исламской, иудейской, буддийской культуры или светской этики. 
«Это абсолютно светский курс, который будут вести обычные учителя. Ребята 
смогут узнать об истории и культуре основных религий, ценностях светской 
этики», — утверждал на заседании в Минобрнауки глава ведомства А. А. 
Фурсенко. Известно, что А. А. Фурсенко до лета 2009 г. вообще был сторонником 
введения в школе светского предмета «История религии» вместо лоббируемых 
Русской православной церковью «Основ православной культуры». По-видимому, с 
введением «Основ религиозных культур и светской этики» он и его светские 
коллеги согласились вынужденно, из-за давления сверху, а ныне стараются 
оправдать сдачу своих позиций и избежать явной видимости конфликта с 
Конституцией и законами, гарантирующими светский характер образования. 
«Понятно, что эксперимент — компромисс между Министерством и Московской 
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патриархией. По большому счету, оба участника этого компромисса не 
удовлетворены его результатом. Министерство вынуждено внедрять какую-то 
сложную (из пяти модулей и учебников) конструкцию, которую надо встраивать в 
школу, где вместе учатся дети разных национальностей и вероисповеданий. 
Клерикальные силы, стремившиеся к интеграции своего вероисповедания в 
государственную систему образования, получили многое, но не главное — им не 
гарантирован прямой доступ в школу. Разномыслие родителей, позиция учителей, 
бюрократические согласования — это и многое другое может чрезвычайно 
усложнить причастность к школе. Так кто же выиграл или может выиграть в 
результате этого компромисса? 

Никто. Мне видится, что проиграем все мы – наверное, скоро придется 
делить школы, а потом и микрорайоны городов по конфессиональному признаку, а 
там и до этноконфессиональных конфликтов недалеко. К чему приводят 
последние, нам всем, увы, хорошо известно. Об этом совершенно справедливо 
пишет в своем блоге профессор А.П.Забияко [2]. 

Как считает член-корреспондент РАН Ж.Т.Тощенко, «при решении судеб 
образования следует обратить внимание на данные всероссийских 
социологических исследований, которые следовало бы видеть и учитывать как 
государственным чиновникам, так и религиозным деятелям. Как реагирует 
население на предложение о введении в школьные программы преподавания 
знаний о религии? В ИСПИ РАН были получены следующие ответы: 7% 
высказались за то, что по желанию школьники могут изучать основы любой 
религии по выбору, 24% - за преподавание предмета «История религий», 12% 
настаивают на том, чтобы ни в какой форме религия не должна быть в школе. 
Показательно (и об этом нелишне знать клерикалам) всего лишь 6% высказались за 
то, что школьники должны изучать «Основы православной культуры» и еще 17% 
допускали такую возможность, но только при желании школьника или его 
родителей. Получается парадокс: духовенство и некоторые государственные мужи 
жаждут доказать «мудрость и правильность» клерикализации школы при очень 
неоднозначном отношении населения к их инициативе» [3]. 

При этом патриарх Московский и всея Руси на днях сделал заявление, в 
котором обвинил государственных служащих, что «родители четвероклассников 
выбирают для своих детей предмет «светская этика» вместо основ православной, 
мусульманской или иудейской культуры под давлением директоров школ, на 
которых, в свою очередь, давят местные власти» [4]. 

2. В сфере науки. Ясно, что теология не отвечает ни одному из критериев 
научности. Имплицитно это понимают и сами теологи, поэтому для проталкивания 
теологии (причем весьма успешного) в номенклатуру научных специальностей 
ВАК, они прибегают к весьма изощренной (как им кажется) аргументации, 
которая, хотя и принимается частью малосведущих обывателей, но легко 
развенчивается. Так, например К.М. Антонов пишет, рассуждая о научности 
теологии, что здесь смешиваются два смысла слова «богословие»: «1) как учения 
конкретной церковной общины, в основных моментах обязательного для всех ее 
членов, составляющего существенную часть их донаучного жизненного мира; 2) 

как науки, изучающей это учение, выясняющей его содержание, структуру, смысл 
и значение в человеческой жизни»[5]. Однако, любому ученому ясно, что смысл 
первого варианта вообще не совместим с понятием «наука». Второй же пытаются 
представить как изучение теологической мысли, хотя объект этого исторического 
экскурса – «теология» – остается все тем же вненаучным предметом, и от того, 
рассмотрена ли она в историческом или в проблемном поле, сама теология наукой 
все равно не станет. 

Не менее странными выглядят и ссылки на опыт западных стран, ряд 
университетов которых имеют теологические факультеты. Дело в том, что 
становление университетской системы образования в странах Западной Европы и в 
России происходило по-разному. В Европе первые университеты возникали при 
католических монастырях и по этой причине в них традиционно имеются 
теологические факультеты. В России же духовное образование на университетском 
уровне изначально было отделено от светского и никогда ни в одном Российском 
университете богословских факультетов не существовало. Богословие изучалось 
отдельно в соответствующих духовных семинариях, академиях, медресе и т.д., не 
становясь от того менее значимым или менее востребованным. 

Кроме того, в западных странах не существует какой-либо структуры, 
выполняющей функции ВАК (Высший аттестационный комитет), который 
присваивает (в случае докторских диссертаций) или утверждает (в случае 
кандидатских диссертаций) ученые степени в России. На Западе эти степени 
присваиваются самими университетами, еще точнее - их факультетами. Поэтому 
присвоение ученой степени доктора теологи теологическим факультетом, 
например, Тюбенгенского университета в Германии выглядит вполне логично. 
Однако, каким образом нечто подобное было бы возможно в рамках экспертного 
совета ВАКа, представить без нелепости нельзя. В то же время, когда 
соответствующие богословские степени присваиваются, например, в 
Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, это выглядит 
вполне естественно. 

И, наконец, еще один «антизападный» аргумент: теологическая мысль на 
Западе получила достаточно широкое развитие, где в первую очередь, речь идет о 
развитии католической теологии и протестантской систематической теологии. В 
России же исторически основное богословие (условно - аналог систематической 
теологии) практически не развивалось, но получило наибольшее развитие то, что 
называется «пастырским богословием». Каким образом его можно отнести к 
научным дисциплинам, для меня и моих ученых коллег остается непостижимой 
загадкой. Столь же загадочным и парадоксальным видится мне словосочетание 
«светский теолог» (что-то из серии «молодая старушка» или «жидкий сухарь»). 

Очевидно одно - попытки внедриться не только в сферу образования (как 
среднего, так и высшего), но и занять научную нишу, прямо указывают на 
откровенность и даже агрессивность клерикального настроя определенных 
идеологов и иерархов РПЦ. Я неоднократно излагала свою аргументацию по 
проблеме соотношения теологии и науки (в частности, религиоведения), поэтому 
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не буду останавливаться на это подробно, лишь отсылая читателя к моей 
последней (по времени) публикации на эту тему[6]. 

3. В сфере культуры и искусства. В последнее время усилилось 
давление РПЦ МП и в плане получения в свое распоряжение культурных объектов 
и ценностей религиозного назначения, как правило, имеющих статус 
общенационального культурного наследия народов России. Ясно, что о какой-либо 
«реституции», как говорилось еще несколько лет назад, в данном случае речь идти 
не может. Реституция, это возврат ранее принадлежащего имущества, право 
собственности, на которое требует доказательств. Однако, Церкви и до революции 
1917 года то, на что она сейчас претендует, включая многие знаковые 
архитектурно-историчекские комплексы (Ростовский кремль, Рязанский кремль, 
соборы Петропавловской крепости и т.д.), а также ряд общенациональных святынь, 
не принадлежало. Теперь это стало окончательно ясно, и претензии религиозной 
организации на овладение культурными ценностями удовлетворяются властью в 
форме отчуждения их от музейного хранения, а затем передачи церкви как 
простого федерального или муниципального «имущества». 

Многие ранее переданные Церкви ценные предметы и строения нередко 
постигала печальная судьба. В числе наиболее ярких примеров подобного можно 
вспомнить о фактически погибшей из-за нарушения режима хранения 
Боголюбской иконе Божьей матери (ХІІ в.) в г. Владимира или гибнущие у всех на 
глазах в Успенском соборе того же города фрески Андрея Рублева. Равно, как и 
сгоревший по непонятным причинам памятник древнерусского деревянного 
зодчества (ХVІ в.) на территории переданного РПЦ Ипатьевского монастыря в 
Костроме. К сожалению, подобных по своей чудовищности примеров можно 
привести немало. Но тенденция искать новые и новые способы отчуждения 
национального достояния в пользу религиозной организации сохраняется. 

На протяжении последних лет де факто идет активная передача новым 
пользователям в лице религиозных организаций музейных предметов и объектов 
культурного наследия, в том числе уникальных памятников и комплексов, 
включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Новодевичьего 
монастыря, Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Фактически уже 
отчуждена от Российской Федерации и передана в распоряжение монастыря РПЦ 
территория острова Валаам. Интересный прецедент имел место в апреле 2010 года 
в Соловецком музее-заповеднике, где назначенный его директором наместник 
находящегося на территории музея монастыря принял от самого себя по 109 
договорам движимое и недвижимое имущество, являющееся музейной 
государственной собственностью [7]. Весной 2010 года, по указанию высших 
чиновников организацией МЭРТ (Минэкономразвития) был окончательно 
оформлен законопроект «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности», который кулуарно разрабатывался РПЦ с 2003 года и содержал 
громадное количество противоречий ряду норм действующего законодательству 
РФ. В том числе, ряду положений Конституции РФ, Федеральным законам РФ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации», «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации» и др. 
В связи с этим обстоятельством выступил со своим мнением Российский филиал 
Международного союза музеев (ICOM), заявивший, что всецело разделяет 
обеспокоенность музейной и научной общественности тем, что столь серьезные 
решения и документы принимаются без привлечения к их всестороннему 
обсуждению специалистов в области культурного наследия и музейного дела» [8]. 

На спасение бесценных сокровищ нашей культуры добровольно 
мобилизовалось практически все музейное сообщество - хранители, реставраторы, 
искусствоведы, которые спасали от гибели иконы, фрески, архитектурные 
сооружения даже в самые тяжелые первые советские годы. В результате их усилий, 
сопровождавшихся общественной и информационной поддержкой, власти были 
вынуждены допустить к работе над законопроектом представителей Министерства 
культуры, а затем и специалистов музейного сообщества. Несмотря на оказываемое 
давление сторонников клерикализации, текст проекта претерпел заметные 
изменения, был одобрен Правительством РФ и передан 16 июня 2010 для 
обсуждения в Комитетах Государственной Думы РФ с привлечением экспертов 
музейного сообщества.  

4. В армии. Вопрос о начале функционирования военного духовенства на 
сегодняшний день считается решенным, ибо в январе 2010 г. Министром обороны 
Российской Федерации утверждено Положение по организации работы с 
верующими военнослужащими. В соответствии с этим Положением 
священнослужители могут быть назначены на соответствующие должности 
Министром обороны Российской Федерации по представлениям религиозных 
объединений. В настоящее время такие предложения поступили только от Русской 
православной церкви [9]. 

5. В сфере администрирования. Множество примеров можно привести в 
качестве свидетельств участия РПЦ в формировании внутренней политики 
светского государства, в использовании религиозного инструментария и 
традиционного доверия населения к религии в идеологических целях. Это 
отдельная тема для специального исследования. Но там, где притязания церкви на 
клерикальное администрирование встречают гражданское противодействие, 
религиозная организация ведет себя откровенно агрессивно. Недавний пример – 
клерикальная инициатива строительства в центре Екатеринбурга на месте 
существующего там сквера и фонтана «Каменный цветок» храма св. 
великомученицы Екатерины. Большинство жителей и членов городской 
администрации Екатеринбурга высказались против изменения исторического 
облика города. Однако, епархия жестко и даже грубо пыталась «продавливать» 
свое решение, невзирая на скандальную ситуацию, в центре которой оказалась она 
в тот момент по причине нечистоплотных махинаций. «Уральские коммерсанты 
взбунтовались против манеры ведения бизнеса Екатеринбургской епархией. Как 
заявляют бизнесмены, команда архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского 
Викентия задолжала им миллионы рублей и не собирается их отдавать. …На 
сегодняшний день епархия задолжала 31 кредитору, в том числе 12 юридическим 
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лицам — производителям и продавцам ювелирных изделий и 19 физическим 
лицам, которые давали священникам деньги. Общая сумма долга в настоящее 
время составляет порядка 23,6 миллиона рублей без начисленных процентов» [10]. 

После того, как под угрозой референдума руководство епархии отказалось 
от строительства "храма на фонтане", им предпринимается попытка получить 
бюджетное финансирование на восстановление разрушенного храма, переданного 
церкви в 2005 году, но до сих пор не восстановленного, несмотря на регистрацию 
под этим предлогом фонда «Сретенский собор» [11]. 

 
 

*** 
 
Думаю, что подобные примеры, которые типичны и отмечаются во 

множестве (в Украине происходит при Президантах Ющенко и Януковиче то же – 
Редакция РС), вполне определенно говорят о признаках активной клерикальной 
экспансии светского пространства - клерикализации. Источником ее, в основном, 
видится наиболее влиятельная религиозная организация страны – Русская 
православная церковь Московского патриархата (в Украине – еѐ составная УПЦ 
МП – Редакция РС). И происходит это в поликонфессиональном обществе 
светского (в соответствии с Конституцией РФ) государства [12]. Известно, что 
основной закон - Конституция РФ провозглашает светский характер государства и 
принцип отделения церкви от системы государственного образования. На деле же, 
имеет место активное проникновение мощной религиозной организации 
практически во все сферы жизни общества с перспективой установления 
монополии в области духовного просвещения населения страны, и, прежде всего, 
молодежи.  

При этом, совершенно непонятно, к чему Церкви, претендующей на 
особую духовность столь откровенное обмирщение, если ценности «царства мира 
сего» для нее вторичны? Неужели та роль духовного водительства, которую, по 
сути, она должна играть в жизни каждого отдельно человека и общества в целом 
видится ей недостаточной или несущественной? Ведь, если так, то вряд ли 
подобную организацию справедливо именовать Церковью - экклезией, имеющей в 
христианстве несколько значений[13]. Допустимо ли в таком случае претендовать 
на духовное окормление верующих, на проповедь, на выстраивание нравственных 
и других ценностных ориентиров для людей и страны, на то, чтобы говорить от 
имени Бога и санкционировать или осуждать нечто Божественным именем и 
авторитетом? 

Но даже если в России грядет и «новое Средневековье», то это лишь 
усугубит духовную ситуацию в стране – в первую очередь, положение самой 
Церкви из-за отношения к ней ее же паствы. Успех же всегда будет на стороне тех, 
кто честно делает свое дело. А «за успехом идет истина, и ее награда при ней» (А. 
Швейцер). 
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http://religiopolis.org/publications/569-mezhdu-naukoj-i-bogosloviem-vv-vjatkin-
ngreligii.html; Вевюрко И.С. Теология протягивает руку религиоведению// 
http://religiopolis.org/publications/ 563-teologija-protjagivaet-ruku-
religiovedeniju.html и др. 

7. См.: Церковный опыт «двуипостасного администрирования» // 
http://www.religiopolis.org/publications/604-tserkovnyj-opyt-dvuipostasnogo-
administrirovanija.html 

8. ИКОМ России о проблеме «музеи и религиозные институции» // 
http://religiopolis.org/documents/277-icom-rossii-o-probleme-museum-i-religion-
institution-declarated.html; К вопросу о клерикальной экспансии светской 
культуры // http://religiopolis.org/publications/575-k-voprosu-o-klerikalnoj-
ekspansii-svetskoj-kultury.html; Ситников М.Н. Ценности остаются в музеях 
http://religiopolis.org/publications/571-tsennosti-ostajutsja-v-muzejah.html; Церковь 
и музеи: парадоксальный «диалог» // http://religiopolis.org/publications/586-
tserkov-i-muzei-paradoksalnyj-dialog.html; Церковь и музеи: апелляция к 
государству// http://religiopolis.org/publications/587-tserkov-i-muzei-apelljatsija-k-
gosudarstvu.html; Церковь и музеи: неоднозначность проблемы// 
http://religiopolis.org/publications/595-tserkov-i-muzei-neodnoznachnost-
problemy.html; Кусова И.Г. Проект «церковной реституции»: сласть играет с 
огнем // http://religiopolis.org/publications/583-proekt-tserkovnoj-restitutsii-vlasti-
igrajut-s-ognem.html; Ситников М.Н. «Момент истины» для музеев и Церкви 
//НГ-религии. – 2010. – 16 июня и др. 

9. В армию хочет только РПЦ // http://religiopolis.org/news/375-v-armiju-hochet-
tolko-rpts.html 
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10. См.: «Бизнес» по-архиерейски // http://religiopolis.org/publications/365-bisnesspo-

arhiereyski-ural-consalting-groshev.html 
11. См.: Восстановление храма в Ирбите // http://www.religiopolis.org/ news/616-

vosstanovlenie-hrama-v-irbite.html 
12. «Как Вы, уважаемый читатель, - задается вопросом член-корреспондент РАН 

Ж.Т. Тощенко, -относитесь к таким результатам социологических 
исследований, что в России считают себя православными от 60 до 75% людей, 
а на вопрос, верят ли они в Бога, положительно отвечает на 20-25 % меньше 
опрашиваемых. Как это - быть православным и не верить в бога? А возможно 
ли такое? Нет ли здесь какого-то противоречия или недопонимания, 
путаницы? Более обстоятельный анализ показал, что быть православным - это 
признавать свою принадлежность к русской (славянской) культуре, понимать, 
что ты гордишься своим народом, что ты признаешь историческую заслугу 
православия в формировании духовного облика своей нации. А вера в Бога - 
это уже другая система отсчета - личностное отношение к некоторым 
основополагающим мировоззренческим взглядам на мир, на природу и 
общество, которое в своей основе имеет религиозные, а не научные основания. 

13. Если учесть, к тому же, что те, кто признается в вере в бога, но ни разу в 
течение года не бывает в церкви (а таких насчитывается еще 25-30%), то 
можно ли считать их истинно верующими? Те же социологические 
исследования говорят, что воцерквленных, т.е. постоянно и регулярно 
соблюдающих каноны и знающих догмы церкви, насчитывается не более 7-
9%...» (см.: Тощенко Ж.Т. Конфессиональные гарантии общественного 
несогласия // http://religiopolis.org/religiovedenie/377-konfessionalnye-garantii-
obschestvennogo-nesoglasija.html#comments). 

14. «С догматической точки зрения Церковь принято называть соединение людей 
как настоящего, так и прошлых и будущих поколений, верующих в Иисуса 
Христа как Богочеловека, Искупителя грехов мира и прошедших таинство 
крещения. Именно к такому пониманию применимы новозаветные 
определения Церкви как мистического Тела, глава которого - Христос, Столпа 
и утверждения истины и пр. Целью таким образом понятой Церкви является 
содействие спасению еѐ членов. В обыденном понимании под Церковью часто 
понимается та или иная общность или община христиан, объединенных по 
конфессиональному принципу (например, Римско-Католическая церковь)» 
(см.: Несмиянова О.В., Семанов А.М. Церковь //Энциклопедия религия. – М., 
2008. – С. 1396-1397). 

 
 
 

 
*** 

 

На засіданні Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони 
України, яке відбулося 3 червня, розглядався проект документу «Концепція 
душпастирської опіки у Збройних силах України». Документ визначає 
душпастирську опіку військовослужбовців як вид пастирського служіння 
Церков чи релігійних об’єднань, що «спрямоване на духовну опіку та 
задоволення релігійних потреб військовослужбовців та працівників ЗСУ, які, з 
огляду на характер виконуваної ними військової служби, в той чи інший спосіб 
зазнають обмежень у вільному сповіданні своєї релігії та потребують духовної 
опіки». 

Адвокат Майкл Ньюдоу (США) вважає, що слова «so help me God» («і хай 
допоможе мені Бог») в тексті інаугураційної клятви президентів США 
суперечать законодавчо схваленій світськості американської держави. 
Незважаючи на те, що Апеляційний суд США проінформував Майкла, що його 
вимога неправомірна й більше не підлягає обговоренню, Ньюдоу з групою 
підтримки подав вже новий позов до суду. 

Кримські татари, які повернулися після депортації на свої рідні землі, ніяк не 
можуть законним шляхом одержати землю для будівництва житла, 
мечетей. Якщо місце для будівництва соборного храму Церкви Московського 
Патріархату було вирішене навіть з порушенням давніх реалій – храм 
спорудили в центрі міста в парковій зоні, знісши навіть танк-пам’ятник, то 
питання виділення ділянки землі під соборну мечеть в Сімферополі 
вирішується уже десяток років і цьому «конца края не видать». Все це 
спонукало кримчан приїхати з мирною акцієї до Президента. Проте 22 червня 
без інформування про те, що відбувалося якесь засідання Адміністративного 
суду Києва, яке заборонило акцію, і без запрошення на нього представників 
кримських татар, охорона президентської резиденції розігнала акцію. 

7 червня у Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін і 
доповнень у діючий з 1991 року Закон України «Про свободу совісті і 
релігійні організації». Автор його Лев Бірюк є представником БЮТу. Проект 
тотожній версії законопроекту грудня 2009 року депутатів І. Бірюкова і 
В.Лук’янова. Відомо, що із-за негативної оцінки експертів і негативної реакції 
релігійного середовища ці депутати відкликали свій законопроект. Л.Бірюк 
майже дослівно із тими ж синтаксичними вадами в пояснювальній записці 
подав вже свою версію змін до закону. В законопроекті є пункти, згідно яких не 
можна залучати до діяльності релігійних організацій неповнолітніх без дозволу 
на те їх законних представників, потрібно заборонити створення і діяльність 
тотарітарних сект. Л.Бірюк пропонує доповнити Закон новою статтею 3-1: «В 
Україні заборонено створення і діяльність тоталітарних релігійних сект. Шкода, 
причинена постраждалому від небезпечного психологічного впливу членів 
тоталітарної релігійної секти, підлягає компенсації у порядку, визначеному 
Громадянським кодексом України». Надто туманно у тексті законопроекту 
дається Л. Бірюком визначення «тоталітарна релігійна секта», «небезпечна 
психологічна дія» та ін. Положення проекту звучать надто абстрактно. В 
поданій Л.Бірюком в парламент порівняльній таблиці змін не вказуються 
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термінологічні доповнення до діючого закону. Експерти вважають, що подібні 
законопроекти подаються депутатами із-за їх правового невігластва і незнання 
міжнародних правових норм свободи конфесійного буття. Законопроект явно 
необгрунтовано звужує право громадян на свободу віросповідань і пропонує 
хибний шлях боротьби із т.зв. тоталітарними сектами. Тим більше й нині 
діючий Закон дає підставу для припинення діяльності релігійних організацій. 
То ж маємо прагнення бютівців попіаритися перед черговими виборами. 

До закону «Про зміни в деякі законодавчі акти стосовно заборони споживання 
тютюнових виробів» вноситься доповнення, згідно якого пропонується 
заборонити куріння в 30-метровій зоні навколо церков, соборів, капличок. 
Порушників спочатку будуть попереджати, а потім - штрафувати в сумі 170-340 
гривень. Чи не призведе ця заборона до зменшення відвідувачів культових 
споруд, то це питання. Нині складається враження, що більше палять жінки, ніж 
чоловіки, а саме вони складають основний кістяк парафіян. 

