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НЕ ПОРА

Не пора, не пора, не пора
Москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара,
Нам пора для України жить.

Не пора, не пора, не пора
За невігласів лить свою кров
І любити царя, що наш люд обдира, —
Для України наша любов.

Не пора, не пора, не пора
В рідну хату вносити роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара!
Під Украйни єднаймось прапор!

Бо пора ця великая єсть:
У завзятій, важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,
Рідний краю, здобути тобі!

Іван ФРАНКО



НЕТРАДИЦІЙНА РЕЛІГІЙНІСТЬ В УМОВАХ СВОБОДИ СОВІСТІ 
 
Шановний Читачу! Якщо в тоталітарній Україні 19 років тому державними 

органами було офіційно зареєстровано 9 релігійних течій, то нині їх легально діє вже 
більше 120. Поява і поширення неорелігійних рухів різного спрямування – 
неохристиянських, неоорієнталістських, рідновірських, інших - викликає тривогу в 
традиційно-релігійному середовищі, у керівників владних структур, різних партій, 
громадсько-національних утворень. У цьому вони вбачають загрозу сформованій віками 
культурі, духовним традиціям. Наявне прагнення включити негатив щодо неорелігій навіть у 
державне законодавство. Тому в нелегких умовах доводиться входити в релігійне поле 
України новим релігійним течіям. Але процес цей іде, хоч останнім часом його загалом 
характеризує не експонентність, а екстенсивність. Послідовниками неорелігій в Україні 
стають переважно особи, не обтяжені в минулому релігійною традицією і яким був 
притаманний переважно світоглядний індиферентизм. 

Що є детермінантами – умовами і причинами - появи і зростання на українських 
теренах нетрадиційної релігійності? 

Детермінантами-умовами поширення нетрадиційної релігійності в Україні 
постають нижче зазначені явища:  

- духовний вакуум, який характеризує в наш час суспільну свідомість українського 
народу. Цей вакуум утворився, з одного боку, внаслідок краху комуністичної ідеології, 
діалектико-матеріалістичних поглядів на довкілля, а з другого – відсепарованості значної 
кількості населення від автохтонної духовної традиції; 

- втрата традиційними церквами свого авторитету в очах народу. Це зумовлене, 
по-перше, тим, що в радянські часи вони були елементами офіційного політичного 
істеблішменту, а, по-друге, тим, що у своєму функціонуванні ці церкви законсервувалися на 
таких віроповчальних і обрядових формах, які не сприймаються інтелектуальним віруючим, 
постають для нього як якийсь анахронізм релігійного життя; 

- руйнація в урбанізованому суспільстві тісних міжособистісних відносин, 
насамперед сімейних, розрив наявних у минулому тісних зв’язків поколінь, а також втрата 
громадською думкою ролі важелю контролю за характером релігійності особи; 

- духовна денаціоналізація в умовах соціалістичного буття значного масиву 
населення України. Саме вона призвела до втрати відчуття національної традиції, рідної 
батьківської віри, потреби в збереженні зв’язків між поколіннями через духовну традицію. 

 Детермінанти-причини нетрадиційної релігійності вичленувати складніше, 
ніж детермінанти-умови, оскільки вони мають переважно індивідуальну зорієнтованість, 
виявляються на духовному рівні і не завжди піддаються вербалізації. Насамперед зауважу, 
що неорелігії не є просто механічним перенесенням на український ґрунт традиційних для 
інших країн релігійних форм чи певною видозміною існуючих у нас релігійних комплексів. 
Зростання ролі особи у всіх сферах суспільного життя, демократизація суспільства і 
утвердження в ньому особи в широкій гамі її прав відображається і в її світоглядних 
орієнтаціях. Як відзначав ще Л.Фейєрбах, чим індивідуальнішою стає особа, тим сильнішою 
стає її потреба в особистому Богові. Тому нетрадиційна релігійність є виявом тієї складної 
антропологічної революції, яка відбувається в наш час у змісті релігійного осягнення 
дійсності. Творчо мислячого віруючого вже не влаштовують релігії, які ґрунтуються на 
обрядових пишнотах і утвердженні гріховної природи людини, нічим не засвідчених 
обіцянок якогось раю в посмерті, релігії, які працюють на масу. Відбувається 
ірраціоналізація, містифікація та уособиствлення релігії. 

В умовах нинішнього складного й інтенсивного темпу життя і можливих 
неочікуваних різних змін у ньому людина прагне за допомогою зовнішніх сил, чиєїсь волі – 
божественної чи спільнотної – врівноважити свою психіку, зробити впевненим своє 

індивідуальне чи сімейне буття. Релігія сучасного віруючого стає дедалі більш 
психологічною. Це дає можливість сприймати Бога у вигляді таких реальних людських 
почуттів та ідеалів, як любов, добро, мораль тощо. Водночас сучасного віруючого вже не 
влаштовує й антропоморфізоване витлумачення Бога. Він більше схильний сприйняти його 
як Абсолютний Розум, якусь духовну сутність, об’єктивний закон, а не старого чоловіка, що 
бігає по раю в пошуках Адама. Компенсувати ось цю віддаленість і безособистісність Бога 
прагнуть посередники – різні релігійні проповідники, які своєю діяльністю і увагою до 
кожного віруючого зокрема демонструють або імітують постійну турботу трансцендентного 
щодо окремої людини, її запитів і сподівань. Відтак неорелігії дають можливість людині 
збагнути певну гармонію Всесвіту, віднайти своє місце в ньому. За допомогою різноманітних 
медитацій і молитов вони відкривають шлях кожному до містичного досвіду, пізнання 
потаємних сфер своєї свідомості. Це те, чого бракує традиційним. 

Причини навернення людей до певного різновиду неорелігій усвідомлюються ними 
під кутом зору значимості у своєму житті саме цієї форми. Причини ці знаходять своє 
вираження в мотивації ними своєї релігійності. Мотиви завжди насичені певними 
емоційними, пізнавальними вольовими моментами. Багатоплановість життєдіяльності 
особистості виражається в полімотивованості нею свого способу мислення й поведінки. Для 
послідовників неорелігій віра відкриває можливість духовного удосконалення, формує 
уявлення про Бога, про людину, про світ, виступає в ролі морального імперативу, дає 
можливість відчути зв’язок з Богом, включитися в соціальну діяльність, знайти відповіді на 
всі питання життя. 

Але все це – внутрішні як щодо мешканця України чинники поширення 
неорелігійних течій. Що ж стосується зовнішніх, то тут слід назвати такі: загальна 
орієнтаційна криза європоцентричної цивілізації, що спонукає до спроб синтезу західної 
та східної релігійних традицій та інтенсифікує релігійні експерименти взагалі; пошук в 
умовах духовної кризи якихось загальнозначущих цінностей, ідейних важелів для 
врівноваження суспільного буття людини; своєрідна духовна інтервенція різних 
зарубіжних конфесійно зорієнтованих місій, які в пошуках нових катехізаційних 
територій відчули незахищеність духовності українця від зовнішніх ідейних впливів і 
невміння історичних церков функціонувати в умовах демократичного суспільства, 
вести місіонерську роботу; спроба і вміння неорелігійних течій при їх серйозних 
фінансово-організаційних можливостях задовольняти потреби повсякденного життя 
особи, навіть потреби молоді в безпосередньому пізнанні західного світу, оволодінні 
фахом, навчанні мовам тощо. Що стосується конкретної конфесійної визначеності 
неорелігійності на особистісному рівні чи територіальному поширенні, то тут спрацьовує 
переважно випадковість: діяльність певної релігійної місії чи проповідника і зустріч з ними 
конкретної особи; знайомство особи з богословською літературою певної конфесії і незнання 
нею віровчень різнобарвної палітри інших конфесій; одержання благодійницької допомоги 
від певної конфесії і прагнення пізнати зміст її віровчення; надана певною зарубіжною місією 
можливість відвідати якусь країну зарубіжжя з метою простого пізнання її або навчання там 
та ін. 

Відтак поява у нас і поширення нетрадиційних форм релігійності має об’єктивні 
причини, а не є якоюсь суб’єктивною примхою чи виявом якрїсь духовної агресії. Подібні 
процеси її буття притаманні й іншим країнам. Поконфесійно (про 52 різні течії) це описано в 
нашій книзі «Нові релігії України» (К., 2010. – 828 с.). Неорелігії мають знайти свою нішу в 
духовних процесах України, якщо вони мріють про своє майбуття на її теренах.  

 
Доктор філософських наук, 

професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

 
 
 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

З тією метою, щоб передати без зайвих 
якихось протестів з часом територію 
всієї Києво-Печерської Лаври 
Московській Церкві, Кабмін 
вирішив оголосити її державною 
власністю. Йшла мова про  
оформлення на її території постійної 
резиденції Московського Патріарха, 
а то й взагалі  відчуження всього 
Лаврського комплексу навіть від 
державної власності і створення, як 
те пропонує партія «Русь», на її території своєрідного Православного 
Ватикану. Хоч  прес-сектетар УПЦ МП В.Анисимов заспокоїв: патріарху 
Кирилу вистачить і двох кімнат, поки він перебуватиме в Києві, а про 
резиденцію РПЦ мова не йде. 

Ректорат Українського Католицького Університету закликав українську 
громадськість країни висловитися публічно про ситуацію, що склалася в 
освітньому полі України, коли посаду Міністра освіти зайняв українофоб 
Дмитро Табачник. УКУ висловив свою цілком мотивовану вимогу до 
уряду якомога швидше «призначити на цю посаду професіонала-
освітянина, патріота своєї держави, українця за сумлінням, людину 
незаплямовано моральної репутації». Що стосується останнього, то тут  
львів’яни знають про пограбування Табачником їх архіву (Патріярхат. - №3). 
Але ж хіба з тих, що нині при владі в Україні, тільки Табачник має 

«заплямовану репутацію». Якщо Церква до 
священичої діяльнолсті не допускає в минулому 
ув’язнених, то в політичному житті України їм 
можуть надати найвищу плосаду. Якщо під час 
виборчих перегонів Ющенко патякав, що бандити 
будуть сидіти в тюрмах, то, сівши в крісло 
Президента, він дав можливість їм зайняти 
державні посади чи здобути недоторканість в 
депутатстві. Е. Войнич в романі «Овод» слушно 
наголосила: «Захисник вбивць сам є вбивцею».  

Що ступне – то брехне. Так кажуть в Україні. Хоч патріарх Кирило й заявляє, 
що його візит є чисто пасторський,  але той факт, що його організацією і 
проведенням  займається державна влада, а не Церква, що Кирила кругом 

зустрічають державні чиновники й охороняють державні поліцейські, вже 
говорить само за себе. До того ж, на все це виділяються державні кошти, а не 
церковні (на одній лише Дніпропетровщині понад 2 мільйони). І це при 
тому, що влада  вже має заборгованості по зарплаті працюючим, зокрема 
шахтарям. За українські кошти возять по наших теренах чужоземця-
мордвина, який не має хоч якоїсь прихильності до українського. Це не те що 
візит Папи Івана Павла ІІ, який поцілував українську землю, зійшовши з 
літака, вибачився перед українцями за все недобре, що зробила щодо них 
Католицька церква. Він згадував у своїх виступах українських світочів духу, 
спілкувався українською мовою. А тут, дивись, приїхав посланець-
«спаситель» від «старшого брата»! Постає питання: Чи  потрібний був цей 
візит, адже відомо, що він веде до ще більшого розколу країни. Якщо за 
Януковича під час виборів проголосувала лише третина виборців, то візит  
Кирила сприймуть як необхідний і того менше.  Що візит не є чисто 
пастирським Кирило сам засвідчує своїми оцінками політичної ситуації 
в Україні. Він, зокрема, проголосив, що  «весьма положительно» оцінює 
розвиток України в останні місяці. Згідно його слів. «уже сейчас понятно, 
что происходит политическая стабилизация, выравнивание экономических 

показателей, развитие отношений с миром  
и ближними соседями, включая  Россию». 
Він не говорить про релігійну стабілізацію, 
якою мав би   насамперед бути 
затурбованим. В дечому до політичних 
реверансів Кирила спонукає й сама 
політична влада України, яка, як тінь, 
повюди (певно така команда була зі 
столиці) слідує за ним. Якщо голова комісії 
з організації візиту Патріарха  архієпископ 
Митрофан  заявив, що із-за відсутності 
Януковича в Києві зустріч з ним Патріарха 
не відбудеться, то Ганя Герман  сказала, що 
він перерве на день   відпочинок і прибуде 

28 липня до Києва, щоб (не думайте, що  для участі у святкуванні за 
запрошенням Київського патріархату Дня хрещення Русі– ні),як сказала 
Герман, «засвідчити свою повагу до патріарха Кирила» (ВВ. – 22 
липня).Зрештою, Кирило до нього сам поїхав. Ще й був присутній на 
військово-морському параді разом із главами можливого морського 
військового союзу Януковичем і Путіним 

В концепції «Русский мир» московського патріарха Кирила Україні 
відведена роль послушного «молодшої сестри». Саме тому священик-
капелан УНА-УНСО Сергій Ткачук (УПЦ КП)  заявив: « В середині липня  
має приїхати в Україну московський патріарх, який не є духовним 
авторитетом у світі.  Церква закликає вас, нашу паству, проявити свідомість, 
мужність і гідно зустріти непрошеного гостя…  Кирило прагне побудувати 
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на Україні «русский мир». Якщо ми цього не бажаємо, то ми не тільки не 
дозволимо побудувати на Україні «русский мир», а й зробимо все для того, 
щоб цей «русский мир» зник»  Виступаючи на з’їзді УНА-УНСО, отець 
Сергій заявив: «Неспокійний час, час наближення війни, час наближення  
вибухів – це кращий час для життя, для українця. Для воїна. Гречкосії, 
свинопаси – вони хочуть спокійного життя… Сьогодні співпраця 
праворадикальних сил, нацоналістичних сил знаходиться не тільки на рівні 
духовенства рядового, а уже й ієрархи української Церкви благословляють 
вас на жорстку й героїчну боротьбу заради нашої свободи… Ми знаємо, що 
сьогодні в Україні – антинародна, антиукраїнська влада. Вона хоче святити 
себе хоругвами й іконами закордоного патріархату» (Мир. - №24). 

Виправдуючи поїздку Віктора Януковича за державний кошт на Афон, 
глава СБУ В.Хорошковський заявив: «До особистого життя я б міг віднести 
чотири години молитви вночі. Решту часу – це були офіційні зустрічі 
президента з духовними лідерами монастирів, кожний з яких є 
самоуправним». Так ось тут залишається незрозумілим, що можуть дати ці 
духовні лідери (=монахи чужої країни) для суспільного поступу, навіть 
духовного розвитку Уцкраїни? 

Український Християнський Союз - партія Стретовича спочатку дала 
своїх «тушок» (= Марущенко) до парламентської більшості, а тепер  вже 
приймає у свої ряди «тушок» із групи «Право вибору»  Жванії, який до 
цього був у «Народній самообороні». При цьому нібито за зраду 
Марущенгко одержав ще й партійне стягнення. Як бачимо, українськість 
УХС є коньюнктурною. А чи ж  має цей продажний Союз у своїй основі 
щось християнське? Може й воно таке ж, як і українськість? 

Не відчуваючи своєї особистої вини за втрату перемоги Помаранчевої 
революції (відтак – позичивши очі у Сірка), Ющенко із своїм засліпленим 
оточенням  вийшов на Говерлу. Можна було думати, що він вибачиться  
звідти  за зраду України перед українським народом, а  він використав це 
для чергового піарення, ще уявляючи, що він є Богом посланим українцям 
месією. Таким його подає ще його посільна «Молодь України». А в цей час 
його дружина Катерина  знову протягла руку з проханням одержати кошти 
на нею рекламовану Дитячу лікарню майбутнього. Але не тут було! В пресі 
з’явилися статті-вимоги до Каті прозвітувати, а куди вона поділа  вже зібрані 
сотні мільйонів гривень, якщо ще навіть котлаван під будівлю не почали 
копати. Щось Ющенки не дружать із біблійною заповіддю «Не кради», хоч 
виставляють на люди свою набожність. Настане колись за все зло, здіяне 
ними щодо України, суд. 

В селі Рашківка на Гусятинщтні з подачі місцевого священика Михайла 
Пилипіва і вірян греко-католицької громади розгоряється їх конфлікт з 
рідновірами. Останні купили тут стару будівлю колгоспної конттора  й 
розгорнули активну конфесійну діяльність. За селом вони виставили 
скульптуру Перуна. Організувавши хресний хід мирян, греко-католики 
спалили скульптуру язичницького бога. І ось у віконо хати священика, який 

живе в іншому селі – Постолівці - нібито влітають пляшки із 
запальнувальною сумішшю. В цей час працював у хаті телевізор, а жінка 
отця була на вулиці. Вбігла тушити пожежу. Нібито хтось бачив, що кидали 
пляшки люди з великими бородами. Тепер це приписують рідновірам. «То 
брехня, що ми, духовні люди, палимо комусь хату, - говорить Богумир 
Миколаїв, волхв Рідної Віри. – Ми розуміємо, що нам тут жити, уникаємо 
будь-яких конфліутів. Думаю, що пожежа сталася з вини отця Михайла. Він 
же вдома п’є, курить». Рідновіри  поскаржилися на отця  Михала й 
направили відповідного листа до СБУ. Українька Асоціація релігієзнавців 
свого часу висловлювала свій негатив щодо того бандитського побоїща, яке 
влаштував щодо рідноврів священик УГКЦ, нехтуючи закликом Христа 
любити ближнього, навіть ворога. 

Враховуючи те, що В.Янукович наголосив на рівності всіх конфесій в Україні, 
Церква Київського Патріархату запросила його сприяти в організації 
та проведенні і особисто взяти участь 28 липня в урочистостях з нагоди 
річниці хрещення Київської Русі. При цьому Патріарх Церкви Філарет 
нагадав, що  указом Президента України встановлено щорічне відзначення 
саме 28 липня на державному рівні річниці Хрещення. То ж те, участь з 
яким патріархом  у відзначенні річниці Хрещення візьме Янукович, ще раз  
засвідчить, чи маємо ми в Україні українського, а чи ж проросійського 
Президента. (Газета по-українськи. – Липень). Пізніше стало відомо, що на 
відзначення Хрещення Янукович не приїхав, святкував у Херсонесі, а до 
нього в Крим з’їздив сам патріарх Кирило. І все – за народні гроші. 

На догоду патріарху Московсько-православної імперії Київська міська Рада 
поглумилася над пам’яттю славного борця за незалежність України 
гетьмана Мазепи. Відтепер вулицю, яка носить його ім’я, переполовинили, 
залишивши для вулиці Мазепи лише десь 10 будинків. Інший кусок назвали 
Лаврська. Почекаємо пару років і вона може повністю  носити  ім’я 
патріарха Кирила, який зачастив в Україну і якому не до вподоби їздити 
вулицею анафемованого Москвою Мазепи. Патріарх  певне не користується 
нашими грішми. А то дивись вимагав би зняти з обігу десятку,  яка є носієм 
слави гетьмана. Надто закохані в Кирила вищі владні чини України, а тому 
можуть вдатися до цього і за його життя. Рішення Київради йшло всупереч 
рішенню її ж комісії з питань культури, всупереч вимогам громадськості «не 
чіпати Мазепу». На мітингу протесту, який пройшов під стінами мерії, на 
плакатах Московського патріарха називали «пархатом», а прем’єра Азарова 
– «Хазаровим». Над мітингуючими були гасла: «Мазепа переміг! Українська 
держава є!», «Геть московського попа-колонізатора!», «Московський пархат 
– духовний окупант!» ( Україна молода. -№389). Із сучасною вулицею Івана 
Мазепи пов’язана будівнича діяльність гетьмана. Два Микільські собори -  
Військовий Миколая і Малий Микола, збудовані за його кошти. Гроші давав 
Мазепа на спорудження церкви Всіх Святих над Економічною брамою 
Лаври і собору Феодосіївського монастиря. Відтак вся вулиця, яка донедавна 
носила ім’я гетьмана, пов’язана з його будівничою діяльністю на користь 
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Православної Церкви  України.  Тому позицію Московського патріарха, 
наголошує «Газета по-українськи» (22 червня), інакше як великодержавним 
хамством не назвеш. Кирило пропонує знищити ім’я будівничого храмів! 
Але залишить він в пам’яті українців титул нового колонізатора. Вигнавши 
завдяки Кравчуку колонізаторів через двері, Україна за Януковича впускає 
їх через вікно. Не українці їх впускають, а приходьки і малороси.   

Кияни мають відтепер стандартизований герб свого міста.  Більш-менш 
усталений до цього  архістратиг Михаїл мав на гербі ряд вад -  вигнуту шию, 
нерівні ноги, несиметричний німб.  Відтепер на щиту архістратига  замість 
хреста красується незаряджений арбалет. 

Якщо в Україні  при похоронах покійників  пам’ятники чи хрести 
ставлять в головах, то в Росії їх ставлять в ногах. До речі, в язичницьких 
похованнях  пам’ятні знаки стоять також в ногах.  Традицію ставити в ногах 
архієпископ Вікентій (РПЦ) пояснює так: «Під час другого пришестя 
Господнього, коли буде воскресіння мертвих, щоб людина побачила перед 
собою хрест, помолилася і була сповнена благодаттю й силою животворного 
хреста Господнього. Саме тому, коли відбувається відспівування в храмі, ми 
розміщуємо домовину так, щоб усопший  лежав обличчям до вівтаря 
Господнього» (Православная газета. - №22) 

Янукович – набожна людина. На великі правсолавні свята він приходить до 
Лаври, щоб помолитися. Щороку він 
їздить на гору Афон, де проводить  
декілька годин в нічній молитві. Біля 
його резиденції «Міжгір’я»є каплиця. 
За її прибраністю Віктор Федорович 
слідкує особисто. Її регулярно 
ремонтують, підфарбовують. До неї є 
спеціальний вихід з резиденції. На 
пасху в каплиці Янукович залишає 
куличі, яйця.  Духовником у 
Януковича був  схіархімандрит  із 
Святогорського монастиря Зосіма. Віктор Федорович говорить: «Отець 
Зосіма був тим, хто привів мене до Бога». 

В. Янукович розповідає, як він зблизився із отцем Зосімою, який став його 
духовником. «Поставив машину возле церкви в Никольском, я стал 
подниматься по ступенькам, как вдруг услышал сзади голос. Отец Зосима 
немножко р не выговаривал, поэтому мягко так произнѐс: «Викто(л) 
Федо(л)ович, Вы ко мне?» Я повернулся: стоит человек в рясе с бородой, 
оперся о посох, улыбается… Очень интересный был, симпатичный человек. 
Мы с ним до этого ни разу не виделись! Но обратился ко мне по имени и 
отчеству.  Ни до этой исповеди, ни после никогда так не плакал… Отец 
Зосима меня выслушал, исповедал, а потом мы пошли  к нему  в келью.  
Говорили о жизни, обо всѐм, наверное до трех ночи!... Отец Зосима  тогда 
меня заинтриговал. Он споросил крещенный ли я, хожу ли в церковь. Я 

ответил, что крещенный, а в церковь хожу очень редко. Отец Зосима мне 
говорит: «Вот сегодня похоже на то, что ты пришел к Богу! Впервые. Ты 
исповедался, был очень близко к Богу. Я вилел, что ты говорил Правду… 
Мне очень жаль, что отца Зосимы же нет – он почил в Боге…» (Факты. – 9 
липня). 