Інформаційно-психологічні хрестові походи Російської ПЦ та російських ЗМІ 
проти Свідків Єгови переросли у відкрите переслідування останніх 
російською владою. Протягом лише 2009 року Управлінський Центр Свідків 
Єгови в РФ став об’єктом неодноразових перевірок. Прокурор та інші 
представники влади робили їх з очевидним наміром незаконно припинити 
релігійну діяльність Свідків Єгови в цій країні. По всій Росії сотні свідків Єгови 
зазнають утисків і безпідставних перевірок. У деяких відділках міліції проти 
свідків Єгови чиняться такі злочини, як фізичне знущання та фабрикація 
кримінальних справ (І.Вішко) 

В Придністров’ї вже 12 років існує загроза свободі місіонерської діяльності 
Свідків Єгови. Проте місцеві члени конфесії все ж мають успіхи у 
відстоюванні свого права на свободу совісті, а відтак і на свободу 
проповідування. Так, міський суд Тирасполя виніс рішення про необхідність 
реєстрації органами влади тамтешньої громади Свідків. За словесну і фізичну 
наругу православного священика над двома жінками, які несли Слово Боже, 
влада притягла до відповідальності батюшку села Ордешей і оштрафувала його 
(І.Вішко) 

 
 
 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 
 
 
 

ЩО НЕ МОЖЕ ПУТІН, ТЕ ТВОРИТЬ КИРИЛО. 
УКРАЇНЦІ КИРИЛА НЕ ЗАПРОШУВАЛИ, 

ХІБА ЩО МАЛОРОСИ І ПРИХОДЬКИ, 
А НЕПРОШЕНИЙ ГІСТЬ ГІРШЕ ВІД ВОРОГА 

 
 Редакція «Релігійної панорами» 
вирішила передрукувати ряд статтей 
і коментарів з оцінками минулих наїздів 
патріарха Кирила в Україну. Своїми 
оцінками вояжів і діянь Кирила вони 
(хоч і написані раніше) не втратили 
значимості і для оцінки чергового його 
приїзду на українські терени. 
Навідуючись до нас, Патріарх хоче 
безпардонно наголосити, що він, а не 
митрополит Володимир(Сабодан), а чи 
ж хтось із Предстоятелів інших 
Православних Церков, в Україні є 
головним православним владикою. Кирило прагне посіяти у свідомості 
православних України переконання, що ніяких окремих України, Росії чи Білорусі не 
існує, бо ж все то є «святая Русь». Втративши почуття своєї національної 
належності -мордвин, Кирило хоче й українців зробити безбатьченками. Це – 
підлий намір, але він настирливо і безпардонно зреалізовується серед 
зденацоналізованих українців. Насамперед спостерігаєьться поступова ліквідація 
тієї самостійності в управлінні, якою свого часу наділила УПЦ Московська  
патріархія, применшення авторитету Предстоятеля Церкви митрополита 
Володимира через вкючення до Священного Синоду РПЦ промосковських 
митрополитів Донецька й Одеси, заклику до очолення десь 13 міжсоборних комісій 
владик із України при очоленні однієї з них тим же митрополитом Володимиром. 

Відтак черговий візит Кирила в Україну має таке ж 
підспудне політичне підгрунтя, як і попередні. Кирило 
працює на творення нової Російської колоніальної 
імперії, точніше за розширення тієї «тюрми народів» 
(влучна назва її Леніним), яка ще збереглася після 
розвалу СРСР і зветься Російська Федерація. Новий 
задум Кирила і тих, кому він в такий спосіб служить, 
гірше того, що витворили свого часу Ленін-Сталін і 
зреалізовувала в СРСР Компартія Союзу. Українство 
за нової влади постає перед черговим випробуванням 
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на живучість. Благо, що в цій ситуації вже маємо легально діючі  українські 
Церкви – Київський Патріархат, Українську Автокефальну, Українську Греко-
Католицьку, Українську Лютеранську та інші. Вони вже постають заборолом від 
повного зросійщення нашого духовного життя. Потрібно підтримати їх заходи 
28 липня при відзначенні ними хрещення саме Київської Русі (а не якоїсь 
абстрактної Русі, до чого вдається Москва), а відтак висловити цим свій негатив 
щодо вояжів мордвина Гундяєва, засвідчити, що він є патріархом в Україні для 
малоросів і росіян, а не для українців. Українці мають патріархів і предстоятелів 
своїх Церков. Що стосується того, що президент і прем’єр, дехто інший будуть 
святкувати разом із Кирилом, а не з українськими Церквами, то є їх 
Конституцією визначене право на особистністний вияв своєї конфесійної 
належності, бо ж вони не є українцями. 
 
 

*** 
 
 

Г.ДРУЗЕНКО (Київ) 
 

ГЕОПОЛІТИКА ВІД ПАТРІАРХА: 
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ VS РУСЬКИЙ СВІТ 

 
Доки українські політики сперечаються про чергову оплату за газ, 

наступний транш МВФ, шукають винного у пандемії грипу та крають рештки 
бюджету на поточний рік, Москва вустами предстоятеля РПЦ намагається 
зартикулювати новий геополітичний проект, покликаний надихнути й мобілізувати 
не тільки росіян, а й весь «руський світ», до «станового хребта» якого московський 
патріарх, анітрохи не сумніваючись, зараховує Україну. Навіть тим, хто не 
схильний вірити, що у московського першоієрарха на язиці те, що в Путіна в 
голові, варто звернути увагу на доктрину Кирила, бодай з огляду на той факт, що 
імперсько-месіанська ідеологема «Москва — третій Рим, а четвертому не бути» 
була сформульована у першій чверті XVI ст. саме церковним мислителем — 
старцем псковського Єлізарова монастиря Філофеєм. Ця формула стала наріжним 
каменем ідеології «збирання руських (а пізніше — й усіх православних) земель» 
довкола Москви. Однією з перших жертв такого збирання у XVII ст. стала 
Українська козацька держава. 

До того ж своїм баченням відродження «руського світу» як головного 
завдання РПЦ (бодай на сучасному етапі історії) Патріарх Кирил поставив свою 
українську паству перед непростим вибором: ставати «руськими» чи шукати іншу 
юрисдикцію для задоволення своїх релігійних потреб. 

3 листопада Патріарх Московський і всієї Русі Кирил (Гундяєв) виступив, 
за оцінкою офіційного сайта Московської Патріархії, з «програмною промовою» на 
відкритті ІІІ Асамблеї «Русского мира». Ця промова насамперед примітна тим, що 
в ній Предстоятель найбільшої помісної Православної Церкви протягом свого 25-

хвилинного виступу жодного разу не згадав Христа, лише тричі — Бога і воднораз 
38 разів повторив словосполуку «русский мир» — термін, що в контексті 
патріаршої промови звучить як геополітичний концепт, мало пов’язаний із 
церковним ученням. 

З виступу Його Святості складається враження, що глава Російської 
Православної Церкви став відданим послідовником теорії зіткнення цивілізацій 
Самуеля Гантінґтона. На жаль, першоієрарх РПЦ не пояснив мільйонам вірних 
своєї Церкви, як ця контроверсійна теорія може поєднуватися з православним 
переданням та вірою «у єдину, святу, соборну і апостольську Церкву». 

Також у патріаршій промові жодного слова не пролунало ані про 
покаяння, ані про воскресіння з мертвих, ані про Страшний суд, ані про життя 
майбутнього віку. Натомість «доленосними завданнями» РПЦ в очах московського 
первосвятителя є: 

- забезпечити для руського світу «роль потужного гравця на світовій 
арені»; 

- «зберегти цінності та спосіб життя, які цінували наші предки і 
орієнтуючись на які вони створювали, зокрема, і велику Росію»; 

- «стати сильним суб’єктом міжнародної глобальної політики». 
Патріарх почав і завершив свій виступ саме цими тезами. Природно, 

постає запитання, а чим є для Кирила І «руський світ» — центральний концепт 
його промови, що виступає у її контексті самодостатньою й абсолютною вартістю? 

Це насамперед — спільний «цивілізаційний простір», зведений на трьох 
стовпах: 1)?Православ’я, 2)?російська (в оригіналі — «русская») культура і 
особливо мова та 3) «спільна історична пам’ять і спільні погляди на суспільний 
розвиток». «Ядром» чи «становим хребтом» руського світу, або, як його ще називає 
Кирил І, — «історичної Русі», є Росія, Україна та Білорусь. 

Показово, що поза цими зовнішніми географічним та мовно-культурним 
критеріями концепт «руського світу» у промові московського патріарха є змістовно 
невизначеним. Кирил І слушно стверджує, що в підвалинах будь-якої цивілізації 
має лежати самобутня система «засадничих духовних вартостей». Проте ці 
оригінальні вартості «руського світу» так і залишилися неозвученими у виступі 
московського першоієрарха. Усі названі лідером РПЦ засадничі сутнісні атрибути 
«історичної Русі», як-от «любов до Бога і ближнього, острах гріха й пороку, 
прагнення добра, святості та правди» чи «відданість Богові, любов до Батьківщини, 
людинолюбство, справедливість, міжнаціональний та міжрелігійний мир, потяг до 
знань, працелюбство, повага до старших» — є апріорі універсальними, бодай у 
межах християнської цивілізації. 

Очевидно, що задля збереження та розвитку цих загальнохристиянських 
вартостей окремий руський світ не потрібний. Тому єдиною цінністю, яка 
обґрунтовує існування і задля якої існує (і має існувати!) руський світ, залишається 
сама міфологізована у патріаршій промові ірраціональна «руськість». Руськість як 
православність, руськість як домінантна культура і мова, руськість як спільна 
історична пам’ять. Оскільки раціональних аргументів, чому українці, білоруси та 
(частково) молдавани мають віддано будувати руський світ, Його Святості явно 
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бракує, він на емоційному рівні апелює до ностальгії за імперською величчю, за 
«великою Росією», яку намагається максимально сакралізувати, вдаючись до свого 
улюбленого апокрифічного вислову «Русь, Україна та Білорусь — це і є Свята 
Русь», що його пізня версія житія приписує Лаврентію Чернігівському. 

Як тут не згадати тютчевський афоризм — «в Россию можно только 
верить». Однак дозволимо собі не піддатися чару красномовства московського 
первосвятителя і запропонувати раціональний аналіз патріарших тез. 

По-перше, символічно, що виступ Кирила І був приурочений до Дня 
народної єдності Росії — свята на честь визволення Москви від «польських 
інтервентів» 1612 року. Іронія полягає в тому, що протягом усієї московсько-
польської війни 1605—1618 років українські козаки воювали на боці Речі 
Посполитої. Зокрема під час походу на Москву польського королевича Владислава 
у 1618 році українські козацькі загони діяли під орудою українського 
національного героя гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, пам’ятник якому 
стоїть у центрі Києва і на честь якого названо одну з центральних вулиць. Сам цей 
факт руйнує патріарший міф про наявність у «наших» народів «сильного 
усвідомлення безперервності та спадковості руської державної суспільної традиції, 
починаючи з часів Київської Русі і завершуючи сучасними Росією, Україною, 
Білоруссю, Молдавією та іншими країнами історичного простору Русі», і його віру 
у «спільну історичну пам’ять» народів «Святої Русі». 

Не говоритимемо за інші народи, але історична пам’ять українців та росіян 
справді нерідко є пам’яттю про одні й ті самі події, але з протилежним знаком — 
перемоги одних були поразками інших і навпаки: від варварського руйнування у 
1169 році Києва військом Андрія Боголюбського, сина фундатора Москви, через 
три століття — майже перманентних війн проти Московії у складі Великого 
Князівства Литовського та Речі Посполитої, Конотопа, Полтави, руйнування 
Запорізької Січі — аж до Крутів та відчайдушного спротиву УПА «радянізації-
русифікації» Західної України. Таку «спільну історичну пам’ять» можна порівняти 
хіба що з історією відносин Пруссії та Польщі, відлуння яких досі чутно в Європі, 
зокрема в категоричній відмові Варшави визнати дію на своїй території Хартії 
засадничих прав Європейського Союзу. 

До речі, Його Святість вдається до інших історичних паралелей, наводячи 
приклад Британської Співдружності націй, спільноти франко- та португало- 
мовних країн, ібероамериканського світу. Дивно, але тим самим Московський 
Патріарх мимоволі визнає, що Україна була колонією Росії. Не зайве нагадати у 
цьому контексті, що всі названі Святішим спільноти постали саме внаслідок 
колонізації відповідних територій і винищення або маргіналізації автохтонних 
культур. 

Дякувати Богові, Російській імперії забракло сил чи часу, аби повністю 
колонізувати Україну, переселити аборигенів у резервації і зробити з них (тобто з 
нас) щось на кшталт індіанських племен Канади або аборигенів Австралії та Нової 
Зеландії. Напевно пам’ятаючи, як «вогнем та мечем» створювалася Велика 
Британія і яку ціну за створення «британського (наголошуємо — не англійського!) 
світу» заплатили конституанти Об’єднаного Королівства, Ірландія сьогодні не 

входить до складу Commonwealth, а відроджений нещодавно шотландський уряд 
проголошує відокремлення від Англії як свою стратегічну мету. Також, дякувати 
Богові, українцям вдалось уникнути долі ацтеків та інків — квітучих цивілізацій, 
які були принесені іспанськими конкістадорами на вівтар створення «іберійського 
світу». 

Та навіть якщо на хвилину забути, яку ціну заплачено за створення всіх 
цих постімперських спільнот, зараз неможливо уявити, щоб сучасні Бразилія й 
Ангола переймалися збереженням і розвитком «португальського світу», Індія, 
Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка та ряд інших колишніх 
британських колоній — відбудовували «британський світ», а поділена між лівими і 
правими Латинська Америка — не шкодувала ресурсів та сил на розвиток 
«іспанського світу». 

Отже, із всесвітньою історією та політичною географією у спічрайтерів 
патріарха Кирила не все гаразд. На жаль, референти також виставили свого боса не 
надто обізнаним у питаннях європейської інтеграції. «Трансфер» суверенітету від 
національних органів влади до європейських інституцій — засадничий механізм 
створення об’єднаної Європи. Тому твердження голови РПЦ, що «сучасним 
європейським країнам суверенітет не заважає будувати щонайтісніші відносини, 
будучи членами Європейського Союзу», виглядає як просте невігластво. Попри всі 
переваги об’єднаної Європи, її від початку створювали як наднаціональний проект, 
що передбачав і передбачає делегування частини національного суверенітету 
наднаціональним пан’європейським інституціям. 

Засаднича для майбутнього ЄС дискусія точиться саме навколо питання, 
скільки суверенітету слід залишити у національних столицях, аби об’єднана 
Європа залишалася «об’єднаною в розмаїтті». Яскравий приклад такої дискусії — 
останні заяви лідера британської опозиції Девіда Камеруна, який звинуватив 
лейбористський уряд у передачі Брюсселю неприпустимо великої частини 
британського суверенітету, так би мовити, через чорний хід, оскільки лейбористи 
ратифікували Лісабонський договір у парламенті, не винісши питання на 
всенародний референдум. І Девід Камерун не самотній у своїх побоюваннях та 
пересторогах. Президент Чехії Вацлав Клаус, приміром, заявив на днях, що зі 
вступом у силу Лісабонського договору «Чехія перестане бути суверенною 
державою». 

Але повернімося від географії й історії до питань віри. Патріарх Кирил 
стверджує, що росіяни, українці та білоруси «духовно продовжують залишатися 
одним народом, здебільшого — чадами Руської Православної Церкви». Хочеться 
вірити, що Предстоятель РПЦ не перекручує навмисно статистичні дані, а лише 
має непрофесійних радників, які вірять більше, ніж знають. Соціологія фіксує, що, 
при великій релігійності мешканців України (за різними оцінками, від 75 до 90%), 
кількість прихильників (навіть не вірних) УПЦ?(МП) в Україні становить менше 
19% населення і, фактично, тотожна кількості прихильників УПЦ-КП (без УАПЦ). 

На жаль, це не дивно, оскільки, як стверджує московський першоієрарх, 
«Руська Православна Церква виконує місію серед народів, котрі приймають руську 
духовну та культурну традицію як основу своєї національної ідентичності». Те, що 
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ця (як і будь-яка інша імперська) традиція живилася з культури «корінних» народів, 
і те, що українці були співтворцями чужої (Російської) імперії, не викликає жодних 
сумнівів — так само, як не викликає сумнівів те, що без участі шотландців ніколи б 
не постала імперія Британська. Тому не можна не погодитися з твердженням 
Патріарха Кирила, що «руська культура — це явище, яке не вкладається в кордони 
однієї держави й одного етносу», але воднораз лукаво звучать слова першоієрарха, 
буцімто руська культура «не пов’язана з інтересами однієї держави». 

Для України російська культурна експансія завжди означала прямо 
пропорційну втрату національної ідентичності та національної культури: від 
запровадження обов’язкового звіряння українських церковних книжок, друкованих 
у Києво-Печерській лаврі, з московськими оригіналами, заборони друкувати будь-
які інші книжки 1720 року — через закриття Києво-Могилянської академії 1817 
року, Валуєвський циркуляр 1863-го та Емський указ 1867 року, які оголошували 
українську мову поза законом, — до «розстріляного відродження» і лінгвоциду ХХ 
століття. Тому «нав’язливий страх, що підтримка руської культури може 
зруйнувати місцеву національну культуру», притаманний, за Патріархом, «деяким 
державам колишньої єдиної країни», — лише абсолютно природний рефлекс на 
трагічний історичний досвід, а не ексцеси націоналізму. Навіть дещиці наведених 
прикладів достатньо, аби зрозуміти, наскільки облудно звучать для українського 
вуха слова Кирила про те, що «справжній руській культурі чужий дух ксенофобії та 
шовінізму, а також придушення чужих культур». 

Так само в Російській імперії, а пізніше — в Радянському Союзі, було і з 
релігійною толерантністю — «міжрелігійною злагодою» та «шануванням віри 
інших», про яку каже московський патріарх. Досить згадати позбавлення Київської 
Митрополії будь-якої автономії після її приєднання до РПЦ у другій половині XVII 
ст., насильницьке поглинання частини УАПЦ у 1939— 1941 роках, ліквідацію 
силами МДБ та МВС Української греко-католицької церкви в другій половині 40-х 
років ХХ століття тощо. Доречно згадати у цьому контексті й те, що до 1906 року 
відпадіння від Православ’я було в Російській імперії кримінально караним діянням, 
а «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 року спеціально 
присвячувало відпадінню від віри не мало не багато 15 статей. Про те, як не далі 
ніж століття тому РПЦ «вогнем і мечем» проводила свою місію серед «корінних 
народів», свідчить у своїй чудовій книжці «Из виденного и пережитого. Записки 
русского миссионера» новомученик архімандрит Спиридон (Кисляков). 

Символічно, що у своїй промові патріарх Кирил звеличує 
ізоляціоністський досвід «вірності руській православній традиції» РПЦ закордоном 
і замовчує альтернативний шлях відкритості та свідчення Західному світу про 
істину Православ’я, пов’язаний з іменами таких непересічних постатей, як 
Митрополити Євлогій (Георгієвський) та Антоній (Блум), видатні богослови ХХ 
століття прот. Георгій Флоровський та Володимир Лоський, подвижники преп. 
Сілуан Афонський та Архімандрит Софроній (Сахаров). Хоча навряд чи мають 
дивувати такі акценти предстоятеля РПЦ: з його промови однозначно випливає, що 
«Русская идеология» Архієпископа Серафима (Соболєва) набагато ближча його 

серцю за «Видеть Бога как Он есть» Архімандрита Софронія (Сахарова) чи 
«Мистическое богословие Восточной Церкви» Володимира Лоського. 

Дивним в устах Патріарха також видається аргумент про спільність сонму 
святих як обґрунтування потреби «зберігати єдність Руської Церкви» та вочевидь 
«руського світу». Звичайно, для будь-якого православного немислимо 
«протиставити» преп. Сергія Радонезького і св. рівноапостольного князя 
Володимира. Але не менш абсурдно протиставляти святителя Миколая 
Мирлікійського чудотворця і Святителя Філарета (Дроздова) чи святу 
великомученицю Катерину і блаженну Ксенію Петербурзьку. Проте із цього 
жодним чином не випливає, що Єгипет (де подвизалася великомучениця) чи 
турецька Анталія (на території якої містяться рештки міста Мир, столиці античної 
Лікії) належать до «руського світу». 

Можна ще довго розбирати промову Патріарха, але в тому наразі немає 
потреби. Вона апріорі не призначена для аналітичного аналізу — в неї «можно 
только верить». До того ж місцями первосвятитель РПЦ був доволі відвертий. 
Підсумовуючи свій виступ, він каже: «Незалежні держави, що існують на обширах 
історичної Русі й усвідомлюють свою спільну цивілізаційну приналежність, могли 
б продовжувати разом зводити руський світ як свій спільний наднаціональний 
проект. Це означало б, що країна відносить себе до Руського світу, якщо в ній 
використовують російську мову як мову міжнаціонального спілкування, 
розвивається російська культура, а також зберігаються спільна історична пам’ять та 
єдині цінності суспільного будівництва». 

Для України участь у такому «наднаціональному проекті» означає лише 
одне — завершення проекту «незалежна Україна» як такого. У принципі, попри 
кількаразове згадування України та української мови, лідер РПЦ напевно вірить, 
що існування української нації — це якесь історичне непорозуміння, а тому, 
свідомо чи несвідомо, видає себе, говорячи про «народ Русі» в однині. Ба більше, 
Патріарх Кирил, наводячи у своїй промові перелік закордонних парафій РПЦ, 
прямо дає зрозуміти, що Україна — «не закордон». Також «нічтоже сумняшеся» 
московський першоієрарх приписує Україну до країн з «домінуючою російською 
культурою». І нехай нікого не вводять у оману гра понять «російський» та 
«руський» у патріаршому виступі. Як він сам обмовився, орієнтація на «руські 
цінності» має безпосереднім наслідком створення «великої Росії». 

І останнє. Що спонукало 16-го Патріарха Московського і всієї Русі 
виступити з такою контраверсійною промовою, яка відверто провокує розкол в 
Українській Православній Церкві, оскільки ставить її вірних перед вибором: або 
ставати «руським», або шукати іншу конфесію для задоволення своїх «релігійних 
потреб»? Страх! Після розпаду СРСР населення Росії тане найшвидшими темпами 
в Європі. Якщо ж не брати до уваги російських мусульман, які традиційно мають 
багатодітні сім’ї, то падіння кількості православних в РФ стає просто 
приголомшливим. Зокрема це справжній вирок ефективності місіонерської 
діяльності РПЦ, яка вже понад 15 років неподільно панує на просторах найбільшої 
країни світу. Не називаючи справжніх причин, Патріарх відверто артикулює свої 
фобії: «Самотужки навіть найбільші країни Руського світу [читай — Росія] не 
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зможуть відстояти свої духовні, культурні, цивілізаційні інтереси у світі, що 
глобалізується». 

Але чи захоче Україна (а також Білорусь та Молдова) поставляти 
«православну біомасу» для відтворення чи бодай збереження «великої Росії»? І чи 
встоїть після таких одкровень свого предстоятеля УПЦ, яка досі була найменш 
націоналістичною церквою в Україні і цим приваблювала до себе мільйони вірних? 
Принаймні ті, хто шукав і шукає у Церкві Царства небесного, а не руського світу, 
мають багату поживу для роздумів та молитов. 
 
 

*** 
 
 

ПАТРІАРХ ДАВ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ 
ОДИН З НАЙПОТУЖНІШИХ РЕІНТЕГРАЦІЙНИХ ПОСИЛІВ ЗА ВСЮ 

ІСТОРІЮ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
 
 
Інтерв’ю з Віктором ЄЛЕНСЬКИМ, док.філос.наук, 
релігієзнавцем, публіцистом, членом експертної ради РІСУ 
 
— Як Ви оцінюєте візит Патріарха Кирила у контексті 
суспільних процесів в Україні? 
 
— Наразі мені невідомі результати опитувань громадської 
думки щодо патріаршого візиту, але, очевидно, Патріарх 
дав українському суспільству один з найпотужніших 
реінтеграційних посилів за всю історію незалежної України. 
Він наполегливо закликає українців переглянути свій 
історичний вибір й імпліцитно пропонує їм таку логіку 
міркувань. Ви – історичний центр східноєвропейської 
православної цивілізації, «руського міра», ви зробили визначний внесок у 
формування російської імперської ідентичності, Велика імперія (Російська й 
Радянська) – це ваша імперія. Якщо ви про це згадаєте і прилучитися до її 
відтворення на новому, суголосному ХХІ столітті рівні – ви перетворитеся, 
говорячи словами Патріарха, з «ведомых на ведущих». Разом ми протистоятимемо 
Заходові, який для вас є чужим, уособлює гріх, споживацтво (і, додають дотепники, 
– годинники Breguet). Права людини, людська гідність, демократичні процедури 
тощо – пустопорожня балаканина, спрямована на те, щоби звести нас з світлого 
шляху здійснення нашої місії на манівці, які ведуть до підкорення Заходом. 
 
Попит на такі ідеологеми в Україні є і візит Патріарха об’єктивно спричинився до 
мобілізації їхніх прихильників. 

 
— Пане Вікторе, ці політичні гасла, як для українського вуха, чомусь не 
здаються такими, тобто політичними, для представників Московського 
Патріархату, які говорять про ці промови, де звучали такі ідеї, як про 
душпастирські або такі, що торкаються актуальних соціальних проблем? 
Чому існує така розбіжність у трактуваннях? 
 
— Тому, що Патріарх наміцно вбудував тему загальнослов’янської православної 
єдності у, сказати б, душпастирський «порядок денний». За великим рахунком, він 
замінив християнство геополітикою і далеко не завжди цю підміну можна легко 
розрізнити «з голосу». Ця підміна стала очевидною, тим не менше, коли Патріарх 
Кирило виступав перед слухачами Київських духовних шкіл у Трапезному храмі 
Києво-Печерської Лаври. Там, думаю, багато хто з сумлінних семінаристів почув 
таке, що докорінно вирізняється від того, чому їх вчили дотепер. 
 
— Але наскільки загал віруючих УПЦ (МП) може зауважити цю різницю або 
підміну? І якщо зауважать, то чи варто від них очікувати реакції і якої саме 
на це? 
 
— Очевидно, велика кількість православних – вірних УПЦ (МП) – цієї підміни не 
помітила. Але ті, хто мають богословську або навіть історичну освіту, не помітити 
цього не могли. Йдеться, по суті справи, про ґрунтовну ревізію православного 
розуміння устрою видимої Церкви. І при цьому Патріарх дуже і дуже довільно 
оперує як церковним правом, так і історичними фактами. Чому, питає він, влада 
Московського Патріарха має поширюватися на, у даному випадку, Україну? Тому, 
що ця влада є наддержавною. І посилається при цьому на пентархію – принцип 
головування у нерозділеній Церкві п’яти стародавніх патріархатів, який склався у V 
ст. Але чому тоді Москва через 11 століть порушила цей принцип і вийшла з-під 
підпорядкування Царгорода? Зараз Патріарх такі дії називає «не просто відмовою 
від історії, відмовою від Передання»! Чи він вважає, що питання юрисдикції 
Московського Патріархату над тією чи іншою територією належать до серцевини 
Православного вчення? А коли він говорить, що православні України не мають 
права на самоочолювану Церкву тому тільки, що їхня столиця занадто дорогий 
символ також для росіян – це хіба не геополітика? 
 
Думаю, що богослови не могли не помітити, що владика протиставляє Руську 
Церкву вже не тільки Православ’ю грецької традиції, але й Православ’ю в Румунії, 
Болгарії, Сербії. Патріарх дає зрозуміти, що патріархати, «прив’язані до 
національних держав», менш поважні, ніж Московський Патріархат, який його 
очолюватель наділяє наднаціональним статусом. Посилання на 
Константинопольський Собор 1872 р., котрий засудив єресь етнофелітизму, має 
надати словам Патріарха остаточного авторитету. Однак, Собор засудив «племенні 
відмінності і народний розбрат у Христовій Церкві», а не створення автокефальних 
Церков. 



50                                           51 
 
Принагідно зазначу дві речі. Московський Патріархат ще 20 років тому у своєму 
офіційному органі наголошував, що «…осуждение церковной организации по 
национальному признаку, вынесенное на Константинопольском Соборе 1872 г., 
имеет местное значение. Православная Полнота не восприняла решений этого 
Собора». А, по друге, через сім років після Собору 1872 р. Константинопольський 
Патріарх Йоаким ІІІ писав у своїй Грамоті, що хоча єдине тіло Христа і є Церквою 
Божою на землі, нічого не заважало, щоби встановився поділ  Церкви на місцеві, 
незалежні одна від одної. І тому, враховуючи, що Сербія здобула політичну 
незалежність, писав він, хай Церква Сербського князівства буде канонічно 
самостійною. Патріарх Кирило не може цього не знати – так вчили і так вчать у 
духовних школах його Церкви. Спроба вивищити Руську Церкву над іншими, 
відмовити Церквам країн, які здобули незалежність, у праві мати власні Помісні 
Церкви, «закріпачення» України як одвічного елементу милого Патріархові 
геополітичного конструкту до самоусвідомлення Православ’я не має жодного 
відношення. Це — політика.  А щодо менш глобальної політики, політики 
поточної, то протодіакон Кураєв не забарився нам пояснити, що, мовляв, слово 
Патріарха, його статус, ім’я, мали вплинути на громадську думку, а ця громадська 
думка має вплинути на результати майбутніх виборів. Це ще раз до питання про 
пастирське і політичне у візиті. 
 
— Але так не говорять в середовищі РПЦ, 
які і в значній частині УПЦ (МП). 
Натомість останнім часом у цьому 
середовищі знову прозвучала зовсім 
незрозуміла думка, що автокефалія — це 
майже єресь. І антиавтокефальна 
пропаганда саме у такому дусі активно 
багато років поширюється по єпархіях 
УПЦ. Достатньо переглянути єпархіальні 
чи парафіяльні видання, щоби у цьому 
переконатися. Навіщо таке „запудрування” мізків, якщо це очевидно не 
канонічні думки? 
 
— Риторика з приводу автокефалії, починаючи з 1992 р., змінювалася. І хоча 1996 
р. Архиєрейський собор УПЦ МП зняв питання про автокефалію з порядку 
денного, все ж таки дотепер консолідована позиція УПЦ МП з цього приводу 
виглядала таким чином. Автокефалія – можлива, може бути проголошена 
винятково в канонічний спосіб, слугувати користі Церкви; автокефалію мають 
одностайно підтримати миряни, клір, ченці й черниці та єпископат. Поки ж 
стосовно автокефалії існують серйозні суперечності, вона здатна лише внести 
розкол – цього разу у середовищі УПЦ (МП). Така постановка питання певною 
хоча і не задовольняла всіх в УПЦ, але сприймалася як компроміс. 

 
Тепер ситуація змінюється – питання автокефалії не відсувається на перспективу, 
хай і невизначену, а рішуче й жорстко закривається. Україна — частина спільного 
цивілізаційного простору і як частина не повинна мати автокефальної Церкви; 
навіть більше, цей простір має дедалі рішучіше консолідовуватися. Це відповідає 
прагненням якоїсь частини вірних УПЦ, але абсолютно дисонує з прагненнями 
інших. Таким чином, замість утримання компромісу утворюється насправді 
глибокий поділ – тим, хто хотів автокефалії прямо оголошують: ваші переваги до 
уваги не беруться і не братимуться. 
 
— А враховуючи, що агітація йшла фактично лише проти автокефалії, то 
можна спрогнозувати, що для багатьох в УПЦ це дійсно негативне явище. 
Пане Вікторе, якщо судити за кількістю учасників і щирістю привітів, то 
відчувалося, що саме на Волині Патріарха Кирила вітала найбільша кількість 
людей і там чекали саме на його душпастирське слово без політичних 
підтекстів. Чим на Вашу думку пояснюється той факт, що ці проукраїнські 
території Волині та Поділля були дійсно відкриті на його слово, яке так і не 
прозвучало жодного разу українською? 
 
— «Антиавтокефалізм» у середовищі УПЦ МП на Правобережжі – це найчастіше 
не символ загальноруської ідентичності, яка відкидає ідентичність українську, а 
елемент конкурентної боротьби з Київським Патріархатом. Це нерідко такий собі 
«побутовий антиавтокефалізм», продукований навіть не послідовною церковною 
свідомістю, що не сприймає спосіб проголошення незалежності від Москви з боку 
УПЦ КП та УАПЦ, а «антиавтокефалізм», зведений на уявленні про 
«несправжність» цих Церков, та на каталогізації виразок й недоліків його 
священноначалля. 
 
Волиняни й подільці – вірні УПЦ (МП) – звісно, прагли почути пастирське слово 
Кирила і хотіли переконатися у тому, що їхній предстоятель – більш духовний, 
більш освічений і менш політично заангажований, ніж владики інших 
Православних Церков. Відомо, що серед тих, хто прийшов слухати Патріарха, були 
і вірні незалежних від Москви українських Православних Церков. Знов таки, наразі 
важко говорити, як саме сприйняли Патріарха і перші, і другі, і як може 
позначитися цей візит на внутрішньоправославних відносинах у краї. Дійсність 
майже завжди виявляється більш складною й вигадливою, ніж це намагаються 
донести до нас найпалкіші апологети і найсуворіші критики кожної зі сторін.  
 
— Після візиту прозвучала така думка, що Патріарх Кирил не проти також 
стати митрополитом Київським, щоби таким чином показати тісніший 
зв’язок Москви з Києвом і подати це як його право спадкоємність київського 
престолу. Чи це може означати, що УПЦ втратить статус митрополії і 
опиниться знову у ситуації, яка була на початку ХVІІІ ст., коли цар Петро 
ліквідовував ознаки окремішності українських земель? 
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— Статут РПЦ та Статут про управління УПЦ теоретично не виключають такої 
можливості. Окрім тієї, що предстоятель УПЦ обирається пожиттєво і Київська 
кафедра наразі не є вакантною. Спостерігаючи за кроками Патріарха Кирила, 
повністю виключати, що він за певних обставин міг би обрати такий екзотичний 
спосіб ліквідації «вольностей» УПЦ, як Ви припускаєте, не наважусь. Але все, як і 
у всьому іншому, що стосується Православ’я в Україні, вирішально залежить від 
самих українців, у цьому випадку – архиєреїв УПЦ, котрі самі обирають 
митрополита Київського. 
 
— Як на вашу думку, чи дійсно візит патріарха може вплинути на зближення 
представників різних Православних Церков в Україні? І чи така його 
геополітична заангажованість не спонукатиме частину православних в 
Україні знову звертати в погляд Фанару? 
 
— Очевидно, візит сприятиме поляризації в УПЦ (МП), замороженню офіційного 
діалогу між нею й незалежними Церквами (причому, скидається, в Москві не 
зацікавлені навіть у поглиненні УПЦ КП та УАПЦ – бо таку «українську масу» 
асимілювати точно не вдасться). Але неофіційне зближення між певними 
середовищами цілком може відбутися. Причому, не тільки тими, які ставлять на 
перше місце український патріотизм, а й тими, де завжди пам’ятають, що 
православ’я – це передовсім християнство, а не філософія цивілізаційного 
протистояння, де мають смак до церковної історії, візантології, богослов’я. 
 
Що ж до сподівань на Константинополь, то вони не вмерли. З тією екклезіологією, 
що її продемонстрував під час візиту Московський Патріархат і яка, судячи з 
усього, може досягти свого «розквіту» у процесі підготовки до Святого й Великого 
Собору Православної Церкви, конфлікт не лише з Константинополем, але й з 
іншими Помісними Православними Церквами є неуникненним. Зрозуміло, що 
Українській Церкві випадало б вибудувати своє місце в Православній Повноті із 
загальноправославного консенсусу, а не з конфлікту. І тут, звісно, найважливішим 
є внутрішньоукраїнський консенсус – і православний, і цивілізаційний. Тобто, 
дивитися в бік Царгороду – це добре, але важливіше подивитися один на одного. 
 
— Дякую за цікаву розмову! 

 Розмовляв Тарас Антошевський, 
Київ-Львів, 7 серпня 2009 року  

 
 

*** 
 
 

Юрій ЧОРНОМОРЕЦЬ, 
кандидат філософських наук, 

 доцент 
 

«РУССКИЙ МИР» ПАТРІАРХА КИРИЛА  
 
Коли створювався Радянський Союз і у 

більшовицькій партії розгорнулася дискусія між 
Леніним і Сталіним про устрій цієї держави. Сталін 
виступав за утворення унітарної держави, а Ленін – 
союзу самостійних республік. В дійсності, обидва 
діячі творили імперію. Але Сталін чесно хотів 
записати в конституції, що республіки є 
автономіями Російської Федерації, а Ленін 
лицемірно говорив про необхідність показного 
Союзу республік. З точки зору букви переміг 
Ленін, але по суті Радянський Союз став таки 
унітарною державою, в якій самостійність 
республік була виключно пропагандистським 
трюком. Щоб прихилити на свій бік симпатії 
іноземців, керівництво СРСР дозволяло  в обмеженій кількості мистецтво 
«національне за формою й соціалістичне за змістом». До суті соціалізму належав 
інтернаціоналізм та вчення про російську як мову міжнаціонального спілкування. 
Додаткової «святості» цій мові надавав той факт, що нею розмовляв сам пророк.  
«Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин», - писав 
В.Маяковський. 

Внаслідок  існування в Радянському Союзі українці втратили мільйони 
людей (не будемо рахувати скільки саме): убитими, померлими від голоду, 
русифікованими. Зрештою, в Радянському Союзі, цій цивілізації, «где, - як тоді 
співали, - так вольно дышет человек», гинули представники всіх національностей. 
Але українці зазнали чомусь особливо великих втрат. Так, при всіх катаклізмах 
число росіян у 1939 році по відношенню до 1931 року було 141 %. Число українців 
– 100 %. Тобто українці народжувалися, росли, але їх вирубали в явно більшій 
пропорції, ніж росіян. 

Але на початку утворення СРСР «добрий» Ленін обіцяв збереження всіх 
прав і розквіт народів та сварив «поганого» Сталіна за його прямодушність. І зараз 
Патріарх Кирилл, як добрий батько закликає до «єдиного руського світу» і сварить 
якихось анонімних росіян, що „нетворчо‖ підходять до вирішення відповідального 
завдання. Саме про це прозвучала доповідь новітнього церковно-політичного 
ідеолога на «III Ассамблее Русского мира». 
 

Вчення про органічну єдність чотирьох народів 
Патріарх критикує неназваних ним «сталіних», що бачать ядром 

«Русского мира» лише Росію. В це ядро, на його думку,  вже сьогодні входять не 
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лише Росія, а й Україна, Білорусія і Молдова. Така єдність чотирьох країн є 
органічною. Тобто кордони між країнами є штучними, в дійсності ці країни 
являють собою єдиний організм – «Руський мир». Звідки таке бачення? Із 
православної віри? Ні. Згідно із вченням Церкви, з тією ж соціальною концепцією, 
держави — це штучні утворення. Це лише Данилевські і Шпенглери вчили про те, 
що держави виростають як природні організми. Це Лев Гумільов вчив, що кожен 
народ чи спілка народів (суперетнос, цивілізація) є окремим видом у межах 
людства. Згідно ж із вченням Церкви, всі люди є одного виду,  бо ж вони від Адама 
і Єви всі однаково походять. Немає різних видів людей. Тому всі утворення 
національні є штучними. Патріарх же раптом заявляє про те, що він відкрив нову 
теологічну істину. Є особливі народи – народи «Русского мира». Ті люди, що 
належать до них – це особливий різновид людей. Вони не святіші за інших, але 
вони є органічною єдністю і цінності у них є найкращі, найвеличніші. 

Цікаво, що Церква завжди осмислювала себе як нове людство. Не нова 
цивілізація, а нове людство. Не окремі нові народи, а єдиний новий народ. А тут 
раптом – «Русский мир». І Руська Церква. Виявляється Христос спеціально для 
органічної природної єдності росіян, українців, білорусів і молдаван, заснував 
спеціальну надприродну органічну єдність – Руську Православну Церкву. Вона, 
звісно ж, має спільних святих, які не чужі росіянам, українцям, молдаванам і 
білорусам, але хто ж скаже що вони рідні для греків чи арабів? Той же Паїсій 
Величковський, Володимир Великий, Олександр Невський, Сергій Радонежський і 
Єфросинія Полоцька – ну які ж вони всеправославні святі? Вони є спільними 
тільки для Руського світу! 

Важливо, що у цієї органічної єдності чотирьох народів є свій загальний 
простір, свої канонічні кордони. В межах цього простору – особливий духовний 
світ. Сюди  будь-яким іншим заходити зі своїми культурними досягненнями не 
можна – це гріх глобалізації, порушення природної рівноваги, переписування 
історії, і взагалі „покушениє на святая святых‖. А от коли «Русский мир» 
розповсюджує свій вплив аж до окраїн землі – то добра ознака духовного 
відродження. Бо ж Руський світ – територія добра, а не-Руський світ – територія 
гріховної глобалізації. І розповсюдити свій вплив за межі Руського світу – це 
необхідність. Так само як не впустити зло на власну канонічну і природну 
територію. 

 
Від чотирьох до одного 

Патріарх критикує неназваних «сталіних» за те, що вони не визнають 
існування окремих української, білоруської і молдавської мов. Вони є, їх треба 
розвивати, поряд із російською. Бо це ж частини загальноросійської мови! Таким 
чином, від визнання чотирьох відразу відбувається перехід до одного. Оскільки 
молдавська мова якась дуже далека до російської, а білоруська ледь жива, то ясно, 
що турбує Патріарха мова українська. Це вона підняла голову на стратегічно 
важливій території «Русского мира». Це в країні Київської купелі на сьогодні 
українська мова є державною і страшно сказати – мовою міжнаціонального 
спілкування! Згідно із прийнятим ще до розвалу Союзу в 1990 році (при повному 

пануванні комуністів!) закону про мови. І все неподобство ще й намагаються 
українці втілити в життя. Звичайно ж треба відновити історичну справедливість. 
Україну треба оголосити країною «Русского мира», а в кожній із країн цього самого 
світу мовою міжнаціонального спілкування може й повинна бути російська. 

Той же глибокий теологічний прийом повторюється і з культурою. 
Патріарх критикує апологетів винятково російської культури. Треба ж розвивати 
всі культури народів «Русского мира», бо вони приносили і принесуть свої 
багатства до загальноросійської скарбниці. 

Росіяни також завжди виключно бережно ставилися до віри своєї та 
інших. Коли ліквідовувалася Грузинська автокефалія чи Київська автономія – то то 
було виключно бережне ставлення до цих народів. Коли розстрілювалась 
українська інтелігенція на Соловках – то то було ну дуже бережне ставлення до 
української культури. Коли була заборона друкувати українською до 1906 року – то 
то було природне для росіян бережне ставлення до українців. Отож, коли українці 
говорять: як там із автокефалією? То чують: ми вас бережемо, бо ви ж не готові, ви 
ж малі діти, між собою можете почубитися. Краще із нами залишайтеся, будемо 
вас берегти в братських обіймах. Коли українці говорять: а як же пропаганда в 
Церкві російського націоналізму? Так це ж дорослі і цікаві концепції, Тихони 
Шевкунови і Кирили Флорови мають право голосу. Зараз ми їх по ордену ще 
повісимо, за бережне ставлення до всього українського у межах відновлюваної 
імперії. Слухайте їх, бо то ж ваші духовні вчителі! 
 

Маленька паралель 
Свого часу голова уряду Радянської України початку 20-х м.ст Християн 

Раковський приймав активну участь в дебатах про Конституцію Радянського 
Союзу, боровся за кожне слово. Після прийняття цієї Конституції в грудні 1922 
року товариш Сталін сказав: написане можете здати в архів, а тепер буде боротьба 
за партійну дисципліну і чистка партійних рядів. Саме тоді Християн Раковський 
зрозумів: «Усе пропало!» 

Сьогодні велика кількість вірних УПЦ схожі на того бідного Раковського. 
Вони тлумачать слова Патріарха в прийнятному для себе сенсі. Є ж в цих словах 
позитив! Він же кращий за Клімента Берію, той би закрутив гайки відразу! 
Патріарх  же тільки про спільну історію, а вона була ж; ну і що з того, що повинен 
бути тільки один – спільний – погляд на історію? 

І все стара безплідна гра. Не треба вірити в доброго Леніна, коли в 
кожному абзаці цих листопадових тез виринає обличчя вусатового прибічника 
унітаризму. Це б то Сталіна. 

Єдина Церква, централізована і позбавлена натяків на соборність. Єдина 
державність – без кордонів і без демократії (бо то західна хвороба, що підточує 
органічну і монолітну єдність народу). Єдина мова – без будь-яких там претензій на 
самостійний розвиток. Єдина культура, яка вся належить «матушке России», 
незалежно від того, хто ж ті культурні скарби творив. 

Залишається запитати у Патріарха: а де ж тут християнство?  
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Як християнство перетворити на язичництво 

Християнство – це спілкування із живим Богом. Христос реально 
прийшов в історію, заснував власну Церкву. Він приходить до віруючих на кожній 
Євхаристії. І зустріч з Ним – це і суд, і спасіння. Зустріч із Тим, Хто висунув великі 
моральні вимоги: обігрій, нагодуй, полюби, повтішай. Здійснити те, що говорить 
Христос, важко. Як же обігріти, коли весь такий зайнятий? Як же втішати, то 
будеш сам весь стомлений? Як же кормити, коли не вистачає на новий 
швейцарський годинник? Як же любити, коли він ворог? 

Щоб знищити радикальність християнства, щоб забути про вимоги 
Христа, треба зробити фокус. Християнство треба перетворити на вчення про 
цінності. Заявити – ці цінності суспільство повинно втілити в життя, а я буду при 
цьому менеджером із втілення. 

Відомий філософ Мартін Гайдеґер так і сказав про причину «смерті 
християнства»: замість того, щоб жити в присутності Бога, люди почали жити під 
знаком ідей. І ці ідеї – найкращі цінності, які нібито дав Бог. Головне, що люди 
проміняли самого Бога на цінності, про які заявив – вони в основі релігії, культури, 
цивілізації. І ця орієнтація на цінності швидко привела до забуття Бога. А цінності 
ставили все менш величними і релігійними. На місце цінностей людина скоро 
поставила себе, народ, націю, кров, загальне благополуччя, рівність, ну і все що 
завгодно. 

Сьогодні замість проповіді Бога Патріарх Кирил провідує високі цінності 
«Русского мира».. В цій проповіді вже кожен другий звук фальшивий, бо від 
рівності народів «Русского мира», Патріарх переходить до загальноросійського. Із 
історії вже відомо чим закінчуються такі розмови: великими трагедіями для 
народів. 
І ось якби Патріарх Кирил проповідував велику Україну і український світ – то й 
тоді  по суті нічого б не змінилося. Бо тут головне – це системна помилка. Замість 
Христа, Живого Бога, нам пропонують поклонитися ідолу: Руській Церкві, 
Руському Світу, Руській культурі. Але ідоли – завжди ідоли. Навіть якщо вони не з 
дерева і срібла. 

 
Матеріал взято з РІСУ 

 
 

*** 
 
 

В. НОВОДВОРСКАЯ О МОСКОВСКОМ ПАТРИАРХАТЕ 
 
"Портал–Credo.Ru": Валерия Ильинична, закончился 2009 год. Какие 

события религиозной жизни прошедшего года Вы, как Председатель партии 
«Демократический союз» отметили бы? Известно, что Вы православная, и нас 
особенно интересует Ваша оценка первого года патриаршества Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

 
Валерия Новодворская: Я христианка, но 

поведение РПЦ МП вообще и Патриарха Кирилла в 
частности заставило меня забиться в общину Якова 
Кротова, который находится под омофором Патриарха 
Варфоломея не от хорошей жизни. Просто христианин 
не может быть причастным к тому официальному 
капищу, которое в России называется Русской 
Православной Церковью, к такому примитивному 
идеологическому надзору, новому идеологическому 
отделу ЦК партии "Единая Россия".Патриарх Кирилл 
продолжил эту традицию, которая вынуждает людей 
принимать католичество или протестантизм или идти 
куда-нибудь в общину к отцу Глебу Якунину – 
лучшему, может быть, священнику Русской Православной Церкви, который семь 
лет за это отсидел, пока нынешний и предыдущие Патриархи и весь этот синклит 
работали на КГБ и имели клички. Так они его не только в служении запретили, но 
еще и от Церкви отлучили! История с Толстым повторяется. 

Я уж не считаю обычных благословений чекисткой хунте, в которых и 
Патриарх Кирилл не отказывал. Был фильм "Царь" о митрополите Филиппе 
(Колычеве), который царю Ивану Грозному отказал в благословении. Наш 
Патриарх ни Медведеву, ни Путину в благословении не откажет, хотя на их 
совести грузинская кампания, политзаключенные и всѐ остальное. 

Я скажу, что не сделал Патриарх Кирилл. Для начала не уничтожил мойку 
для автомашин под храмом Христа Спасителя. У нас под храмом Христа 
Спасителя машины моют! Я знаю очень многих людей, которые въезжали за эту 
мойку на своей иномарке христианами, а выезжали из неѐ атеистами. У них в 
голове не укладывается, как это возможно. Я такого прецедента в других странах 
не знаю. Это возможно только в России. 

Затем Патриарх Кирилл прогулялся в Украину. Надо отдать должное 
президенту Ющенко, который - действительно христианин и который ограждал его 
от демонстраций, манифестаций, негодования, хотя он там делал невесть что! 
Кирилл нашел место, где сказать, что Сталин лучше Гитлера! Это неприлично - 
демонстративно поехать в Украину, хотя всем известно, что там есть Украинская 
Церковь Киевского патриархата, Украинская Автокефальная Церковь, Греко-
Католическая Церковь. Вообще, "нас там не стояло". Украина как-то без нас 
обходится. Зачем Московскому патриарху демонстрировать там такую публичную 
религиозную рознь?! Кстати, наша община Якова Кротова во имя сошествия 
Святого Духа на апостолов подчиняется владыке Харьковскому Игорю 
(Исиченко). Итак, я принадлежу к иной конфессии, чем Патриарх Кирилл. Христа 
никогда не будет там, где есть религиозные преследования…. Наша религиозная 
жизнь - на уровне КГБ и святейшей инквизиции. 