Родина Януковичів не впрше потрапляє під пильне око громадськості. І 
при своїх заявах про належність до християнства, яке засуджує стяжання, із 
ЗМІ дізнаємося, що  Олександр Янукович-син має моторну яхту 
«Центуріон» і вітрильник «Ірида». Оточення лідера ПР заперечувало цю 
належність, але факт її засвідчив брат  Олександра Віктор. Так само тепер 
підручні В.Януковича заперечують те, що до 60-річчя Янукович одержав від 
когось подарунок  - морську яхту серії  «Бандідо» десь на 10 млн доларів, 
яка в Балаклаві зайняла місце на причалі, де стояла продана вже 
«Центуріон». Подарунок на мільйонні суми -  чи не є в цих підношеннях  
ознака корупційності і надто великих розмірів? Ось і не стяжай! (Україна 
молода. – 16 липня). 

 
 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Створенню в Україні Єдиної Помісної  Православної Церкви, заявляє 

Патріарх УПЦ КП Філарет,  заважає позиція Росії. Російська 
Православна Церква боїться втратити  великий масив українських 
парафій, що робить її найбільшою православною Церквою  у світі. «Якби 
Російська Церква не була так тісно пов’язана  з державою, то не 
виконувала б її волю, не заважала б  Церкві в Україні об’єднатися і бути 
незалежною. Росія, як знаємо, спить і бачить Україну у складі нової 
імперії, нової держави, на чолі якої стоїть Москва». 

Все новими і новими своїми витівками російський патріарх 
мордвинського роду прагне обмежити Українське православ’я у 
наданої йому його попередником самостійності в управлінні.   Як заявила 
всіляко фаворизована в Російській Церкві ігуменя Одеського жіночого 
монастиря Серафима: «Триваліше, ніж в інших містах України, 
перебування патріарха Кирила в Одесі – це свідчення того, що він має 
намір створити в Одесі свій патріарший центр». В такий спосіб Кирило  
прагне утвердити ідею місцевого митрополита Агафангела, що «Новоросія 
– то не Україна». 

УПЦ МП добивається через уряд права на проведення щоденних 
богослужінь в Софії Київській. Уже навіть одержано дозвіл на 
проведення в ній богослужіння Московським патріархом Кирилом під час 
його липневого візиту в Україну.  УПЦ КП не проти проведення служб, 
але за умови, що вони будуть проводитися почергово з ними.  В 
Софіївському заповіднику чули про таке бажання, але офіційно з ними це 
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питання ніхто не вирішував. То ж буде те, що маємо з Андріївкою, 
переданою УАПЦ. Живопис і позолота покриті кіпоттю, будівля тріщить, 
відновлювальні роботи ніхто не проводить. Те ж буде, що маємо з 
печерами в Лаврі, які обвалилися, але про це ніхто не шумить. То ж 
втратимо святиню в її 1000-річчя. Повчитися б нам тут у турків, які в 
Софії Константинопольській (Стамбульській) богослужіння не проводять 
(Газета по-киевски. - №138). 

Патріарх Кирило вигадує все  нові й нові форми зневаження  того, що 
УПЦ МП є самостійною в управлінні. Дехто цю самостійність називає 
автономією. А ось для Кирила документ його попередника про це 
самоуправління – «филькина грамота». Він знову на чужій для його 
Російської Церкви території проводить в Києві її Синод До такого 
нахабства ще треба додуматися. Цим самим принижується роль 
митрополита Володимира   як глави УПЦ МП. А введенням до складу 
синоду ще й владик Донецького і Одеського Кирило ще більше принизив 
Предстоятеля УПЦ. Не хочеться грубити (все ж Патріарх), але культурна 
людина не буде сунути своє р-о на чужі терени. Це все одно, якби Папа 
Римський проводив в Києві зібрання своїх кардиналів. Має ж він в 
Украї\ни дві Церкви свого підпорядкувпання. Але Папа не Ки-рило. То 
людина іншої культури (Експрес. – 15-22 липня. 

Своїми частими візитами в Україні з її бунтівною і проблемною 
територією Кирило обрав іншу позицію щодо України від свого 
попередника патріарха Олексія. Він започаткував політику активної, 
цілеспрямованої, частково агресивної інтервенції і відновлення тих засад 
УПЦ які існували в радянські роки. Для того, щоб досягнкути мети, 
Московському патріарху потрібно засвідчити, що він у нас не гість, а 
господар, котрий регулярно приїзджить на свою канонічну територію. Тут 
він визначає ситцуацію. Тут без нього не можуть вирішувати питання. 

Відомо, що Марія Магдалина була жінкою легкої поведінки. Згрішивши, 
вона тут же каялася перед іудейським Богом. І так каялася,  що її каяття 
стало об’єктом художнього осягнення для багатьох митців. Особливо тут 
варто відзначити картину Тіціана «Каяття Марії Магдалини». Відомий 
німецький філософ Гегель зауважив, що вона так гарно кається, що будь-
яка жінка, щоб бути подібною до неї, також забажає так гарно покаятися, 
але для цього їй треба буде згрішити. І ось до Києва привезли кість руки 
цієї Магдалини. Кажуть, що вона зцілює від будь-яких хвороб і відганяє 
бісів.  Останнім часом спостерігається якась масова транспортація 
кісткових решток то одного, то іншого «святого». Ніхто чомусь не вбачає 
святотатства в тому розчленуванні трупів, до якого в явно комерційних 
цілях вдаються церкви і насамперед православна. Як  може грішне тіло 
зцілювати? Тим більше  жінки, якій приходилося ним торгувати. І як може 
хтось бути безгрішним до того, як відбувся страшний суд, право на 
судівство в якому і помилування за гріхи належить лише Господу Богу? 
Тяжкі справи у тебе, Боже, якщо моління до тебе і вшанування тебе 

замінюють кістковшануванням  тих, хто при похованні був звичайною 
людиною і якимись надприродними рисами не відзначався ! (Із преси). 

Все більше утриманців православних мирян з’являється в Києво-
Печерському монастирі. Для їх розміщення вже не вистачає тих 
будівель, які населяють нинішні насельники. Рішенням уряду Азарова 
Лаврі передають навіть приміщення міської інфекційної лікарні, яке 
збудоване сто років тому і, до речі, біля стін монастиря, а відтак в рішення 
по Лаврі попасти не мало б. Більше сотні тяжко хворих будуть викинуті на 
вулицю, бо ж треба вдовільнити забаганку монастирської братії, а чи ж і 
Московського патріарха, який, дивись, захотів мати свою резиденцію ще й 
в Києві – столиці незалежної Української держави. Якщо то так, то це буде 
переконливим аргументом для суджень тих, хто заявляє, що українська 
влада потакає імперським устремлінням російської влади, продає чи 
передає Україну Москві із всіма патрохами (Вечерние вести. – 7 липня). 

  В УПЦ Київвського Патріархату вважають, що слова Патріарха 
Варфоломія про  приєднання українських православних до 
канонічної церкви («Хай вони не хитаються, а приєднуються до 
канонічної церкви, яка є кораблем спасіння») читають так, як їх зрозумів 
Московський Патріархат, якому і уві сні мариться  приєднання до нього 
Церков Київського Патріархату і Автокефальної. А між тим Варфоломій 
не сказав конкретно, до якої канонічної Церкви треба приєднуватися. 
Константинополь – це церква-мати для української Церкви, а не те що 
Москва – церква-дочка, яка свого часу неканонічно відійшла від 
Константинопольського Патріархату. 

 Середньовічний примітив православних все частіше знаходить вияв у 
різного роду їх протестах. Так, тисяч п’ять недоосвічених парафіянок 
стягли біляцерковні спільноти УПЦ МП  29 червня до стін Верховної 
Ради, щоб протестувати проти  прийняття положення про ідентифікаційні 
коди. Тут було й читання акафістів, і якесь чудодійне мироточіння ікони, і 
п’ятиразовий марш навколо будівлі ВР при  30-градусній спеці, і  тисячне 
стояння на колінах. Д, що все це не рекламують наші ЗМІ, а то Європа 
сказала б: благо, що до нас не йде країна такої темряви. Організаторами 
всього цього середньовіччя постають біляцерковні структури УПЦ МП 
(Мир. - №24). 

До розтринькання церквоних цінностей подеколи прилучаються 
священнослужителі і їх матушки. Так,   з храму Івана Богослова с. 
Радянське Крижопільського р-ну, що на Вінничині,  матушка Наталія Цап 
дозволила вивезти старі ікони початку ХІХ століття, а то й старіші (храм 
збудовано у 1700 році),  і підмінити їх новими копіями нібито з метою 
оновлення оздоблення храму. Копії неякісні, намальовані нашвидкоруч. 
Кожна намолена ікона оригіналу коштувала (до речі, їх знайти так і не 
вдалося) 1-3 тисячі доларів.  Матушка Наталія від аферистів одержала 2 
тисячі доларів. Але ж і вона сама аферистка! 
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В глухому покинутому його мешканцями поліському селі три черниці, 

які втеквли з офіційного монастиря УПЦ МП, у звичайнісінькій хаті 
заснували власну обитель. Хата ця доглянута, навколо виполоті грядки з 
городиною. Під час бесіди старша сказала: « Ми – колишні черниці.  
Пішли з монастиря. Живемо тут, працюємо, сіємо самі, жнемо, косимо. Он 
бачите які трави, треба все самим порати, чоловічих рук немає. 
Документів у нас немає, засобів для існування також, але, дякувати Богу, 
живемо… В монастирях вважють, що головне в монастирському житті – 
послушаніє, а ми вважаємо основним піст та молитву.  Ми дотримуємося 
суворих постів, не їмо ні молока, ні яєць, тільки рослинну їжу. Хліб 
куплений не їмо. Свій печемо. Для нашого хліба робимо закваски з шишок 
хмелю. У  кожної із нас свій хрест! У нас ні електрики, ні телевізора – то 
зло. Працюємо і молимося в тиші». Далі йшла розповідь про особливості 
світобачення  відлюдниць: «Чому люди мають стільки бід та проблем? Бо 
не дотримуютьтся як слід постів. У наш страшний час спастися можна 
тільки постами. Адже піст – це перемога над демонами». Кумиром для 
порівняно юних черниць є блаженна Марія Шпагіна чи просто Марфа. 
Постниця та молитвениця, яка в 50-х роках м.ст. жила при монастирях, 
була гонима і владою і монастирями. Померла вона в 1992 році. Її видіння 
та розмови з Богородицею переписуються і розмножуються в 
монастирському середовищі (Україна молода. – 6 липня) 

Владна газета «Сегодня»  видрукувало маленьку редакційну заміточку 
«Преемники Владимира», де зазначає, що митрополит Володимир уже у 
віці й знаходиться, м’ягко кажучи, не в кращій фізичній формі. Це 
спонукає як українських православних архієреїв, так в патріарха Кирила 
думати, а хто буде наступником. Від нього залежатиме наступний курс 
УПЦ МП. Називають кандидатури  трьох митрополитів – Донецького  
Іларіона, Чернівецького Онуфрія  і Одеського Агафангела. Всі вони мають 
промосковську орієнтацію.  Більшість тут за Іларіоном, якого благоволить 
В.Янукович. Та й знають вони один одного давно. Патріарх такох нібито 
за Іларіона. Це він свого часу благословляв Східний сепаратизм у 
відомому зборищі антиукраїністів у Сєвєродонецьку (Сегодні. – 13 липня) 

Горять храми Київського Патріархату, а сліди підпалювачів ведуть, 
зрозуміло, до кого. Нещодавно згорів храм в Берегометі на Буковині, але 
скоро збцудують тут храм Московського. Згорів храм в Маріуполі на 
Донеччині.  У Луганську також згорів перший у місті храм Київського 
Пптроіархату. Підпал тут був свідомий, бо ж підпалювачі жорстоко 
побили церковного сторожа. То ж кому заважають храми Київського 
Патріархату? Іронічно скажемо – сведенборгцям. 

В середовищі архієреїв УПЦ МП «канонічні автокефалісти» становлять 
не більше 15%. При  цьому відкрито про свою автокефалістську позицію 
заявляє тільки митрополит Черкаський  Софроній. Він виходить з того, що 
«в незалежній державі має бути й незалежна Церква».  Водночас головним 
ідеологом автокефалістського руху  все ж вважають молодого й 

амбіційного 33-річного єпископа Переяслав-Хмельницького Олександра 
(Драбинка). Біля нього, як їх називають в Церкві, є група «помаранчевих 
попів», а саме: о. Петро (Зуєв), о. Андрій (Дудченко), о. Георгій 
(Коваленко), арх. Кирило (Говорун), якого патріарх Кирило забрав (знову 
порушивши право самоуправління УПЦ МП)  в Москву до Патріархії. При 
цьому «партія Драбинка», на відміну від митрополита Софронія, свою 
мету відкрито не проголошує, не говорить, що УПЦ МП має 
відокремитися від РПЦ.  Хоч у самій УПЦ МП автокефалісти  
малочисельні, але вони впливові.  Це зумовлено близькістю владики 
Олександра Драбинка до митрополита Володимира. Говорять, що із-за 
стану здоров’я  митрополит Володимир не може керувати Церквою, а 
тому фактично керівництво нею у руквх у єпископа Олександра. 
Володимир так сильно прив’язався до молодого владики, що вже без 
нього не може обійтися. Драбинко супроводжує Володимира у всіх його 
переміщеннях, підтримуючи за руку. Вплив Драбинко на Володимира 
надто високий. Проте вважають, що Драбинко  тримається в керівництві 
Церкви лише дякуючи Володимиру. Коли його не стане, Драбинка зі всіма 
його «помаранчевими попами», як сказав один  діяч із  УПЦ МП, 
швиденько замінять іншими (Сегодня. – 13 липня). 

28 липня Церква Київського Патріархату після Божественної літургії у 
патріаршому кафедральному соборі провела Хресний хід до 
пам’ятника святому Володимиру. До участі в Хресному ході були 
запрошені всі, кому не байдужа доля Українського Православ’я, хто хоче 
бачити в Україні Єдину Помісну Православну Церкву, хто не згідний з 
тим, що Україна – це «Малороссия», а Київ – «южная столица русского 
православия». В ході взяло участь до 15 тисячі українців. А ще багатьох 
міліцція затримала під Києвом, а то й виїхати не дозволила. Це не то, що 
за Кирилом автобусами їздили. УПЦ КП наголосила : Київ – наш Другий 
Єрусалим, Дніпро – український Йордан, Володимир – наш  Великий 
князь і Хреститель! Кожний, хто взяв цього року участь в Хресному ході, 
а він відбувався, коли в Україну завітав глава Московсько-Православної 
імперії з метою реалізації своєї ідеї «Украина, Россия и Белорусь – единая 
святая Русь», згідно висновків Оргкомітету Хресного ходу, зробить 
«важливий внесок у розбудову Православної Української Церкви і 
незалежної Української Держави». Пам’ятай слова великого Гетьмана: «А 
за віру – хоч умріте! І вольностей бороніте!» (Голос Православ’я. - №12). 

Священний Синод УПЦ КП у своєму листі до В. Януковича, 
благословивши його «на служіння українському народові в якості Глави 
держави,  водночас висловив свої побажання: всебічно сприяти тому, щоб 
як на загальноукраїнському, так і на місцевому рівнях органи державної 
влади та місцевого самоврядування виявляли визначене Конституцією і 
законом рівне ставлення до різних конфесій, не допускали ущемлення 
прав одних конфесій на догоду іншим;  в міру можливості  сприяти 
продовженнню діалогу УПЦ і УПЦ КП, мету якого ми бачимо в подоланні  
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розколу Українського Православ’я та утворення єдиної Помісної 
Православної Церкви;  уважно ставитися до пропозицій ВРЦтаРО і 
продовжити  добру традицію співпраці держави і Ради Церков (Голос 
Православ’я. - №11). 

В УАПЦ визріває бунт Вінницької та Хмельницької єпархій. Зібравшись 
26 травня на чергові єпархіальні збори, священики єпархій висловили своє 
обурення діями Предстоятеля УАПЦ Мефодія, який  допікає 
наклепницькими висловлюваннями щодо митрополита  Романа – глави 
єпархій, зокрема на сайті «Українська Автокефалія». «Сайт нашої Церкви 
перетворився  на ганьбу для всіх нас. Якщо Вам все це так подобається, то 
нехай Бог буде Вам суддею. Але якщо поставлена Вами мета повністю 
розвалити УАПЦ, то ми з цим ніколи не погодимося». В Заяві духовенства 
названих єпархій міститься вимога скликання Помісного Собору УАПЦ, 
припинення втручання у внутрішнє життя єпархій, не підбирання в свою 
опіку заборонених священиків, викреслення із кліру УАПЦ рідного брата 
лжепатріарха Мойскя Богдана Кулика та ін. Звучить погроза взагалі не 
визнавати Мефодія главою УАПЦ (Успенська вежа. -№7). 

Вітаючи факт переговорів патріархів Константинопольського і 
Московського підчас візиту першого до Москви, Предстоятель УПЦ КП 
Філарет  водночас наголосив, що він згодний із побажанням Варфоломія 
бачити в Україні  нерозколоту Церкву. Водночас глава Київського 
Патріархату вловив Константинопольського на тому, що, де б він не був, 
він прагне висловити приємні для слуху слова і побажання господарям. 
Так було минулого літа в Києві, так він нині говорить в Москві. 

 
 
 

СВІТ   ГРЕКО-  І   РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Греко-Католицька Церква в її ковпаківському (=лефевристському) вияві   

відтепер цурається своєї українськості. Ідеологи течії вважають, що 
свої національні функції Церква вже виконала. То ж читаємо в 
часописі «Греко-Католицька Традиція»(№12): «Багато десятиліть 
Українська Греко-Католицька Церква стояла на стороні  національно-
культурної ідентичності українського народу. Вона плекала українськість, 
адже в умовах відсутності власної  держави Церква для українців 
виконувала багато громадянських функцій, стаючи чи не єдиним 
об’єднуючим чинником для розділеного різними кордонами народу. 
Церква дбала про українськість, Церква опікувалася етносом. Її 
провідники фактично впроваджували служіння етнархів… Сплинув час. 
Україна відбулася як самостійна окрема держава. УГКЦ вийшла на Схід і 
на Південь, повернула осідок до Києва. Повстали зовсім інші виклики, 
яких не було раніше. Як каже Блаженніший Любомир, в принципі для 
Церкви неприродно бути мононаціональною, ототожнювати себе з якоюсь 

окремою етнічною громадою, перейматися національними питаннями 
тільки одного народу  (РП - ?). В часи лихоліть це ставалося вимушено. 
Церква є католичною за своєю природою (грецьк. Katoliki), 
всеохоплюючою. Це означає, що Церкві належить вся повнота, що серце її 
має бути відкритим для всіх. Церква має стати понад націоналізмом. В ній 
мусять себе комфортно почувати представники різних національностей та 
культур, люди зовсім протилежних поглядів, смаків і уподобань (РП -?), за 
винятком хіба тих, що суперечать християнській вірі і моралі.  В 
противному випадку вона втрачає свою католичність, стаючи замкненою, 
недієздатною та обмеженою. Церква  не мусить  прислуговувати 
національній ідеї, національна  ідея мусить прислуговувати Церкві». У нас 
в Україні кажуть: говорила-балакала, сіла та й заплакала! Цікаво, що б 
сказали на такий хід розмірковувань послідовники Вірменської 
Григоріанської Церкви, саме завдяки якій вірмени не асимілювалися, 
мають свою державність?  Будемо чекати на офіційну реакцію керівництва 
УГКЦ на таку оцінку її перспектив, бо ж тоді буде видно, чи не з цих 
мотивів (якщо вони співзвучні з  позицією Церкви, бо ж слова її глави 
цитуються  в «ГКТ»)  з’являється поруч вже якась Правовірна Греко-
Католицька Церква. Гадаємо, що українці-греко-католики такий процес 
зміни природи Церкви не сприймуть, а відтак тоді в перспективі Церкву 
чекає небуття. Якщо вже й Греко-Католицька Церква відмовляється від 
українців, бо ж їй близькою стає ідея «святой и неделимой», то хто ж тоді 
буде молитися за них. Хібащо рідновіри? Слава Богу, що вони є в Україні! 
(А.Колодний) 

Греко-Католицька Церква розширює мережу своїх духовних навчальних 
закладів. З 2010 року в Києві розпочинає роботу духовна семінарія 
УГКЦ. Вона розміститься в приміщеннях біля кафедрального храму 
Церкви. 

В Україні розпочало мовлення християнське «Радіо Марія». Воно стане 
54-ю радіостанцією Католицької Церкви у світі і ввійде до складу  
«Світової сім’ї «Радіо Марія»». Трансляцію передач можна  слухати  в 
Інтернеті, на сайті «Радіо Марія», а  з липня на хвилях 69,68 FM у Києві. З 
часом діапазон мовлення охопить всю Україну. 

В храмах УГКЦ стали запроваджувати золоті книги тверезості: відтепер 
кожний християнин може скласти присягу про те, що не вживатиме 
спиртного. Ця ідея не є новою. Ще в ХІХ століття митрополит Йосип 
Сембратович започаткував ведення  книг тверезості. Оскільки тема ця 
актуальна нині, то УГКЦ вирішила відновити ту традицію. На 
Тернопільщині такі книги є вже в 12 храмах. Під час богослужіння 
священик з Книги тверезості зачитує імена тих, хто склав присягу, і 
просить для них благословення. 

Український греко-католицький часопис «Нова Зоря» в кожному своєму 
числі висловлює біль за втратами Майдану. «Бог і Україна – понад усе! 
От тільки тоді й буде Україна, коли це гасло стане найголовнішим для 
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кожного українця. Не чиновницьке крісло, не депутатський мандат, не 
тепле місце біля «корита» і не рай на землі, навіть не моя хата скраю. 
Дожилися. дозволяємо відкидати нашу історію, написану кров’ю не 
одного покоління. І кому? Невігласам… А нині до чого дійшли. Скрізь 
лукавство, фальш, брехня і зрада (прикладом всьому – влада). Шалена 
погоня за наживою. Перебіжчики, «тушки», великі гроші…  Продається 
депутат! Той, кого вибирав народ. Запитайте на вулиці виборця – жоден з 
них не обирав хруня.  Простий українцю, не прилайштовуйся хоч ти під 
це! Бо ж в тому смітнику відсутнє повітря для життя, споганиш свою 
душу. В ньому може існувати тільки трутень. Після виборів минуло три 
місяці. А що маємо? Перекреслено все святе: історія, Конституція, свобода 
слова… Все, залишилося знищити мову. І вона сьогодні в небезпеці» 
(Нова Зоря. - №12). 