Россия – не христианская страна. Настоящие христиане у нас по-
прежнему сидят в катакомбах, в подполье. Никто вопреки РПЦ МП даже 
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часовенки не может построить. Отец Яков служит на своей собственной квартире, 
потому что ничего иного купить не разрешают. Всех приличных священников из 
храмов выгоняют и загоняют куда-нибудь в псковские болота, как отца Виктора 
Смирнова, который когда-то меня крестил. Его, тоже бывшего политзаключенного, 
загнали под Псков, в болота, чтобы никто его не видел. Россия является 
христианской страной, никак не в большей степени, чем Испания во времена 
святейшей инквизиции. 

Надо бы Рождество отмечать со всем цивилизованным миром, а то опять 
мы не как все. Вторая мировая война для всех закончилась 8 мая, а для нас почему-
то 9 мая. Рождество все нормальные люди отмечают 25 декабря. Весь мир идет не в 
ногу – мы одни в ногу. Это более чем нелепо. Нужно присоединиться к 
цивилизованному человечеству. Так было бы гораздо лучше. Благодаря Патриарху 
Кириллу и прочим Патриархам я так ни разу в жизни не участвовала в крестном 
ходе. Своей часовенки, вокруг которой можно было обойти, у нас нет. Слава Богу, 
по 5-му каналу из Петербурга покажут Богослужение из Казанского собора. Там 
хотя бы Путина с Медведевым не будет. А то у нас очень интересно транслируют 
службы: главным образом показывают Медведева и прочих, которые стоят как 
самые главные на этом событии, и дальше уже смотреть не хочется. 

Еще одна маленькая деталь – какая религиозная жизнь возможна в стране, 
где не отлучают и не запрещают священников, призывающих причислить Сталина 
к лику святых? Таких не запрещают в служении и не отлучают, а вот отца Глеба 
отлучили. Вот и думайте: какая после этого мы христианская страна? 

Боюсь, что всѐ это приведет к тому эффекту, к которому пришли в 
октябре 1917 года. Тогда перекормили Законом Божиим, тогда, по словам 
Владимира Соловьева, Церковь надела государственный мундир и взяла 
государственный меч, и Россия стала уделом не Христа, а Ксеркса, а отлучение 
Толстого полностью поссорило Церковь и интеллигенцию. Вот поэтому и 
посшибали потом кресты, поэтому мало кто защищал религию, потому что 
пастыри вели себя не должным образом. Поэтому у нас так легко это и прошло. В 
Польше, небось, коммунисты тоже бы хотели так сделать, но ведь ничего не 
получилось – Костѐл был великой силой, с которой надо было считаться. И в Литве 
не получилось. И в Грузии не получилось, несмотря ни на каких коммунистов. 
Почему же получилось в России? А из-за этих милейших особенностей 
официальной православной Церкви. И она их сохранила и приумножила в наше 
время. Почему Патриарх не занимается вопросом захоронения Ленина? 
Уничтожением красных звезд на кремле и Мавзолея Ленина? Вот бы ему чем надо 
заниматься! Почему он не настаивает, не требует? Почему не накладывает на 
государство, которое этого не делает, интердикт? А потому, что это 
идеологический отдел и собственной воли у них нет. Беседовал  

 
Владимир Ойвин, 

"Портал-Credo.Ru" 
 

*** 

РПЦ ОДЕРЖАВЛЕНА: УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ 
 

У британському виданні «Таблет» (thetablet.co.uk) було опубліковано 
інтерв’ю з митрополитом Іоаном Зізіуласом, відомим православним богословом, 
ієрархом Константинопольського Патріархату. Владика Іоан — «живий класик» 
сучасного богослов’я, широкознаний у християнському світі, справжній науковець, 
який звик до точних та виважених формулювань і жорсткої дисципліни думки. 
Отже, публічна критика Російської Церкви від ієрарха такого інтелектуального 
рівня та впливу — це непересічна подія. 

У своєму інтерв’ю владика Іоан розмірковує про проблему націоналізму в 
автокефальних православних Церквах. На думку митрополита Іоанна, націоналізм 
«не є частиною історичної структури» Православної церкви: він виник у XIX 
столітті, коли «в автокефальних Церквах розвинулися дуже сильні зв’язки з 
поняттям нації», яке стало частиною західного менталітету. Як приклади Церков, 
що потерпають сьогодні від націоналізму, владика Іоан наводить Балкани та Росію. 
При цьо му, зауважує Зізіулас, якщо на Балканах небезпека націоналізму 
зменшується у зв’язку з процесами євроінтеграції, то в Росії «все ще існує дуже 
тісна співпраця між церквою та державою, і це створює проблеми». 

Православна Церква в Росії стає заручницею Російської держави. І це вже 
помітно у світі. Помітно настільки, що відомий ієрарх нехтує правилами 
дипломатичного етикету і публічно, хоч і в делікатній формі, ставить 
богословський діагноз: «націоналізм». 

Грецькі богослови вже неодноразово висловлювали заклопотаність 
сучасним станом Російської Церкви, зокрема властивими їй сьогодні 
імперіалістичною свідомістю та ізоляціонізмом. Схожу позицію займає відомий 
грецький православний богослов Христос Яннарас. Він звинувачує Москву, яка 
протиставляє себе Константинополю як «Третій Рим», у тому, що вона мислить 
суто секулярними критеріями — кількісною перевагою, політичною міццю, 
національними інтересами. Спроби відродження Російської Церкви у XIX столітті 
потонули у вирі революції, вважає Яннарас. Втім, навіть після розвалу СРСР 
«Московський Патріархат продовжує нести хрест більшовицького режиму». З 
одного боку, в Росії спостерігається відродження благочестя російського народу. З 
іншого — правляча ієрархія «явно підпорядковується міркуванням політичної 
доцільності, що диктується партійною бюрократією». У цій ситуації, вважає 
Яннарас, претензія Москви на лідерство у православному світі «створює небезпеку 
підпорядкування помісних церков інтересам, які диктує режим, що уневолив 
Російську Церкву» («Істина та єдність Церкви». М., 2006). 

Церкву, назву якої традиційно перекладають українською як «Руська», 
дедалі частіше називають «Російською». Останнім часом у ній простежуються 
тенденції до ізоляції та підміни універсалістських цінностей національними 
пріоритетами. Багатонаціональну de facto Церкву роблять Церквою одного етносу. 
Церкву, половина парафій якої міститься в Україні, de facto роблять державною 
Церквою Російської Федерації. 
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Ми вжили дієслово «роблять», що передбачає примусовість. Однак хто 

«робить» сьогодні Руську Православну Церкву російською й одержавленою? 
Влада? Власна ієрархія? Історичні обставини? Кожна з цих відповідей не є 
помилковою. Історичні обставини справді склалися таким чином, що Росія знову 
протистоїть Заходу. Влада справді поставила перед РПЦ завдання наповнити 
ідеологічний вакуум та ідейно виправдати протистояння. Власна ієрархія справді 
зважила на історичні обставини та замовлення влади і дала згоду на одержавлення. 
Таким чином, у сучасній Росії Православну Церкву цілком можна було би 
іменувати РПЦ (о) – Російська Православна Церква (одержавлена). Така конфесія 
має добрі перспективи в путінській Росії і певні перспективи залишитися в Росії, 
що залишиться після Путіна. 

Однак половина парафій цієї конфесії міститься в Україні, де сьогодні 
панує цілком інша історична та культурна ситуація. Тоді як Росія намагається стати 
євразійською імперією, Україна сподівається увійти до Євросоюзу. Отже, те, що є 
«добрим», «виправданим» та «корисним», з погляду російської держави, 
суспільства та ієрархії, не є таким в Україні. Російський «наднаціоналізм» тут 
бачиться небезпечним. Ностальгія за СРСР — підозрілою. «Надконсерватизм» 
Російської Церкви — свідченням обмеженості. 

Україна — не Росія, твердить назва книжзки екс-президента. Додамо, що 
Українська Православна Церква — не Російська. Чим довше Україна існує у 
форматі незалежної дер жави, тим виразнішим постає факт, що український 
менталітет відмінний від російського не лише в політичній та культурній площині, 
а й у площині церковній. Коли ми спробуємо проаналізувати образ церковного 
життя в сучасних Росії й Україні, то побачимо, що у кліриків та вірних сьогодні 
формуються відмінні психологічні установки. Обрядовірство, боротьба проти 
ідентифікаційних кодів та Заходу, хресні ходи і портрети останнього російського 
імператора, схильні до повноти священики з засаленим волоссям та неохайними 
бородами, запнуті хустинками літні жінки, що заповнюють більшість храмів. 
Здавалося б, картина пострадянського православ’я однакова і для Росії, і для 
України, більшість православних парафій якої перебуває у канонічній 
підпорядкованості Патріарху Московському… 

Однак варто вдуматися в реалії сьогоднішнього церковного життя в Росії й 
Україні, і стане зрозуміло, що український православний менталітет сьогодні таки 
відмінний від російського. І річ не лише в історично властивих українцям 
терпимості та демократизмі церковного життя. Російська ієрархія та вірні бажають 
бути частиною держави. Що ж стосується України, то тут ця спокуса значно 
слабша. По-перше, православних конфесій три, а це не дає одній із них остаточно 
стати «державною». По-друге, випробування останніх десятиліть допомогли 
українським Церквам усвідомити свою окремішність від держави і 
самодостатність. Крім того, союз між Церквою та державою в Росії й Україні 
приводить до різних наслідків. У сучасній Росії Церква підпорядковується головній 
лінії сучасної («єдиної» і «справедливої») Росії — відтворенню російської імперії. 
А в Україні результатом такого неформального союзу може стати узгоджена 
політика, спрямована на отримання повної канонічної незалежності (автокефалії) і 

об’єднання розпорошеного по різних православних церквах Українського 
Православ’я. Погодьтеся, навіть враховуючи неминучі ризики такого союзу, друге 
завдання набагато шляхетніше. Одна річ – навести лад у власному домі, а інша — 
намагатися загарбати чужий. 

РПЦ сьогодні вирішує власні «внутрішньоросійські» зав дання. І чим 
глибше ця Церква занурюється у російську дер жавну політику, тим більша 
дистанція пролягає між нею та Українською Православною Церквою «усіх 
патріархатів». Звернімося лише до двох символічних подій — благословення 
«ядерного щита» Росії та оприлюднення з трибуни Всесвітнього російського 
народного собору (читай — РПЦ) «Російської доктрини». Спочатку про 
вересневий молебень у Храмі Христа Спасителя на честь ювілею «ядерного щита» 
Росії. Російське суспільство вже дало оцінку цьому аспектові «православно-
атомної» справи. За три дні після події в російськомовному сегменті блогів 
з’явилося понад 20.000 згадок про молебень на честь ювілею «ядерного щита» 
Росії. Абсолютна більшість їх висловлюють нерозуміння, розчарування та 
обурення діями Патріархії. Погодьтеся, за три дні — це чимало… Втім, нас 
цікавить «міжнародний» аспект справи. Коли Московська Патріархія погодилася 
на таке освячення і зробила це у форматі символічної дії, вона забула про Україну і 
зрадила «незалежну в управлінні» УПЦ. Українському суспільству було 
продемонстровано, що Церква, на чолі якої стоїть патріарх Алексій II, — це Церква 
однієї держави й одного етносу. Адже ядерна зброя є «ядерним щитом» лише для 
громадян Росії. Для решти це — зброя, що потенційно може бути використана 
проти їхнього народу та їхньої держави. І коли першоієрарх Церкви, до якої ви 
належите, умовно кажучи, «благословляє» ядерну зброю, що потенційно може 
бути використана проти ваших країни та народу, – вам може спасти на думку, чи не 
варто переглянути свої конфесійні пріоритети. 

Тепер про ідеологію, що надихнула авторів цього «молитовно-атомного» 
заходу — «Русская доктрина», який претендує стати новим ідеологічним 
катехізисом Росії. Доктрина — це близько 800 сторінок, укладених великим 
колективом авторів, більшість яких досі не була відома, перебуваючи на маргінесі 
суспільно-політичного життя. Крім того, мова, якою написано «доктрину», 
скидається на мову священних заклинань, а не наукового аналізу. Отже, звернімо 
увагу лише на її символічні твердження. Росія — це Третій Рим і центр світу, або 
«система крокв, що підтримують склепіння над усіма народами світу». Це — тип 
«правильної» імперії, що є «виключною дер жавою», «історичним шедевром, яким 
може пишатися нація». Щезнення СРСР, який було «вбито ножем у спину», є 
одним із «найжахливіших злочинів світової історії». РПЦ — єдина традиційна 
структура Росії, яка не піддалася розчленуванню і докладає величезних зусиль до 
збереження цієї єдності. Згадується в тезах «доктрини» і правильна форма 
російського націоналізму: природно властивий росіянам «терпимий, але достатньо 
впертий націоналізм». Відповідно, Росію може врятувати союз держави та Церкви, 
союз націоналізму та Православ’я, особлива актуальність якого для сучасної Росії, 
на думку її «доктринерів», полягає у «функції підтримки національної 
ідентичності». «Необхідне відновлення символіки ідентичності, а «вірність 
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православ’ю» сьогодні можна розцінювати як знак вірності самій нації». Російська 
нація, російська Церква, російська ідентичність. Що ж стосується України, то вона 
авторами цього «благословенного» РПЦ документу розуміється лише як територія. 
Територія колишньої та майбутньої (відверни Боже!) Російської імперії. 

А тепер увага. «Російська док трина» — це документ, що розроблений 
групою маргінальних авторів із середовища російських ура-патріотів. Він набув 
скандального розголосу лише завдяки Російській Православній Церкві. Адже 
доктрину обговорювали і схвалювали на спеціальних «соборних слуханнях» у 
рамках «Всесвітнього російського народного собору» (голова «собору» — 
Патріарх Московсь кий). А проходили ці слухання не деінде, як у Відділі зовнішніх 
церковних зв’язків Московського Патріархату. 

Насамкінець дозволимо собі дві цитати. Перша з них належить 
митрополиту Кирилу, який є сьогодні «прем’єр-міністром» РПЦ. «Позитивний бік 
російської доктрини полягає в тому, що вона кладе традиційні фундаментальні 
цінності в основу модернізації Росії» (http://www.rusdoctrina.ru/index.php?subject= 
6&o=69). 

А ось слова одного з розробників цього проекту, Єгора Холмогорова: 
«Путін пов’язав Православ’я із внутрішньою безпекою країни, а ядерну зброю — з 
її зовнішньою безпекою зов сім не випадково. Це комплексний «російський 
захист» для оборони від бісів і для оборони від людей, яких найчастіше навчають ті 
ж біси. Атомне Православ’я — це не просто стратегія майбутнього. Це 
есхатологічна стратегія Росії на весь час історії цього світу, якщо ми, росіяни, 
хочемо зберегти своє буття на весь час цієї історії, а не піти з її сцени передчасно» 
(зі статті під символічною назвою «Атомне Православ’я»). 

Абревіатура «РПЦ» раніше розшифровувалася як «Руська Православна 
Церква». Малося на увазі, що ця Церква має багатонаціональний характер і 
об’єднує вірних на території колишньої Київської Русі. Втім, ця назва мало кого 
вводила в оману. Світ і Україна мали нагоду дізнатися, що цю абревіатуру 
необхідно читати як «Російська Православна Церква». Якщо до цієї абревіатури 
додати літеру «о» (одержавлена) (що de facto вже трапилося), перспективи цієї 
конфесії в Україні стають цілком примарними. Руська Православна Церква могла б 
існувати в Україні без якихось проблем. Російська Православна Церква теж має 
певні шанси на виживання. Однак у РПЦ (о) є лише одна українська перспектива 
— рано чи пізно розділитися на дві церковні юрисдикції: канонічно незалежну від 
Московського Патріарха Українську Православну Церкву та Екзархат 
Московського Патріархату, пастирським завданням якого буде опіка найбільшої 
національної меншини в Україні. 

 
Олеся ЗОРЯ, 

Дзеркало тижня, № 37 (666) 6-12 жовтня 2007 
 
 

*** 
 

П'ЯТЬ РОКІВ „БОЛІСНОГО ПОНТИФІКАТУ” 
 

Центральний друкований орган Святого Престолу часопис L'Osservatore 
Romano (№6, 2010р.) опублікував статтю „Папа й інтелектуал‖, присвячену 
п'ятиріччю понтифікату Бенедикта ХVI, обраного 19 квітня 2005 р. на високий пост 
глави Католицької Церкви, намісника апостола Петра.  

Оцінюючи папське служіння кардинала Йозефа Ратцінгера, префекта 
Конгрегації віровчення, автор статті Аляйн Басанцон насамперед зазначає, що Іван 
Павло ІІ, папа поляк, який був обдарованим сильною особистістю і незвичайною 
харизмою, у своїй мудрості й покірності прагнув мати біля себе людину великого 
розуму, вихованої в німецькій культурі, який отримав повнішу, ніж він сам, 
класичну освіту. 

Йозеф Ратцінгер, Herr Doktor Professor, характеризується як „найліпше 
підготовлений сторож віри, отриманої від апостолів‖. Відтак, на думку автора 
статті, Іван Павло ІІ залишив церкву в добрій кондиції. Була надія, що „Церкві 
насамперед потрібні спокій і рефлексія‖, і ніхто інший не був придатний до 
створення такої аури для її майбутнього, ніж Бенедикт ХVI. Перші його кроки й 
рішення засвідчили, яким буде дух його понтифікату. Саме обрання Йозефом 
Ратцінгером папсього імені Бенедикт вказувало на його спорідненість з мудрим 
папою Бенедиктом ХV, який намагався покласти край Першій світовій війні; а 
також з Бенедиктом ХIV, папою освіти, світлого у мисленні і з щироким 
горизонтом у діяннях; зрештою, ця спорідненність мала витоковий зв'язок зі св. 
Бенедиктом, отцем і засновником Європи. 

Перша енцикліка Бенедикта ХVI ―Deus caritas est‖ („Бог є любов‖) 
грунтувалася на ясній дефініції понять: ерос, християнська агапа і філіа у 
стародавніх, змішання яких є типовим для нашого часу. Папа все ж не засудив 
Ероса, який є джерелом всілякого життя, лише поставив його на властиве місце, 
тобто на службу Дружбі й Любові.  

Друга енцикліка „Spe Salvi‖ („Спасенні надією‖) вказувала на слушність 
розрізнення між чеснотою надії і тим, чого в раціональний спосіб можна 
сподіватися, тобто виявила фальшиві утопічні та революційні сподівання. Бенедикт 
ХVI постійно турбувався про ясність і точність у судженнях і висловлюваннях, 
оскільки вважав, що найбільшою небезпекою є релятивізм (відносність знань і 
суджень), який знаходить сприятливий грунт у сучасному демократичному 
суспільстві: будь-яка організована група може подати як правдиву свою точку зору 
тільки для того, що це є її думка, без необхідності раціонального її обгрунтування. 
У релігійній сфері відповідником релятивізму вважається «туманний гуманізм, 
наставлений вороже до догматичних тверджень, оскільки вони створюють 
розмежування і породжують конфлікти». 

Твердо стоячи на цих методологічних засадах, Бенедикт ХVI, як 
підкреслюється в цій статті, поставив перед собою надто розлоге завдання – 
повернення інтелектові властивого йому місця в церкві. Реформація, Французька 
революція, комунізм, нацизм стали драматичним потрясінням, що загрожувало 
самому існуванню церкви. За цих умов не було можливості на спокійний біг 
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мислення, на глибокі рефлексії. Бенедикт ХVI зрозумів нагальну неохідність 
реконструкції адміністративної структури Курії, стан якої від часів Тредентського 
собору не змінювався, хоча ІІ Ватиканський собод намагався її удосконалити. 

Як і його попередники, Бенедикт ХVI відданий справі екуменізму. Він з 
великим задоволенням вітав досягнення порозуміння з лютеранськими 
спільнотами. Проте у відносинах з православ'ям триває застій, хоча в будь-який 
спосіб не можна не погодитися з тим, що Православні церкви ділить від Римської 
церкви та ж сама віра, перефразовуючи прислів'я, як Англію і Америку розділяє та 
ж сама мова. Ще надто рано давати оцінку досягнутим результатам на шляху 
зближення з англіканами. З іншого боку, Папа намагався встановити добрі 
відносини з нехристиянськими релігіями. Саме в цей час гостро постає проблема 
ісламу. 

Відтак, на просторі п'яти років свого понтифікату це був перший гострий і 
несподіваний випадок для Бенедикт ХVI. Його лекцію в Регенсбурському 
університеті, як зазначає автор статті, була „мудрою, поміркованою, 
доброзичливою‖, проте вона викликала бурхливу реакцію, виставляючи на 
небеспеку останні християнськи церкви, які мають статус Dhimmi. Виявилася 
також несвідомість гуманітарних діячів, які не можуть погодитися з тим, що ―іслам 
відділяє від їх туманного християнства грунтовна різниця‖. Зрозуміло, якщо 
таємниця боговтілення, відкуплення і Святої Трійці вважаються не істотними і без 
значення, то що ж тод стоїть на перешкоді, щоб іслам визнати варіантом единої 
релігії для всіх? Ця перебільшена реакція виявила передусім драматичне незнання 
духовенством і вірними природи ісламу як релігії і, без сумніву, також власної 
релігії, оскільки не можна зрозуміти іншої, якщо немає розуміння своєї. 

Другий несподіваний випадок для понтифікату Бенедикта ХVI відбувся 
дещо на нижчому рівні. Багаточисельні і давні факти педофілії були несподівано 
виявлено і роздмухано медійною бурею. Католицькому духовенству закидається, 
що воно намагалося замовчати й приховати їх безспірність, і часто так бувало, як 
зазначає автор статті. 

У зв'язку з цим прикрим для понтифікату Бенедикта ХVI явищем у статті 
зроблено два застереження. По-перше, у минулому півстолітті змінився список 
діянь, які громадською думкою характеризувалися як злочинні. І право до цього 
пристосувалося. У сексуальній сфері багато діянь, які раніше дуже суворо 
каралися, вже є дозволені, подекуди навіть апробовані. Тягар вини, яка тепар 
вибачається повністю, був перенесений на педофілію – останній заборонений акт у 
цій сфері. По-друге, важливим для Церкви пунктом спостереження є зневага Бога, а 
гріх для Церкви є поняттям, що відрізняється від злочину. Церква не виправдовує 
злочинів, залишаючи за суддею покарання за них, однак оцінка гріха належить до 
повноважень Церкви і підлягає її юрисдикції. Церква має владу розгрішувати або 
не розгрішувати. 

Церква, як підкреслюється, знає і стверджує насамперед, що людина є 
грішною. Нагадує у всіх своїх молитвах, що ця риса відноситься до ідентичності 
людини. І навіть люди, які обрали духовний стан, не відрізняються від інших і не є 
задля цього кращими ніж інших. Також є горделиві, хтиві, розв'язні, гнівні, завжди 

грішні. І цьому не допомогають ні своєчасне психологічне чи лікарське 
обстеження. 

І в цей час велетенський медійний вереск, як вважає автор статті поєднує 
справи і діяння, які не мають нічого спільного між собою: одруження священиків, 
посвячення женатих чоловіків і т.д. – проблеми рішуче різні. Ці голоси свідчать про 
ненависть до християнства і також про падіння авторитету Католицької церкви і 
довіри до неї. Папі довелося нести тягар цього замаху. Його понтифікат після п'яти 
років видається болісним. 

Стаття в L'Osservatore Romano завершується таким висновком. Іван Павло 
ІІ боровся зі страшним політичним режимом – комунізмом і мав підтримку 
суспільства, всього людства. Проти Бенедикта ХVI виступає загал сучасного 
суспільства, яке сформувалося під час кризи у 60-тих роках минулого століття з 
новою моральністю і новою релігійністю. Ситуація, в якій знаходиться нинішній 
папа, подібна до тієї, в якій був папа Павло VI, коли після ІІ Ватиканського собору 
йому довелося протистояти тому, що він назвав „самознищенням‖ Церкви. На цей 
раз це є самознищення всього суспільства, природи і розуму. Слава понтифікату 
Бенедикта ХVI захмарна. Навпаки, це є слава мучеництва. 
 

Професор П. ЯРОЦЬКИЙ 
 
 

*** 
 
 

БІЛЬ ЗА ДОЛЮ УКРАЇНИ 
 

Редакція Часопису одержала лист Володимира Аршинова з Кременчука. 
Шановний Володимир висловлює в ньому своє бачення нинішнього стану в 
суспільному житті Україні, вболіває за її майбуття і водночас висловлює свою 
стурбованість тією байдужістю, яку виявляють протестантські церкви України 
до наявного. Редакція не стала сама відповідати пану Володимиру. Видрукувавши 
тут його лист, ми сподіваємося одержати міркування щодо його змісту наших 
читачів, а насамперед – від протестантських спільнот, які, на думку дописувача, 
знаходяться в «історичній сплячці».  