При місійному згромадженні Андрея Шептицького УГКЦ, що поблизу 
Яремчі, відбувся табір молодіжної християнської організації «Діти 
світла» Відпочинково-пізнавальна проограма табору була дуже насичена -  
це і щоденна літургія,  і молитва, науки, таборові ігри на свіжому повітрі, 
майстер-класи, спортивні турніри, походи. Новинкою цього року 
таборування  стали спортивні чемпіонати між дітьми і вихователями, 
приїзд гостей із Чехії і Литви (Експрес. – 13-14 липня 

 
 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Після того, як  в газетах з’явилася інформація про можливий арешт  дружини 

Сандея Аделаджі  Абоседе (Босі), вона десь зникла. Не приходить на 
служіння, на телефонні дзвінки не відповідає. Ходять різні версії цього 
зникнення: просто відключилася від світу, який надоїдає своєю увагою; 
виїхала з групою одновірців за кордон; виїхала на відпочинок до Криму.  
Нібито наявне письмове засвідчення пастора В’ячеслава Г. про те, що він 
особисто приводив до Босі парафіян, які здавали їй гроші і закладали 
квартири «на потреби Церкви». 

Тисячі прихожан Церкви «Посольство Боже» повірили в заклики з 
церковної трибуни до швидкого збагачення. Вони заклали свої 
квартири в банках, віддали гроші ділягам і залишилися зрештою без 
житла.  Більше 20-ти тисяч осіб (всі вони -  прихожани ПБ) проходить по 
справі «Піраміда». Із понад 1500 потерпілих по справі «Леоне –банк» 
більшість – також члени Церкви «Посольство Боже».  По ЧП «Грант» 
Сандей Алеладжа має пряме звинувачення. Тут  потерпілих більше 60. 
Майже всі – парафіяни ПБ. Також більшість із біля 6 тисяч потерпілих 
значаться парафіянами Церкви ПБ і по справі «Кінгз Кепітал», де також 
серед звинувачених значиться Сандей Аделаджа. Тут ущерб збиток – 
багато мільйонів доларів. Цифра зростає, бо ж надходять все нові й нові 

скарги потерпілих. Потерпілі сподіваються на повернення втрачених 
коштів. Але слідчі наголошують, що сума втрат далеко перевищує суму 
того, що знаходиться під арештом (Сегодня. – 16 червня). 

Колишній міністр внутрішніх справ Ю.Луценко  каже: «В грудні 
завершилася експертиза  Мінюсту, необхідна для оцінки  того, чи  
займався Аделаджа  релігійною діяльністю, а чи ж прикривався 
релігією для особистого збагачення. Вона була проведена, і кримінальну 
справу по  фінансових махінаціях Адедладжі вже почали комплектувати 
для передачі в прокуратуру з метою формулювання звинувачувального 
висновку. Проте моїй команді це не дали зробити… Гадаю, що й тут не 
обійшлося без політики. А взагалі з Аделаджею можна було обійтимся  і 
шляхом депортації.  Адже він незаконно одержав право на проживання у 
нас…. Але моя позиція була така: не висилати його туди, куди він відвіз 
награбоване, а посадити його за злочини тут» (Газета по-киевски. - №134). 

Пастори, які вийшли із «Посольства Божого», провели свою конференцію. 
Вони звернулися до апостола Тоффа Уілліса, який є наставником 
Сандея Аделаджі,  з проханням розібратися в тій ситуації, яка 
склалася в Церкві. Апостол був проінформований про стан судового 
розслідування, фінансову політику всередині церкви, про дійсне ставлення 
Сандея до своїх служителів.  Тофф Уілліса був шокований почутим і 
зазначив, що Аделаджа не бажає мати контакти з ним, не відповідає ні на 
телефонні його дзвінки, ні на листи. Апостол пообіцяа проінформувати 
пасторів про своє рішення після спілкування з Сандеєм. 

Наявний відеозапис, що фіксує вручення Подячного листа В.Януковича  
через депутата Шухевича Сандею Аделаджі за активну підтримку 
його під час президентських виборів. Наявний також диск із записом 
проповіді пастора Донецької філії «Посольства Божого» Яковлева, де він, 
зокрема, говорить: «У нас є свій кандидат. Ми його підтримуємо. Ми з 
ним дуже подібні. Янукович – це благодать. Це точно наш Президент. Ми 
підписали документ (певне якась угода ПР з «Посольством Божим» –РП), 
ми ведемо роз’яснювальну роботу, а вони (певне команда претендента –
РП) відроджують духовність». По всім дочірним групам Посольства 
розсилалися вказівки голосувати «за нашого кандидата», бо ж «його 
послав сам Бог». 

 
 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 
Нарешті кримські мусульмани почнуть будувати в Сімферополі свою 

соборну мечеть. І будувати там, де дозвіл на будівництво було одержано 
ще в 2004 році – на  вулиці Ялтинській. Але оголосивши  виділену ділянку 
лісопарковою зоною, міська Рада Сімферополя через рік заборонила 
будівництво мечеті.  Почалася тяганина по судах. І ось нарешті 
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господарчий суд  АРК 12 травня задовільнив заяву Духовного управління 
мусульман Криму у повному обсязі. Можна вітати перемогу кримських 
татар над проросійською владою Півострова. Свій соборний храм 
Московсько-Православна Церква без будь-яких палок в колеса  збудувала 
в самому центрі міста, у парковій зоні, навіть перенісши танк-пам’ятник. 
Тут і судів не було, і правоохоронці не заважали будівництву.  

Затримане в Києві угрупування грабіжників банків складалося із 
вихідців з Інгушетії. Лідер його  Адам Орцханов (за кличкою – Ваххабіт) 
ніколи не розлучався з Кораном. Говорить, що в ім’я Аллаха  готовий на 
пожиттєве ув’язнення. Він не вважає свій спосіб життя – пограбування - 
гріхом. В Одесу він відмовлявся їхати, бо там багато оголених дівчат, а 
дивитися на них мусульманину – гріх.  Пограбування Ваххабіт не 
розглядає як гріх: «Життя – це всього-навсього лише короткий час між 
народженням і смертю. … У вас свої уявлення  про оточуючий світ і 
дійсність. В я вірю в потойбічне життя. Шкода, що ні з «Талібаном», ні з 
«Аль-Каїдою» не зустрівся жодного разу. Там розумні, щирі люди. 
Людина, яка ладна  вмерти за ідею, в яку вірить, не може не бути щирою» 
(Сегодня. – 24 червня). 

В Луганську  29 травня відкрито мечеть. Будувалася вона з 2005 року.   В 
новій мечеті  луганські мусульмани будуть збиратися не лише для молитв. 
При ній діє жіночий клуб, проводяться заняття по ісламській культурі й з 
арабської мови, працює бібліотека. Це восьма мечеть в Луганській області, 
де нараховується десь 25 тисяч мусульман. 

Відповідаючи на питання газети «Арраид» про стан в ісламі Криму, один 
із лідерів кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав:  «Тут у нас 
незліченна кількість  проблем: від будівництва мечетей до того, а хто буде 
проповідувати в них. Для дітей ми прагнемо організовувати при мечетях 
навчання Основам ісламу….  Багато хто прагне скористатися нашим 
сьогоднішнім становищем, і не тільки сектанти в самому ісламі, що є 
відвертим викликом мусульманам Криму, а й адепти інших віросповідань, 
які прагнуть відвернути мусульман від своєї віри… Але, слава Аллаху, 
людей, які могли б зрадити своє духовне коріння, віру батьків, одиниці» 
(Арраид. - №5). 

Відбулося засідання Ради представникеів духовних управлінь і центрів 
мусульман України, на якому були підведені підсумки роботи за рік з 
часу утворення Ради. На засіданні головою Ради ще на один рік 
переобрано муфтія ДУМК Еміралі Аблаєва.  Розглядалося питання 
цьогорічного хаджу. Рада є відкритою організацією, але в її роботі нині 
беруть участь лише три спільноти мусульман – ДУМК, ДУМУ Умма та 
Київський муфтіят. Духовне управління мусульман України, очолюване 
шейхом Ахмедом Тамімом, не то що не бере участі  в роботі Ради, а й 
затіяло суд із ДУМУ Умма із-за того, що останнє нібито «вкрало» у нього 
його назву. Питання розглядається в Шевченківському суді Києва. Але 
суд мав би рацію, якби  ще в рік свого утворення ДУМУ запатентувало 

свою назву. До того ж, словопоєднання  «духовне управління» чи 
«релігійне управління» нав’язане багатьом релігійним спільнотам України 
свого часу Держкомрелігій. А словосполучення  «мусульман України» 
якимсь іншим замінити не можна, бо ж немає «українських мусульман» 
(Арраид. - №4). 

 
 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
До Вірменської церкви в Чернівцях повернули давні кам’яні скульптури 

апостолів Петра і Павла. Фігури ці зникли ще в 70-ті роки м.ст. А стояли 
вони  біля центрального входу до Вірменської церкви ще з 1875 року. 
Скульптури збереглися добре. Стояли вони чомусь на занедбаній могилі на 
одному із кладовищ міста. Міська рада Чернівців виділила кошти для 
незначної реставрації Апостолів. Урочисте відкриття скульптур відбулося 12 
липня. 

На святкування Івана Купала цього року  до Пущі-Водиці під Києвом 
приїхали волхви не тільки з різних областей України, а й з Росії і Румунії. 
Вони вклоняються слов’янському богу Роду.  Відзначення літнього 
повнодення рідновірами України було надто багатообрядовим.   Верховний 
волхв Володимир Куровський закликає: «Зараз кожен може загадати собі 
найбільше своє бажання. Доторкніться до хлібів, які будуть принесені у 
жертву, і воно збудеться». Після цього хліби спалюють на вогнищі. 
Купальське вогнище замовне, а тому разом із знятим з себе і спаленим одягом 
спалюються нібито ті болячки, які має людина. Потім дівчата плетуть вінки і 
кидають їх у воду, гадаючи, коли вийде заміж. Стрибання через багаття 
сприяє нібито зачаттю, що особливо важливим є для бездітних сімей.  
Володимир Куровський повчає: «За нашими розрахунками, теперішній цикл 
життя доходить до кінця. Завершиться він 2015 року» (Газета по-українськи. – 
22 червня). 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 
Херсонська християнська церква «Великое поручение»   в своїй газеті 

«Христос есть  ответ» (№28) обурюється (і не безпідставно- РП) тим, що в 
підручник з історії України для 9-го класу  авторів Ф.Турченко та В.Мороко  
подається таке розуміння євангельсько-християнської віри: «Сектантський 
рух. В Україні з’явилися різні релігійні секти. Популярною стала секта 
баптистів…, євангелістів… Але найбільш відомою була секта під назвою 
«штунда». Газета слушно зауважує,  що терміни «секта», «сектантство» і т.п. 
викликають негативні асоціації і частіше використовуються полемічно або ж 
принизливо. 
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Львівська газета «Експрес» проведа свої дослідження, які дали можливість 

виявити, що львівський прокурор  Баганець є членом таємного 
масонського ордену. Його члени мають спеціальне звання – шевальє.  
Баганець нагороджений спеціальнолю медаллю цього ордену.  З’ясувалося 
також, що в той же час були нагороджені такою ж масонською медаллю екс-
міністр  МВС пан Кравченко і його права рука з кримінальних виявлень  пан 
Феон. Якщо перший з них покінчив самогубством, то другтй загадково помер. 
Всі вони троє причетні до загибелі Гонгадзе (Експрес. - 15-22 липня). 

В Києві в центрі Товариства свідомості Крішни відбувся ретрит 
наставників. Його вже всьоме проводять Шпрідам Прабху і матаджі Уішора  
із бомбейського храму Радха-Гопінахт. Особлива увага приділялася питанням 
виховання дітей в сім’ї, тому, як розвивати такі задатки, за допомогою яких 
дитина зможе служити Крішні. 

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів відгукується на потреби 
нужденних та  постраждалих від стихійного лиха у всьому світі, в тому 
числі й в Україні.  Через гуманітарні проекти допомога приходить у ті  
місця, де вона особливо потрібна.  Один із таких проектів був  реалізований у 
Львові. Допомогу у вигляді комплектів для новонароджених,  ковдр для 
дорослих і дітей, шкільного приладдя, одягу, предметів особистої гігієни 
отримали двадцять різних організацій Львівщини. Серед них – пологові 
будинки, дитячі садки, дитячі реабілітаційні центри та інші організації Львова 
та області  (Ліягона. - №2). 

 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 

Каменем спотикання між Ватиканом і Московським Патріархатом є 
Українська Греко-Католицька Церква, яку останній хотів би взагалі 
усунути з українських теренів, правда, повернувши собі при цьому сотні 
нагарбаних ним після Львівського лжесобору 1946 року храмів. Але цей 
«камінь» може стати наріжним каменем. Бачення Патріарха Любомира Гузара 
єдиного Київського Патріархату греко-католиків і православних у сопричасті 
як з Римом, так і з Константинополем, може не тільки відсторонити 
російських православних, але, об’єднавши західну та східну традиції, стати 
для Європи найбільш переконливим прикладом оновленого християнства 
(Патріярхат. - №30. 

Більшість німців (понад 70%) вважають себе віруючими. Десь 60% з них – 
християни. Належність до католицизму і протестантизму тут майже рівна. 4% 
бюргерів належать до ісламу, 0,2% - до іудаїзму. Кожний п’ятий з тих, хто 
відніс себе до релігійних, заявив, що є глибоко віруючим. 28% німців назвали 
себе атеїстами (Христианский мир. - №14-15) 

У своїй енциклиці «Милосердя в істині», яку папа Бенедикт ХVІ опарилюднив 
перед початком саміту «вісімки», понтифік вказав на нагальну потребу 
творення справжньої світової політики, завданням якої буде керувати 
враженою кризою світовою економікою, уникнення нових криз, нових 
дисбалансів. Така влада має гарантувати збереження довкілля. Вона має 
будувати такий громадянський порядок, який відповідає високим моральним 
засадам. Водночас Бенедикт ХVІ наголосив на потребі мати внутрішні зв’язки 
між мораллю і соціальною сферою, між політикою та економікою й 
громадською сферою. Рішення про те, хто має головувати у «світовому 
уряді», мають ухвалювати спільно представники всіх країн планети. 

Патріарх Московський, посміхаячись невидимо у свої вуси-бороду, 
глаголить, що очолювана ним Церква є нібито 
наддержавним утворенням. Обманом 
займається владика! Бо ж при цьому у  
Таврійському палаці Петербургу під час 
Міжнародного дня захисту дітей роздавали 
брошуру «Молитва за Президента Росії!» России!  
Виправдовуючи це, глава патріаршої прес-служби 
протоієрей Володимир Вигілянський наголосив: 
«Християни молилися за владу навіть в період 
гонінь, починаючи з першгого століття нашої ери. 
«И это не предусодительно», в цьому немає 
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якогось підхалімажу». До того ж, на кожному богослужіння православні 
моляться за «богохранимую нашу страну, власть и воинство еѐ». «Деяким 
світським людям здається, що якщо моляться, для прикладу, за Гітлера, 
Сталіна чи японського імператора, то це нібито виявляють свою прихильність 
до них. Це не так. Ми молимося про те, щоб Господь скерував того чи іншого 
правителя для мирного життя народу» (Летопись Православия. - №6). 

Синод Православної Церкви Молдови, який очолює Московсько-
православний митрополит Кишинівський Володимир, заявив про свій 

намір надавати повну підтримку новій 
православній партії, яку утворив колишній міністр 
оборони комуністичного уряду країни Валерій Пасат. 
Члени Синоду вбачають в появі нової партії «істинене 
бажання привнести нове дихання в політичне життя 
нашої країни, яке відкриває широку перспективу 
процесу співпраці Церкви і держави на благо нашого  
православного народу у відпвідності з його мораллю і 
традиціями. На звинувачення Церкви в її політизації з 
боку державних діячів, зокрема прем’єр-міністра, 
Синод зреагував: «Православна Церква сама вирішує, 
коли, в якій формі і з якою метою включатися в 
політичний процес. Багатовікова історія нашого 
православного народу знає багато прикладів, коли 

подібне включення Церкви мало благодійний вплив, спонукаючи політиків 
співвимірювати свою поведінку у відповідності з потребами і життєвими 
інтересами населення. Так було в минулому, так буде і в наступному» 
(Летопись Православия. - №6). Характерно, що діючи в Молдові, Синод у 
своєму документі не згадав жодного разу її народ за його власною назвою. 
Йде мова лише про якийсь «православний народ» Відтак партія, як і Синод, 
працюватимуть відтепер на ідею московського патріарха Кирила про 
«русский православный мир», до складу якого він, окрім Росії, Білорусі й 
України, чомусь включає й Молдову, хоч вона і не є слов’янською країною . 

Екс –глава Компартії Китаю Цзян Цземін на 
питання кареспондента Time Девіда Айкмана, що 
б він хотів побажати своїй країні на наступне, 
відповів: «Я хочу, щоб моя країна стала 
християнською». Далі він наголосив на тому, 
що експертна група вчених його країни протягом 
20 років вивчала питання постійного відставання 
Китаю від Заходу з питань науки, індустрії та  
культури й прийшла до висновку: «Ми вивчали 
всі можливі аспекти з різних точок зору – 
історичної, політичної, економічної і культурної. 
Спочатку ми думали, що вся справа у могутніх 
військових силах. Потім ми вирішили, що там 

краща політична система, потім зосередили свою увагу на їхніх економічних 
успіхах. Проте за минулі 20 років ми виявили, що центром західної культури є 
її релігія – християнство. Тому Захід такий могутній. Моральний фундамент 
християнства у соціальній і культурній сферах Заходу дозволив з’явитися там 
спочатку капіталізму, який з часом переріс в демократію. І в цьому немає аж 
ніяких сумнівів» (Камень Краеугольный. - №7). 

Присутність ісламу в Європі зростає. В цьому дехто вбачає загрозу 
християнському світові. Але французький культуролог Жорж Нива дещо по-
іншому оцінює ситуацію. «Головна проблема не в ісламі в Європі, а в 
християнстві, точніше – у відсутності християнства в наших країнах. Коли в  
Західній Євпропі появилася певна кількість мусульман – віруючих людей, які 
дійсно живуть за законами своєї релігії, наше суспільство відчуло 

дискомфорт, якесь роздратування. В 
дехристиянізованому європейському суспільства 
давно відсутня релігійна переконаність. І на 
цьому фоні з’являється переконаність 
мусульман, а ми не знаємо як на неї реагувати! 
Ми говоримо, що це фанатизм, але хіба не можна 
використовувати це слово до наших бабусь, які 
також були «фанатиками», тобто віруючими. 
Саме релігійна неоформленість нашої свідомості 
і є головною проблемою, а не іслам. Іслам не так 
вже й багато вимагає від своїх послідовників: 
тільки або-або. Від нас це, шкода, але вже давно 
зникло» (Арраид. - №4). 

Французькі законодавці пішли проти 5-мільйонної мусульманської 
спільноти країни. Вони заборонили жінкам-мусульманкам носіння паранджі 
в громадських місцях (подібні закони прийняли й нижні палати парламентів 
Бельгії та Іспанії). Цей законопроект підтримав Президент Франції Ніколя 
Саркозі, праворадикальні організації, спільноти феміністок. Прийняття цього 
закону у вересні ще за Сенатом, але тут проблем не буде. Відтак мусульманка, 
яка з’явиться на вулиці в паранджі, платитиме штраф 150 євро. Її завезуть в 
міліцейську дільницю для ідентифікації. Якщо жінка скаже, що її носити 
паранджу спонукає чоловік, то прийдеться платити йому штраф 15 тис. євро. 
Більшість французів підтритмує законопроект. Але є й інша думка. «Це – 
придавлення свободи. Дайте право людям самим вирішувати, що носити і в 
чому їм зручно виходити на люди, - заявив парижанин Аліз Мерхант. – Люди 
наносять татуювання на все тіло - ніхто не заперечує. Католицькі монахині 
покривають все тіло своїм одіянням – ніхто не має права їм в цьому 
заперечувати. Єдине місце, де можна спонукати зняти паранджу, - це пункти 
контролю безпеки». Жінкам, які все ж будуть носити паранджу, погодився 
допомагати французький бізнесмен Рашід Некказ. Він створив фонд в 
мільйон євро для компенсації жінкам-мусульманкам штрафів. 
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КАТОЛИЦИЗМ 

 
Нунцій Апостольської Столиці в Україні архієпископ Іван Юркович так 

оцінив папу Бенедикта ХVІ: «Зауважу, що всі великі церковні ієрархи – 
непересічні особистості, звісно, кожен по-своєму. Папа Бенедикт ХVІ – 
великий теолог, такого теолога католицька церква в своїй історії не мала на 
папському престолі. Ідея папи Бенедикта ХVІ полягає в тому, що католики 
мають брати на себе суспільну відповідальність за майбутнє християнства 
загалом і Католицької Церкви зокрема». 

Католицька Церква, як сказав Нунцій Іван Юркович, дуже стурбована 
формуванням в Західній Європі нової секулярної квазірелігії. «Про це 
говорить і Папа, в патріархи Східних Церков. На мою думку, і Католицька 
Церква, і Православна мають дуже конкретно висловлювати своє ставлення 
до цієї проблеми, не замовчувати її. ХХ століття було часом таких 
квазірелігій. І тепер ми можемо оцінити негативні наслідки цього феномену. 
В нинішньому суспільстві ми не знайдемо жодних позитивних результатів 
того періоду, а якщо вони і є, то незначні. Філософія матеріального 
благополуччя зробила життя людини майже тривіальним». 

Китайська влада в ніч з 6 на 7 червня зруйнувала святиню, яка належить 
католицькій парафії в Ордосі у Внутрішній Монголії. Це була єдина 
католицька церква в столиці цього автономного китайського регіону. 
Католицька парафія, яка має біля тисячі вірян, діяла легально, маючи на те 
офіціний дозвіл влади. Після зруйнування храму, міліцейські затримали його 
настоятеля і кількох мирян, закувавши їх в наручники. Парафіяни на місці 
зруйнованого храму розбили тимчасовий намет. З відповідною пошаною 
ними зібрані рештки розбитого вівтаря. 

Католицька церква Франції потребує молодих священичих кадрів. Кожний 
другий священнослужитель тут старше 75 років. За традицією висвята нових 
священиків і дияконів відбувається на свято апостолів Петра і Павла. В цьому 
році висвячено 80 священиків і 90 дияконів. 

Продовжуються перемовини між Братством св. Пія Х і Апостольською 
Столицею. Як відомо, ще в 1985 році нині покійний архієпископ Лефевр 
надіслав на адресу кардинала Ратцінгера лист застережень з питань так званої 
дубії (=сумнів). Застереження були висловлені щодо Декларації ІІ 
Ватиканського собору про релігійну свободу. Раніше, за папи Івана Павла ІІ, 
такі контакти між сторонами також мали місце, але вони носили переважно 
інформативний характер. Нинішня дискусія, як це передбачають, може 
закінчитися вживанням аргументу авторитету: «Рим так вирішив, в Рим 
помилятися не може» (Греко-Католицька Традиція. - №12).  

Заради налагодження добрих вілносин з Ізраїлем Апостольська столиця 
відкриває доступ для дослідників до архівів всього періоду ІІ Світової 
війни. При цьому кардинал Каспер наголосив, що Голокост в жодному разі не 
можна приписувати християнству, оскільки той злочин мав чіткі 
антихристиянські риси. Згадуючи папу Пія ХІІ, якого єврейські кола 

звинувачують у співпраці із фашистами, кардинал наголосив, що Пій ХІІ 
допомагав не тільки словами, але й діями своїми євреям. Він врятував життя 
тисячас євреїв в Римі. Папа не мовчав, але уникав у своїх виступах гострих 
слів, бо ж знав, що різкі висловлювання нічого не змінять, а навпаки – стануть 
провокацією до брутальної помсти (Греко-Католицька Традиція. - №12). 

Звертаючись до учасників 24 пленарної асамблеї Папської Ради із справ мирян, 
Папа Бенедикт ХVІ сказав: «Нам необхідні дійсно віруючі політики-
християни. Він наголостив на необхідності просувати духовні цінності 
соціальної доктрини церкви, зокрема такі як життя, сім’я, солідарність із 
обездоленними, свобода, пошук всезагального блага та ін. Саме ці цінності, 
на думку Понтифіка, служать гарантією для дійсного розвитку суспільства. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Міліція Узбекистану переслідує протестантські громади за проведення ними 

молодіжних конференцій і організацію обідів для бездомних. Так, 
прибувши в травні на молодіжну конференцію, вона арештувала 43 з 70 її 
учасників. Проти двох порушено кримінальну справу із звинуваченням в 
«порушенні процедури проведення масових заходів» і «порушенні закону про 
релігійні організації». Арешти в протестантський церкві «Вічне життя» 
проведені із-за того, що годування бездомних нібито суперечить її статуту. 
Очолює всі ці каральні заходи Служба національної безпеки. 

Англіканська Церква Англії на межі розколу. Цього разу приводом 
послужило рішення Генерального синоду Церкви, більшість учасників якого 
проголосували за проект статуту фунуціонування єпархій, які відтепер 
зможуть очолити жінки-єпископи. Всі спроби консерваторів перешекодити 
зрівнянню жінок у правах з чоловіками не дали результату. Прихильники 
статуту вважають, що нові правила не суперечать Біблії, до того ж 
Англіканську церкву очолює жінка – королева Єлизавета ІІ. Супротивники 
навпаки – впевнені в тому, що роль чоловіка і жінки в Церкві має 
відрізгнятися. Спроби духовного глави Церкви архієпископа 
Кентеберійського Роуена Вільямса підредагувати поправку, яка дозволяла б 
парафіянам, що не визнають жінку-єпископа, відвідувати «паралельний 
єпископат» не була прийнята. Тоді він заявив, що збереження єдності АЦ «є 
безнадійним за своєю складністю завданням» 

Згідно спеціально проведеного дослідження ученими університету Манчестера, 
послідовники методизму живуть в середньому на 7 років довше 
представників інших конфесій і атеїстів. Чоловіки-методисти живуть біля 
84 років, а жінки – 91. Якщо звичайні британці і британки живуть відповідно 
77 і 82 роки, то методисти – до 83,4 і 91 рік. Віце-президент конференції 
методистів наголосив: «Ми постійно турбуємося про наше духовне і фізичне 
здоров’я, унимкаємо надлишків, допомагаємо ближнім і є надто хорошими 
сусідами». Методисти – це євангельсько-християнський рух, який виник в 
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ХVІІІ століття на основі англіканства. Їх в Англії нині біля 650 тисяч. 

Нещодавно Україну відвідала державний секретар США Хілларі Клінтон. 
Зрозуміло, США турбує новий зовнішньополітичний вектор України – шлях в 
нову Російську колоніальну імперію. Але вони розуміють нездатність 
української верхівки до самостійного вирішення проблем своєї країни, 
прагнення бути чиїмось васалом. У своїй сумочці Клінтон завжди має 
книжечку із цитатами із Святого Письма. Вона сповідує методизм – 
протестантську течію, що з’явилася у 18 столітті. Методизм поширений в 
Англії і США. Методисти вимагають послідовного дотримання різних 
релігійних приписів, проповідують смирення і терпіння. В четвертому числі 
за 2004 рік нашого часопису була про них Сторінка конфесії (Сегодня. – 1 
липня). 

Зображення Ісуса у чреві Богородиці з німбом навколо його голови 
протестантські Церкви Британії планують розміщувати на рекламних 
щитах в період Різдва Христового. В такий спосіб вони прагнуть вести 
кампанію проти абортів. Така реклама розроблена рекламними працівниками 
англіканської, методистської, реформістської і баптистської церков. Ця 
реклама несе своєрідне послання кожному жителю Британії, де 570 малят 
позбавляють життя в утробі матері щодня, 365 днів протягом року. 

Повернувшись із конференції Молодіжного Форуму Європейської 
П’ятидесятницької Спілки в Україну, яка відбулася у Франції в Ліоні, 
завідувач відділу молодіжного служіння ЦХВЄУ пастор Б. Левицький 
зауважив: «Великий жаль і тривогу викликає інформація, що Європа 
стала постхристиянською. І результати не забарилися: росте кількість 
самогубств, злочинності, згубних звичок навіть в християнському 
середовищі. Думаю, що прийшов час Східній Європі надавати посильну 
допомогу Західній у християнському вихованні» (Благовісник. - №1). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Кирило заявляє, що «Киев – это столица русского православия, наш Иерусалим и 

Константинополь». Уже в цьому висловлюванні російського патріарха 
звучить загарбницька нотка, бо Київ є столицею не русского, а русьского 
православ’я. Як інколи кажуть в Росії: чистота рук и никакого мошенства. 
Адже цей прикметник треба утворювати від слова Русь. Та й нічого 
примазуватися Москві до якоїсь «общей купели – Киевской купели 
Крещения». Не було такої. Коли в Києві Володимир хрестив Русь (не 
Київську, а просто Русь, бо ж інших не існувало, а інші – то пізнійший 
великомосковський витвір), то ті, хто опісля став москвином (Москва ж 
з’явилася, здається, в 1147 році) , ще в глухій тайзі жили, а новгородці 
відмовлялися приймати християнство. 

Патріарх УПЦ КП у своєму інтерв’ю часопису «Український Тиждень» навів 
цікаві цифри: «За кількістю парафій сьогодні українське православ’я 

більше за російське. Якщо в Росії 12 тисяч парафій, то в Україні 16 тисяч. 
Якщо в Росії менше, ніж 100 архієреїв, то в Україні – понад сто. У Росії 67 
єпархій а Україні – 85. Відтак статистика не на користь Росії, тому вони 
ніколи не погодяться на нашу автокефалію. А ось ще такий приклад: на Пасху 
в Україні до церков прийшло 11 млн вірян з 47—мільйонного населення, а в 
Росії при її 142 мільйонах прийшли 8 млн мирян. Тобто, в Україну Пасху 
святкувало майже 25% населення. А в Росії – 5%. Ось тому незалежність 
Української Церкви стоїть на перешкоді Російській бути головною у 
світовому православ’ї. Що стосується УПЦ КП, то вона уже зараз є третьою 
паравославною Церквою у світі після Російської та Румунської. Шість 
автокефальних грецьких церков відвідують 12 мле вірян.  А одну УПЦ КП – 
14 млн, УПЦ МП – 9 млн. Наша Церква велика…. Так ось до Київського 
Патріархату належить 33,7% , а до Московського -31,5% вірян  

Московський Патріархат уже багатьох російських воєначальників відніс до 
святих. Зрозуміло, більшість з них працювали на територіальні прирощення 
Російської імперії, на здійснення принципу: «всѐ, что мною пройдено, всѐ 
вокруг моѐ». На черзі канонізація маршала Жукова – цього воєначальника, 
який у Другу світову перемоги здобував «людським м’ясом», який причетний 
до наміру депортації всіх українців до «Сибири далѐкой» і реалізації в такий 
спосіб ідеї включення України до «российского мира», бо ж, як це Московія 
доводить своєю історією, неосвоєні терени вона освоює своїми. Вже в 
московсько-праволславній пресі з’являються статті, з яких маршал постає в 
ролі спасителя Росії. Духовник Троїце-Сергіївської Лаври архімандрит 
Кирило (Павлов) пише: «Печать избранничества Божия на нѐм чувствуется во 
всей его жизни… Его порядочность, человечность, общительность, трезвость, 
чистота жизни возвысили его быть спасителем России в тяжкую годину 
испытаний… Невольно встаѐт вопрос о Промысле Божьем, избравшим его 
вершителем Победы.. Несомненно, маршал Жукоа был Божьим 
избранником… Имея имя Георгия Победоносца, он сам был Победоносцем 
(Одигитрия. - №6). 

Глава відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату 
митрополит Іларіон вважає, що в Церкви «має бути своє стабільне джерело 
прибутку. І цим прибутком не можуть бути тільки пожертви парафіян. 
Церква не може існувати тільки за гроші, одержані від продажу свічок, ікон 
або ж церковної літератури». То ненормально, що архієреї витрачають багато 
часу на пошук спонсорів. Церква має величезні, багатомільйонні видатки. 
Вона платить за електрику, реставрації і дещо інше. Свого часу все майно 
Церкви було націоналізоване й розграблене. «Якби Церква мала постійний 
прибуток, вона змогла б, зокрема, розгорнути широку благодійницьку 
діяльність, утримувати будинки літніх людей, дитячі будинки, школи, те, що 
дуже часто трапляється на Заході» (Радонеж. - №6). 

Російський студент, який підписався словом «христианин», в газеті «Переход» 
(№3) пише: «Політику патріарха Кирила можна назвати новим 
одержавленням православ’я. Вільно мислячі люди знову відвертаються від 
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офіційної релігії. Церква в Росії перетворюється в гігантську комерційну та 
ідеологічну структуру. Православна експансія здійснюється і для 
всеоправдання –легітимізації – сучасного політичного режиму. Дії чиновників 
від церкви суперечать принципам свободи совісті і світської секуляризованої 
держави. Ми не бажаємо ображати почуття віруючих людей, ми виступаємо 
не проти православ’я як такого, а проти відродження бюрократичної 
авторитарної церковної машини, яка пригнічуватиме свободу суспільства. 
Нам потрібна вільна церква і вільна країна, а не нова інквізиція і нове 
самодержавство». 

Патріарх УПЦ КП Філарет зауважив, що документи для чергового 
Вселенського православного собору вже підготовлено, але скликання 
його з різних причин відкладалося. Тепер нібито до погодження позицій 
Москви і Константинополя справа наблизилася. На соборі розглядатиметься 
не лише питання утворення автокефальних і автономних церков (спільна 
позиція – надає цей статус насамперед Церква-мати), а й питання диптиха – 
першого місця в переліку православних церков. Москва мріє про своє перше 
місце як одна з найбільших православних Церков, як «Третій Рим». Але ж є 
ще й історія з’яви Церков, Апостольська традиція. Тут перше місце за 
Константинополем, а відтак його глава є Вселенським Патріархом. Так як 
Московський патріарх боїться відокремлення від своєї Церкви православних 
України, бо ж тоді втратиться брехня апостольськості Московського 
Патріархату, так і Константинопольський не бажає утворення Американської 
Церкви із всіх православних парафій, які є в США. Тому, сформулювавши 
тезу, що автокефальні церкви утворюються тільки зі згоди Церков-Матерів, 
Кирило і Варфоломій досягли порозуміння. Як один в такий спосіб не 
відпустить від себе Україну, так другий не відпустить американських 
православних (Голос Православ’я. - №12). 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 

Державна влада Туреччини затіяла боротьбу з військовими, які постають 
єдиними захисниками світського устрою цієї мусульманської країни.. 
Стамбульський суд висунув 196 турецьким військовим звинувачення у 
змові щодо повалення проісламського уряду. 

На конференції мусульман, яка відбулася в Інгушетії, йшла мова про зміну 
цін на викуп нареченої (калим) і відкуп від кровавої помсти. 240 
імамів і старійшин хочуть затвердити нові «тарифи», які не змінювалися 
протягом останніх днсяти років. Калим хочуть збільшити з 12500 рублів 
(400 доларів) до 50000 рублів (1600 доларів). Це не так багато, якщо 
порівняти з Об’єднаними Арабськими Еміратами, де середній калим – 
100000-200000 доларів. Збільшена і сума відкупу, який платить винувата 
сторона постраждалим внаслідок конфлікту – від 100000 до 300000 рублів 
(майже 10 тисяч доларів). Суми штрафів має ще визначати 

«примирювальна комісія» - судді з народу, до яких звертаються родичі 
кровника.  

Правовірні мусульмани вважають культ перського суфійського святого 
Саєда Алі Хаджвайрі шкідливою сектою. Певно це послужило мотивом 
теракту, який скоїли два терористи-смертники в храмі Дата Дарбар у 
пакистанському місті Лахорі. Загинуло 42 особи, 180 отримали поранення. 
Вибухівку зірвали у підвальному приміщенні, де прихожани миються і 
сплять перед молитвою. Упродовж останнгіх трьох років у Пакистані було 
здійснено біля 400 терактів, виконавцями яких були терористи-смертники. 
Загальна кількість жертв тут сягає 3400. Більшість вибухів – справа рук 
талібів, які мають тісні зв’язки з «Аль-Каїдою». 

В червні 2009 року під час паломництва до Мекки безслідно зник 
іранський фізик-ядерник Шахрам Амірі. Його викрали спецслужби 
США в Саудівській Аравії. За інформацію про іранську ядерні програми 
та співпрацю в пропагандистській діяльності проти Ірану Шахраму 
пропонували нібито 50 млн доларів. При цьому держсекретар США 
заявляла, що вчений знаходиться в США із власної волі. Той факт, що 
Шахрама вільно відпустили додому, в пресі інтерпретується так: 
американці вижали з нього все, що могли, дали йому за це 5 млн долдарів. 
Коли ж дізналися, що він повернувся в Іран, його банківські рахунки 
заблокували. Газети стверджують також, що його співпраця із ЦРУ 
почалася ще до паломництва. Вона продовжиться: з цією метою його 
вільно відпустили. Дурниці американці не роблять! То ж іранці мають 
бути пильними. 

Після вбивства у 2005 році Аслана Масхадова сепаратистський рух в 
Чечні маргіналізувався. Більшість бойовиків перейшло на службу до 
Кадирова, а ваххабісти перебралися в Інгушетію чи Дагестан. В 2006 році 
було вбито Шаміля Басаєва. Нинішній лідер бойовиків Доку Умаров 
погрожує забрати в Росії весь Північний Кавказ, в тому числі й 
Краснодарський край і навіть Поволжя й створити на цих теренах 
ісламський халіфат. Нещодавно ФСБ вловило праву руку Умарова 
бойовика під ім’ям Магас. А в самій Чечні процвітає культ особи Ахмада-
хаджі Кадирова, який за щедрі російські гроші – більше мільярда щорічно 
- відбудував зруйновані міста. Із дорогого мрамора в центрі Грозного 
збудовано найбільшу, як кажуть, мечеть у світі. Відомо, що Рамзан разом з 
батьком в Першу війну воював проти федералів на боці сепаратистів. 
Відтак він добре знає методи діяльності ваххабітів і може успішно з ними 
боротися. Він особисто очолює операції з ліквідвції їх опору. Він закликав 
бойовиків вийти з лісу і зрештою доручив їм же боротьбу з тими, хто ще 
там залишився. Для Москви самозакоханий і всевладний в Чечні Кадиров, 
яким би він не був, далеко краще, ніж ваххабіти (Сегодня. – 24 червня). 

В британській столиці відбулася рекламно-просвітницька кампанія, 
направлена на боротьбу з міфами про іслам під назвою «Натхненні 
Мухаммадом». На одному з рекламних плакатів фотографія жінки-
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адвоката в хіджабі. Під фото підпис: «Я вірю в права жінок. Так як і 
пророк Мухаммад». На іншому планшеті співробітник благодійницької 
організації говорить: « Я вірю в соціальну справедливість. Так само, як і 
пророк Мхаммад». Рекламні плакати були виставлені на станціях 
лондоонського метро і стоянках таксі. Ініціатором акції є Фонд вивчення 
ісламу (Арраид. - №6). 

Під час зустрічі з кореспондентом газети «Сегодня» Інною Золотухіною 
президент Чечні Рамзан Кадиров сказав: «Ваххабизм – это не 
сегоднешнее явление. Это очень старая проблема. Пророк сказал: где они 
появлятся – там будет кровь. Поэтому, по исламу, их надо уничтожать. 
Ваххабиты – это террористическое явление и придуманое течение. У его 
представителей нет ничего святого. И эта зараза распространяется по 
всему миру…. Вот бывают шизофреники. Что ни говори, что ни объясняй 
ему, он все равно шизофреник… В основном их поддерживают 
родственники по материнской линии. И с этими людьми мы ведем 
идеологическую борьбу. Разъясняем, что те, кто помогает убийцам, 
являются соучастниками этого преступления… У нас так получается, что 
если ты будешь их ласкать и обясняться в любви, они тебя не поймут. А 
если жѐстко сказать: вот так, вот так, вот так, они услышат… Эта зараза 
распространяется по всему миру. И в Украине – тоже. У вас ваххабистов 
больше, чем в Чечне. Мы это знаем, потому что у вас находится один наш 
ваххабит. А также потому, что очень многие фанатики приходят к нам 
через вашу страну. И если вы не будете бороться с этим явлением, завтра-
послезавтра они натворят у вас тоже самое, что сделали в Чечне» 
(Сегодня. – 24 червня). 

В Карачі затримано лідера і засновника афганського руху «Талібан» 
муллу Омара. За допомогою захопленого духовного лідера талібів 
американці прагнуть спонукати решту до переговорів, що відверне 
постійні теракти і набіги. Мулла Омар – це друга із розшукуваних 
американцями осіб Сходу (після Усами бен Ладена), за яку вони обіцяли 
виплатити 10 млн доларів. Правда, надійшло з Ірану інше повідомлення з 
посиланням на представника «Талібану»: Інформація про арешт Омара – 
пропагандистський трюк американців. 

Із примітивного селянського банку «Міт Гамр» в Єгипті за 40 з гаком 
років мусульманська кредитно-грошова система розрослася до 
повноцінного фінансового «халіфату». Згідно даних Islamic Bank Asia, 
що знаходиться в Сінгапурі, активи 500 найбільших ісламських банків у 
2010 році збільшилися в понад 180 млрд доларів. У 2010 році активи 
банківських організацій, які працюють за законами шаріату, перевищують 
трильйон доларів. Ісламська фінансова система є стабільною і стійкою. 
Ісламські банки виявилися відпорними до глобальної кризи, оскільки 
принципи шаріату забороняють інвестувати деякі потенційно небезпечні 
активи, зокрема високорисковану іпотеку. 

 

БУДДИЗМ 
 
Своє 75-річчя Тензін Г’ятсо, якого більше знають як Далай –ламу 14-го, 

тобто вкотре реінкарнованого Авалокітешвара (втілення безкінечного 
співпереживання всіх Будд), духовний і політичний лідер Тибету відзначив 
в Індії у місті Дхарамсала. Тут у вигнанні він живе вже 51 рік. Не 
знайшовши порозуміння з Китаєм, Далай-лама 17 березня 1959 року 
перебрався до Індії. З того часу він став симовлом боротьби тибетців за 
свободу і незалежність. Офіційний Пекін всяк прагне обмежити зв’язки 
Далай-лами із зовнішнім щодо нього світом. Зустрічі іноземних державних 
діячів із Далай-ламою Китай розглядає як втручання у його внутрішні справи. 
Так, незважаючи на те, що в Росії є велика спільнота буддистів, з 2004 року 
він одержує відмову у в’їзді до Федерації. Далай-лама ХІV вважає себе 
реінкарнацією Далай-лами V, який жив в ХVІІ столітті і об’єднав Тибет. В 
1989 році Далай–лама став лауреатом Нобелівської премії миру. 

Буддійські монастирі в Непалі відкриті для відвідувачів. Службу в них ( а 
вона почанається дуже рано) проводять здебільшого юні служки, лами 
вищого сану з’являються переважно на урочистих богослужіннях. Може тому 
в будні до монастирів народу сходиться небагато. Непальські монастирі 
пофарбовані здебільшого в червоний колір, який вважається священним. 
Святість переноситься при цьому на будь-яку дрібничку червоного кольору. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
Організовані групи радикальних індуїстів постійно атакують християнські 

масові заходи. У масках, із залізними прутами і бамбуковими палками 
прихильники індуїстських національних організацій нападають на 
беззахисних вірян інших конфесій. Насамперед ведеться боротьба із 
християнськими спільнотами. Особливо вони знаходяться в небезпеці в 
маленьких поселеннях. Але радикали атакують і масові заходи. Так, було 
здійснено напад на християнське зібрання понад 10 тисяч християн на 
стадіоні в Балагхаті. Біля 1500 бойовиків оточили стадіон, кидали в натовп 
пляшкові гранати. Напади здійснюються на вокзалах, на групи туристів. При 
40-градусній спеці християни міста Бхопал , що в центрі Індії, провели марш 
протесту (Тимофей. - №4-5). 

Більше 10 тисяч палестинців із різних країн Європи провели в Берліні свою 
8-му конференцію. Прийнята декларація, яка засвідчує право палестинців на 
супротив і повернення на свою історичну батьківщину. В декларації сказано: 
«Пригнічений народ Палестини має повне право протистояти окупантам. Це 
закріплено всіма небесними і земними законами». Йшла мова і про 
окупований Єрусалим, за який умма несе повну релігійну та історичну 
відповідальність (Арраид. - №5). 
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Кількість індуїстів у світі постійно зростає. Згідно прогнозів Національного 

реєстру населення Індії, в цій країні до 2050 року житиме на 200 мільйонів 
більше людей, ніж в Китаї. За останні 100 років кількість жителів країни 
зросла в 5 разів. В 2009 році в Індії проживало 1.198.000.000 осіб, а в Китаї – 
1.345.000.000. В 2050 році в Індії буде 1,6138 мільярда жителів. 

 
 
 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ  ТЕЧІЇ 
 
Під час травневої конференції Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів в Солт-

Лейк-Сіті було оприлюднено нову програму «Обов’язок перед Богом». Її 
розроблено при участі живих пророків Церкви з метою допомогти молодим 
чоловіками духовно зміцнюватися і виконувати їхні обов’язки в священстві. В 
одній книзі тут вміщено вимоги до кожної з трьох вікових груп разом із 
настановами для батьків і провідників. 

Відомий пастор Рік Уоррен виступив із зверненням майже до 20-тисячної 
аудиторії церкви «Седдлбек». Він заявив: «Якщо ви бажаєте бути 
пасивними християнами, то шукайте собі іншу церкву». В проекті його 
церкви на наступне десятиліття немає місця для фіктивних християн. 
Передбачається задіяння до активної діяльності кожного. Дійсне 
християнство було в ранній Церкві Нового Завіту, наголошує Уоррен. Хто 
залишається в церкві, той має прийняти 8 характеристик, які визначені в Діях 
апостолів. До цього списку входять надприродна сила через молитву, 
використання різних мов і каналів зв’язку для місії, мобілізація всіх – від 
дітей до старшого покоління, істина, що змінює життя. Дружня підтримка, 
радісне поклоніння, щедрі пожервування в експоненціальний ріст (Камень 
Краеугольный. - №7). 