 
«Вельмишановний пане Анатолію! Пише вам передплатник і вдячний 

читач із Кременчука. Дякую, пане професоре, за цікаву і об′єктивну інформацію, 
яка постійно знаходиться на сторінках „Релігійної панорами‖!. Дуже дякую за 
Вашу високопатріотичну позицію із суспільно важливих питань. Кожна стаття у 
„Релігійній панорамі‖ є цінною для формування українського світогляду та 
зміцнення його завдяки знанням про Україну, закордонний світ і місце релігії в 
житті людей. 

Але мене зараз непокоїть доля України. Нещодавно усю повноту влади 
захопив україножерливий криміналітет, ворожий до всього духовно-культурного!!! 
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Мораль зникає як поняття, через високі ціни та безробіття людям дають пряму 
дорогу до могили, студентам без хабарів викладачі-„янушисти‖ нахабно не 
виставляють оцінки на екзаменаційних сесіях (як наслідок виключення з ВИШів), у 
молоді вкрадено майбутнє... За такої ситуації люди шукають порятунку. Хто – в 
еміграції, хто – в бандитизмі, хто – в релігії. І тут починається найцікавіше. Із точки 
зору християнського богослов′я, проголошений Президент Янукович, незаконна 
(неконституційна) коаліція та т. зв. Кабмін – це нечестивці, слуги сатани, 
порушники Божого Закону. Але... Багаточисельні релігійні організації України (як 
православні, так і протестантські) вустами своїх „пасторів‖ навчають парафіян, що 
треба коритися будь-якій владі, яка б не була. Коритися навіть грабіжникам, 
гвалтівникам, убивцям!!! У протестантських церквах закликають молитися за цю 
нову-стару владу, кажучи, що вона – від Бога! Блюзнірство! Нахабство! 
Проституція! І неповага до Біблії!  

 „Лев ричучій і ведмідь ненажеливий – це безбожний володар над людьми 
убогими. Володар, позбавлений розуму, тисне дошкульно (Приповіді 28:15-16). Це 
ж про Україну та Януковича – Азарова!... 

Попередження. А справжня влада з її обов′язками – це „володар – Божий 
слуга, тобі на добро... месник у гніві злочинцеві‖ (до Римлян 13:4). Духовна людина 
і захисник народу від злочинців, месник!!!! 

 Судячи з усього, антиукраїнську владу (мафію, сатаністів, масонів) 
підтримують антиукраїнські церкви. Але скажіть, будь ласка, вельмишановний 
пане професоре, чи є в Україні справжні християни? Чи є справжні протестанти – 
революціонери, як Лютер і тодішні лютерани, як республіканець Жан Кальвін і 
кальвіністи? 

 Успішні та справді народні повстання у Нідерландах та Англії робили 
саме кальвіністи. Високодуховні люди, патріоти, нескорені воїни!!! А де наші 
сучасні бійці – Лицарі Духу, Лицарі Віри? 

 У праці професора Національного університету „Києво-Могилянська 
Академія‖ Сергія Головащенка „Історія християнства‖ (К. „Либідь‖, 1999. - С.272) 
сказано про кальвінізм: „...підтримував, організації, що мали на меті здійснення 
освітянської справи, піднесення політичної економічної духовної культури 
населення Західної України, його національної свідомості. Найактивніше 
співпрацювали харизмати з товариством „Просвіта‖. Вони проводили 
філантропічні акції, роботу серед молоді, займалися просвітництвом, 
місіонерством». 

 Отже, я хочу запитати, чи є в Україні національно свідомі протестантські 
церкви? Можливо, лютеранські, пресвітеріанські, реформаторські? Чи є у нас 
спадкоємці ідей соціального християнства (захист протестанськими церквами прав 
робітників від безчинств капіталістів)? Чи є порядні люди-християни, які 
працюють на Україну??? І як з ними мені зв′язатися??? 

 Дуже дякую Вам!!! Слава – Україні!» 
26.05.2010 

Володимир Аршинов, 24 роки 
 місто Кременчук 

ВІДПОВІДІ НА ЛИСТИ 
 
 
 
 

ПАСКВИЛЬ ВЛАДИМИРА МАТВЕЕВА 
НА ПРОФЕССОРА КОЛОДНОГО: 
ПРОВЕРКА НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ 

 
На моем столе лежит два 

документа. Один, слева, – распечатка письма 
некоторого господина Владимира Матвеева, 
о котором известно только то, что он 
представляется советником председателя 
Госкомрелигии. При встрече на одном  
мероприятии я подумал, что этот человек – 
жертва какой-нибудь неорелигии, настолько 
его поведение было экстравагантно. Но это 
не важно. Вклад в науку – ноль. Авторитет в 
религиозных кругах – отсутствует. Итак, перед нами – просто Владимир Матвеев, 
почему-то считающий себя экспертом, советником и верующим УПЦ МП. Ни с 
первого, ни со второго взгляда – не похож. Не на эксперта, ни на советника, ни на 
православного верующего. На том самом круглом столе он так нападал на 
ведущую, что мужчины уже хотели вступится даже физически. При этом всех 
присутствующих он обвинил сразу и том, что они подались евреям-масонам, и в 
том, что они антисемиты. Присутствующих было много, в том числе чиновники, 
уважаемые политологи, священники той самой УПЦ МП. В общем, это надо 
видеть один раз и все становится понятным. Но все-таки – письмо. Оно критично и 
даже гиперкритично. В нем обвиняется профессор Анатолий Колодный и все 
украинское религиеведение. Почитаем письмо, сравнив с той книжечкой которая 
лежит на другом конце моего стола, справа. Книжка приметная: «Релігійне 
сьогодення України. Роздуми, оцінки і прогнози професора Анатолія Колодного». 
Книжка, кстати, издана еще во времена Ющенко. Почему это важно тоже, станет 
ясно ниже. 

Итак, проф. Колодный обвиняется в ксенофобии и русофобии. Автор 
попросит "оперативно разобраться в фактически антиукраинской подрывной 
деятельности руководителей отделения религиоведения Института философии 
НАН Украины, которое стало за последние годы одним из центров 
распространения межнациональной и межконфессиональной вражды на научно-
практическом уровне". Значит, в книге это должно быть. Читаем. Удивительно, но 
факт: критикуется больше всего украинская элита, ее деятельность и 
бездеятельность. Критикуются религиозные деятели Украины – гораздо больше, 
чем россияне. Но вся критика никак не подпадает ни под ксенофобию, ни под 
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русофобию. Скорее профессора Колодного можно было бы уличить в излишней 
самокритичности, свойственной всем украинцам. 

Кстати, что такое «распространения межнациональной и 
межконфессиональной вражды на научно-практическом уровне»? И как это 
русофобия и ксенофобия могут быть видами антиукраинской подрывной 
деятельности? В общем, что-то не то с рациональностью у автора письма. 

Читаем, однако, второй пункт обвинения Матвеева. Проф. Колодный и его 
отделение «в последнее время поддерживали оранжевый режим, филаретовщину, 
разного рода религиозные секты, в своих выступлениях и публикациях поносили 
вначале премьера Виктора Януковича, а сегодня - президента Украины Виктора 
Януковича, Украинскую православную церковь МП". Какой стиль! У меня дома 
большой архив, есть в нем газеты 1937 и начала 1950-х. Очень напоминает! Но 
даже в те годы не настолько разучились писать, чтобы могло родиться такое: с 
подачи профессора Колодного государство «оказывало вредоносное давление» на 
УПЦ МП. «Вредоносным» давление не бывает… Но вернемся с процедуре 
проверки. Открываем книгу. И тут же натыкаемся на критику не только УПЦ МП, 
но и УПЦ КП, УАПЦ. Критика систематична и последовательна. Вывод стоит 
привести полностью: «Мені, як українцю до глибини душі, прикро визнавати, що 
ми не маємо в своєму домі жодної власне Української Православної Церкви. 
Перехід на українську мову в богослужінні ще не робить її такою. За своєю 
структурою діючі Православні Церкви є віддзеркаленням Московського 
Патріархату з його жорсткою монархічною формою правління, а відтак 
зневаженням притаманних Українському Православ’ю рисами соборноправності і 
демократизму, з його зневагою до всього іншого, всупереч відкритості і народності 
Українського Православ’я, із слугуванням обрядами і календарем російсько-
православної спільноти». Итак, где поддержка филаретовщины? Критикуются ВСЕ 
православные Церкви Украины. Критикуются с одинаковых методологических и 
идеологических позиций. Никакого предпочтения, никакого послабления. 

Перелистываем книгу дальше. Ищем «поношения на Виктора Януковича» 
и «поддержку оранжевого режима». Однако, критики Янковича нет. И вместо 
поддержки оранжевых встречаемся с систематической критикой Виктора Ющенко, 
который назван четырежды предателем (стр. 276). Блок «Наша Украина» названо 
«неолигархичним» (стр. 275). Никаких иллюзий насчет политики в религиозной 
сфере, которая характеризуется провальной и хаотичной. 

Во всем хочется присоединиться к профессору Колодному. Критика 
православных Церквей конструктивна. Требования к ним просты: соответствие 
евангельским идеалам (кто против этого?); патриотизм; укоренненость в 
украинской традиции (в том числе традиции терпимости и толерантности). Хотите 
доказать, что критерии за которыми профессор Колодный критикует недостатки 
современного православия в Украине неверны? Тогда прийдется отменить 
Евангелие, социальные концепции, опровергнуть сотни книг церковных историков 
и сотни книг самих религиеведов. Если Владимир Матвеев сделает такой подвиг, 
то тогда и будет о чем поговорить. Критика в книге профессора Колодного и 
Президента Ющенко, и «Нашей Украины», и даже всего национально-

патриотического крыла украинского политикума – предельно правильная и 
деловая. Критерий простой: по плодам их узнаете их. А плоды горьки. Согласно с 
выводом профессора Колодного пять лет правления Ющенко удалили Украину от 
утверждения украинской идентичности. И такой вывод не одного профессора 
Колодного, а многих политологов и философов. Надо только уметь читать…  

Складываем письмо. И с грустью бросаем в корзину. Но электронный 
вариант сохраним. В папке «Безграмотность». Есть у меня такая папочка на 
компьютере для мнений людей, которые страшно далеки от науки, но думают, что 
во всем разбираться можно просто так. Научившись говорить, считают себя 
учеными, а научившись писать - экспертами… И главное свойство их – осуждать, 
осуждать, осуждать. Религиевед ли Колодный? Блажен ли Блаженнейший? Любит 
ли Янукович Россию? Вечная витренковщина, приписывающая себя сегодня 
почему-то к Партии Регионов. Однако, нужны ли этой Партии такие витренко в 
своих рядах? Ведь того и гляди, напишут везде такие же письма и про Президента 
Виктора Януковича, и про Николая Азарова. Думаю, не далее как к осени 
Владимир Матвеев займется критикой и Президента, и Премьер-министра. 
Обвинив их сразу и в украинском буржуазном национализме, и в русском 
шовинизме, и в том, что продались глобальному еврейскому капиталу, и 
одновременно стали антисемитами. Течение его мышления явно направляется в 
этом направлении. 

Но во всяком случае: проверка обвинений письма Владимира Матвеева, 
проведенная по книжке профессора Анатолия Колодного показала: автор письма 
мягко говоря не прав. Кроме праведного гнева (праведного ли?) надо еще что-то 
иметь в запасе: правду и честность как минимум. 
 

25 червня 2010 
Блог Юрія Чорноморця 

(Матеріал взято з РІСУ) 
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РЕЛІГІЙНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ* 

 
 
 
 
ЧЕРНІГІВЩИНА РЕЛІГІЙНА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ** 
 
З давніх дохристиянських часів жителі Чернігівщини були язичниками, 

поклонялися силам природи, пов’язуючи своє життя з Божою всеприсутністю.  
Після хрещення Володимиром Києва, Чернігів - друге місто Київської Русі, де 
християнство у вигляді православ’я стало домінуючою релігією, а язичницький 
період поступово відійшов у минуле. За свідченнями літописця Нестора, князь 
Володимир створив у Києві митрополію, а в Чернігові в 992 році – єпархію. 
Першим Чернігівським єпископом був Неофіт, який прибув на Русь із Греції разом 
з першим Київським митрополитом Михаїлом. 

До 1118 року Чернігівська єпархія включала 
значні території сучасних Орловської, Калузької, 
Курської, Тульської, Рязанської, Володимирської, 
Московської, Смоленської областей Росії та частину 
Могильовської області Білорусі. Християнська віра в 
Чернігові, як і в Києві, була спочатку прийнята князем 
і його дружинниками, а за ними охрестили й простий 
люд. В урочищі Святому поблизу Чернігова є озеро, в 
якому, за переказами, чернігівці й були охрещені. З 
Чернігова християнство почало поширюватися по всій 
сіверянській землі. Перший християнський 
Чернігівський князь Мстислав (за літописом) «почав 
ставити церкви… і людей до хрещення приводити по 
всіх містах і селах». 

Домонгольський період існування Чернігівської єпархії ознаменувався 
встановленням особливих духовних традицій церковного життя. На сіверянщині 
втіленням духовних ідеалів були численні святі чернігівської землі, які прагнули й 
власного спасіння, й спасіння всього народу. Головним їх ідеалом було праведне 
життя. 

Ще за князя Мстислава, на початку 30-х років ХІ ст., на кілька років 
раніше закладин Софії Київської у Чернігові почалося спорудження найдавнішого 
православного кам’яного храму Київської Русі – Спасо-Преображенського собору. 

                                            
* 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 – В.М.МОЛОЧКО – начальник відділу у справах релігій 
Чернігівської облдержадміністрації. 

Саме храми древнього Чернігова і сіверянської землі були тими осередками 
духовного життя, через які церква впливала на моральне життя народу.  

Велика в цьому зв’язку й роль православних монастирів у чернігівському 
краї. Аскетичне життя насельників, їхня просвітницька та господарська діяльність 
справляли значний вплив на давньоруську чернігівську спільноту. Погляд на 
чернецтво як на ідеал високоморального, істинно християнського життя сприяв 
його поширенню в межах єпархії. Великою пошаною у чернігівських християн 
користувалися монастирі особливо в тяжкі часи. Започаткував чернече життя на  
сіверянській землі преподобний Антоній Печерський (родом з м. Любеча, 
Чернігівщина), який на прохання чернігівського князя Святослава переїхав з Києва 
до Чернігова, де на Болдиних горах викопав собі печеру й поселився в ній. Слава 
про преподобного, який стяжав її «не златом, а сльозами, постом і молитвою», 
швидко поширилася в довколишніх місцях. Князь Святослав, з великої шани до 
преподобного, вибудував біля печери церкву в ім’я святого пророка Іллі та 
монастир.  

Проте православ’я на Чернігівщині розвивалося в непростих соціально-
політичних умовах. У ХV столітті на Чернігівщину 
проникає католицизм, у ХVІ - греко-католицизм. З 
1618 року Чернігівщина потрапляє під владу Польщі. 
Православна церква опиняється в скрутному 
становищі, що викликало закономірний протест 
православного населення Чернігівщини, яке в ХVII 
столітті активно включилося у національно-визвольну 
боротьбу проти національного, релігійного і 
соціального гніту. 1649 року життя єпархії 
відновилося. З цього часу її історія пов’язується з 
іменами таких діячів православної церкви та 
вітчизняної культури як Лазар Баранович, Іоаникій 
Галятовський, Димитрій Ростовський (Данило 
Туптало). 

Чернігівська єпархія за часів Лазаря Барановича (кінець ХVІІ – початок 
ХVІІІ століття) стала для російських царів, патріархів, Синоду своєрідним 
полігоном в Україні щодо маніпулювання церковними структурами та 
духовенством (За матеріалами «Історії релігії в Україні» в 10-ти томах.- Т.3). 

На кінець ХVIIІ століття припадає святительське служіння архиєпископа 
Чернігівського Феодосія Углицького. 

Внаслідок реформ, проведених патріархом Никоном у Російській 
Православній Церкві в ХVІІ столітті, не прийнятих частиною віруючих, на 
Чернігівщині поселяються втікачі з Росії - старообрядці. В кінці ХІХ століття сюди 
проникають протестанти. 

На думку митрополита Чернігівського і Ніжинського Антонія (1926-2003 
рр.) до початку ХХ століття розвиток церковного життя на Чернігівщині проходив 
під знаком зміцнення соборної самосвідомості православних. У містах Ніжині, 
Борзні, Глухові виникли знамениті церковні братства, що стали опорними 
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пунктами суспільно-релігійної боротьби, осередками літературно-богословської 
полеміки. Вони організовували школи, відкривали друкарні, видавали книжки.  

Після революції 1917 року Декретом про свободу совісті церкву було 
відокремлено від держави, а школу від церкви. Церква втратила всі привілеї 
державної релігії. Проповідується войовничий атеїзм, релігійні організації, чимало 
священиків зазнають утисків і переслідувань, руйнуються храми й монастирі. 

Із здобуттям Україною незалежності починається відродження релігійного 
життя в області. Сьогодні продовжується еволюційний розвиток релігійно-
церковного середовища, хоча й не так динамічно, як у попередні роки. Релігійні 
організації, особливо УПЦ МП, зміцнюють свою матеріально-технічну базу, 
розбудовують структури, формують кадри. Триває процес повернення релігійним 
організаціям майна, свого часу незаконно вилученого у них.  

Зростає і розширюється інституційна мережа релігійних об’єднань. Все 
більш реальним результатом релігійної свободи стає поліконфесійність.  

На сьогодні в області зареєстровано 885 релігійних організацій, з яких 858 
- громади 27-ми конфесій, течій і напрямків. 44 релігійні організації функціонують 
поза реєстрацією. Діє 10 православних монастирів; 2 християнські місії; 3 духовні 
навчальні заклади, 148 недільних шкіл. У церквах душпастирську роботу 
здійснюють 730 священнослужителів. Будується 32 культові споруди 8-ми 
конфесій, 23 культові споруди реставруються. 

В області нараховується 49 колишніх культових споруд, що 
використовуються не за призначенням. На 10 з них претендують релігійні 
організації. Безпроблемних об’єктів для передачі не залишилося і передача кожної 
з 10-ти культових споруд і можлива тільки при відповідному фінансуванні 
Кабінетом Міністрів України будівництва нових приміщень для переведення в них 
діючих соціально-культурних установ.  

Передача у 2006 році розпорядженням голови облдержадміністрації у 
безоплатне користування козацькій релігійній громаді УПЦ КП Катерининської 
церкви у м. Чернігові є яскравим віддзеркаленням глибоких протиріч в 
українському православ’ї. По суті, ситуація, яка створилася навколо даної події, 
стала своєрідним тестом не тільки на толерантність у міжконфесійних відносинах, 
а й на утвердження реального християнства. 

Релігійні організації мають можливості користуватися наявними в області 
засобами масової інформації. Ними зареєстровано 8 періодичних видань 
релігійного характеру, активно використовується радіо, телебачення, у тому числі й 
супутникове, Інтернет. Більшість нерелігійних періодичних видань області мають 
постійні рубрики: „Духовність‖, «Звичаї, обряди, традиції», «З вірою в душі», 
„Першооснови‖, „Дорога до храму‖, «Церковний календар», «Наші свята» та інші. 

Церкви прагнуть домінування в суспільному житті, воцерковлення 
якомога більшої кількості громадян, у тому числі й з метою вирішення своїх 
фінансових питань. Релігійні об’єднання намагаються дедалі більше виконувати 
функції різноманітних суспільних інституцій. Окрім релігійних, здійснюють 
соціальні служіння, беруть активну участь у суспільно-значимих акціях. 
Розвивають і підтримують зв’язки з громадськими і державними структурами.  

Релігійні організації продовжують роботу по створенню церковної 
освітньої системи, домагаються доступу до навчально-виховних процесів у 
державних навчальних закладах, ображаються відмовами їм у цьому. 
Священнослужителі, особливо православні, відвідують освітні заклади у День 
знань та останнього дзвоника, благословляючи учнів і педагогічних працівників 
―на оволодіння знаннями та на співпрацю‖. При цьому має місце пропагандистська 
робота, спрямована проти інших віросповідань. Помітні елементи клерикалізації 
суспільства. Релігійні організації, не маючи змоги працювати в навчальних 
закладах офіційно, з цією метою також створюють громадські та благодійні 
організації з членів своїх громад. 

Чимало релігійних організацій прагнуть проводити релігійно-духовну 
роботу в армійських підрозділах, силових структурах, виправних закладах області. 
Православні священики благословляють на військову службу призовників, солдат 
строкової служби в день прийняття присяги на вірність Україні, 
військовослужбовців збройних сил України та УМВС, освячують техніку у 
військових та міліцейських формуваннях, новобудови.  

Монастирі, які окрім духовної, займаються і господарською діяльністю, 
орендують землю. Зростає кількість паломників до православних святинь краю, а 
місцевих віруючих - до святинь за межами області і країни.  

Протестантські та неорелігійні християнські громади в ході діяльності 
спрямовували свої зусилля на роботу з соціально неблагополучними верствами 
населення, зокрема з алкоголе- та наркозалежними, хворими на ВІЛ-
інфекцію/СНІД, бездомними (реабілітаційна робота), дітьми-сиротами та 
залишеними батьківської опіки, звільненими з місць позбавлення волі. Великий 
досвід у цьому напрямку роботи має «Центр реабілітації та милосердя» ХВЄ, який 
очолює директор О.М.Вересоцький.  

Облдержадміністрація, органи влади на місцях працюють у напрямку 
зміцнення матеріально-технічної бази релігійних течій різних віросповідань та 
створення умов для задоволення їх потреб, особливо в розгортанні соціальної 
діяльності, у здійсненні міжнародних зв’язків. Релігійним громадам, по мірі 
можливостей, надається матеріальна допомога для будівництва і реставрації храмів 
та молитовних будинків, надходить допомога від промислових та 
сільськогосподарських підприємств, приватних підприємців, окремих громадян. 
Єпархіями УПЦ МП та УПЦ КП запрошуються керівники області та інших 
структур на різні церковні заходи і святкові богослужіння, з ними налагоджуються 
дружні стосунки. Забезпечується громадський порядок під час проведення всіх 
релігійних заходів і свят. Керівники та представники релігійних організацій також 
залучаються владними структурами до участі в державницьких та громадських 
заходах. Постійно готуються вітання голів облдержадміністрації та облради з 
великими релігійними святами, які друкуються та оголошуються в ЗМІ.  

Відзначено 1020-річчя хрещення Київської Русі, у якому спільно брали 
участь представники влади і духовенства. Було затверджено плани заходів обласної 
та районних адміністрацій з відзначення річниці. В області було проведено 
тематичні просвітницькі заходи у навчальних закладах, оформлено виставки 
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літератури та релігійної атрибутики. Відбулися хресні ходи віруючих УПЦ МП та 
УПЦ КП, присвячені річниці. У православних храмах проводилися урочисті 
літургії, відбувалися зустрічі священнослужителів із жителями області. 

Активну участь священнослужителі УПЦ МП та УПЦ КП беруть у 
відзначенні річниць Голодоморів. 

Проте все більше постає проблема гармонізації релігійного і світського в 
суспільстві. Діяльність деяких церков не завжди позитивно позначається на 
гуманістичних процесах. Чимала частина населення поверхово орієнтується в 
релігійних питаннях, мало цікавиться їх глибинною сутністю, вважаючи цілком 
достатнім дотримання традицій та культово-обрядових ритуалів.  

Як і в минулі роки відбувається процес несприйняття - як завуальованого, 
так і відкритого - між православними і протестантами, між традиційними 
конфесіями і неорелігіями. Має місце спротив традиційних віросповідань 
протестантсько-неорелігійним місіонерству та євангелізації, виникнення на цьому 
грунті конфліктних ситуацій, які доводиться вже представникам влади 
залагоджувати. Причиною міжконфесійних суперечностей залишається боротьба 
конфесій за розподіл сфер впливу, проблеми в життєдіяльності самих церков, 
поєднання релігійно-церковного чинника з етнічним та політичним. На 
взаємовідносинах між православними громадами в області продовжує позначатися 
проблема протистояння між УПЦ та УПЦ КП на всеукраїнському рівні. 
Актуальним залишається питання створення єдиної помісної православної церкви в 
Україні.  

Багатьма церквами удосконалюється поширення щонайрізноманітнішої 
інформації: релігійної літератури, преси, листівок, аудіо- та відеопродукції, у тому 
числі й виданої закордонними центрами, зміст якої на даний час ніхто не має 
можливості проаналізувати. Водночас послідовники різних релігій погано 
поінформовані один про одного, тобто про сутність, культову практику тієї чи 
іншої релігії. 