В Узбекистані піддаються гонінню всі нові релігійні спільноти. Так, 16 травня 
правоохоронні органи провели рейд на одну із найбільших християнських 
церков країни – Церкву Христа, зокрема її Ташкентську спільноту. Під час 
рейду «правоохоронцями» було конфісковано 6 комп’ютерів, сканер, книги, 
письмову документацію, зокрема згоду батьків на відвідування їх дітьми 
богослужінь Церкви. Згідно рішення суду вся вилучена література, в тому 
числі й Біблії, була спалена. 15 членів Церкви ув’язнили на 15 діб, ще п’ятьох 
зобов’язали виплатити штраф по 2 тис. доларів (Камень Краеугольный. - №7). 

В Пензенській області від православ’я виокремилася секта суздальських 
розкольників, яку очолив колишній шофер лідера цієї спільноти Євген 
Кисельов. Кисельов захопив храм у примісті Кузнєцька й став іменувати себе 
«Тихоном – митрополитом Пензенським і Симбірським». Освіта і духовна 
наступність для нього нічого не значать. «Найголовніше, щоб пастиря 
обирала паства. Якщо люди вірять своєму пастирю, то він є повністю 
легітимним», - заявляє Кисельов. Свою спільноту він називає «істинно 

православною». А взагалі за останні роки він вже поміняв більше 20 назв 
своєї організації (Начало. - №7). 

Всесвітній баптистський альянс почав відправляти матеріальну допомогу 
мешканцям Киргизії, які попали в біду із-за наявного в країні 
міжнаціонального конфлікту – узбеків і киргиз. Більше чверті мільйона людей 
Киргизстану залишили свої помешкання і шукають притулок в сусідних 
країнах. 

Християнська спільнота «Рука надії» завозить пакети гігієни в понад дві 
тисячі в’язниць, починаючи з 1998 року. В червні було вручено мільйонний 
пакет у в’язниці м. Франмігтон (штат Міссурі, США). «Позбавлені прав і 
свободи надто часто стають забутою частиною нашого світового 
співтовариства, - зауважує лідер течії Джойс Майєр. – Через ці подарунки ми 
прагнемо нагадати їм, що Бог все ще їх любить й зцілення та сподівання для 
них доступні через Ісуса Христа» (Христианский мир. - №16). 

 
 

 
ІНШІ РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ 

 
Які тільки віросповідання не збереглися на нашій грішній Землі! Так, наших 

туристів вразив збережений в Бутані фалічний культ. Приїхавши в одне із 
сіл неподалік від столиці країни Тхімпху, вони були здивовані тим, що стіни 
сільських хат розмальовані різного розміру і кольору фалосами – чоловічими 
дітородними органами. Гід пояснив, що в такий спосіб місцеве населення 
захищається від злих духів, а по сучасному – від вроків. Наявність на стінах 
будинків чудернацьких «оберегів» - гарантія спокою і щастя в сім’ї. Їх 
малюють під вікнами і над дверима, на фасаді і фронтоні. Перемальовують їх 
через декілька років. Ще нібито десь 500 років тому святий мандрівний 
монах-лама успішно наставляв на шлях істини усіх духовних заблуд, 
лупцюючи їх фалосом по лобу. Відтоді у всіх монастирях зберігають такі 
ритуальні атрибути, виготовлені із сірого дерева. Якщо хтось вирішив 
навернутися до цієї віри чи не може завагітніти, монахи, сповідуючи, 
обов’язково прикладають до лоба «сакральний предмет» (Експрес. – 18-20 
червня). 

Сантерія – це місцева кубинська релігія, яка вдовільняла навіть Фіделя Кастро. 
Вона постає як суміш африканських вірувань, привезених чорними рабами, і 
католицизму. На церемоніях сантерії багато хто впадає у транс, виконується 
багато різних ритуальних танців, навіть ллється кров. Учасники ритуальних 
дійств приносять у жертву тварин – черепах чи півнів. Танцюючі своїми 
ритуальними масками наводять на присутніх, особливо дітей, жах, хоч вони 
водночас постають як посередники між живими і мертвими. Богині, на честь 
яких надягаються жінки, вражають красотою свого вбрання. То ж треба їхати 
на Кубу, щоб у дні відзначення сантерії все це побачити своїми очима (Газета 
по-киевски. – №129). 
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СВОБОДА СОВІСТІ 

 
 
 
 

РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК 
В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ РЕАЛІЙ УКРАЇНИ 

Інформаційно-експерний матеріал 
 

Перше десятиліття ХХІ століття – це період інтенсивного зростання 
релігійної мережі. При цьому зростає не тільки кількість релігійних організацій (з 
поч. 2000 і по поч. 2010 року на 33%), а й різноманіття їх конфесійних виявів 
(понад сто). Зміни на конфесійній карті України – це прямий наслідок тих 
суспільно-політичних і духовних трансформацій, які відбуваються в нашій 
державі за роки незалежності, зокрема конституювання і практичного втілення 
принципів свободи релігії і віросповідань, законодавчо забезпеченого 
утвердження політичного, культурного і релігійного різноманіття. 

Україна, можливо як ніяка інша країна, має надто складну систему 
міжконфесійних і міжцерковних відносин. Під міжконфесійними відносинами ми 
розуміємо відносини, що виникають між офіційними чи неофіційними носіями 
різноконфесійних ідентичностей з широкого кола проблем власності, 
канонічного права, церковної організації, конфесійного співіснування в державі 
та суспільстві, взаємовідносин між церквами, духовенством та віруючими, з 
питань участі/неучасті в спільних акціях загальнодержавного, релігійно-
церковного, соціального, морально-патріотичного характеру тощо. Правові 
умови для стабільних міжконфесійних відносин регламентовані в Україні не 
тільки міжнародними, а й багатьма вітчизняними законодавчими, нормативно-
правовими актами, документами, які закріплюють принципи і норми 
міжконфесійних відносин в країні. Чинні правові акти регламентують також 
правові умови, що мають виключати, мінімізувати чи попереджати можливі 
причини і фактори ускладнення міжконфесійних відносин, ескалацію 
конфліктності тощо.  

Оцінюючи сьогодні з точки зору норм європейського та українського 
національного законодавства стан міжконфесійних відносин в Україні, є підстави 
стверджувати, що в цих відносинах, незважаючи на закономірне для перехідного 
періоду ускладнення самої релігійної ситуації в Україні в ході політичних, 
економічних, правових, соціальних, етнонаціональних, духовних, культурних 
перетворень в країні, кардинальних трансформацій у системі загальнозначущих 
етнокультурних цінностей та пріоритетів, відбулися позитивні і перспективні 
зміни. 

Конкретними формами вияву позитивних тенденцій розвитку 
міжконфесійних відносин в українському сакральному просторі є, зокрема, 
діяльність Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, створеної на 
початку 90-х років м. ст. як реакція на потребу скоординованої позиції релігійних 

структур з широкого кола проблемних питань у сфері державно-церковних, 
міжцерковних, міжконфесійних відносин. Прикладами вироблення Радою 
спільної позиції сторін релігійного загалу стосовно актуальних проблем 
українського сакрального простору стали Меморандум християнських конфесій 
України про несприйняття силових дій у міжконфесійних взаєминах, 
Меморандум про співпрацю Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, Мінінформу та Держкомрелігій щодо висвітлення засобами масової 
інформації проблем релігійно-церковного життя, Меморандуми про співпрацю з 
Міністерством освіти та науки, з Міністерством оборони України та інші. 

Показово, що вбачаючи в такому органі засіб гармонізації та поліпшення 
міжконфесійних відносин, подібні ради створені чи створюються й на 
регіональному рівні – в м. Києві, областях та Автономій Республіці Крим. За 
ініціативою з місць різного роду міжконфесійні асоціації створюються також для 
солідарної роботи у конкретних напрямах соціального служіння конфесій. 

Відносно тривалий період міжконфесійних суперечностей, конфліктів, 
їх емоційна напруга, гострота, непоступливість сторін конфліктів і, головне, 
безрезультатність цих протистоянь змусили конфесії поступово зайняти більш 
конструктивну позицію, перейти від конфронтаційних до діалогових форм 
спілкування й усвідомлення позицій опонента. Виявами такої трансформації 
позицій конфесій стали кілька всеукраїнських форумів церков та релігійних 
організацій, проведених в Україні після здобуття державою незалежності, 
щоправда, з ініціативи переважно державних органів і громадських організацій, 
зокрема Української Асоціації релігієзнавців. Вони стали доброю нагодою для 
конфесій, церков, релігійних організацій, органів влади з перших рук почути про 
позицію сторін з актуальних проблем сьогодення, скорегувати власні позиції, 
зробити ще один крок до оптимізації релігійного співжиття в полі конфесійній 
Україні, взаємної поваги, злагоди, толерантності, зрештою - підвищити рівень і 
культуру міжконфесійного спілкування.  Оптимізації міжконфесійних 
відносин в Україні у неофіційному, недержавному форматі сприяє й організація 
Українською Асоціацією релігієзнавців та Відділенням релігієзнавства ІФ НАН 
України Днів релігійної толерантності у Києві та регіонах. На них запрошуються 
представники конфесій, відповідних державних структур, наукових центрів, 
засобів масової інформації з метою обговорення з позицій релігійного 
плюралізму, толерантності, демократизму проблем, що найбільше хвилюють 
релігійні спільноти.  

Коло проблемних питань конфесіями, діючими в Україні, спільно 
обговорюються також на міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових 
конференціях, семінарах, симпозіумах, які проводяться Українською Асоціацією 
релігієзнавців і її обласними осередками. Позитивний для міжконфесійних 
відносин резонанс в країні і світі мають вже традиційні міжнародні конференції, 
що організовуються з року в рік Відділенням релігієзнавства в кооперації з 
Міжнародною Асоціацією релігійної свободи та Міжнародним центром права і 
релігієзнавства.  
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В той же час, розвитку міжконфесійних відносин в Україні перехідного 

періоду притаманна дія цілого ряду негативних причин об’єктивного та 
суб’єктивного характеру, що ускладнюють чи й загострюють відносини між 
конфесіями. Серед них: 

- тривале нерозв’язання проблеми єдності Православ’я в Україні, 
поділеного на три Церкви – УПЦ МП, УПЦ КП та УАПЦ, суспільно 
резонансне православне міжцерковне протистояння, що негативно 
позначається не лише на внутрішньо-православних відносинах 
трьох названих церков, але й на релігійній ситуації в Україні в 
цілому; 

- остаточно незавершений процес реституції культових будівель та 
церковного майна, що в радянський час знаходилося в державній чи 
комунальній власності;  

- наявність ряду законодавчо та нормативно неврегульованих питань, 
що породжують міжконфесійну конфліктність, нетолерантні 
відносини, нетерпимість, суперництво незабезпечення рівного 
ставлення держави до конфесій, надійного правового запобігання 
політизації релігії, клерикалізації владних структур, невирішення 
проблеми фундації релігійними організаціями їх дошкільних, 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів нарівні з іншими 
юридичними особами приватного права;  

- численні в ході правозастосовчої практики факти нерівного, 
тенденційного, невідповідного чинному законодавству ставлення 
владних структур у регіонах до конфесій;  

- триваюча фактична політизація (явна чи латентна) частини церков, 
релігійних організацій, втручання політичних чинників у 
внутрішньо-церковні відносини, що ставить конфесії у нерівні 
умови; 

- дестабілізуючий вплив на міжконфесійну ситуацію в Україні 
міжнародних чинників (політичних, релігійно-церковних, 
етнонаціональних). 

Названим причинам конфліктогенного характеру в міжконфесійних 
відносинах відповідають негативні соціально і конфесійно значущі форми 
ускладнень відносин між різними релігійними спільнотами. Конкретними 
негативними виявами ускладнення міжконфесійних і міжцерковних відносин 
при цьому стали: силові методи захоплення культових будівель, майна, інших 
приміщень; ігнорування сторонами конфлікту рішень судів, недовіра до 
правового шляху розв’язання спірних питань; конфесійна заангажованість 
ряду місцевих органів влади у прийнятті рішень, значущих для 
міжконфесійних відносин, в силу чого судами свого часу були скасовані 
десятки рішень місцевих органів влади стосовно адресності передачі 
культових будівель; некоректні, нетолерантні, образливі виступи, 
висловлювання, публікації представників ряду конфесій на адресу опонентів з 

числа інших конфесій; апеляція конфесій до державних органів різних рівнів 
з пропозиціями вжити адміністративних заходів до конфесій-опонентів тощо. 

Узагальнюючи проблеми, невирішеність яких протягом років 
незалежності призводила чи призводить до ускладнення міжконфесійних і 
міжцерковних відносин в Україні, зауважимо, що якщо на початку 90-х років 
м. ст. конфліктна аргументація представників різних конфесій зводилася 
переважно до організаційно-канонічних, кадрово-особистісних питань, то 
нині вона нерідко почала переводитися в площину національних, державних 
ідентифікацій, набувати характеру гостро політичних звинувачень, 
зміщуватися з ієрархічного та єпархіального рівнів до парафіяльного, до 
вимог до владних структур по суті усунути опонентів із сакрального поля 
України, що також робить сподівання на примирення чи поліпшення 
міжконфесійних і міжцерковних стосунків досить проблематичними. 
Триваючі суперечки, протистояння між церквами за власність на культові 
будівлі, майно, господарські приміщення, що перебували в державній чи 
комунальній власності і тепер передаються законним власникам, породжують 
все нові й нові спроби перерозподілу, а то й силового захоплення культових 
будівель. Має місце також використання деякими конфесіями будь-яких 
подій, процесів, акцій (історичних чи сучасних), як приводів для демонстрації 
особливої їх позиції, для організації і проведення хресних ходів, масових 
зібрань, акцентації при цьому уваги передусім на тому, що розділяє, а не 
об’єднує конфесії, співіснуючі в країні, регіоні, населеному пункті. Інколи 
приводи виявляються надуманими й свідомо використовуються 
естремістськи налаштованою частиною окремих конфесій для загострення 
релігійної ситуації в населеному пункті, вирішення позарелігійних питань 
(політичних, партійно-блокових, виборчих, фінансово-господарських, 
комерційних тощо). Особливо активно використовується при цьому 
практично невичерпні історичні обставини тих чи інших конфесійних 
протистоянь на українських землях різного ступеню достовірності, якими 
переповнена вітчизняна, як і будь-яка інша історія, і апеляція до яких, однак, 
є невдячним засобом для нормалізації міжконфесійних відносин.  

Мають місце чимало й інших конкретних негативних виявів 
складностей чи й напруги в міжконфесійних відносинах. Глибинними їх 
причинами є: триваюча політизація певних конфесійних прошарків, 
непоодинокі факти втручанням державно-адміністративних, партійно-
блокових, націонал-патріотичних чинників у внутрішньо-церковні проблеми; 
практика апеляції окремих церков, релігійних організацій до владних 
структур за арбітруванням чи вжиттям заходів, у тому числі щодо релігійних 
опонентів, що так чи інакше породжує в конфесійному середовищі підозри в 
неоднаковому ставленні влади до конфесій, "пріоритетності" певних церков, 
зважаючи на їх чисельність, конфесійну зорієнтованість осіб з владних 
структур, частоту участі представників певних церков у офіційних 
державних, політичних заходах і тому подібних суб’єктивних критеріях 
оцінок ситуації.  
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Відтак зазначені складнощі міжконфесійних відносин у сучасній 

Україні є закономірними наслідками екстенсивного та інтенсивного росту 
релігійної мережі, набуття досвіду конфесіями щодо функціонування в 
умовах зростаючої свободи віросповідань, релігійної свободи. В міру 
становлення України як правової держави, мінімізації залежності конфесій 
від державно-адміністративного ресурсу, усвідомлення церквами, 
релігійними організаціями, що їх майбутнє залежить не від близькості до 
владних структур, партій чи харизматичних лідерів, а від них самих, в країні 
складатимуться умови для подальшої нормалізації й поліпшення 
міжконфесійних відносин. При цьому відбуватимуться не тільки кількісні 
зміни релігійної мережі, її подальше конфесійне урізноманітнення, а 
передовсім і якісні зміни релігійного середовища, ставлення суспільства до 
релігій та релігійних організацій, відбуватимуться зміни суспільного статусу 
останніх та їх функціональної значимості в українському соціумі. Хоч церква 
й відокремлена від держави, але вона не відокремлена від суспільства, 
зокрема тих духовних процесів, які в ньому відбуваються. 

Ведучи мову про конституювання в Україні релігійного плюралізму, 
варто мати на увазі, що останній за своєю суттю означає дещо більше, ніж 
звичайне різноманіття релігій. Це, по-перше, певний стан буття релігій в 
суспільному просторі, в якому відсутні уніфікація, монополізм конкретної 
конфесійної парадигми. Відтак реальний релігійний плюралізм, що фактично 
зреалізований в Україні, передбачає співіснування множини суб’єктів 
релігійних відносин, жоден з яких не може домінувати один над іншим. По-
друге, це рівність перед законом усіх суб’єктів означених відносин, 
складових релігійного плюрального середовища. По-третє, це - єдність у 
різноманітті. Без цього це був би хаотичний, певною мірою анархічний, 
сповнений атмосфери нетерпимості й конфліктів релігійний простір, а не 
плюралістична цілісність.  

Як вже вище зазначалося, причинна база колізій, протистоянь, 
конфліктів у сфері міжконфесійних, міжцерковних, етноконфесійних 
відносин в Україні надто широка. Саме політичний чинник, як ми вважаємо, є 
сьогодні одним з релевантних конфлікто-формуючих факторів у системі 
міжконфесійних, міжцерковних і етноконфесійних відносин в Україні. Це 
засвідчило, зокрема, активне втягування конфесій, церков, їх ієрархів і 
рядових віруючих у процес і виборів Президента України, і до Верховної 
Ради країни з боку політичних сил, що підтримували ту чи іншу особу, 
партію або блок. 

Проблема нормалізації та оптимізації міжконфесійних, міжцерковних 
й етноконфесійних відносин може бути успішно розв’язаною за умови, коли 
ця робота набуде системності і взаємозацікавленості. Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії НАН України працює над підготовкою 
спеціальної Програми оптимізації толерантних відносин між конфесіями, 
церквами, етнорелігійними меншинами. Зрозуміло, що такого роду 
Програма має бути сформована за участю всіх, хто причетний до цих 

відносин, ратифікована ними і має набути практичного здійснення при 
сприянні держави, в її правовому полі. 

Така Програма має передбачити цілий комплекс заходів, зокрема у 
законодавчій сфері: удосконалення законодавства з проблем свободи совісті, 
свободи релігій; утвердження реальної рівності конфесій, церков, інших 
релігійних організацій перед законом, без якоїсь уваги на їх традиційність-
нетрадиційність, кількісні параметри, внесок у культуру тощо; зміцнення 
принципів світськості держави, впровадження нових концептуальних 
підходів у реалізації принципу відокремлення релігійних організацій від 
держави і школи від церкви; припинення будь-яких спроб регіоналізації 
відносин держави і церкви, патерналізації підходів щодо окремих конфесій; 
вироблення механізмів суворого дотримування й реалізації законів у сфері 
свободи релігій і державно-конфесійних відносин. 

Формування установок толерантної свідомості й поведінки, 
віротерпимості й поваги до «інакшості», профілактика різних видів 
екстремізму й активна протидія їм мають для молодої Української держави 
надзвичайну актуальність. Важливим у цьому контексті постає проблема 
налагодження, підвищення ефективності й урізноманітнення форм 
міжконфесійного, міжцерковного, міжетнорелігійного діалогу. Певно що 
специфічним корелятом вибудови в Україні громадянського суспільства мала 
б бути громадянська релігія, що зняло б значною мірою ті вияви 
міжконфесійного і міжцерковного протистояння, яке нині ще маємо в нашій 
країні. Варто було б також вивчити досвід інших країн з регулювання 
міжконфесійних відносин, виявити в ньому те, що могло б слугувати в 
Україні для їх толерантизації. 

Актуалізація ролі релігії в сучасному суспільному житті світу й 
України, зростання її місця і ролі в нинішньому міжцивілізаційному 
протистоянні, включення релігійного чинника як складової в процес 
розбудови громадянського суспільства вимагають глибокого наукового 
вивчення цих процесів і явищ, наявності в урядових установ також науково 
обгрунтованої Концепції партнерських державно-церковних відносин, 
чіткого визначення нею шляхів і форм включення релігійної складової у 
суспільні й духовні процеси України, її національне відродження. Концепція 
визначала б основи правового забезпечення функціонування релігійних 
феноменів в суспільному житті України. На її основі слід опрацювати також 
новий текст Закону про свободу совісті і релігійні організації, бо ж нині 
діючий був розроблений і прийнятий в 1991 році ще в соціалістичні часи й не 
враховує особливості діяльності релігійних організацій в умовах незалежної 
України. На основі Концепції партнерських державно-церковних відносин, а 
також Програми толерантних міжконфесійних відносин варто підготувати 
ще проекти законів про реституцію церковного майна, збереження 
релігійними інституціями об’єктів і предметів культурно-історичної 
значимості, про статус нових релігійних течій, міжнародні зв’язки 
релігійних організацій України, законодавчо уточнити правові 
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параметри включення релігійних структур у сферу суспільного і 
політичного життя, їх благодійницьку діяльність, співпрацю із 
організаціями української релігійної діаспори, зарубіжними релігійними 
центрами тощо.  

Розробка науково обгрунтованої Концепції державно-церковних 
відносин дала б можливість уникнути: наявних вад у функціонуванні релігії в 
нинішньому українському соціумі, зокрема політизації релігійного життя і 
водночас клерикалізації політичного; загострення й урізноманітнення 
міжконфесійних і міжцерковних суперечок; використання релігії у сфері 
протистояння розбудові незалежної України і її національному відродженню; 
відсутності релігійного чинника у сфері зв’язків нашої держави з українською 
діаспорою, невикористання останньої як засобу збереження українства в 
закордонні; використання релігійних інституцій різними зарубіжними 
центрами (а то й державами) як фактору протистояння унезалежненню 
України; постання релігійних спільнот національних меншин як відцентрових 
чинників в процесах українського державотворення тощо.  

Для реалізації науково обгрунтованої Концепції державно-церковних 
відносин, враховуючи особливість і складність сфери релігійного життя, 
активну діяльність в ньому понад ста різноконфесійних і різноцерковних 
спільнот, мав би існувати в країні фаховоспеціалізований окремий 
державний орган, як те передбачено Конституцією України. Тому доцільно 
виокремити Державний Комітет України у справах релігій із існуючого 
нині Держкомнацрелігій України, надати йому статус повноправної 
державної інституції з підпорядкуванням діючих в областях Управлінь у 
справах релігій державних адміністрацій. 

З метою належної реалізації принципів Концепції партнерських 
державно-церквоних відносин і налагодження толерантних міжконфесійних 
відносин потрібно мати відповідно фахово підготовлені кадри. Тому доцільно 
мати в країні Університет (чи факультети) права і релігії, де б готувлися 
нині відсутні фахівці-менеджери сфери релігійного життя. Наявне нині 
аматорство в організації управління ним, постійно виникаючі на різних 
рівнях владного життя непорозуміння у відносинах державних і церковних 
інституцій, прагнення релігійних структур до якогось замкнутого і 
відособленого від держави функціонування, безліч непорозумінь у вирішенні 
питань включення релігійних організацій в соціально значущу діяльність, 
зокрема благодійництво, епізодично дають про себе знати у тих чи інших 
своїх виявах. Підготовка фахівців-менеджерів релігійного життя дала б 
можливість усунути означені негативні явища системи державно-церковних 
відносин, сприяла б толерантизації міжконфесійних відносин, забезпеченню 
демократизації українського суспільства.  

Єдиною організацією у зарубіжних країнах, яка може нині постати в 
ролі чинника об’єднання діаспорних українців, в тому числі й наявної нині 
численної нової трудової еміграції, є українські різноцерковні релігійні 
установи діаспори. Українська держава мала б звернути на них свою увагу і 

всіляко сприяти не тільки їх збереженню, а й розширенню та 
урізноманітненню форм їх не лише церковної, а й українозначимої суспільної 
діяльності. Тим паче, що більшість із діючих в діаспорі українських церков і 
громад мають для цього належну матеріальну базу, зокрема не тільки храмові 
будівлі, а й українські культурні і музейні комплекси, українські школи. 
Вважаємо можливим разом із МЗС України створити на базі Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ постійно діючий семінар „Релігії української 
діаспори”, запросивши на перше його засіданні з оплатою і опікою 
державних органів керівників найбільших українських діаспорних церков та 
релігійних організацій. Враховуючи поліконфесійність української релігійної 
діаспори, жодна із діючих нині в Україні Церков і релігійних спільнот цю 
функцію виконати не зможе. Тому це може взяти на себе лише Національна 
Академія наук. Актуальним є видрук фахово написаної монографії 
«Українська релігійна діаспора», а то й підготовка енциклопедичного 
словника з такою ж назвою.  

Враховуючи всезростаючу роль релігійного чинника в суспільному і 
духовному житті як світу, так і України, доцільним є створення в структурі 
Національної Академії наук України повноцінної наукової установи – 
Інституту (Центру) релігієзнавства. Його створення не потребує значних 
фінансових витрат, бо ж вихідною базою його інституювання могло б 
служити Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, в 
якому нині працює 9 докторів і 11 кандидатів наук, функціонують свої 
повноправні наукова, координаційна і спеціалізована ради, наявне окреме 
фінансування і певна матеріальна база, своя наукова бібліотека, три 
періодичні видання, визнання у світовому релігієзнавстві через співпрацю 
Відділення із п’ятьма міжнародними релігієзнавчими асоціаціями, досвід 
творчих зв’язків із навчальними і релігійними інституціями країни тощо. В 
цьому Інституті (Центрі) релігієзнавства існував би відділ правології релігії, 
який вивчав би проблеми буття релігійного чинника в умовах свободи совісті 
і все активнішого його включення у сферу суспільного й духовного життя, 
своєю практичною діяльністю у сфері релігійного життя Інститут (Центр) 
сприяв би толерантизації міжконфесійних відносин.  

 
 Інформаційно-експертний матеріал 

підготували наукові співробітники 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 

А. Колодний, В. Климов та М. Бабій 
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М. ЖЕРЕБЯТЬЄВ1 (Воронеж, Росія) 

 
СВЕТСКОСТЬ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: 
ЗАБЫТЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП 

 
Несмотря на закреплѐнный действующей Конституцией РФ 1993 г. 

светский характер государства [1], вопросы, касающиеся присутствия религии в 
публичной сфере, а именно - отношения религиозных организаций с 
государством, обществом и друг с другом, относятся к числу наименее 
разработанных норм права в современной России. Наглядное свидетельство 
тому, с одной стороны, появление разного рода православно-клерикальных 
концепций, подменяющих смысл существующих конституционно-правовых 
норм [2], повсеместное участие духовенства РПЦ МП в религиозных 
церемониях, проводимых где угодно и по любому поводу (освящение школ, 
«заводов, газет, пароходов» и т. д., появление молелен одной вероисповедной 
юрисдикции в стенах государственных и муниципальных учебных заведений, 
участие «первых лиц» разных уровней власти в восстановлении инфраструктуры 
МП и их многочисленные тематические заявления), с другой - совершенно 
неразработанное законодательство, касающееся демонстрации религиозных 
символов [3], порядка доступа религиозных организаций к светским СМИ, 
строительства объектов, необходимых религиозным организациям для 
осуществления ими видов своей уставной деятельности [4]. Даже в тех случаях, 
когда властные структуры предпринимали попытки выстраивать отношения с 
религиозными организациями в соответствии с конституционным принципом 
светскости, как это было в случае разрешения обучения детей религии за 
пределами сетки учебного времени в помещениях общеобразовательных школ в 
соответствии с желаниями родителей [5], такие инициативы власти не получали 
своего логического развития.  

На данный же момент основным субъектом, определяющим параметры 
светскости в России, выступает уже не государство, а РПЦ. Так, недавно 
известный миссионер и спичрайтер Московского Патриархата протодиакон 
Андрей Кураев представил свое определение светскости. Согласно ему, 
"светский – значит неконтролируемый и нефинансируемый церковной властью – 
и всѐ" [6]. В реальности, как было показано выше, похожее понимание 
светскости разделяется сегодняшней российским государством. Если же 
говорить о самом определении Кураева, то оно выводит светскость не только из 
правовой плоскости, но и вообще из сложившегося научного дискурса, что 
осложняет на обозримую перспективу ведение общественного диалога по данной 
проблематике. Парадокс: есть Конституция, но основные акторы политических и 
общественных процессов не готовы к ней аппелировать.  

                                            
1 Жеребятьєв Михайло Олексійович – канд. філос. наук, доцент Сучасної 
гуманітарної академії, експерт Міжнародного інституту гуманітарно-політичних 
досліджень (м. Воронеж, Росія) 

Таким образом, de-jure, согласно прописанной в Конституции норме, 
Россия остаѐтся светским государством, тогда как de-facto положение дел в 
постсоветской России напоминает ситуацию, имевшую место в период 
существования Временного правительства с лишѐнным части привилегий 
(подобающих государственной церкви) господствующим вероисповеданием, при 
этом никак и в чѐм не ограниченном в своих публичных действиях и притязаниях 
с минимумом государственных, а, стало быть, и социальных обязательств. В этой 
связи будет нелишним отметить, что сложившаяся за последние 20 лет в РФ 
конструкция религиозно-общественных отношений не получила вообще 
никакого названия (она пока даже не стала предметом экспертной рефлексии), 
как и то, что государственно-конфессиональные взаимодействия в России не 
поддаются ни самонастраиванию, ни выстраиванию государством в соответствии 
со стандартами одной из двух известных современности моделей - 
кооперационной или сепарационной.  

Первый постсоветский этап: от конституционных деклараций к 
следованию за настроениями электорального большинства (1993-1999) 

Все три выделяемых нами этапа постсоветской истории России, которые 
связаны с изменением фактических трактовок светскости российским 
государством, гражданами, общественными группами и религиозными 
объединениями, связаны с деятельностью трѐх последовательно сменявших друг 
друга глав государств. Что, в целом, неудивительно, учитывая 
гиперпрезидентский характер Российской Конституции образца 1993 г. 

С именем первого президента России Бориса Ельцина связано принятие 
Конституции, в которой впервые в Российской истории провозглашался светский 
характер государства. Светское государство пришло на смену государству 
атеистическому.  

Как указывает американская исследовательница религиозного права 
Элизабет Сьюэлл, 14-я статья Российской Конституции «содержит четыре 
различных аспекта: светскость государства, отсутствие поддержки религии 
государством, отделение религиозных объединений от государства, равенство 
религиозных объединений перед законом» [7]. Под светским характером 
государства, продолжает автор, понимается: «запрет на утверждение 
государственной религии, обязательной религии или официального 
государственного предпочтения особой религии» [8].  

РПЦ МП не оказала никакого влияния на принятие Российской 
Конституции. В немалой степени потому, что базовый набор религиозных свобод 
был уже заложен союзным и российским законами о свободе совести, которые 
были приняты в октябре 1990 г. (После распада СССР союзный закон был 
упразднѐн). Правда, уже к лету 1993 г. руководство РПЦ сформулировало 
позицию в части изменения религиозного закона. МП одобрила законодательные 
меры парламентариев, направленные на ужесточение контроля за религиозной 
деятельностью, главным образом, за т.наз. иностранными миссиями и 
миссионерами. Оппозиционный президенту Ельцину парламент проголосовал за 
эти поправки. Однако, глава государства их отклонил. Параллельно, неудачей 



42                                           43 
обернулась для руководства РПЦ МП {и персонально для митрополита Кирилла 
(Гундяева)} попытка примирить стороны в гражданском противостоянии в 
сентябре-октябре 1993 г..  

Ко времени принятия Конституции РФ в руководстве РПЦ стали 
оформляться представления о желаемом идеале существования церкви в 
условиях современного государства, невмешивающегося во внутрицерковные 
дела. Наиболее полно это представление было выражено в идеологеме 
«симфонии». Этим термином обозначается равенство и партнѐрство 
церкви и государства, при этом и то, и другое, понимаются именно как 
власти (власть духовная и власть государственная/светская) при условии 
признания государством титульного статуса РПЦ МП, сохранения автономности 
внутреннего церковного устройства и возможности высказывать собственные 
взгляды по общественно-значимым проблемам.  

По мере приближения сначала парламентских декабря 1995 года, а затем 
и президентских июня 1996 года выборов, религиозная тема стала частью 
ценностного противостояния коммунистическо-патриотического и либерального 
политических лагерей.  

В таких условиях и законотворческое, и практическое становление 
светского государства в близком к конституционному пониманию светскости 
происходить вряд ли могло. Напротив, формировавшаяся право-либеральная 
«партия власти» «Наш Дом Россия!» взяла на вооружение лозунги своих 
идеологических оппонентов, связанные с духовной составляющей и, по мнению 
многих экспертов, даже перещеголяла тех в антисветской риторике.  

В сентябре 1997 г. Борис Ельцин подписал новую редакцию закона "О 
cвободе совести и о религиозных объединениях". "Компромиссный" документ, 
вышедший из недр президентской администрации, успокоил страсти в обеих 
палатах Федерального собрания и руководстве политических партий. Кроме того, 
новый закон подвѐл итог, как минимум, четырѐхлетнему политико-
идеологическому и мировоззренческому противостоянию. На его продолжение в 
тот момент сил ни у кого не хватило. И на сей раз наиболее радикальные 
предложения чистки закона прошли в довольно смягчѐнном варианте при 
помощи отсылочных норм. Поэтому пик законотворчества в развитие 
конституционного принципа светскости приходится на переходные 1998-2000 
гг., когда потребовалось делать много правовых уточнений, относящихся к 
принятому закону. Но с учѐтом специфики закона они носили локальный 
характер: несмотря на своѐ название 90 % норм, которые содержит закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», относятся к регулированию 
вопросов приобретения и утраты объединениями верующих статуса 
юридического лица.  

Российский религиозный закон образца 1997 г. продемонстрировал 
завидную живучесть на фоне тех изменений, которые коснулись других сфер 
российского законодательства в 2000-е гг..  

Этап второй: «традиционные» выделены (2000-2007) 

Однажды в своѐм интервью Владимир Путин заявил о выделенности в 
России «традиционных религий» согласно действующему российскому закону. 
Дело здесь, пожалуй, не в незнании конкретики (что вполне допустимо), а в 
понимании лидером государства существа социальных процессов, роли и 
значения отдельных партий и общественных групп. Если кратко: есть главные, 
так сказать, «цементирующие», а есть второстепенные, последние могут 
существовать, так сказать, не определяя общей «погоды». В 2000-е постепенно 
при активном участии нового популярного среди широких общественных слоѐв 
главы государства завершается поиск постсоветской национальной идеи, 
начатый в середине 1990-х с посыла непопулярного Бориса Ельцина. Для 
определения российской специфики стали использовать термины «управляемая 
демократия», а впоследствии «суверенная демократия». В период президентства 
В.Путина сохраняется общая тенденция следования власти в формировании 
религиозной политики настроениям электорального большинства. Стабилизация 
режима напрямую связана с его сакрализацией в том числе и с участием в этом 
процессе крупнейшей деноминации. Однако, отец-основатель новой 
политической системы стремился не допустить усиления столь 
высокорейтинговой структуры как РПЦ. Это проявилось в стремлении не 
обсуждать проблему со ссылкой на принцип светскости (общественная 
дискуссия вокруг «письма академиков» показала серьѐзную поддержку идей 
светскости в российском обществе), а оттягивать решения по просьбам МП о 
повсеместном введении в светских общеобразовательных школах ОПК, которые 
сопровождались подчас применением с церковной стороны нестандартных 
ходов, игры на патриотических чувствах чиновниках и использованием 
ведомственных противоречий. 

Этап третий: рейтинг РПЦ на службу тандему (2009-2010)  
По завершении первого года правления президент Дмитрий Медведев в 

отличие от своего предшественника, который постоянно оттягивал решение 
вопросов об организации капелланской службы в армии и введения ОПК в 
школах, пошѐл на достаточно радикальные шаги. Формально глава государства 
продиктовал условия двух экспериментов, с которыми согласились в РПЦ МП. 
Оба, надо заметить, весьма слабо согласуются с принципом светскости. 
Появление капелланов и религиозно-ориентированного предмета мотивируется 
не удовлетворением религиозных потребностей военнослужащих или учащихся 
из верующих семей, а прежде всего воспитательными потребностями. 

Неожиданно, но как бы в ответ на религиозные начинания президента 
Д.Медведева, Владимир Путин в качестве главы правительства выступает 
инициатором фактической реституции государственного имущества 
религиозного назначения, основным получателем которой в России со всей 
очевидностью, станет РПЦ МП. Из недр правительства выходит крайне спорный 
законопроект, касающийся общенациональных музейных ценностей. По 
первоначальной концепции документа от участия в судьбе передаваемых «на 
хранение» из музеев в храмы и монастыри реликвий отстранялись представители 
влиятельного профессионального искусствоведческого сообщества. На очереди 
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закон о социальном партнѐрстве государства с религиозными организациями. 
Однако, в этом случае, руководство РПЦ МП не проявляет большой 
заинтересованности и рассмотрение документа проходит крайне медленно [ 9]. 
 
Выводы:  
- Становление законодательной базы постсоветской России в качестве 

светского государства остановилось на рубеже 1990-х-2000-х, даже решения 
ЕСПЧ, оборачивающиеся выплатами пострадавшим немалых бюджетных 
средств, не приводят к изменениям. 

- В настоящее время в российских условиях значение и общественный вес 
институтов определяется их рейтингами, как следствие, и светскость 
государства оказалась заложником рейтингов: главы государства, главы 
правительства, правящей партии, РПЦ.  

- Изменений ситуации и возврат к проблематике построения светского 
государства сопряжѐн с деформацией сегодняшней конструкции высоких 
рейтингов.  

 
 
Примечания и использованные источники: 
1. Конституция РФ. Статья 14: 1. Российская Федерация - светское 

государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом. Статья 19: 2. Государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. Статья 28: Каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними. Статья 29: 1. Каждому гарантируется 
свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства. 3. Никто не 
может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 
от них. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 
федеральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. 
Цензура запрещается. 

2. Это и реанимация средневековая византийской теории «симфонии» 
духовной и светской властей, и постоянное упоминание о «государство-и-
культурообразующей роли» православия и государственной церкви-
предшественницы РПЦ МП в истории России, и повсеместное 
использование терминов «традиционные» или «нетрадиционные» 
религии/конфессии, и адресованное другим деноминациям требование 
соблюдать сугубо внутреннюю норму православного церковного права о 
церковной «канонической территории», и требования исходить в правовой 
практике из приоритета корпоративных и групповых прав над 
индивидуальными (гражданскими).  

3. Весьма показательна жалоба, поданная в ЕСПЧ семьѐй протестантов 
Перовых из Воронежской области. Суды, сначала районный, а затем и 
областной, отказали в удовлетворении их иска о возмещении морального 
вреда в связи с проведением религиозной церемонии священником РПЦ МП 
в классе общеобразовательной школе. Невольным участником обряда стал 
их сын-первоклассник. Российские суды признали правомерным проведение 
религиозных обрядов в светском муниципальном образовательном 
учреждении, поскольку те проводились за несколько минут до начала 
занятий, т.е. во внеучебное время. Как оказалось, хотя проведение 
религиозных обрядов в российских школах запрещено, в российском 
законодательстве не предусмотрены меры административного или 
уголовного воздействия в отношении нарушителей запретов.  

4. Юридически урегулированным посредством многочисленных судебных 
разъяснений можно назвать совокупность вопросов, связанных с 
проведением уличных религиозных. На практике, однако, эти нормы 
довольно часто в отношении протестантских религиозных организаций, не 
соблюдаются. 

5. Имеется в виду письма Министерства образования Российской Федерации 
органам управления образованием субъектов Российской Федерации № 14-
52-876ин/16 от 22.10.2002 и № 01-51-013ин от 13.02.2003г. 

6. См.: Михаил Жеребятьев. Профессорский гамбит. В Чистом переулке не 
знают наверняка, чью сторону примет российская власть, давшая старт 
эксперименту с ОПК. Комментарий дня / http://www.portal-
credo.ru/site/?act=news&id=75705&type=view 

7. Сьюэлл Э. Сравнительная характеристика светских государств и равенство 
религиозных организаций // Пределы светскости: общественная дискуссия о 
принципе светскости государства и о путях реализации свободы совести . – 
М., 2003. - С. 46 

8. Там же. - С. 47 
9. Митрополит Иларион (Алфеев) глава ОВЦС пожаловался на нестабильный 

доход, который не даѐт РПЦ возможности участвовать в социальных 
программах. http://vera.vesti.ru/videos? vid=67492 
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Прем’єр-міністр Австралії Кевін Радд сказав, що з ним погоджене постійне 

слідкування спецслужб за тим, що відбувається в австралійських 
мечетях. «Імігранти, які не мають австралійського громадянства, мають 
адаптуватися до австралійського співтовариства, а не навпаки. Або ж їм тут 
не місце. Я вже замучився від постійних тривог із-за того, щоб, не дай Бог, 
чимось не образити їх чи їх культуру. Наша офіційна мова – англійська. Не 
іспанська, не арабська, не китайська, не японська і ніяка інша. Хочете жити в 
нашому суспіольстві – вчіть англійську. Більшість австралійців вірять в 
християнського Бога. Це не релігійна дискримінація, не вплив правих, не 
політичний тиск. Це – факт. Чоловіки і жінки створювали цю націю на основі 
християнської віри. Це - спосіб життя нашої країни, він прищеплюється дітям 
в школах. Якщо наш Бог когось ображає, хай їде в іншу країну. Тут наша 
земля, наша країна. Якщо ви поділяєте наші цінності – гостинно просимо. 
Якщо ви приїхали, щоб обурюватися, якщо вам не подобається наш прапор, 
якщо вам не подобається наша християнська віра, ви завжди можете 
скористатися базовим демократичним правом – правом виїхати звідси за 
своїм бажанням. Вам тут не подобається? До побачення. Ми вас до себе не 
кликали» (Христианский мир. – №17-18). 

Суд із прав людини в Страсбурзі почав розгляд апеляції уряду Італії, який 
оскаржив минулорічне рішення цього вищого європейського судового органу 
про заборону вивішувати в громадських школах, иа інституціях розп’яття, бо 
ж це порушує права учнів некатолицького віросповідання або атеїстичних 
переконань. Своїм вердиктом європейська Феміда задовольнила позов жінки-
фінки, яка мешкає в Італії і хоче дати своїм дітям світську освіту. Відомо, що 
рішення Страсбурзького суду з прав людини є законом для всіх країн Ради 
Європи. Цей суд рідко приймає апеляції на свої рішення. Їх він розглядає, 
коли справа стосується всієї європейської спільноти. Відомо, що апеляцію 
Італії підтримало ще 10 країн. Новий вердикт суду, який буде вироблений 
протягом декількох місяців, матиме надзвичайно важливе значення не лише 
для Італії Адже вплив Євросуду поширюється на 46 країн, які підлягають 
його юрисдикції. Більшість експертів вважає, що позитивний фінал для Італії 
малоймовіний (Україна молода. – 3 липня). 

Шостий окружний апеляційний суд США 
ухвалив, що 10 заповідей, виставлені в 
окружних судах штату Кентуккі, 
порушують законодавство Америки, бо 
ж суперечать першій правці до 
Конституції, яка забороняє державну 
підтримку релігійних організацій. В такий 
спосіб суд задовільнив позив Американ 
ського союзу за громадянські свободи, 
який є однією із найвпливовіших 

атеїстичних організацій країни. 
Кабмін збільшив для церков тарифи на оренду майна. Кабмін вніс зміни в 

пункт 1 ухвали №316 від 25 березня 2010 року попереднього уряду. До 
внесенння поправок цей документ передбачав зменшення орендної ставки на 
45% в 2009-2010 роках для всіх підприємств та організацій. Таким чином, з 1 
липня 2010 року при оренді державної і комунальної власності будуть 
застосовуватися ставки у розмірі 45% установленого обсягу для орендаторів, 
які є суб’єктами малого підприємництва, і 80% - для інших орендаторів, в т.ч. 
релігійних, благодійницьких та інших некомерційних організацій. 