Серед деякої частини віруючих формується переконаність у тому, що 
тільки вони є володарями істини, а люди, які відносять себе до інших 
віросповідань, є злом, «загрозою духовності і людству». При цьому мають місце 
прояви нетерпимості, агресивності, образ, в цілому елементарної неповаги до носіїв 
інших світоглядних цінностей. Деякі віруючі схильні до помилкових безграмотних 
тверджень, абсолютно несамокритичних оцінок себе і своєї діяльності, часто-густо 
не хочуть сприймати навіть аргументи Святого Письма. Для багатьох з них 
культова будівля є найбільшою святинею. Зайве говорити про можливий діалог, 
контакти, а тим більше про співпрацю з людьми, які належать до інших 
віросповідань. Загалом їхнє бачення світу і процесів, які в ньому відбуваються , 
обмежене, без урахування багатогранності, багатоманітність світу, який є 
результатом Творення». 

Актуальними залишаються проблеми дотримання принципів 
рівноправності релігій, відокремлення церкви від держави, а школи від церкви, 
необхідності релігієзнавчого просвітництва, гармонізації міжконфесійних відносин, 

утвердження атмосфери толерантності до поглядів, традицій людей різного 
світогляду та конфесійної орієнтації. 

Загалом же релігійні організації стають все більш помітними в 
суспільному житті області. Хоча, за інформацією райдержадміністрацій, як 
правило, вони не мають значного впливу на криміногенну та морально-
психологічну ситуацію в районах. 

Далі коротко нами буде описано історію і сьогодення діючих на 
чернігівських теренах релігійних спільнот різних конфесійних визначеностей. 

 

ПРАВОСЛАВ’Я. Києво-Руська держава, до якої входила й Чернігівщина, 
як християнська країна з’явилася в часи розділення між Східною і Західною 
церквами. Князь Володимир обрав християнство за східною традицією – 
православ’я, тобто візантійський його різновид, тому Константинополь призначав 
на Київську кафедру митрополитів-греків, а Київська митрополія на той час 
входила до складу Константинопольського патріархату. 

Отже, на Чернігівській землі православ’я має більш ніж тисячолітню 
історію. Воно стало перетворюючою силою, яка не тільки створила ідеали, але й 
справила духовно-релігійний вплив на совість та душі наших предків. Православні 
ідеали: святість, аскетизм, співчутлива любов, жертовність та інші виявилися як в 
усній, так і в писемній, а також у матеріальній традиціях, у житіях святих, у 
молитвах, піснях, у побуті, у святах і в буднях. Вони втілені в численних храмах і 
монастирях, стали частиною культури народу. Найкращими виразниками цих 
ідеалів були численні святі, які прагнули не тільки особистого спасіння, а й 
спасіння свого народу. З історією Чернігівщини пов’язані такі широковідомі імена 
християнських подвижників як Антоній Печерський, Микола Святоша, Михаїл і 
Федір Чернігівські, Лазар Баранович, Димитрій Ростовський, Феодосій Углицький, 
Іоанн Максимович, Філарет Гумілевський та інші. 

На сьогодні православ’я представлено в області чотирма церквами: 
Українською Православною Церквою (УПЦ МП), Українською Православною 
Церквою Київського Патріархату (УПЦ КП), Руською Православною 
Старообрядницькою Церквою ( РПСЦ ) та Руською істинно-православною 
церквою (РІПЦ). 

Українська православна церква (УПЦ МП). Православна єпархія на 
теренах Чернігівщини свою історію веде з часів хрещення Русі. В 1686 році вона 
була включена до Церкви Московського Патріархату. До 1990 року входила до 
Екзархату Руської Православної Церкви (РПЦ). У 1990 році Екзархат отримав 
статус особливих відносин у підпорядкуванні Московській Патріархії. У 
Чернігівській області УПЦ МП є найбільш впливовою релігійною організацією, що 
нараховує 537 релігійних громад (парафій), підпорядкованих Чернігівському 
єпархіальному управлінню - 276 громад і Ніжинському єпархіальному управлінню 
- 261 громада. (У 2007 році, відповідно до рішення Синоду УПЦ, з метою 
зміцнення позицій церкви, посилення роботи та впливу на населення, було 
поділено Чернігівську єпархію УПЦ на Чернігівську і Ніжинську). Свідченням 
духовного і господарського розвитку УПЦ МП є 10 монастирів, які відновили свою 
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діяльність за роки незалежності. Кадри священнослужителів з 1989 року готуються 
в Чернігівському духовному училищі регентів-псаломщиків, де щороку навчається 
до 200 слухачів. 

Церква відзначається характерними величними, особливо святковими, 
богослужіннями з участю в них хорів, до яких залучаються виконавці з 
відповідною музичною освітою, хоровим багатоголоссям піснеспівів, зовнішньою 
величчю і внутрішньою красою храмів. Богослужіння в храмах Церкви 
здійснюються церковнослов’янською мовою. 

Чернігівське єпархіальне управління видає щомісячну газету ―Троїцький 
вісник‖ тиражем 3 тис. примірників, де висвітлюється життя єпархії як у контексті 
всієї діяльності Церкви Московської юрисдикції, так і відповідно до регіональних 
особливостей. Обидві православні єпархії області мають сайти в Інтернеті, 
поширюють значну кількість релігійної літератури.Єпархіями також проводиться 
певна благодійницька діяльність: влаштовуються обіди для нуждених, надається 
допомога окремим громадянам, медичним закладам, будинкам престарілих. 

Єпархії цієї православної церкви активно працюють в напрямку зміцнення 
свого впливу у суспільстві, матеріально-технічної бази, кадрового складу, 
встановлення зв’язків з громадськими і державними структурами, воцерковлення 
якомога більшої кількості громадян, переймання функцій деяких суспільних 
інституцій.  

Продовжується подальше налагодження монастирського життя. Не 
зменшується кількість паломників до православних святинь краю, а місцевих 
православних віруючих - до святинь за межами області і країни.  

В УПЦ МП загалом посилюється адміністрування. По суті рядові члени в 
більшості релігійних громад обмежені в правах вирішувати внутрішні питання і 
проблеми. Керівництво знаходиться в руках священиків. 

Як і в минулі роки продовжується процес несприйняття - як 
завуальованого, так і відкритого - між православними і протестантами, між 
традиційними і неорелігіями. Єпархії УПЦ МП домагаються від 
священнослужителів захисту ―своїх канонічних територій‖, результатом чого 
певною мірою є розпалювання релігійної ворожнечі, посилення спротиву 
місіонерству і євангелізації протестантських та нерелігійних громад.  

Продовжється робота щодо вдосконалення церковної освітньої системи, 
шукаються шляхи доступу до навчально-виховних процесів у державних 
навчальних закладах.  

Все частіше священнослужителі УПЦ, що знаходиться в московській 
юрисдикції, освячують різні адміністративні будівлі, виступають із напутніми 
словами перед випускниками різних навчальних закладів та призовниками, 
благословляють їх. 

Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП). 
Як і УПЦ МП, Церква Київського Патріархату вважає початком своєї історії 988 
рік, тобто хрещення України-Руси князем Володимиром. Утворилася в червні 1992 
року на Всеукраїнському православному соборі внаслідок об’єднання частин 
УАПЦ та УПЦ Московської юрисдикції. 

На Чернігівщині єпархія УПЦ КП на сьогодні нараховує 115 релігійних 
громад (парафій), підпорядкованих Чернігівському єпархіальному управлінню. 
Діяльності єпархії УПЦ КП притаманна державницька позиція, помітний вплив її 
священиків на формування національної свідомості. Богослужіння в храмах церкви 
відбуваються українською мовою. Вона відстоює незалежність української 
держави і церкви. 

Продовжує бути актуальним в області для цієї Церкви кадрове питання. В 
області більшість її священнослужителів обслуговують по два, три і більше 
приходів. Зареєстровані три монастирі єпархії УПЦ КП не діють із-за відсутності 
приміщень. 

На запрошення Чернігівського військомату священики єпархії УПЦ КП 
(як і УПЦ МП) благословляють новобранців на службу в Збройних Силах України. 

В обласному діагностичному центрі, а також в Ніжинському пологовому 
будинку діють каплиці св. вмч.Пантелеймона, де хворі можуть задовольнити свої 
духовні потреби. Прилуцьке благочиння опікується підлітками, що знаходяться у 
Прилуцькій виправній дитячій колонії.  

З метою просвітництва та навернення людей до церкви єпархія УПЦ КП 
безкоштовно роздає бажаючим літературу, зокрема, книги „Закон Божий‖, 
―Історико-канонічна декларація‖, ‖Молитовники‖, ―Житія святих‖, журнали 
―Чаша‖, ―Православний вісник‖, ―Інформаційний бюллетень‖. Виходить 
щомісячна газета єпархії ―Покрова‖ накладом 3 тис. примірників.  

Руська православна старообрядницька церква (РПСЦ). Старообрядці 
вперше з’явилися на Чернігівщині 1676 року, коли 20 осіб із Москви, очолювані 
священиком Косьмою, оселилися в слободі Понурівці на Стародубщині (на той час 
– територія Чернігівщини). На початку ХVІІІ століття вони заселили Новозибків, 
Радуль, Климове, Городище, Журовичі.  

На даний час діють дві зареєстровані релігійні громади старообрядців 
Білокриницької згоди: в смт Добрянці Ріпкинського району з 1992 року та в місті 
Чернігові з 2000 року, і одна незареєстрована громада безпопівського напрямку в 
смт Радуль Ріпкинського району. В обох зареєстрованих громадах богослужіння 
проводить священик із смт Добрянка. Незареєстрована громада продовжує 
дотримуватися консервативних старообрядницьких позицій. З державними 
органами влади її члени можуть спілкуватися тільки при певній необхідності. 

Руська істинно-православна церква. В Чернігові зареєстрована і діє 
одна малочисельна релігійна громада цієї Церкви. Вона підпорядкована Одеському 
єпархіальному управлінню Руської істинно-православної церкви. Зібрання в 
громаді проводяться за відсутності місцевого священика, «мирським чином у 
домашніх умовах, згідно православного статуту». Зрідка, переважно на свята, для 
проведення богослужінь громаду відвідує священик з м. Одеси. На зібраннях, окрім 
проведення богослужінь, вірними церкви вивчається «Закон Божий», «Житія 
святих», переглядаються православні фільми. За грошові пожертви членів громади 
купується і поширюється певна богослужбова література, церковні раритети. 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ.  Євангельські християни-баптисти (ЄХБ). 

Перші відомості щодо поширення на Чернігівщини баптизму (штундизму, за 
тодішньою термінологією) відносяться до 1883-1886 років. На той час на її теренах 
їх нараховувалося десь близько 100 осіб. Баптисти були переважно в містах, 
зокрема в Конотопі, Козельці, Бобровиці, Ніжині, Новгород-Сіверському, Жадові. 
Першу громаду було зареєстровано в Конотопі в 1910 році. Тоді в ній перебувало 
66 осіб. У 1912 році баптистами побудовано перший молитовний будинок в с. 
Кобижчі. 

В роки радянської влади баптисти зазнавали утисків, гонінь, штрафів, 
судових переслідувань, внаслідок чого їх кількість постійно зменшувалась. Так, у 
70-і роки ХХ століття в області налічувалось близько 60-ти баптистських громад, а 
у 80-і роки – близько 35. 

Нині Обласне об’єднання церков ЄХБ вільно розвивається. Воно 
складається з 71-ї релігійної громади. Церква велику увагу приділяє якісному рівню 
свого функціонування. На сьогодні це є впливова релігійна організація, для якої 
характерні високі моральні вимоги до членів церкви. Пастори в громадах 
утверджують мир, братерство, пропагують сімейні цінності. 

З метою покращання і збільшення більш якісного складу проповідників та 
церковних служителів в області, при об’єднанні ЄХБ відкрито Чернігівський 
регіональний Біблійний коледж, де навчається водночас до 20 слухачів.  

Об’єднання ЄХБ проводить зібрання, конгреси за межами своїх 
молитовних будинків в орендованих залах закладів соціально-культурної сфери. 

Євангельські Християни-Баптисти велику увагу приділяють місійній та 
доброчинній роботі. Діє місія ЄХБ ―Милосердя та духовне відродження‖, основні 
напрямки роботи якої – духовно-просвітницька та благодійницька діяльність. З 
метою оздоровлення дітей разом з християнським університетом міста Києва 
придбано колишній піонерський табір для організації постійно діючого 
християнського дитячого табору. Позитивним моментом у діяльності Обласного 
об’єднання є організація допомоги фермерам - віруючим ЄХБ. 

Переймаючись долею дітей-сиріт та відгукуючись на звернення 
Президента України, пастори ЄХБ у містах Чернігові та Прилуки, смт Козелець 
усиновили по декілька дітей. У м. Щорс віруючим-баптистом організовано 
будинок сімейного виховання прийомних дітей.  

Об’єднанням підтримуються зв’зки з одновірцями за кордоном, в 
основному з США. З їх допомогою організовуються євангелізаційні заходи, лекції 
у Біблійному коледжі, літні дитячі оздоровчі табори; налагоджена робота 3-х 
приватних підприємств у сільській місцевості.  

Християни віри євангельської п’ятидесятники (ХВЄП). Виокремилися 
із баптизму в кінці ХІХ на початку ХХ століття. В області ця течія була 
представлена окремими сім’ями і громадянами. Широкого розповсюдження не 
мала. За радянської влади діяли окремі малочисельні незареєстровані громади 
ХВЄ. Впродовж усього радянського часу влада переслідувала віруючих ХВЄ, які 
змушені були збиратися нелегально або ж зрештою приєднуватись до 
зареєстрованих громад ЄХБ. 

Зараз в області діє 30 громад ХВЄП. Керує громадами Чернігівське 
обласне об’єднання, яке входить до Всеукраїнського Союзу церков ХВЄП. 

Віруючими цього напрямку велика увага приділяється утвердженню 
християнських цінностей в суспільстві, зміцненню сімей, роботі з соціально-
знедоленими верствами населення. Подяки заслуговує їхня допомога в реабілітації 
позбавлених волі жінок у Чернігівській жіночій виправній колонії. 

В області також діють три незалежні громади ХВЄП, які не входять до 
обласного об’єднання, п’ять громад Божої церкви християн віри євангельської 
України та три громади Чернігівського обласного управління Об’єднаної церкви 
християн віри євангельської. 

Адвентисти сьомого дня. До революції 1917 року і за радянської влади в 
області напівлегально діяло всього декілька громад АСД. Перша громада була 
офіційно зареєстрована в місті Ніжині у 1971 році. Окремі сім’ї адвентистів 
збиралися в будинках для молитовних зібрань у містах Чернігові, Носівці, в с. 
Красному. Всі вони зазнавали переслідувань.  

Сьогодні Церква АСД в Чернігівській області нараховує 26 релігійних 
громад, які входять до Української Уніонної Конференції Церкви АСД. Головною 
метою і завданням своєї діяльності АСД вважають проповідування Євангелія Ісуса 
Христа і дотримання чистого біблійного вчення, в тому числі четвертої Заповіді 
Божої про святість суботнього дня. Адвентисти також наголошують на важливості 
здорового способу життя, утриманні від споживання шкідливих продуктів 
харчування, алкогольних напоїв, паління і вживання наркотиків. Одним із головних 
принципів їх віровчення є дотримання високої моральності, святість і 
недоторканість інституту сім’ї. Особливу увагу приділяють медично-
профілактичним програмам, спрямованих на оздоровлення суспільства.  

 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ.  Українська Греко-Католицька Церква 
(УГКЦ). В області зареєстровано дві громади УГКЦ - в Чернігові у 1992 році і в 
Ніжині в 1994 році. З двох зареєстрованих громад Української Греко-Католицької 
Церкви діє одна малочисельна чернігівська громада. Керівництво громади не 
відгукується на прохання відділу у справах релігій обладміністрації брати участь у 
відзначенні обласних заходів. Суттєвих змін у діяльності громади не відбувається. 
В м. Ічня з 2009 року діє греко-католицька релігійна громада, яка не входить до 
складу Української Греко-Католицької Церкви. Дана громада має 2 священики, 
богослужіння проводять у житловому будинку.  

Римо-католицька церква (РКЦ). Римо-католики на Чернігівщині почали 
з’являтися після того, як у 1355 році син литовського князя Гедиміна Ольгерд 
приєднав до литовського князівства весь сіверянський край, а в 1386 році Литва 
об’єдналася з Польщею і Чернігівщина відійшла під владу польських королів, які 
стали сприяти поширенню католицизму на захоплених слов’янських землях. У 
1858 році в Чернігові в урочистій обстановці освячено римо-католицький костьол 
Внебовзяття Пресвятої Діви Марії. Під час 1-ї світової війни до Чернігова стали 
прибувати біженці католики, загальна кількість яких досягла шести тисяч, а відтак 
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за рахунок їх і зросла римо-католицька громада. Діяльність її було припинено 
разом із закриттям костьолу в 1931 році радянською владою. 

На сьогоднішній день на Чернігівщині діють чотири римо-католицькі 
громади: в Чернігові з 1993 року, в Ніжині з 1999 року, в Щорсі з 2002, в Прилуках 
з 2003 року.  

Віруючі РКЦ беруть активну участь в громадських та екуменічних 
заходах, проводять роботу щодо виховання та оздоровлення дітей, молоді. Служби 
Божі та катехизації в громадах РКЦ проводяться різними мовами залежно від 
потреби - українською, російською або ж польською. 

У серпні 2008 році Чернігівська громада РКЦ відзначила 150-річчя 
освячення першого костелу. Зараз нею ведуться оздоблювальні роботи в 
новозбудованому костелі РКЦ в Чернігові. При церкві діє притулок сімейного типу 
для 18 дітей (дівчат шкільного віку).  

Парафії РКЦ встановлюють і підтримують міжнародні зв’язки та контакти 
з організаціями і приватними особами за кордоном: організовують паломництва, 
посилають своїх представників за кордон на навчання, для участі в релігійних 
заходах тощо, приймають з цією метою іноземних громадян.Певну увагу римо-
католицькі громади приділяють благодійницько–милосердницькій роботі, 
оздоровленню дітей. Громада РКЦ м. Чернігова утримує благодійну їдальню для 
бідних, де щодня харчується до 50 чоловік, постійно надає гуманітарну допомогу 
медичним закладам. У 2008 році зареєстровано статут релігійної місії ―Карітас-
Спес-Чернігів‖ Київсько-Житомирської діє цезії, який очолив колишній настоятель 
парафій РКЦ в області отець Генріх Камінський.  

Релігійна організація Свідків Єгови. За архівними документами Свідки 
Єгови нелегально діяли на території області невеликими групами ще в 60-і роки 
ХХ століття. З лютого 1991 року вийшли з підпілля. В 1992 році зареєстрована їх 
перша громада в м. Чернігові. На сьогодні діють три зареєстровані релігійні 
громади Свідків Єгови: в містах Чернігові, Ніжині і Прилуках та кілька осередків 
поза реєстрацією. Всі вони є досить чисельними. 

Організація Свідків Єгови має налагоджену адміністративну структуру, 
централізоване управління, динамічно розвивається. Високий організаційний 
рівень має проповідницька робота – щотижня проводяться зустрічі з вивчення 
Біблії. Великі аудиторії збирають їхні конгреси. Однією з провідних форм 
поширення віровчення Свідків Єгови залишається їх активне свідчення по вулицях 
і квартирах. Заходи, що проводяться ними, мають масовий характер, чітко 
організовані. Чернігівською громадою побудовано культове приміщення – Зала 
Царств. Діяльність Свідків Єгови зустрічає спротив у парафіях УПЦ МП. 

Спостерігається значне кількісне зростання організації Свідків Єгови. 
Останнім часом в область з проповідницькою метою часто приїжджають Свідки 
Єгови з інших областей України. Свідки Єгови відмовляються брати участь у 
«світських» заходах, у тому числі й організованих органами державної влади та 
місцевого самоврядування. 

Іудейські релігійні громади. Поступово відроджується діяльність 
іудейських релігійних громад як в обласному центрі, так і в районах області. На 

сьогодні зареєстровані й діють сім іудейських громад у містах Чернігові, Ніжині, 
Прилуках, Щорсі, Городні. Богослужіння здійснює рабин – громадянин Ізраїлю. 
Громади входять до О`єднання іудейських релігійних організацій України. Ваони 
діють у тісній співпраці з обласною та міськими єврейськими організаціями та 
благодійним фондом ―Хесед-Естер‖. При Чернігівській та Ніжинській громадах 
діють недільні єврейські школи. 

Динаміки зростання в громадах не відбувається. Іудейські громади 
малочисельні, відвідують їх переважно люди похилого віку. Віруючі громад 
проводять значну культурно-просвітницьку роботу, утверджують ідеї 
гуманістичного характеру, активно опікуються хворими та одинокими 
одновірцями.Богослужіння проводяться регулярно по суботах і на іудейські свята, 
вивчається література щодо сприйняття та розуміння Тори тощо. В 
загальнообласному масштабі традиційно проведяться іудейські релігійні свята у 
великих аудиторіях із запрошенням представників органів влади.  

Ніжинська громада для задоволення своїх релігійних потреб має окреме 
приміщення, де розташовані та ведуть активну громадсько-просвітницьку роботу 
міська єврейська громада, благодійний фонд ―Хесед-Естер‖, курси з вивчення мови 
іврит від організації ―Сохнут Україна‖. На території Ніжинського єврейського 
кладовища знаходиться поховання єврейського цадика Шнеєрсона, поклонитися 
якому приїздять паломники з різних міст України і з-за кордону.Життєдіяльність 
іудейських релігійних громад області постійно висвітлюється у щомісячній газеті 
Чернігівської єврейської організації та фонду ―Хесед Естер‖ ―Тхія‖. 

Євангельські християни. В області діють 5 громад євангельських 
християн, які можна поділити на два напрямки: дві громади (послідовники 
Вочмана Ні та Уітнеса Лі) ―Церква в Чернігові‖ та ―Слово Рема”; три громади 
євангельських християн ―Церква Голгофи‖. Вони утворилися в результаті 
місіонерської роботи ―Церкви Голгофи‖ з США, одна з яких у 2005 році 
перейменувалася у “Християнську Біблійну Церкву‖. 

В церквах даного напрямку священнослужителів немає. Є рада громади на 
чолі з головою, які обираються членами церкви. На церковних зібраннях всі 
віруючі заохочуються до особистого спілкування з Богом, проповіді євангелія та 
говоріння. Практичними питаннями церковного життя займаються більш духовно 
зрілі брати, служіння яких можна вважати як дияконським, так і пресвітерським. 
Представництво церкви в органах державної влади здійснює голова ради громади.  

Діють в області ще три місіонерські громади євангельських християн: 
―Церква Голгофи‖в м. Ніжині та м. Прилуках та громада в м. Чернігові - 
―Християнська Біблійна Церква‖– місіонерські церкви ―Церкви Голгофи‖ США. 
Відвідує їх переважно молодь. Громади займаються євангелізацією, духовно-
просвітницькою та благодійницькою роботою. Щорічно відбуваються конференції 
церков, де підводяться підсумки діяльності, вивчається Слово Боже, проводяться 
семінари для служителів помісних церков. 

Показовим для церков є те, що у своїй діяльності вони співпрацюють з 
різними організаціями, управліннями та відділами органів державної влади, 
намагаючись діяти згідно із законодавством. 
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Прилуцька церква співпрацює з міським відділом по роботі з молоддю, 

періодично організовуючи роботу серед молоді з метою попередження і 
відвернення таких соціальних хвороб як алкоголізм, наркоманія, злочинність. 
Церква проводить служіння у Прилуцькій виправній колонії, УТОСі, відвідує 
Прилуцьку допоміжну школу-інтернат, міську лікарню. При Чернігівській громаді 
діє англійський клуб, де бажаючі можуть вивчати англійську мову, спілкуючись на 
духовні теми. Церква займається видавничою діяльністю. Останнім часом видали 
книги: ―Христианская вера‖ Уейн Грудем; ―Не трать свою жизнь напрасно‖ Джона 
Пайпера.  

Релігійна громада християнської пресвітеріанської церкви “Течія” 
Богослужіння в громаді відбуваються в приміщенні молитовного будинку, 
придбаного місіонерами у власність, в якому вони й проживають. Кількість 
прихожан громади - близько 20 осіб.У громаді після недільних богослужінь, 
відводиться обов’язково година для спілкування з прихожанами, під час якої 
з’ясовуються їх потреби, потім підносяться молитви до Бога з проханням допомоги 
у вирішенні їх. Потребуючим надається допомога коштами, ліками, одягом, 
продуктами харчування. З нагоди Дня Незалежності в місті традиційно 
проводиться фестиваль «Поліське коло». Релігійна громада «Течія» представляє на 
ньому Корейський культурний центр.  