Примітивна освіченість батьків часто стає 
перепоною на шляхах одержання їх дітьми 
знань на рівні досягнень сучасної науки, 
залишає у світі міфологічного бачення світу 
євреями декілька тисяч років тому. Окружний 
Адміністративний суд Києва виніс рішення, згідно 
з яким в школах залишається викладання 
еволюційної теорії походження людини. Суд 
відбувався за позовом восьми батьків із 
Закарпаття, які вважали необхідним ввести в 
шкільні програми вивчення креаціоністської теорії, 
це б то вчення про творення людини Богом із 
глини, а Єви – з ребра Адамового. Відтак суд став на захист Адама від 
патрошіння його з метою віднайдення того ребра, з якого буде виготовлена 
йому дружина. Свого часу відбувся диспут митрополита Введенського із 
Анатолієм Луначарським на предмет доцільності визнання якоїсь із теорій 
пох  одження людини за достовірну і прогресивну. Іронізуючи, Анатолій 
Володимирович сказав митрополиту, давайте порівняємо на прогресивність 
обстоювані нами тут лінії: моя : мавпа і зрештою Луначарський – це ж 
прогрес; Ваша: Бог і зрештою Введенський – це ж регрес. Досконалий Бог 
створив таку недосконалу істоту як людина. Ще одне питання виникає у тих, 
хто уважно читає Біблію. В Адама і Єви було два сини – Каїн і Авель. Каїн 
бив Авеля. А на кому він міг женитися, щоб продовжити людський рід? Із 
жінок була лише Єва і інших дітей вона не мала. (Христианский мир. - №16). 
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АКТУАЛЬНА ТЕМА 

 
 
 
 

В МОСКОВСЬКО-ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ НЕ РАДІ БОГУЦЬКОМУ 
 

Якщо власне українські православні церкви 
відносно спокійно й очікувано сприйняли 
призначення головою Держкомнацрелігій України 
Юрія Богуцького, то не тільки біляцерковна преса 
Московсько-Православної Церкви, а й деякі її 
офіційні речники вже висловили своє невдоволення 
вибором уряду.  Передрукуємо з деякими 
скороченнями коментар московсько-православної 
газети «Мир» (№25): «Правительство Украины 
назначило на должность руководителя 
Государственного комитета по делам 
национальностей и религии Юрия Богуцкого, 
который с 2007 по 2010 год работал заместителем 
главы Секретариата Ющенко, сообщает «Новый регион». Более того, в СМИ 
озвучена информация о том, что Богуцкий является близким к брату экс-
президента Петру Ющенко, который курирует проект по созданию «поместной 
украинской церкви», независимой от Московского Патриархата. Православные 
быстро и однозначно отреагировали на это кадровое назначение правительства. 
Юрий Богуцкий, ранее лоббировавший выход Украинской Православной Церкви 
из Московского Патриархата, не соотверствует этой должности – такое заявление 
в интервью «Новому региону» сделал секретарь Одесской епархии УПЦ МП 
протоиерей Андрей Новиков. «Я бы не хотел, чтобы это говорило о скатывании 
Януковича на страх перед раскольниками. Богуцукий – один из символов борьбы 
с Русской Православной Церковью, со всем русским, и ставить его 
руководителем госкомрелигии, который отвечает за связи с церковью, 
недопустимо», - сказавл протоиерей Андрей Новиков. Это назначение ничего 
хорошего для православных Украины не несет,- заявил «Новому региону» Юрий 
Егоров – глава Всеукраинского братства имени Александра Невского. «Он был 
чиновником и при Ющенко, и при Кучме, где он работал, когда приглашали папу 
римского. Он был сторонником этого визита», - напомнил Егоров. Кто же 
протолкнул Богуцкого на должность? Ющенко? Филарет? Как считают в Союзе 
православных граждан Украины, не только названные лица, но и автокефалисты 
внутри УПЦ. «Богуцкого активно лобируют раскольники и сторонники 
«канонической автокефалии» Украинской Церкви от Московского 
Патриархата…Юрий Богуцкий был ключевой фигурой в окружкемм Ющенко, 
проводил основную работу по отделению Украинской Церкави от Русской», - 
говорится в сообщении на сайте данной организации. О возможных 

последствиях этого назнгачения для канонической Церкви Украины говорит и 
заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан 
Безпалько, который считает что «в будущем это может привести к конфликтной 
ситуации, так как в недрах самой УПЦ МП зреет все большая группа 
сторонников «законной автокефалии». И в будущем она может слиться со 
сторонниками автокефалии по-филаретовски. И это может привести ещѐ к 
одному расколу Украинской Православной Церкви», - цитирует ИА «Regnum». 
Ранее в прессе уже появились критические материалы о том, что в команде 
Виктора Януковича на высоких постах работают представители окружения 
Ющенко. Так что Богуцкий – это далеко не первая «оранжевая» ворона в бело-
голубой стае чаек. Кстати, именно за свои теплые обношения с птенцами гнезда 
Ющенко, как говорят, и пострадад вице-премьер по гуманитарным вопросам 
Владимир Семиноженко… Демонстративно вел он себя и в конфессиональном 
вопросе. Когда Президент посещением на Пасху в качестве обычного верующего 
исключительно богослужения УПЦ показал, что навсегда положен конец 
вмешательству государства в церковные дела, то Семиноженко не преминул 
отметиться у Филарета и Гузара. Так или иначе Семиноженко стал симоволом 
поствыборного неоколлаборационизма»(Мир.-№25) Так зреагувала 
антиукраїнська московсько-православна рать на прихід на посаду Ю.Богуцького. 
Її більше влаштовував Ю.Решетников – баптист, який із-за кар’єрних устремлінь 
ладен був виявляти свою православну належність, хрестячись і цілуючи ікони в 
православних храмах, візитуючи до Патріарха Кирила в пошуках його 
заступництва щодо збереження на посаді. Зрештою він став нікому не потрібним. 
В тому читслі й релігієзнавцям України, яких він у своїх глаголеннях брав у 
лапки. 
 

*** 
 
 

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІ ЄПИСКОПИ ЗАСТЕРЕГЛИ ЯНУКОВИЧА 
 
Вітаючи В.Януковича із сходженням його на найвищий пост України і 

запевнюючи його «у наших молитвах», Синод Єпископів УГКЦ водночас 
закликав його «чесно і сумлінно працювати, шануючи гідність і права кожного 
громадянина, культурну, релігійну та історичну спадщину цілого українського 
народу». І далі:  

«Українська Греко-Католицька Церква не є однією релігійною 
спільнотою, яка молитвою і чесною працею бажає підтримувати державну владу, 
сприяючи злагоді, поступу й процвітанню нашого народу, - але однією з них! 
Тому нам прикро констатувати, що у той день, коли ви складали президентську 
присягу, нас і предстоятелів багатьох інших Церков усупереч встановленій 
державним правом процедурі та сформованій за роки незалежності України 
традиції не запросили до спільної молитви в нашій спільній духовній святині – 
соборі Святої Софії. Ми шануємо Ваші особисті релігійні переконання. Але, як 
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найвища посадова особа Української держави, Ви повинні поважати людей, які 
моляться за благо цієї держави, та тих, що нею провадять…  

Наша держава є поліконфесійною, на відміну від деяких країн світу, в 
яких лише одна релігійна організація втішається привілейованим статусом на 
противагу всім іншим деномінаціям. Відповідно до законодавства України, всі 
наші Церкви й віросповідні спільноти, належно зареєстровані в державних 
органах, наділені одинаковими правами. У зв’язку з цим ми звертаємося до Вас 
як гаранта Конституції, щоби ця рівноправність перед законом та в публічному 
житті усіх Церков та релігійних організацій була сумлінно дотримана, адже 
протегування якоїсь однієї конфесії над іншими лише поглиблюватиме 
роз’єднання між громадянами нашої держави, що завдало би величезної шкоди 
всьому українському народові. Напевно не у цьому контексті кожному з нас буде 
постійно поригадувати собі євангельську пересторогу про сумні перспективи 
«розділення царства» (Мт 12:25). А саме такий сценарій намагаються нав’язувати 
Україні ті сили, що не цінують її історичних традицій, не можуть змиритмся з її 
сучасним незалежним статусом та не пов’язують з нею свого майбуття.  

Ми хочемо висловити також свою стурбованість із приводу того, що 
українське суспільство виявляє надзвичайно низький рівень довіри до влади. 
Однією з причин такої ситуації, на нашу думку, є легковажне ставлення самих 
можновладців до законів, зокрема до Основного Закону – Конституції. 
Громадяни не будуть поважати тієї влади, яка не шанує сама себе, діє лише на 
догоду якійсь політичній групі чи обслуговує чиїсь фінансові інтереси…. 

Ми хочемо й намагаємося допомагати суспільству виховувати свідомих 
та відповідальних громадян. Але якщо в політичному житті визначальними 
стають корисливі приватні чи групові інтереси, якщо ті, хто покликаний до 
суспільного проводу, самі порушують та спонукають інших переступати 
загальноприйняті етичні норми, наші зусилля дуже обмежені… 

Ще на один аспект хочемо звернути увагу. Враховуючи те, що Україна є 
однією з найбільших держав в Європі – і щодо території, і щодо кількості 
населення, - всі ми повинні насамперед керуватися турботою про справжнє добро 
власного народу, не діяти на догоду інтересам чи забаганкам інших держав. 
Український народ жертовністю багатьох поколінь довго виборював свою 
незалежність і заслуговує на те, щоб дії влади відповідали історичним традиціям, 
національній ідентичності та насущним (не тільки економічним) потребам. 
Вагомим здобутком та критерієм для оцінки діяльності будь-якого президента чи 
уряду є також те, наскільки вони зберегли й примножили надбання свого народу, 
щоб передати їх майбутнім поколінням. Не можна задля тимчасової чи сумнівної 
вигоди легко позбуватися духовних скарбів наших батьків і дідів, природних 
багатств нашої землі та економічного потенціалу України. 

… Влада повинна почуватися відповідальною перед своїми 
громадянами, правдиво їх інформувати та реагувати на їхні оправданя 
очікуванню. Треба й надалі забезпечувати можливість для громадян вільно 
висловлювати свою думку, прямо ставити питання і діставати на них вірогідні, 
правдиві відповіді. 

… Ви є віруючою людиною і очолюєте віруючий у своїй більшості 
народ. Ви знаєте, шо «віра чинна любов’ю»(Гал.5:6). Ми хочемо цей наш лист до 
Вас закінчити побажанням, щоб у виконанні своїх відповідальних завдань Ви 
керувалися любов’ю до народу, демократичним волевиявом якого Ви отримали 
цю велику відповідальність за його долю…». 
 
 

*** 
 
 

ХРЕЩЕННЯ АСКОЛЬДОВЕ КАНОНІЧНЕ, А ВОЛОДИМИРОВЕ? 
 
Хрещення Русі князем Володимиром не було чимось більш значимою 

подією, ніж прийняття християнства 1150 років тому – у 860 році князем 
Аскольдом (Оскольдом). До прийняття християнства, згідно «Повісті врем’яних 
літ», Володимира спонукало бажання мати однією із своїх жінок (а у нього уже 
було вісімсот п’ять жінок і наложниць) візантійську царівну Анну, а мотиви 
вибору саме християнства і відвернення інших релігій звучать в літописовому 
виголошенні їх подеколи навіть аморально і брехливо (зокрема, про пиття 
мусульманами води від обмивання, «смрад великий»). Тож Володимир не дав 
згоди на іслам тому, що, дивись, ця релігія забороняє вживати сало, алкоголь та й 
обмежує кількість жінок чотирма. Та й хрещення Русі як такого єпископом (лише 
Володимира в Корсуні) не було, бо ж здійснив його опальний священик Анастас 
разом з іншими «священниками корсунскими» без явного доручення на ті дії з 
боку керівництва Церкви Константинополя. В «Повісті…» сказано, що 
Володимир їх просто «взял». Та й що то за масовка в прийнятті християнства, 
коли канонічно кожна людина сама має йти на водне охрещення. Як зазначає 
літопис, діти і дорослі «вошли в воду…, бродили, попы же совершали молитвы, 
стоя на месте». 

 На фоні цього прийняття християнства Аскольдом виглядає більш 
вагомим. Візантійське джерело повідомляє: «Випробувавши таким чином гнів 
Божий, за молитвами Фотія, котрий того часу керував Церквою, руси 
повернулися у Вітчизну і трохи перегодом («спустя немного») надіслали послів 
до Константинополя просити собі хрещення. Їхнє бажання було сповнене – до 
них було надіслано єпископа». Найбільш детально описав Аскольдове хрещення 
онук імператора Василя Македонянина – Константин Багрянородний. З нього 
видно, що хрещення мало характер добровільного волевиявлення громадян, без 
якогось примусу до зміни віри. Це не те, що Володимир застеріг, що той, хто не 
прийде до річки, «будет мне врагом». До того ж, як свідчить Костянтин 
Багрянородний, руський князь ухвалу про перехід в християнську віру приймав 
не одноосібно (у Володимира: віддасте за мене Анну – прийму християнство), а 
порадившись із боярами, дружиною та народом, скликавши для цього Віче. Що 
вражає, то це те, що багато русичів добровільно наслідували приклад свого князя. 
Ось як про це написано: « І народ русів…він залучив до переговорів і, уклавши з 
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ними мирний договір, переконав зробитися учасниками божественного 
хрещення, і влаштував так, що вони прийняли архієпископа, який одержав 
рукоположення від патріярха Ігнатія. Архієпископ, прибувши до країни народу, 
про який йшлося, задля згаданої справи, прийнятий був прихильно» (Наша віра. - 
№7). Тогочасні джерела описують чудо неспалимої Євангелії, явлення руському 
війську начолі з Аскольдом під стінами Константинополя Божої Матері. У 860 
році Русь і Візантія уклали договір «миру і любові», однією з умов якого було 
саме хрещення руського князя і його військової дружини. Саме на виконання 
цього договору до Києва були направлені християнські місіонери начолі з 
православним єпископом, який і здійснив згадуване вище хрещення. Відтак 860 
рік (а не 988) є відліковою крапкою для нової, християнської історії Русі. 
Характерно, що жодне візантійське історичне джерело не згадує про таку 
здавалося б важливу (за пізнішими оцінками в московсько-царські часи й нині) 
подію, як хрещення Русі за князя Володимира. А це може тому, що воно 
відбулося дещо «анархійним способом», без дотримання належних обрядових 
норм, а тому можна поставити птапння: а чи канонічним воно було? Відтак 
прагнення нинішнього московського патріарха Кирила виводити свою концепцію 
«святой Руси» з років Володимирового хрещення історично є безпідставним. 
Русь хрестилася за князя Аскольда і це хрещення до теренів, на яких опісля 
постала Московія, ніякого відношення не має. То ж нічого Кирилу історію 
переписувати на свій копил. 

Ще одне. Чому виявилося таким забутим хрещення Русі при Аскольді? 
Його ж майже не згадують. Навіть в «Повісті врем’яних літ» не сказано нічого 
про Аскольдове хрещення. В цьому році згадали, бо ж подія ювілейна – 1150 
років. Справа в тому, що, завдячуючи просвітителям Кирилу і Мефодію, Аскольд 
був охрещений під ім’ям Миколая. І певне тому він обрав це ім’я, що на царство 
його коронував сам Римський Папа Миколай. Бажаючи «зам’яти» цю подію, 
Православна Церква вдалася до всілякого її замовчування і возвеличення 
Володимирового хрещення, хоч воно, як вище зазначалося, багато в чому було не 
строго канонічним. Як свідчить дослідження описання в різних давньокиївських 
джерелах епізоду вибору вір Володимиром, воно відбувалося не на основі 
глибокого осягнення князем сутності різних конфесій, зокрема і різновидів 
християнської релігії (йому багато говрили про свою релігію лише греки), а 
частіше на плітаках православних про інші релгії з метою добитися прийняття 
Володимиром саме їх віри. Згадаймо, як оббріхали візантійські посланці 
мусульман. Відтак саме на основі насамперед зовнішньої привабливості 
Володимир віддав перевагу, як це свідчить літопис, візантійському християнству 
(«не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты 
такой»).  

Історики одностайно визнають 860 рік за початок творення державності 
Руси-України. Є здогадки, що Аскольд був похований на горі, яку кияни 
називають «Аскольдова могила». На його честь тут було споруджено свого часу 
монастир св. Миколая, який в роки радянської влади був зруйнований. У 
збереженій церкві-ротонді 18 липня ц.р. відбулося посвячення в її підвальному 

приміщенні крипти на честь Аскольда. Посвячення здійснив владика Йосиф 
Мілян – помічник глави УГКЦ кардинала Любомира Гузара. Цей храм має 
зайняти таке важливе місце в історії українського народу, як, зокрема, Корсунь - 
місце хрещення князя Володимира в Криму (Україна молода. – 16 липня). 
Художник-архітектор Олександр Вазіанов, який три роки працював над 
оздобленням крипти, сказав: «Робота була надзвичайно важкою, оскільки, за 
задумом, крипта мала бути розписана на зразок тих, що були ще в ХІІ столітті». 
Відтепер Аскольдова крипта стане місцем відправлення поминальних 
Богослужінь, молитв за святого Аскольда й інших святих і мучеників Церкви. 
(А.Колодний). 
 
 
 

*** 
 
 

АНАФЕМА... ЗА МОТРЮ 
 

Професор Санкт-Петербурзького унiверситету 
спростовує соратникiв Президента 

 
Днями в українському iнформацiйному просто рi сенсацiєю пролунала 

нова версiя причин проголошення Росiйською Православною Церквою анафеми 
гетьмановi Iвану Мазепi. Народний депутат вiд Партiї регiонiв заявив у телеефiрi, 
що справжня причина того акту -- грiховний зв'язок гетьмана з похресницею 
Мотрею та страта козакiв (православних), що воювали на боцi Петра пiсля 
переходу Мазепи до Карла XII. 

На перший погляд, ця новина виглядає спробою певних проросiйськи 
орiєнтованих сил влаштувати креативний опiр дедалi згуртованiшiй критицi з 

боку iсторикiв i теологiв з рiзних країн 
абсурдностi та неканонiчностi вiдлучення 
людини вiд Церкви "за полiтику". А заодно 
створити грунт для виконання до липневого 
приїзду в Україну Патрiарха Кирила вимоги 
предстоятеля РПЦ перейменувати вулицю 
Мазепи в нашiй столицi на Лаврську. 

Може, ми дiйсно маємо справу зi 
сенсацiйним науковим вiдкриттям -- Петро I не 
змiг пробачити Мазепi невпорядкованого 
статевого життя? 

Cпiврозмовник "Експресу" Тетяна 
Геннадiївна Таїрова-Яковлєва -- людина, яка 
вивчала "мазепiану", працюючи з 
першоджерелами, зокрема, iз захопленим 
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росiянами архiвом гетьмана. Керiвник Центру з вивчення iсторiї України Санкт-
Петербурзького державного унiверситету, доктор iсторичних наук. Вiдома тим, 
що готувала аналiтику для росiйського МЗС, котре, принаймнi "для себе", 
вирiшило дiзнатися правду про Мазепу, коли президент Ющенко став домагатися 
вiд РПЦ скасування анафеми. Автор книги "Мазепа" зi серiї "Жизнь 
замечательных людей". 

 
-- Чи справдi анафему наклали з причин, якi називають 

представники Партiї регiонiв? 
-- Нi, звичайно. Це абсурд. До речi, так 

сталося, що стосовно Мотрi царський двiр 
навiть продемонстрував пiдтримку Мазепi. 
Коли у документах Кочубея, заарештованого з 
наказу Петра, знайшли листи гетьмана до його 
доньки, то граф Гавриїл Головкiн особисто 
повернув їх Iвановi Мазепi. 

Текст церковної анафеми 
опублiкований, i про Мотрю та вбивства 
полонених козакiв там жодного слова немає. 

Подiя сталася 12 листопада 1708 року. 
У Москвi мiсцеблюститель патрiаршого 
престолу Стефан Яворський у церквi Успiння 
Пресвятої 

Богородицi особисто читав повчання 
народу i проголосив тричi: "изменник Ивашка Мазепа за клятвопреступление и за 
измену к нему великому государю буди: анафема". 

Як бачимо, причина вказана дуже чiтко. Єдина супутня, яку мiстять 
документи, це звинувачення Мазепи у тому, що вiн начебто був унiатом i хотiв 
перевести всiх українцiв в унiатство. 

-- У Глуховi анафему виголошував київский митрополит. Її текст 
iдентичний згаданому московському? 

-- Цiлком, вiн теж опублiкований. Iнакше i бути не могло, бо є теж 
опублiкований указ Петра, яким вiн чiтко розпорядився Яворському, за що має 
бути накладено те вiдлучення вiд Церкви. До речi, послання, яке особисто 
написав Петро Яворський, не залишало сумнiву, яким репресiям могло бути 
пiддане духовенство, якби не виконало царську волю. 

-- А чи справдi Мазепа мав грiшнi стосунки з донькою генерального 
писаря? 

-- Для накладення анафеми нiяких богословських пiдстав у тих 
стосунках не було. Не iснує доказiв, що Мазепа жив з Мотрею грiховним життям. 
Мало того, коли вона втекла до нього вiд батькiв, то гетьман, вiдправивши її 
назад, пояснював коханiй свої дiї у вiдомому нинi листi саме тим, що iнакше нi 
вiн, нi вона не втрималися б i зажили б "як чоловiк i жiнка". 

А те, що гетьман просив у батькiв похресницi її руки, не секрет. Але 
насильства вiн не чинив -- Кочубеї наполягли на своєму, одружили її з 

Чуйкевичем, який, до речi, залишився потiм з Мазепою у найважчий для 
нього час. Врештi, чоловiка Мотрi заслали до Сибiру. Все це теж 

непрямо свiдчить, що збезчещеною гетьманом дiвчина не була. 
Що ж стосується бажань, то Церква може їх осуджувати, але це аж нiяк 

не пiдстава для вiдлучення. Тим паче, що про можливiсть одруження гетьман 
питав думку Церкви, хотiв мати вiдповiдний дозвiл. I, думаю, у нього були високi 
шанси його здобути. 

-- Чому? 
-- У тi часи на практицi Церква часто йшла володарям назустрiч. Тi ж 

росiйськi царi одружувалися по три-чотири рази, а Петро I сам дiстав дозвiл на 
розлучення з першою дружиною та одруження з Катериною. 

Мазепа ж, крiм того, мав щирий пошанiвок вiд Церкви. Сам 
константинопольський патрiарх висловлював йому вдячнiсть за всi дiяння -- 
численнi збудованi храми, монастирi, високо пiднесену церковну освiту, науку, 
видавничу справу. Нiколи до того i пiсля в Українi не було такої маштабної 
розбудови церковного життя. Яворський також писав гетьмановi панегiрики за 
його вiйськовi успiхи проти Туреччини. 

-- Чи вiдповiдало рiшення про анафему церковним канонам? 
-- Церковна анафема -- явище небачене в iсторiї України -- була 

насправдi здiйснена всупереч канонам православ'я. Нiякого злочину проти 
Церкви чи релiгiї Мазепа, зрозумiло, не скоював, а, як ми вже сказали, навпаки, 
мав великi заслуги. Однак i ця анафема, i накладенi на iнших росiйських 
бунтiвникiв у рiзнi часи таки вiдбулися. Традицiя цiєї анафеми свято 
дотримувалася Православною Церквою в Росiйськiй iмперiї столiттями. I хоча 
тепер уже в соборах нiчого не проголошують, Московський патрiархат досi не 
вирiшив питання зi зняттям анафеми або визнанням її нечинною. 

-- Чи духовенство йшло на цей крок з охотою, щиро засуджувало 
Мазепу? 

-- В архiвах збереглося чимало свiдчень критики цього рiшення. Багато 
священикiв висловлювалися потiм у тому сенсi, що Мазепа "святий", а Петро -- 
"нечистий" i так далi. 

Та й сам Стефан Яворський наступного ж дня пiсля "анафеми" написав 
проповiдь, котра недавно була опублiкована в Москвi. У нiй засуджував царя, 
"пьющего из церковных сосудов", i передвiщав Божий гнiв, який неминуче 
повинен був впасти на Росiю за грiхи її правителя. Проповiдь цю Яворський 
розсудливо не проголосив, але, як пише вiдомий росiйський фiлолог Живов, 
"утриматися вiд протесту, мабуть, не мiг -- важко придумати красномовнiше 
свiдчення його таємної ненавистi до Петра". 
 