Українська Лютеранська Церква. Дана громада малочисельна, 
нараховує лише 14 осіб. Окрім богослужінь, представники Лютеранської Церкви 
роздають нужденним гуманітарну допомогу (одяг, взуття), яку отримують із США. 
Один раз на три місяці громадою проводяться євангелізаційні заходи, роздається 
література християнського спрямування в людних місцях м.Чернігова. В літній 
період організовується біблійний табір. В основному, впродовж 10 днів близько 50 
дітей віком від 6-12 років вивчають у таборі християнську етику, англійську мову, 
діє гурток творчості. За словами керівництва громади, віруючі лютеранської 
церкви не беруть участі у спільних молитвах з представниками інших конфесій, бо 
це суперечить їхньому віровченню.  

Новітні релігійні організації. Позитивним свідченням впровадження в 
життя Закону України ―Про свободу совісті та релігійні організації‖, який створює 
рівні права для віруючих усіх конфесій, є виникнення й ріст новітніх релігійних 
організацій. В даний час в області зареєстровані й діють: церкви Повного Євангелія 
– 28 громад; релігійні громади харизматичного напрямку – 3; Новоапостольська 
Церква – 1 громада; Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів – 1 громада; 
Товариство Свідомості Крішни – 1 громада; Українські язичники ―Сіверяни‖ – 1 
громада; Буддисти Школи Карма Каг’ю – 1 громада; Християни віри євангельської 
―Вселенська християнська апостольська свята небесна церква сонця» -1. Більшість 
новітніх релігійних організацій здійснюють доброчинну та милосердницьку 
роботу, приділяючи особливу увагу соціально незахищеним громадянам, 
подоланню таких соціальних патологій як пияцтво та наркоманія, чим 
приваблюють до себе людей, особливо молодь. За своїми характеристиками та 
практичною діяльністю новітні релігійні організації досить активно адаптуються до 
соціального оточення, підтримують зв’язки з одновірцями за кордоном. 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

ДУХОВНЕ УПРАВЛІННЯ МУСУЛЬМАН КРИМУ: 
 ІСТОРІЯ, ЕВОЛЮЦІЯ, ПРОБЛЕМИ** 

 
Іслам як релігія став проникати до 

Криму починаючи з VIII - XII століть через 
мусульманських купців і місіонерів-суфіїв із 
Середньої Азії, Іраку та Малої Азії. Хан Берке 
(1209-1266 рр.) - перший мусульманський  
правитель Золотої Орди - вважав за краще 
прийняти іслам від суфійського проповідника 
Сайфетдінаал-Бохарзі - учня шейха Хорезму 
Наджм ад-Діна Кубра, засновника братства 
кубравійа, при якому почався активний процес ісламізації кримського улусу.  

З утворенням в 1443 самостійного Кримського ханства з династією 
Гераїв з роду Чингізидів на престолі процес ісламізації Кримського 
півострова вступив у нову фазу. Про сакралізіцію ханської влади свідчить 
затвердження права кримських ханів на хутбу, тобто поминання їх імені в 
п'ятничній проповіді після імен Пророка і його сподвижників, що 
розглядалося як один із атрибутів незалежності держави . Сунітський толк 
ісламу ханіфітского мазхаба постав державною релігією ханства. Інтенсивно 
поширюючись по всій територію держави, він виконував дуже важливу для 
кримських татар націєтворчу функцію. Складаючи основу державності, іслам 
регулював на півострові практично всі сторони суспільного життя: освіту, 
побут, судову справу та ін. 

Основним методом поширення ісламу в Кримському ханстві 
залишалося створення імаретів - мусульманських духовних центрів у 
головних адміністративних, торгових, а також стратегічно важливих 
населених пунктах. Характерною рисою такої методики було будівництво 
міських імаретів, комплексних установ, які включали в себе не тільки мечеті, 
мектеби, медресе, а й заїжджі двори, караван-сараї, водоводи та ін. Фінансова 
незалежність таких центрів забезпечувалася вакуфами - особливим видом 
власності, право на яке, згідно законів шаріату, належала Богу-Аллаху, а 
людина могла користуватися тільки доходами від даних володінь .  

 У Кримському ханстві склалася розгалужена структура 
мусульманського духовенства, що включала богословів, законознавців, 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
** Матеріал підготував Айдер Булатов – заст. голови Рескому релігій АР Крим. 
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суддів, вчителів, проповідників, служителів мечетей і т.ін. Головні 
представники мусульманських духовних осіб традиційно входили в систему 
управління Кримського ханства, їх посади обов'язково вказувалися в 
титулатурах всіх ханських грамот . Найважливішу роль в даній системі став 
відігравати інститут муфтіїв - богословів і правознавців, тлумачів закону, які 
мали право видавати фетву - обгрунтування рішень із спірних духовних і 
юридичних питань.  

У Криму існували муфтії чотирьох основних правових шкіл, проте 
головним муфтієм міг стає тільки представник ханафітського масхабу. Про 
його значущість в державній ієрархії свідчить те місце, на якому він 
розміщувався під час засідань Дивану - поруч із спадкоємцем престолу калги 
. Ф.Ф.Лажков, спираючись на збережені архіви кримських ханів - ярлики, 
судові рішення та ін., вважав, що головний муфтій здійснював контроль за 
відповідністю шаріату державних рішень, що приймалися, курирував 
використання вакуфних засобів (1). Значимими фігурами в державно-
релігійної ієрархії були: каді-аскер - голова всіх суддів, він же - військовий 
суддя; кадій - суддя кадилика (округи). Крім того, до структури 
мусульманського духовенства входили імами - керівники парафіяльних 
громад, муддеріси - вчителі богослов'я у конфесійних навчальних закладах, 
мухтасіби - наглядачі за дотриманням шаріату в приходських громадах; 
муедзини - служителі мечетей, які виголошували заклики на щоденну 
п'ятикратну молитву; мутевелі - відповідальний за облік та використання 
вакуфних земель і вакуфного майна; дюрбедари - служителі мавзолеїв 
(дюрбе).  

 Приєднання Криму до Росії практично не вплинуло на структуру 
мусульманського духовенства. У маніфесті Російської імператриці Катерини 
II «Про прийняття півострова Кримського, острова Тамань і всієї Кубанської 
сторони, під Російську Державу» від 8 квітня 1783 року і більш пізнього указу 
від 28 червня того ж року говорилося про необхідність «визначити належне 
не убоге утримання мечетям і службовцям в оних школах їх і на інші тому 
подібні корисні справи». Згідно імператорського маніфесту і вищеназваного 
указу, вся структура мусульманського духовенства в Криму залишалася без 
змін, проте вся система мусульманського релігійного устрою Криму була 
поставлена під контроль Російської імперії.Було утворено Таврійське 
Магометанське духовне правління (ТМДП), на очолення якого призначалися 
муфтій і каді-аскер. У номенклатуру ТМДП входили 5 духовних осіб, так 
званих Ефендіїв. Всьому керівництву духовного правління було встановлено 
державну платню.  

Проте, незважаючи на зовнішню прихильність щодо місцевого 
аборигенного населення і його релігії, імперія вела одначе неухильну 
політику витіснення кримськотатарського народу з півострова. Наприкінці 
ХVІІІ століття в Криму фінкціонувало біля 1600 мечетей, 25 медресе, діяла 
широка мережа мусульманських шкіл – мектебів (2). Користуючись 
безграмотністю більшості населення Криму, імперській владі вдалося 

провести на півострові масштабну політику обезземелення місцевого 
аборигенного населення, що зрештою стало причиною масової еміграція 
кримських татар до Туреччини, яке призвело до спустіння міст і сіл, що, в 
свою чергу, зумовило закриття багатьох мечетей, медресе і мектебів. До 1914 
року на півострові діяло вже тільки 729 мечетей, а чисельність духовенства 
скоротилася більш ніж у п'ять разів і становила 942 особи (3).  

Із встановленням радянської влади на півострові система ісламських 
інституцій в Криму з часом була остаточно ліквідована. Уже в роки 
«культурної революції» і сталінських репресій багато мечетей було знищено. 
Після депортації кримських татар практично всі мусульманські культові 
установи були закриті . Особливий розмах цей процес набув у кінці 20-х 
початку 30-х років XX століття, коли почалися процеси масових репресій 
відносно мусульманських священнослужителів: сотні імамів, мулл, духовних 
вчителів були репресовані - відправлені на заслання, посаджені у в’язниці або 
розстріляні. У 1944 році, після депортації кримськотатарського народу з 
Криму іслам тут остаточно припинив своє існування.  

Протягом майже 50-річного терміну перебування в місцях вислання, 
за умов тоталітарного атеїстичного режиму відбувся значний відрив 
кримськотатарського народу від своїх релігійних коренів, в результаті 
релігійність збереглася практично лише на рівні традицій і побутових 
обрядів.  

На сучасному етапі національного відродження кримськотатарського 
народу, що повертається з місць депортації на свою історичну батьківщину, 
особливо актуальним стало питання відродження його релігії, вивчення 
витоків історії і культури, невіддільних від ісламських традицій. 
Мусульманське населення в сучасному Криму представлене переважно 
кримськими татарами і деякими іншими народами, що сповідають іслам: 
поволзькими татарами, азербайджанцями, узбеками, турками, народностями 
Кавказу та іншими етносами, що разом становлять (включаючи м. 
Севастополь) близько 11% населення півострова (4). З урахуванням 
історичних етнічних та конфесійних особливостей мусульман в кримській 
автономії стали створюватися умови для реалізації духовних потреб 
громадян, сповідання ними своєї релігії і відправлення релігійних обрядів, 
збереження релігійної своєї самобутності.  

Перші мусульманські громади були зареєстровані в Криму в 1988 
році, а в 1990 році, за активної участі кримськотатарського богослова 
Сейтджеліла-ефенді Ібрагімова, був створений Кадіят мусульман Криму 
(КМК), в якому він отримав посаду кадія. КМК увійшов під юрисдикцію 
Духовного управління мусульман європейської частини СРСР і Сибіру 
(ДУМЕС). Приблизно через рік, 31 серпня 1992 року, в м. Сімферополі 
відбулося Всекримське зібрання представників мусульманських спільнот, на 
якому було прийнято рішення про заснування Духовного Управління 
мусульман Криму (ДУМК), до складу якого входив муфтіят мусульман 
Криму.  



86                                           87 
У відповідності зі своїм першим Статутом, ДУМК здійснює свою 

діяльність на основі і відповідно до одкровеннями Всевишнього й Корану, 
Сунни Пророка Мухаммеда, норм шаріату, виражених в іджтіхаді, факихів, 
постанов і рішень Курултаю мусульман Криму при повазі та дотриманні 
державних законів України . Головою ДУМК і муфтієм мусульман Криму був 
обраний Сейтджеліл-ефенді Ібрагімов.  

Біографія. Сейтджеліл-ефенді, 1960 (за іншими даними 1961) року 
народження, в 1982 році з п'ятої спроби вступив до медресе «Світ-Араб» у 
Бухарі, який закінчив у 1989 році. Працював імамом-хатибом в мечеті «Ун-
Курган» Орджонікідзенського району Ташкентської області. Відповідно до 
прийнятого на Всекримських зборах мусульманських громад «Ак-Месджіт» 
за участю голови ОКНД М. Джемільова був обраний імамом мечеті «Кебір-
джамі». У 1995 році був відсторонений від управління ДУМК. В даний час, за 
деякими даними, викладає в Казані.  

Найбільш активна діяльність мусульманських громад спостерігалася 
саме в роки 1991 - 1995, коли муфтієм мусульман Криму був Сейтджеліл-
ефенді. На цей період припав пік зростання реєстрації мусульманських 
спільнот: у 1995 році кількість зареєстрованих релігійних організацій досягла 
рекордної цифри - 52-х мусульманських громад. В результаті активної 
взаємодії ДУМК із закордонними клерикальним центрами мусульманських 
країн почався процес будівництва нових мечетей і відкриття мусульманських 
духовних навчальних закладів, недільних шкіл при мечетях, активізувався 
процес повернення колишніх мусульманських культових будівель.  

Як зазначає дослідник кримського ісламу Е. Муратова, на початку 
1990-х років відносини Меджлісу і ДУМК в цілому будувалися на 
рівноправній основі. Муфтій Криму Сейтджеліл Ібрагімов був досить 
авторитетний серед кримських татар і це, у свою чергу, зумовлювало те, що 
ДУМК проводило досить самостійну політику, прагнуло уникнути 
політизації ісламу в Криму, на грунті чого навіть виникали досить гострі 
протиріччя між муфтієм і головою Меджлісу. Амбіції С. Ібрагімова, його 
популярність серед кримських мусульман, а також незалежність власних 
позицій, очевидно, викликали невдоволення у лідерів Меджлісу. У результаті, 
під формальним приводом від'їзду муфтія на навчання в одну з 
мусульманських країн, Сейтджеліл-ефенді був фактично усунутий від 
управління муфтіятом.  

18 листопада 1995 року відбувся Курултай мусульман Криму, в ході 
якого було обрано нового муфтій. Ним став Нурі Мустафаєв - активний 
прихильник участі мусульманської громади Криму у вирішенні політичних 
завдань національного руху кримських татар. Також була введена нова посада 
- представника Меджлісу в Муфтіяті з вельми великими повноваженнями, яку 
в даний час займає А. Альчиков. Відтак весь спектр діяльності ДУМК 
координується Меджлісом через свого представника в даній структурі (5).  

Крім того, в додачу до представника Меджлісу, до складу муфтіята 
були офіційно введено представника меджлісовского фонду «Крим». Обидва 

ці представники призначаються керівництвом Меджлісу. Відповідно до п. 5.3 
нової редакції Статуту, муфтій у своїй діяльності повинен керуватися, крім 
рішень Курултаю мусульман Криму, Пленуму ДУМК і муфтіята Криму, ще й 
рішеннями Меджлісу кримськотатарського народу (7).  

Біографія. Нурі Мустафаєв народився в 1930 році в с Буюк-Озенбаш 
Бахчисарайського району. Навчався в місцевій школі, але в 1944 році був 
депортований разом з батьками в Середню Азію. Сім'я потрапила в м. 
Шахріхан Андижанської області Узбекистану. Підлітком Нурі Мустафаєв 
трудився на Шовковому комбінаті. Там він перейнявся вірою в Аллаха, став 
самостійно вивчати Коран. Незабаром вільно читав арабською мовою. Він 
закінчив вечірню школу, потім - Андижанській будівельний технікум. 
Повернутися в Крим сім'я Мустафаєва намагалася ще в 1968 році, але їм було 
відмовлено в прописці і за рішенням суду родина була депортована з Криму в 
Херсонську область. Там він 27 років працював виконробом у тресті 
«Укрводбуд». Перебравшись до Сімферополя, Нурі Мустафаєв працював на 
будівництві мечеті в с. Фонтани поблизу Сімферополя. Потім йому там же 
запропонували посаду імама. У 1995 році його обрали муфтієм мусульман 
Криму (6). Як показали наступні події, амбітність і прагнення до самостійного 
прийняття рішень виявилися притаманними і новому муфтію, що згодом 
призвело до завершення кар'єри Нурі-ефенді та приходу на посаду муфтія 
мусульман Криму Еміралі Аблаєва.  

Біографія. Еміралі Аблаєв народився 
11 червня 1962 року в кишлаку Дальверзін 
Бекабадского району Ташкентської області 
Узбекистану. Після школи працював на 
будівництві. У 1988 році сім'я повернулася 
після вигнання до Криму.  У 1993 році в 
Туреччині почав вивчати богослов'я та основи 
ісламу, а в 1995 році мусульманами с. Джайлав 
(Золоте Поле) був обраний імамом місцевої 
мечеті. У 1998 році продовжив вивчення ісламу 
у турецькому місті Маніса. З 1997 по 1999 роки 
працював головним імамом Кіровського 
району АРК. У 1999 році підвищував 
кваліфікацію на місячних курсах у Лівані. 4 
грудня 1999 на II Курултаї мусульман Криму 
обраний муфтієм мусульман Криму і головою 
Духовного управління мусульман Криму. 

На відміну від попередніх муфтіїв, Еміралі-ефенді Аблаєв виявився 
найбільш прийнятною для Меджлісу фігурою, що стало одним із чинників 
його довгожительства на посаді кримського муфтія: на чергових III і IV 
Курултаях мусульман Криму він переобирався на високу посаду муфтія 
мусульман Криму. А на останньому Курултаї, щоб продовжити термін його 
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повноважень, Курултай вирішив повернутися до колишнього терміну 
каденції кримського муфтія - до 5-ти років.  

Як відзначають аналітики, після II Курултаю мусульман Криму 
спостерігалося безсумнівне зростання ролі політичного ісламу в Криму. Якщо 
раніше лідери Меджлісу при політичних акціях старанно обходили ісламську 
тематику, то з 2000 року ісламський фактор уже став використовуватися при 
різних політичних акціях органу кримськотатарського національного руху. 
Крім того, муфтій мусульман Криму Е. Аблаєв став одним із лідерів 
передвиборного блоку «Міллі Хак», який представляв Меджліс на IV 
Курултай кримськотатарського народу, а через кілька років сам увійшов до 
складу Меджлісу кримськотатарського народу.  

Духовне управління мусульман Криму (ДУМК), відповідно до 
його Статуту, є на території України самоврядним релігійним об'єднанням 
мусульман Автономії.Вищим органом духовної влади і управління в Криму є 
Курултай мусульман Криму, Рада ДУМК і Муфтіят ДУМК. Право духовного 
суду мають: Курултай мусульман Криму, Рада ДУМК і Муфтіят ДУМК.  

Рада Духовного управління мусульман Криму складається з 
членів муфтіяту, голови ревізійної комісії мусульман Криму, голови 
Меджлісу кримськотатарського народу та 22-х регіональних імамів Криму, 
які єпризначеними Муфтіятом. Рада ДУМК в період між Курултаями 
мусульман Криму має повну законодавчу і судову владу.До компетенції Ради 
ДУМК входить: контроль за виконанням рішень Курултаю мусульман Криму; 
вирішення принципових питань, що стосуються як внутрішньої, так і 
зовнішньої діяльності ДУМК; оцінка діяльності Муфтіята ДУМК; тимчасове 
відсторонення від обов'язків Муфтія і членів Муфтіяту ДУМК, обраних на 
Курултаї мусульман Криму.  

Муфтіят ДУМК складається з 9 членів. Керівництво Муфтіятом 
здійснює Муфтій. До обов'язків Муфтіяту входить: спостереження і турбота 
за достовірністю роз'яснення вчення ісламу, норм мусульманської моралі та 
благочестя, винесення дисциплінарних рішень, що стосуються 
священнослужителів, прийняття рішень про призначення та звільнення імамів 
Криму за погодженням з релігійними громадами.  

Муфтій, обраний Курултаєм мусульман Криму, є главою 
мусульман автономії. Він же - голова ДУМК. Муфтій Криму повинен 
відповідати наступним вимогам: мати богословську освіту, достатній досвід 
духовного управл  іння. Муфтій у своїй діяльності керується рішеннями 
Курултаю мусульман Криму, Ради ДУМК, а також Меджлісу 
кримськотатарського народу. Право суду над Муфтієм, як і остаточне 
вирішення питання про його вихід на заслужений відпочинок, належить 
Курултай мусульман Криму. Він обирається терміном на п'ять років, 
здійснює зв'язок з іншими духовними управліннями мусульман, представляє 
ДУМК перед державою та міжнародними організаціями, контролює роботу 
всіх духовних закладів мусульман Криму.  

Курултай мусульман Криму є 
вищим органом ДУМК, приймає рішення 
щодо забезпечення єдності духовних громад 
ДУМК, затверджує звіти Муфтіяту ДУМК, 
розглядає, вносить зміни і схвалює Статут 
ДУМК, обирає Муфтія, його заступників, 3-х 
членів Муфтіяту, секретаря Муфтія та 
ревізійну комісію Курултаю мусульман 
Криму. Головою Курултаю є Муфтій, а при 
його відсутності - один з його заступників (8).  

До складу ДУМК, згідно з його 
Статуту, можуть входити утворені ним 
структурні підрозділи. В даний час у систему 
мусульманських інституцій входять 
мусульманські духовні навчальні заклади 
(медресе) та недільні школи, що діють при 
мечетях. У п'яти кримських медресе, що мають 
статус середніх духовних навчальних закладів. 
в загальній кількості зараз навчаються до 200 
учнів різної статі. При мечетях Криму діють 
близько 60-ти недільних шкіл з вивчення 
основ ісламу, в яких ведуть заняття місцеві 
імами та турецькі місіонери. Слід відзначити, 
що всі навчальні заклади ДУМК, втім як і саме 
Духовне управління, утримуються на 
фінансові кошти мусульманських закордонних фондів, що надходять як 
благодійна допомога. 

Коротка хронологія Курултай мусульман Криму.  
II-й Курултай мусульман Криму відбувся 4 грудня 1999 року. В 

його роботі взяли участь 218 делегатів та близько 100 запрошених гостей. Із 
звітною доповіддю виступив муфтій мусульман Криму хаджі Нурі-ефенді 
Мустафаєв. На Курултаї вперше була піднята проблема виникнення в Криму 
різних ісламських течій, а також проникнення на півострів небажаної 
релігійної літератури. В результаті закритого голосування новим муфтієм 
мусульман Криму був обраний імам села Золоте Поле Кіровського району 
Еміралі Аблаєв. 

III-й Курултай мусульман Криму відбувся 17 квітня 2004 року за 
участю понад 300 делегатів і близько 100 запрошених. У звітній доповіді 
муфтія мусульман Криму Еміралі Аблаєва основна увага приділялася 
питанням діяльності мусульманських громад, а також питаню 
міжконфесійних відносин. Зокрема, членство мусульман у міжконфесійному 
раді «Світ - Дар Божий» муфтій погодив із необхідністю входження до складу 
міжконфесійної Ради Кримської єпархії УПЦ Київського патріархату. У 
звітній доповіді муфтія мусульман Криму Еміралі Аблаєва за підсумками 
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діяльності муфтіяту з листопада 1999 по квітень 2004 року, основна увага 
приділялася питанням внутріісламскіх відносин, особливо розширенню в 
автономії кількості прихильників релігійно-політичної партії «Хізб-ут-
Тахрір». 

У порівнянні з попереднім II Курултаєм мусульман Криму (1999р.), 
склад делегатів Курултаю був неоднорідним і продемонстрував наявність 
явних ознак розколу в мусульманській уммі Криму. У залі були присутні 
групи салафітів, а також прихильники релігійно-політичної партії «Хізб-ут-
Тахрір», які були делеговані мусульманськими громадами, що входять до 
складу ДУМК. Незважаючи на присутність в Президії Голови Меджлісу 
кримськотатарського народу М. Джемільова (син якого у складі миротворчих 
сил брав участь у військових діях в Іраку), вони активно висловлювали свою 
протилежну Меджлісу і муфтіяту 
позицію з приводу війни в Іраку. 
Минулий Курултай показав, що 
всередині мусульманської умми 
формуються серйозні опозиційні 
сили і що ДУМК у разі небажання 
до ведення діалогу може 
опинитися перед лицем 
внутрімусульманскіх конфліктів. І 
ці побоювання з часом 
підтвердилися. 

IV-й Курултай 
мусульман Криму відбувся 26 
липня 2008 року і відрізнявся тим, 
що на цей захід не були запрошені 
не тільки представники 
автономних (незалежних) 
мусульманських громад, а й 
представники деяких 
мусульманських громад ДУМК. 
Це викликало серію протестних 
заяв мусульман у різних засобах 
масової інформації. Подібні звернення були направлені, наприклад, на адресу 
кримського тижневика «Перша Кримська». «На цьому тижні в редакцію 
«1К»надійшли заяви від мусульманських громад Великої Ялти та Алушти, 
зміст яких можна коротко сформулювати так: муфтіят порушив ним же 
самим запропоновані правила виборів делегатів Курултаю і зробив це 
навмисне. За інформацією, отриманою від голови і членів громад Великої 
Ялти, вибори делегатів на Курултай не проводилися ні в одній з громад, крім 
однієї - громада «Ай-Василь». На думку заявників, Курултай пройшов з 
порушеннями, а відтак він не є легітимним, як і обраний на ньому муфтій 
»(9). Муфтій мусульман Криму відреагував на заяви своїх опонентів, 

звинувативши їх у причетності до партії «Хізб-ут-Тахрір». «Вони не можуть 
бути головами громад, не можуть бути імамами. Заборона стосується хізбів і 
ваххабітів, яких ми не пустили на Курултай », - заявив він у коментарі «1К» 
(10).  

Видавнича діяльність ДУМК. У Криму видаються дві 
мусульманські газети. Кримськотатарською мовою видається офіційна газета 
Духовного управління мусульман Криму «Хідает». Наклад газети зрус з 2-х 
до 3-х тисяч примірників. Крім збільшення тиражу, зросла й кількість 
сторінок газети з 4 до 8.  Причому матеріали двох смуг її стали друкуватися 
російською мовою. Таким чином, газета стала більш змістовно і водночас 
доступнішою для російськомовних мусульман і читачів, які слабо знають 
кримськотатарську мову. За останні місяці значно збагатився зміст газети 

«Хідает»: крім висвітлення значущих подій в Криму й ісламському світі, 
газета стала давати професійні роз'яснення з питань, що стосуються 
віросповідний практики мусульман. ДУМК зробило також значний прорив і у 
випуску релігійної літератури. За підтримки благодійних фондів були 
надруковані кримськотатарською та російською мовами книги «Темель діній 
більгілер» («Основні релігійні знання»), «Еліфбе» («Буквар»), серія книг 
«Іслам для дітей», «Вчуся тахарату і намазу» та ін. У 2009 році був 
запущений сайт Духовного управління мусульман Криму в інтернеті.  

Міжнародна діяльність ДУМК. Духовне управління мусульман 
Криму традиційно підтримує тісні взаємини з релігійними організаціями 
Туреччини. Муфтій мусульман Криму Е.Аблаєв часто відвідує Турецьку 
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республіку, де проводить зустрічі з керівництвом Міністерства у справах 
релігій, в ході яких обговорюються проекти будівництва мечетей, 
налагодження релігійного освіти, видавничої діяльності тощо. Муфтій 
запрошувався в офіс турецького фонду «Азіз Махмуд Худан вакуфи», який 
тривалий час працює в Криму. У свою чергу, представники Міністерства у 
справах релігій Туреччини спільно з викладачами ісламських університетів 
країни відвідують Крим та беруть участь святах, присвячених Дню 
народження пророка Мухаммеда, у конкурсах на кращого читця Корану, які 
проводяться серед учнів медресе з підготовки хафізів. Керівники турецького 
фонду «Азіз Махмуд Худан вакуфи» разом із ученими-викладачами 
теологічних факультетів турецьких університетів організовують семінари для 
кримських імамів. Істотну допомогу в підготовці мусульманських кадрів 
надають країни Арабського Сходу. Наприклад, діяльність медресе з 
підготовки хафізов (читців Корану напам'ять) в м. Сімферополі забезпечує 
Всесвітня організація з навчання Корану із Садовської Аравії. Духовне 
управління мусульман Криму є постійним членом Євразійської Ісламської 
ради. 5-9 вересня 2005 року в м.  Стамбулі (Туреччина) проходив 6-й з'їзд цієї 
міжнародної мусульманської організації, в якій взяв участь муфтій мусульман 
Криму Е. Аблаєв і виступив там з доповіддю, в якій говорив про проблеми 
відродження ісламу в Криму.  

 Духовне управління мусульман Криму є також членом міжнародної 
організації «Всесвітній ісламський заклик». Муфтій мусульман Криму Е. 
Аблаєв спільно з членом муфтіяту Е. Нагашевим брали участь у черговій 4-й 
конференції цієї організації, що проходила 26-29 листопада 2008 року в м. 
Тріполі (Лівія).  

Конфлікти ДУМК з представниками мусульманських релігійних 
течій в Криму. За останні роки зіткнення інтересів ДУМК і різних 
ісламських течій стають причиною конфліктів в мусульманському 
середовищі автономії. Епізодичні зіткнення відбуваються переважно із-за 
права контролю над кримськими мечетями, які викликають великий резонанс 
у суспільстві. Протягом 2007-2008 років були характерні зіткнення ДУМК з 
представниками так званого хабашітского течії. Прихильниками даної течії є 
випускники Київського ісламського університету при Духовному управлінні 
мусульман України, очолюваного муфтієм мусульман України шейхом 
Ахмедом Тамімом. У цьому випадку конфлікт викликаний входженням А. 
Таміма на канонічну територію кримського муфтіята шляхом створення 
підконтрольних ДУМУ громад, організацією хаджу кримських мусульман до 
Мекки та ін. Не менш гострими є конфлікти ДУМК з представниками інших 
мусульманських течій. Протягом 2008-2009 року, особливо в дні священного 
місяця Рамадан і в дні посту-Ораза, коли іслам наказує припинити будь-які 
конфлікти, відбулися інциденти в мечетях с. Укромне Сімферопольського 
району, мікрорайоні Ак-Мечеть м. Сімферополя та в с. Журавки Кіровського 
району. У даному випадку ДУМК заявило про розширення впливу на 
кримські мечеті адептів партії Хізб-ут-Тахрір, представники яких, за  словами 

Еміралі Аблаєва, «протягом тривалого часу, приховуючи свою приналежність 
до партії, працювали імамами мечетей».  

В останні роки ДУМК справді багато в чому втрачає свої позиції 
серед мусульман Криму. Це змушений був визнати у своєму виступі на 2-й 
сесії V-го Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 5-6 грудня 
2009р в м. Сімферополі, сам муфтій мусульман Криму Е. Аблаєв. Як 
випливає з його виступу, «мусульманські громади міст Бахчисарая, Старого 
Криму, Алушти, Сімферополя, Євпаторії, а також Кіровського, 
Нижньогірського, Совєтського районів втягуються у вогнища радикалізму, а 
мусульманські громади, розташовані в селищах компактного проживання 
кримських татар Заліське, Курц, Дубки м. Сімферополя та сіл Трудове, 
Лозове та інших населених пунктів продовжують працювати проти 
муфтіяту». «Ні чим не відрізняється ситуація в Ялтинському і Судакському 
регіонах, Червоногвардійському районі». За заявою Е. Аблаєва, деякі члени 
меджлісів підтримують деструктивні мусульманські організації. Як приклад, 
наведено Кіровський район, деякі населені пункти Бахчисарайського району, 
міста Алушта і Ялта. Підводячи підсумки виступу, як протидію керівникам 
місцевих меджлісів, було запропоновано регулярно відвідувати мечеті і взяти 
їх під свій контроль (11).  

Зростання впливу різних релігійних течій на мусульманське 
співтовариство на сьогоднішній день очевидно і відбувається в тих населених 
пунктах, де найбільш слабкі позиції муфтіяту. Низька ефективність 
альтернативної пропаганди з його боку пояснюється серйозною фінансовою 
залежністю ДУМК від іноземних мусульманських держав і фондів, носіїв 
різних релігійних ідеологій, а також низьким освітнім рівнем членів 
муфтіяту. Це нівелює роботу муфтіяту в мусульманському середовищі Криму 
й призводить до стійкого зростання фактів внутріісламской 
конфліктогенності. Як видно з етнічних ЗМІ, не зважаючи на це, у 
внутріісламских конфліктах в Криму муфтій неодмінно звинувачує органи 
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державної влади Криму та України. Так, в своєму інтерв'ю журналістам 
кримськотатарських ЗМІ 6 січня 2009 року муфтій «висловив серйозну 
стурбованість з приводу втрати духовних орієнтирів у середовищі кримських 
татар під впливом різних релігійних течій, сект та угрупувань, які заповнили 
в останні роки півострів. ... У ході відвертої розмови муфтій Криму 
підкреслив, що яких-небудь суто теологічних розбіжностей в середовищі 
кримських мусульман немає. А що з’являються періодично всередині 
мусульманської умми розбіжності і протиріччя, то вони є результатом 
політичних ігрищ, головну роль в яких відіграє нинішня влада України »(21) 
Ті ж мотиви озвучила й газета «Голос Криму»(12).  

Рада муфтіїв України. Розростання конфлікту між двома 
найбільшими мусульманськими центрами України - ДУМК і ДУМУ - не 
могли залишатися поза полем зору українських органів державної влади. 
Необхідно було створювати структуру, яка об'єднує духовні управління 
мусульман країни для обговорення поточних питань, що стоять перед ними і 
координації їх діяльності. Було прийняте рішення про створення Ради муфтіїв 
України при Державному комітеті України у справах національностей та 
релігій. Після переговорів з керівниками усіх п'яти мусульманських духовних 
центрів та управлінь виявилося, що до складу Ради муфтіїв України 
висловили згоду увійти Духовне управління мусульман Криму, Релігійна 
управління незалежних мусульманських громад «Київський муфтіят» і 
Духовне управління мусульман України «Умма». Від входження до складу 
новоствореної Ради утрималися Духовне управління мусульман України і 
Донецький центр мусульман України. У такому форматі очікувати 
ефективної роботи Ради муфтіїв України досить складно, проте в плані 
об'єднання мусульманських центрів та координації їх діяльності, принаймні 
хоча б у питаннях організації щорічного хаджу до Мекки, зроблений дуже 
важливий крок. Крім того, питання удосконалення державно-мусульманських 
відносин для України вже давно ставало актуальним. 15 квітня 2009 в Києві 
був підписаний документ про створення Ради представників духовних 
управлінь і центрів мусульман України при Державному комітеті у справах 
національностей та релігій - Ради муфтіїв України. Першим головою Ради 
муфтіїв України при Держкомнацрелігій строком на один рік був обраний 
муфтій мусульман Криму Еміралі-ефенді Аблаєв. 20 квітня 2010 термін його 
повноважень був продовжений ще на один рік. А тим часом ситуація 
всередині кримських мусульман залишається досить напруженою. Тут все 
частіше говорять про створення альтернативних ДУМК релігійних управлінь 
і центрів. Судячи з усього, кількість незалежних від ДУМК релігійних 
об'єднань вже досягає такої критичної маси, коли на порядок денний стає 
питання необхідності створення власних координаційних центрів та 
управлінь. За 2009 рік два релігійних об'єднання подали звернення до 
Держкомнацрелігій з метою реєстрації нових духовних центрів у Криму. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
 
 
 

Вчені настирливо шукають життя поза межами Землі. Якщо воно буде 
знайдене, то тоді знецюнюється біблійна версія творення його на Землі Богом. 
Днями спеціалісти NASA заявили про те, що виявили докази існування  

примітивних біологічних видів на 
супутнику Сатурна Титані. Вчені 
вважають, що ці організми дихають 
атмосферою цього сателіта і 
споживають на його поверхні 
хімічні сполуки, отримуючи в такий 
спосіб необхідну енергію. Йдеться 
про нову (не відому нам досі) форму 
життя. Наука вважає, що за 
природних умов Титану там можуть 
утворюватися складні молекули, 

подібні до білкових форм. Життя можливе і на супутнику Юпітера Європі. 
Вчені вже давно говорять і про живі 
організми на Марсі (Експрес. – 10-17 
червня). 

Сонячна система – не унікальна. Майже 
у кожної зірки утворюються 
планети. Знайти аналог Землі, яку, за 
Біблією, нібито створив Бог, це 
питання часу, але там його як творця 
вже не буде. Запущена космічна 
обсерваторія NASA  «Кеплер» лише за 
40 днів роботи виявила 706 планет, які 
обертаються навколо близьких щодо 
них зірок. Раніше було згайдено поза 
Сонячною системою ще 360 планет. 
Очікують, що протягом трьох років 
польоту «Кеплер» зможе вивчити 
більше 100 тисяч зірок і їх систем. 

 



ПІВРІЧЧЯ В ЙОГО РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ЗДОБУТКАХ І ПРОБЛЕМАХ 
 
Шановний Читачу! Інколи у своїх роздумах звертаєшся до радянських часів, коли ми 

жили під гаслами п’ятирічок і їх виконання. Переконуєшся, що може саме завдяки цьому не все тоді 
було вже так і погано. Нині, коли підеш до лікарів, а вони з тебе лише за аналізи здеруть біля двох 
тисяч гривень, випишуть ліків на півтори тисячі (по собі знаю), то подумаєш, а чи кожна людина у нас 
зможе лікуватися, якщо зарплата в неї щомісячно не більше тисячі. Та й померти стало дорого! 
Поїдеш в село, душа болить, бо ж бачиш стан його вмирання. Молодь тікає в міста і закордоння, 
вечорами вже не чути рідну пісню на твоєму чи іншому кутку. Закрили в більшості сіл палаци 
культури (клуби), бібліотеки, медпункти, магазини… Із-за незначної кількості дітей на грані закриття 
школа (кажуть, що дітей будуть звозити до якогось одного села). Немає вже ні тваринницьких ферм, 
ні птахоферм, бригад механізації, а відтак – безробіття. Вирощене селянин не знає як збути, коли воно 
у надлишку. А йому ж якусь копійчині треба уторгувати, щоб щось потрібне купити з промтоварів, 
оплатити податки та ін. Наступає літо, а батьки тепер не знають, чим зайняти і як оздоровити дітей 
відчас канікул. А платна освіта у вишах та ще й взятки за оцінки викладачам! Дороговизна житла! За 
курортні путівки ціни такі гилять, що лише згадати можеш про ті декілька відсоткові, які були колись. 
Серце болить, коли їдеш потягом по Україні і через вікно бачиш величезні незасіяні і незасаджені 
лани. Раніше в Карпатах тяжко було знайти клаптик невикошеної на сіно полонини, а зараз все 
заросло так, що не пройти. Зустрів на горі знайому стареньку гуцулочку. Бідкається, що її діти поїхали 
за кордон заробляти гроші, а на неї залишили онуків. То ж маємо вияв нового різновиду сирітства. Не 
говорю вже про долю людей літнього віку, які часто бувають кинутими сам на сам у цьому світі 
відлюдності. Гадаю, що досить вже й цих перерахунків, щоб погодитися з тим, що було в ті роки не 
так і погано. І все те здійснювалося за якимись зростаючими планами, за виконання яких потрібно 
було навіть щоквартально звітувати. Невиконання їх розглядалося як коєння зла. Відтак стару владу 
треба було не тільки повалити (ламати і дурень може), а заздалегідь продумати те, що далі буде, як 
далі будемо жити. Багато з нас (і гадаю резонно) були невдоволені вирішенням комуністичними 
правителями питань гуманітарної сфери, сфери духовного життя. Так, я не міг погодитися з тим, що 
мене з українця прагнуть перетворити в якийсь «радянський народ». Супротив викликало намагання 
тодішньої влади і Компартії всіх урівняти світоглядно, здолати інакодумання не узгоджене із 
стандартами комуністичної ідеології, закритість від зарубіжжя і здобутків його суспільної думки, 
відсутність свободи слова та думання, ще багато інших виявів духовного пригнічення. 

 Все це я сказав для того, щоб якось виправдати ще збережене у нашому Відділенні 
релігієзнавства не тільки річне, а й квартальне та піврічне планування, наявнять помісячної Дорожньої 
карти роботи, чіткої етапної звітності. Може тому й маємо наслідки праці, які є далеко кращими від 
них в інших структурах матірного інституту, а то й за ним. 

 Чим відзначилося перше півріччі для Відділення? В сукупності видруки під його іменем 
становлять понад 300 д.а. Ми рухаємося вже до завершення роботи над проектом десятитомної 
«Історії релігії в Україні». В першому кварталі видрукувано том «Нові релігії України» (828с.) з 
описанням 52 різних конфесій, готується до видруку у другому півріччі том «Релігійні меншини 
України», де йтиме мова про 57 релігійних течій. З двох книг «Релігієзнавство України» побачила світ 
друга – «Релігієзнавча наука років незалежності» (252 с.). Робота над першою продовжується. 
Видрукувано як навчальний посібник книгу «Дисциплінарне релігієзнавство» (220с.). Побачили світ 
збірник «Іслам в його проблемах і традиціях» (198с.), а у Львові - у двох книгах «Історія релігії в 
Україні» (понад 2000 сторінок). Вийшло два випуски квартальника «Українське релігієзнавство», 
підготовлено до видруку в липні №15 щорічника «Релігійна свобода» (більше 320 с.). В півріччі 
відзначилася наша наймолодша кандидатка наук Юлія Недзельська видруком своєї індивідуальної 
монографії «Православний мирянин: життя в сьогоденні» (160с.). Ця монографія єдина з 
індивідуальних в 2010 році. Ми вже якось перестали рахувати наші статті, що побачили світ у 
ненаших збірниках, часописах, енциклопедіях, а їх 183 (81 д.а.).  

 Відділення було активним у конференційному житті. Його співробітниками виголошено 
82 доповіді/повідомлення на різних конференціях, з яких 8 –у закордонні. Відділення було 
організатором або співорганізатором наукових конференцій «Релігія в контексті культурно-
цивілізаційного діалогу»(Київ, січень), «Іслам в його проблемах і трансформаціях» (Київ, лютий), 

«Міжетнічні і міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій»(Чернівці, 
квітень), «Історія релігії в Україні» (Львів, травень), «Проблеми міжконфесійних відносин в Україні» 
(Херсон, червень). З кураторства О.Горкуші пройшло два колоквіуми з проблем філософії релігії, які 
будуть відтепер регулярними й завершаться одним тематичним видруком «Українського 
релігієзнавства». Нині здравствуючі українські релігієзнавці не забувають своїх колег, які відійшли у 
світ пам’яті. Цьому була присвячена проведена у березні в Університеті ім. Тараса Шевченка 
конференція «Релігієзнавці України в пам’яті їх наступників». Окрім загальних доповідей з питань 
стану релігієзнавства в Україні в минулому столітті, прозвучали окремі доповіді про професорів 
Б.Лобовика, А.Єришева, П.Косуху, В.Танчера. Ю.Калініна. Конференція зібрала релігієзнавців зі всієї 
України, які в такий спосіб вшанували своїх колег і вчителів. Матеріали конференції із переліком 
прізвищ українських релігієзнавців ХХ століття будуть видрукувані окремою книжечкою. 

 Півріччя опечалене смертю нашого почесного наукового співробітника, знаного історика 
релігії, автора багатьох релігієзнавчих праць, організатора релігієзнавчої науки на Полтавщині – 
творця наукової школи свого імені професора Володимира Пащенка. Пішов з життя в півріччі і 
знаний львівський професор-історик Ярослав Дашкевич. Саме з очолюваним ним відділенням 
етнографії ми двадцять років тому розпочали роботу в Музеї релігії Львова щорічної всесвітньої 
конференції «Історія релігії в Україні».  

 Я не стану перераховувати тут ті науково-експертні матеріали, які були в півріччя передані 
Відділенням до різних владних структур, ті листи, які нам прийшлося писати як відповіді на 
кореспонденцію Президенту, Прем’єру, на листи депутатів, просто громадян. В півріччя нами під 
кураторством Л.Филипович проведено в Одесі, Чернцівцях і Донецьку Дні релігійної свободи і 
толерантності міжконфесійних відносин, мали зутріч з Послом Апостольської столиці архієпископом 
Іваном Юрковичем, керівними діячами інших конфесій. 

 А загалом у піврічі відділи і НДГ продовжували виконувати чотири планові теми, а саме: 
«Поліконфесійність України як вияв її входження в культурно-цивілізаційний діалог ХХІ століття»; 
«Релігійний фактор в контексті духовного розвитку сучасної України»; «Практичне релігієзнавство: 
сутність і функціональність»; «Природа мусульманського максималізму та прогнози його виявів на 
українських теренах». Водночас йшла робота над написанням статей-довідок до «Української 
релігієзнавчої енциклопедії». 

 Друге півріччя обіцяє бути для нас не менш напруженим. Маємо змакетувати першитй 
том названої Енциклопедії, 5-6 серпня провести міжнародну наукову конференцію «Свобода релігії і 
демократія: старі і нові виклики» із приїздом на неї біля 50 зарубіжних учасників. В першому півріччі 
захистив (і вже одержав підтвердження ВАК) докторську дисертацію Павло Павленко, у другому 
чекаємо вихід на захист у разі видруку монографій М.Бабія та О.Недавньої. В першому півріччі 
захистили кандидатські дисертації наші пошуківці Д.Базик, Г.Христокін, очікуємо у другому захист С. 
Продивус. Йтиме написання вже текстів статей і параграфів із названих вище планових тем. Буде 
подано до друку колективну монографію «Релігія і культурно-цивілізаційний діалог». Готується до 
видруку в Москві у двох книгах «Антология религиоведения: украинский контекст» загальним 
обсягом до ста друкованих аркушів.  

 Відтак гадаю, що досвід планування має свої плюси і ми від нього не відмовляємося. Але 
принагідно зауважу, що наслідки роботи в радянські планові часи були далеко меншими, ніж нині. 
Відділ тоді за три роки мав написати і видрукувати одну солідну монографію з планової теми. 
Вільніше жилося науковцям. Нині так вольготно у нас не поживеш. Працівник абияк у нас не існує. То 
ж і маємо те, що маємо. Правда, навантаження розподіляється нерівномірно і надто непомітно 
працюють сумісники. Маю намір з 2011 року всіх їх замінити штатними працівниками. Хоч наше 
Відділення порівняно невеличке, але багато хто визнає, що працюємо на рівні академічного інституту і 
порушують питання про утворення на нашій основі саме такого наукового підрозділу в системі 
Академії наук. На заваді цьому стоїть насамперед відсутність коштів, бо ж в кадровому відношення – 
9 докторів і 11 кандидатів наук – ми вже на рівні вимог. 

  
Доктор філософських наук, 

професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
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А Н О Н С

1. В п’ятому числі часопису «Релігійна панорама» за цей рік в Сторінці конфесії 
передрукувано статтю «Православна Євангельська Апокаліпсична Церква» із хмельницького 
збірника 2002 року. Текст її ідентичний із описанням конфесії Олександром Саганом в 
колективній монографії «Історія релігії в Україні», видрукуваній в 1999 році за редакцією 
А.Колодного і П.Яроцького.

2. Редакція «Релігійної панорами» вибачається перед своїми читачами за наявні в числах 
часопису граматичні і стилістичні огріхи. Але просимо зрозуміти нас. Наклад нашого журналу 
такий малий, що не дає можливості за кошти від передплати утримувати літературного 
редактора і коректора, навіть повністю покривати оплату видруку. Члени редакційної 
колегії безоплатно, на голому ентузіазмі, релігієзнавчому патріотизмі готують матеріал 
для чисел журналу. То ж, що маємо – те й маємо. Кращого не діждатися. Якщо комусь із 
наших передплатників із-за цього не подобається часопис, то члени редакційної колегії 
готові повернути із своєї зарплати їх витрати. Повідомляємо, що в редакції вже з’являється 
думка взагалі припинити випуск часопису. Із-за фінансової скрути в наступному році він, 
якщо ще збережеться, то буде не місячником, а двохмісячником, як про це вже заявлено 
в каталогах передплати 2011 року.

3. До мене звертаються читачі часопису навіть з настирливою вимогою відреагувати на той 
злобний лист В.Матвеєва, який він направив прем’єр-міністру М.Азарову і який у викладі 
поширюють різні канали Інтернету. Проти мене виступали вже й інші «письменники». Але я 
користуюсь при цьому мудрою порадою Олександра Пушкіна: «Хвалу и клевету приемли 
равнодушно и не оспаривай глупца!». Чиє замовлення виконує В.Матвеєв, то можна 
догадуватися. Явно, що панів-приходьків, а чи ж малоросів, може тих, хто радить його. Сам 
він, наскільки знаю, донедавна знаходився в спільноті прогресивних іудеїв, редагував їхні 
видання. Українці знають мене як активного борця за українську Україну, а тому муляю я 
очі її ворогам. Саме у цьому контексті звучать мої критичні думки не лише щодо Януковича 
(від нього чогось іншого в українських справах й очікувати не слід, бо ж він білорус), а 
далеко більше щодо діяльності Ющенка. Зраду ним Майдану вибачити не можу і вважаю, 
що колись українці його ще будуть судити за це. Мене турбують прагнення Росії при підтримці 
в цьому її влади Московським Патріархом повзуче ліквідувати нашу незалежність, повернути 
Україну до якоїсь нової колоніальної системи. Звинувачення мене зайдами на українські 
терени в моїй щирій любові до свого рідного і в зневазі до них, коли вони нехтують моїм 
рідним, свідчить про те, що я у своєму домі живу правильно. Що стосується звинувачення 
мене в розпалюванні міжконфесійних суперечок, то це може говорити лише той, хто не 
знає практичної роботи очолюваних мною Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ й Асоціації 
релігієзнавців з толерантизації відносин різних конфесій в країні. Зауважу принагідно, що 
це не перше звинувачення мене Матвеєвим у чомусь. Мені вже приходилося реагувати на 
його звинувачення у ксенофобії й антисемітизмі, у намірах вбити його і підслуховуванні його 
телефонів, у відсутності хоч якихось наукових здобутків Відділення релігієзнавства та ін. 
Гадаю, що все це дає підставу сказати хто є ким. Але хто В.Матвеєву має сказати ким він 
є? До того ж, і при О.Сагані, і при Ю.Решетникову він діє від імені Держкомнацрелігій 
України як їх радник. За мене на закиди Матвеєва неочікувано для мене зреагував
Ю.Чорноморець. Його коментар видруковуємо в цьому числі. (А.Колодний)
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