Андрій ГАНУС 
 "Експрес", 6 липня 2010 року 
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АНДРІЙ ГОРАК – УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ ВЛАДИКА 

 

Українське Православ’я понесло 
велику втрату. Тяжка хвороба вирвала із життя 
митрополита Львівського УПЦ КП Андрія 
Горака. Він був одним із тих владик, які не 
сприйняли законність т.зв. Харківського собору, 
що  відмовив Україні у праві мати свою 
незалежну Церкву. Кажуть, що тільки із-за того, 
що близько знав тодішнього митрополита (нині - 
патріарха) Московської Церкви Кирила до нього 
не застосували улюблений для Російського 
православ’я метод церковного покарання – 
анафему. З перших днів появи Церкви 
Київського Патріархату владика Андрій 
фактично був на другій ролі в ній. Освічений 
(мав вищу освіту Львівського Франкового 
університету), завжди привітний і навіть 
гуморливий, налаштований на творчу бесіду, порозуміння. Таким ми його знали, 
неодноразово спілкуючись з ним. Не все подобалося йому в Церкві Київського 
Патріархату, зокрема монархізм, невідродженість у Церкві КП специфіки саме 
Українського Православ’я, але вірність Україні, любов до неї утримували 
владику від якихось розкольницьких кроків, відкритих виявів протистояння. До 
останнього дня, незважаючи на тяжкі муки хвороби, митрополит служив 
Українському Православ’ю і Україні. Тисячі українців прийшли попрощатися з 
любим владикою. Поховали його у Львові у гробівці православних митрополитів. 
Бідою нашої православної ієрархії є те, що якщо хтось один посяде в Церкві 
найвищу посаду, то стає боятися інших владик, щоб вони своєю освіченістю і 
церковністю не поставали в чомусь вище їх. Наявним стає якесь «затирання» 
останніх, небажання доручити їм якусь важливу ділянку церковно-
адміністративної роботи, щоб на його фоні, дивись, бути гіршим. Зрозуміло, що 
подібна ситуація негативно позначається на здоров’ї таких дієвих й 
творчоініціативних владик, а водночас - і на стані всієї Церкви, коли одна особа 
бере на себе всі її функціональні ролі. В московсько-православній пресі 
промелькнула інформація, що владика Андрій нібито в дні  липневого приїзду 
ц.р. Патріарха Кирила в Україну мав намір вийти з Київського Патріархату. Але 
це скоріше була мрія московсько-православних, ніж дійсність переконань 
митрополита. Він був українцем-патріотом і аж ніяк не міг зрадити свої 
переконання, довіру йому вірян як провіснику саме Українського Православ’я, 
тривалий час колонізованого Москвою. Якщо двадцять років тому владика став 
на стезю розбудови дійсно Української Церкви, то за нинішніх умов він не міг 
зрадити самого себе. Тим більше, що це була б зрада і українців, які вірили йому. 
Світла пам’ять про владику Андрія (Горака) збереже на багато років його 
безсмертя саме на теренах історії Українського Православ’я (А.Колодний) 

НОВІ КНИГИ БІБЛІОТЕКИ РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ 
 
Сергей Шумило. Князь Аскольд и христианизация Руси. –К.,2010. В книзі на 

багатому документальному матеріалі розглядається прцес першого хрещення 
Русі - Аскольдового. На архівних матеріалах розкривається вшанування князя 
Аскольда-Миколая в дореволюційні роки. Київська духовна академія готує на 
основі книги С.Шумило спеціальну наукову конференцію. 

Анатолій Колодний. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів: церква 
мормонів у світі й Україні. – К., 2010. В монографії розкриваються 
особливості історії, віровчення, обрядової практики та організаційної 
структури однієї із найбільш динамічних конфесій сучасності. Окремий 
розділ присвячено появі, поширенню і діяльності ЦІХСОД в Україні.  

З’явилося нове періодичне видання УГКЦ «Християни і світ». Куратором 
часопису є Український Католицький Уніврситет, а головним редактором 
його викладач Віктор Жуковський. «Християни і світ» - це тематичний 
квартальник, що покликаний тематично висвітлювати проблеми зв’язку між 
церковним життям і різними поглядами, між християнським морально-
духовним виміром і різними сферами життя українського суспільства. 
Епіграфом журналу є: «Бути, а тоді діяти». 

Релігійна свобода. Науковий щорічник №15: Свобода релігії і демократія - 
старі і нові виклики. –К., 2010. – 394 с. Нове число щорічника включає біля 
60 текстів виступів учасників конференції з означеної теми. Окрім текстів 
українських науковців, в щорічнику видрукувано 14 текстів релігієзнавців 
Росії. Є тексти авторів із США, Норвегії, Іспанії, Німеччини, Казахстану, 
Білорусі. Статті видрукуванво в 6 розділах: 1. Теоретичний контекст 
проблеми співвідношеня демократії і свободи совісті. 2. Доля конфесій в 
умовах глобалізації. 3. Міжнародні правові гарантії свободи релігії. 4. 
Проблеми свободи релігії в пострадянських країнах. 5. Проблеми 
практичного забезпечення свободи віросповідань. 6. Інформаційне і експертне 
забезпечення свободи совісті. 

Сарамаго Жозе. Євангелія від Ісуса Христа. – К., 2010. Цей роман 
португальського письменника, за який він отримав у 1998 році Нобелівську 
премію, видрукувало видавництво «Фоліо». Католицька церква визнала його 
образливим для своїх вірян. Переповідаючи на свій копил біблійну історію, 
по-своєму художньо інтерпретуючи Новий Завіт Біблії, португальський 
письменик вдається в своєму романі з фантастичним сюжетом до ревізії 
християнських канонів з точки зору лівого гуманізму. Так, Христос у 
Сарамаго - це жертва, підбурювана апостолами на безглузді подвиги. Ісус тут 
покликаний протистояти старозавітному Богу-Отцю. І він протистоїть, але 
надто вже знущального тону набирає це протистояння в інтерпретації 
Сарамаго. 

До 1025-річчя хрещення Київської Русі буде видрукувано «Українську 
Православну Енциклопедію», «Енциклопедію християнського мистецтва 
України», а також каталог зруйнованих храмів і монастирів України. 
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РЕЛІГІЙНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ* 

 
 
 
 

ЗАПОРІЖЧИНА РЕЛІГІЙНА ** 
 

Внаслідок незначної кількості письмових джерел дехто вважає, що 
історія, в тому числі й релігійна, Півдня України (і Запорізької області зокрема) 
починається дуже пізно. Але наша земля фактично ніколи не була незаселеним 
«Диким Полем». У наших степах жило багато народів, які залишили нам свої 
назви, звичаї та релігійні обряди. 

Незважаючи на те, що територія сучасної Запорізької області не входила 
до складу Київської Русі, слов’яни тут були господарями. Не тільки Київські 
князі зупинялися на знаменитому о.Хортиця по шляху «з варяг до греків» та під 
час воєнних походів на печенігів і половців, по цій території також активно 
ходили купецькі каравани. Можливо, що саме останні і заснували в Х-ХІ ст.ст. на 
території сучасного міста Запоріжжя слов’янське поселення Протовче, яке 
згадується у літописах. Крім нього, в нашому краї існували й поселення так 
званих бродників – людей, які втекли від князівської влади та займалися 
мисливством, риболовлею, торгівлею і розбоєм, а також, збиваючись у ватаги, 
здійснювали походи навіть на великі міста Русі та інших держав. Саме ці 
християнські прото-козаки зіграли сумну роль в поразці руських військ в битві на 
річці Калка 1223 року.  

Після монголо-татарської навали ХІІІ ст. та створення держави Золота 
Орда на території області мусульманські купці (які монополізували усю торгівлю 
в Золотій Орді) стали засновувати свої торгові факторії. На їх руїнах сучасні 
археологи знаходять залишки мусульманських мечетей. Взагалі, більшість 
археологів вважає, що у ХІV- ХV ст.ст. населення, яке складалося як зі слов’ян, 
так і з тюрків – нащадків половців та інших народів, що проживало на території 
нашої області, сповідувало як іслам, так і християнство. Рятуючись від 
національних та релігійних переслідувань у Великому Князівстві Литовському, а 
потім - Речі Посполитій, на територію сучасної Запорізької області тікали 
українські селяни, міщани та навіть шляхта, які, змішавшись з автохтонним 
населенням краю, утворили історичний феномен – запорізьких козаків, цих 
«лицарів Православ’я». Саме на території Запорізької області відомим Байдою-
Вишневецьким була створена перша Запорізька Січ.  

                                            
* 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 – Прохоров П.В., головний спеціаліст Відділу у справах 
національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації. 

Сусідами козаків у нашій області були мусульманські кочівники-
ногайці, які були данниками Кримського ханства. Відносини православних 
козаків та мусульман були складними – були часи війни, були і часи миру. Після 
серії російсько-турецьких воєн у ХVІІІ ст. територія сучасної Запорізької області 
ввійшла до складу Російської імперії. На цей час ногайці були примусово 
переселені на Кубань, зруйнована Запорізька Січ, а після десятиліть поневірянь, 
1792 р. і самі запорозькі козаки були переселені на Кубань, де утворили відоме 
згодом Кубанське козацьке військо. Російський уряд, отримавши величезну 
територію, почав освоювати її вже на свій розсуд. Крім православних 
переселенців - кріпаків з територій сучасної України і Центральної Росії, область 
заселялася біженцями з Болгарії, Румунії (переважно російськими 
старообрядцями, які втекли на землі Оттоманської Порти, рятуючись від 
релігійних переслідувань з боку офіційних церковних органів Росії) та вихідцями 
з країн Західної Європи. Останні і принесли на територію Запорізької області 
нову християнську течію – протестантизм.  

Окремо слід сказати про притаманність в той час тільки нашій області 
такої гілки протестантизму як менонітство. Меноніти – представники 
ранньопротестантської течії, що виникла у 30-ті рр. ХVІ ст. у Нідерландах. 
Внаслідок відмови членів менонітських громад від військової служби вони 
зазнавали усіляких утисків. Це змушувало їх емігрувати. Указом Катерини ІІ 
1787 р. їм було дозволено оселитися на території сучасної Запорізької області. В 
період з 1789 по 1815 рр. їх колонії організували два менонітських округа: 
Хортицький (18 колоній) и Молочанський (40 колоній). Інші переселенці (з часом 
більшість колоністів, що переселилися по указу Катерини ІІ, стали 
самоідентифікуватися як німці) перенесли у наш край анабаптизм, лютеранство 
та інші протестантські рухи. 

Після повстання у Криму кримських татар наприкінці ХVІІІ ст. на 
територію сучасної Запорізької області було переселено караїмів, вірмен і греків, 
а з початку ХІХ ст. в містах та сільськогосподарських поселеннях з’являються 
євреї. Всі вони селилися окремими колоніями, зберігаючи в такий спосіб свої 
звичаї, побут та вірування.  

Таким чином, хоч більшість населення області сповідувало православ’ю, 
ще з часів Російської імперії наш край був багатонаціональним та 
поліконфесійним. 

Жовтнева революція і Громадянська війна негативно позначилися на 
релігійному житті області. Нова влада бачила в релігійних діячах природних 
конкурентів за душі людей і розпочала проти них величезні репресії. Багато 
храмів та інших культових споруд були зруйновані, багато священиків - знищені. 
Запорізька та Бердянська єпархії Української Православної Церкви МП щиро 
шанують загиблих за віру в ці роки священиків і мирян. На честь 
Новомученників Бердянських в області ( в мм. Запоріжжя та Бердянськ) 
збудовано два храми. Жах громадянської війни відчули і меноніти, які згодом 
повністю переселилися до Канади та інших країн, рятуючись від «радянського 
раю». Постраждали і представники інших конфесій. Але, не зважаючи на усі 
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жахи та репресії, релігійне життя не зупинялося. Так, у 1924 р. у м. 
Олександрівську (зараз – Запоріжжя), за даними державного архіву Запорізької 
області, працювали Соборна, Пилипівська та Миколаївська церкви, 2 синагоги, 2 
єврейських молитовних доми та один молитовний дім старообрядців.  

Наступні десятиліття характеризуються наступом на релігію. Внаслідок 
репресій, Великої Вітчизняної війни, та антирелігійної кампанії М.С. Хрущова в 
області зачиняються більшість православних, протестантських і єврейських 
культових споруд. Так, до 1991 р. в області діяло 8 (!) православних храмів та 
декілька груп баптистів. За найменшою кількістю релігійної мережі Запоріжчина 
в радянські часи була першою в Україні. Її ставили в приклад іншим, вимірюючи 
цю картину рівнем організації науково-атеїстичної роботи в області. Але це не 
означало, що релігійне життя краю повністю завмерло. Багато мешканців області 
таємно хрестили дітей, вінчалися, ходили у церкву, відзначали церковні свята – 
передусім Різдво, Великдень та Трійцю. Багато протестантських громад 
(насамперед Свідків Єгови, баптистів та п’ятидесятників) пішли у підпілля, 
зазнаючи переслідувань з боку офіційної влади.  

З 1991 році на Запоріжчині почався справжній релігійний ренесанс. Так, 
наприкінці цього року в області було зареєстровано вже 46 релігійних громад 
Української Православної Церкви МП, дві громади Християн віри євангельської-
п’ятидесятників, 6 громад Адвентистів сьомого дня, 10 громад Євангельських 
християн -баптистів, 2 харизматичні релігійні громади. А наприкінці 1992 року – 
вже 167 релігійних організацій 17 конфесій та релігійних напрямів. 

Станом на 01.07.2010 р. у Запорізький області налічується 43 релігійних 
напрямів, течій та толків. Зареєстровані як юридичні особи 926 релігійних 
організацій. Крім того, діє 46 релігійних угруповань, які ще не зареєстрували свої 
статути. До складу юридичних осіб входять 897 релігійних громад, 4 єпархіальні 
управління (УПЦ МП – Запорізька та Бердянська єпархія, УПЦ КП, РПЦЗ), одне 
управління обласного об’єднання Всеукраїнського Союзу об'єднань 
євангельських християн-баптистів, одне обласне управління християнської 
євангельської церкви, три обласних об’єднання (ЄХБ, ХВЄ та іудеїв); одне 
управління УХЄЦ, 2 духовних навчальних заклади: біблійний коледж ЄХБ 
(120/20 слухачів), духовне училище УПЦ КП (10 слухачів); 5 монастирів УПЦ 
МП (Запорізька та Бердянська єпархії) - 2 чоловічих та 3 жіночих, один 
чоловічий монастир Римської Католицької Церкви, 1 жіночий монастир 
Російської Православної Церкви Закордонної; 9 релігійних місій (4 – ЄХБ, 2 – 
РКЦ, по 1 – при Соборі християнських церков ―ІХТЮС‖, Євангельських 
християн та іудео-християн), 1 центр Євангельських християн Апостольської 
Християнської Церкви. 

Найбільш поширеним в області залишається православ’я, яке складає 
51,1 відсотка від загальної кількості релігійних організацій, у т.ч. УПЦ МП – 36,6 
%, УПЦ КП – 11, 6 %, РПЦЗ – 1,4 %, УАПЦ – 1 %, усі інші – 0,5 %. 

До складу УПЦ МП входять 338/2 релігійні громади (приміщеннями 
забезпечені близько 90%), 5 монастирів, 2 єпархіальних управління (Запорізьке та 
Бердянське). Запорізьке єпархіальне управління Української Православної 

Церкви МП очолює єпископ Запорізький і Мелітопольський Іосиф (Масленніков 
О. О.). При єпархіальному управлінні діють катехізаторські курси, на яких 
навчається близько ста осіб. В двох єпархіях працюють 220 священнослужителів. 
Діють також 175 недільних шкіл. Діяльність єпархії висвітлюють газети 
―Летопись Православия‖, журнал ―Колокол‖. Ведеться будівництво 10 культових 
споруд, в т.ч. кафедрального Свято-Покровського собору. Бердянську єпархію 
Української Православної Церкви МП очолює єпископ Єлісей (Іванов О. О.).  

УПЦ КП налічує 105 релігійних організацій (приміщеннями забезпечені 
на 70%), у т.ч. 103 релігійні громади, духовне училище з дворічним терміном 
навчання (10 слухачів) та єпархіальне управління, яке з 1994 року очолює 
архієпископ Запорізький і Мелітопольський Григорій (Качан Я. М.). В єпархії 
працюють 39 священнослужителів. Діють 25 недільних шкіл. Практично 
припинила виходити газета єпархії ―Світло Православ’я‖. В 25 громадах 
богослужіння проводяться священством за сумісництвом. Будуються 7 культових 
споруд. У складі УАПЦ налічується 8 релігійних громад, з яких приміщеннями 
забезпечені лише чотири. Практично діє 4 громади Церкви, дві з яких 
приміщення орендують.Богослужіння ведуть 5 священнослужителів. Працює 
одна недільна школа. Будується храм у м. Запоріжжі. 

РПЦЗ має 10 релігійних громад, єпархіальне управління та жіночий 
монастир. У складі ІПЦ в області залишилося 2 незалежні релігійні громади. 
Приміщеннями забезпечені обидві.Крім цього в області діють 2 православні 
громади: старообрядців поморської згоди та Руської Древлеправославної церкви 
(Новозибківської згоди). Група прихильників архієпископа УАПЦ Ігоря 
(Ісіченко) продовжує діяти без реєстрації статуту релігійної громади. Всі вони 
використовують пристосовані приміщення.  

Найбільш поширеними в області після православ’я залишаються 
протестантські організації, які складають близько 39 відсотків від загальної 
кількості релігійних організацій. Протестанти вобласті мають: ЄХБ – 136 
релігійних організацій, у т.ч. 123 громади,що входять до Всеукраїнського союзу 
об’єднань ЄХБ; 6 громад баптистів діють поза Союзом, одна громада – 
прихильники колишньої РЦ ЄХБ. Крім того, діють обласне об’єднання ЄХБ, 
біблійний коледж (120/20 слухачів), який готує проповідників, керівників 
недільних шкіл та регентів. Діє також 4 місії. В основному всі громади ЄХБ 
приміщеннями забезпечені. Будуються 2 культові споруди, 2 приміщення 
орендуються. 

Христини віри євангельської в області мають 61 організацію, у т.ч. 34 
громади, які входять до Всеукраїнського Союзу ХВЄ і мають своє обласне 
об’єднання. 23 громади ХВЄ діють поза Союзом і одна – входить до об’єднання 
―Церква Божа у пророцтвах‖. Крім того, незалежні громади ХВЄ ―Благая Весть‖ 
мають свій центр. Власними та орендованими приміщеннями забезпечені 50 
відсотків громад, інші використовують для зібрань приміщення своїх 
прихильників. Одна культова споруда будується.  

Адвентисти сьомого дня мають вобласті 27 громад, у т.ч. 25 громад 
входять до Української уніонної конференції, є одна незалежна громада і одна 
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(без реєстрації статуту) відносить себе до адвентистів-реформістів. 
Використовують 19 приміщень, із них 7 - пристосованих, 12 орендують, дві 
споруди будують. 

В області наявні 33 організації Свідків Єгови. Вони мають 6 власних 
―Залів Царства‖, 20 орендують, одну культову споруду будують. Церква Повного 
Євангелія має 27 організацій. Євангельські християни налічують в області 32 
організації (30 громад). Використовують 6 пристосованих приміщень, 9 
орендують, решта - використовують приміщення своїх прихильників. Інші 
протестантські організації, а це 70 громад різних течій, орендують приміщення 
для зібрань, УХЕЦ – має 2 пристосованих приміщення. 

Протестантські організації мають необхідні управлінські структури, 
забезпечені священнослужителями. Діяльність протестантів, крім євангелізації, 
спрямована на зміцнення матеріальної бази, отримання земельних ділянок під 
будівництво молитовних будинків або купівлі приватних споруд, розгортання 
релігійно-просвітницької, духовно-виховної та місіонерської діяльності, зв’язків з 
одновірцями із інших держав.  

Римо-Католицька Церквиа нараховує 13 організацій, у т.ч. 10 громад, 2 
місії та чоловічий монастир (францисканського ордена Святого брата Альберта). 
Використовують 7 пристосованих приміщень, одне – орендують. Закінчується 
будівництво храму у м. Бердянську, починається будівництво культової споруди 
у м. Мелітополі. УГКЦ представлена на Запоріжчині чотирма громадами, які 
забезпечені пристосованими приміщеннями (одна з них передана у користування 
греко-католикам громадою РКЦ). 

Різноманітні організації іудеїв діють в області: одне об’єднання та 6 
ортодоксальних громад, які мають 2 культові споруди у власності та 3 
орендують, а також по одній громаді прогресивного іудаїзму, іудео-християн і 
месіанських іудеїв. Всі вони орендують приміщення. Діє також місія іудео-
християн «Східна місія ―Слухай Ізраїлю‖». 

В області наявні 10 мусульманських громад. 5 з них входять до складу 
ДУМУ, 4 - незалежні, 1 – входить до складу Духовного управління мусульман 
Криму. Використовують пристосовані (одне) та орендовані (чотири) приміщення. 
Інші громади збираються на зібрання в приватних помешканнях. Усі разом вони 
складають 4,2 відсотка від загальної кількості релігійних організацій області. 

Решту 5,6 відсотка із загальної кількості релігійних громад області 
складають громади нетрадиційних та новітніх релігій, в т.ч. харизматичного, 
неоязичницького та інших спрямувань, які в основному орендують приміщення 
для богослужінь. 

Релігійні організації області мають 19 періодичних видань, з яких 
стабільно виходить тільки газета Запорізького єпархіального управління УПЦ 
МП ―Летопись Православия‖. 

В області ряд конфесій: ЄХБ, ХВЄ, громади харизматичного 
спрямування, РКЦ мають традиційно сформовані відносини з одновірцями із 
закордону. Із 978 священнослужителів різних конфесій, що працюють в області, 
22 є іноземцями, у т.ч. в ЄХБ – 5, РКЦ – 4, незалежних громад п’ятидесятників – 

4, Свідків Єгови - 2, по одному в Української християнської євангельської церкві, 
АСД, менонітів, німецьких лютеран, мусульман, вірмен, іудеїв. 

Щорічно область також відвідують близько 200 іноземних релігійних 
місіонерів та інших релігійних діячів ( переважна більшість працюють у 
протестантських релігійних громадах). Іноземці брали участь в євангелізаційних 
заходах, викладанні в учбових закладах, благодійницькій та милосердницькій 
роботі (харчування бідних та літніх людей, опікування хворими, у т.ч. за місцем 
їх проживання, у притулках тощо). 

При аналізі релігійної ситуації в області необхідно розглянути якість 
громад – низової ланки, яка є «м’язами» будь-якої організації. Значна кількість 
зареєстрованих православних релігійних громад пов’язана певною мірою із 
політичним чинником – прагненням православних (УПЦ МП, УПЦ КП, в деякій 
мірі УАПЦ) представити себе як найбільш поширену конфесію. Така ситуація 
породжує практику «змагання» серед православних громад, намагання чисто 
математично збільшити свою чисельність, не звернувши уваги на якість таких 
громад. При прискіпливому та неупередженому аналізі виявляється, що кількість 
«баластних» православних громад (які не діють, діють періодично, не діють за 
зазначеною ними адресою, немає інформації про діяльність) складає 158 – майже 
третина (!) від загальної кількості православних громад області (УПЦ МП – 79, 
УПЦ КП – 65, УАПЦ -7, РПЦЗ – 7). У протестантів таких громад – 42 (10,2 %), а 
саме у ЄХБ – 16, ХВЄ- 5, Свідків Єгови – 7, АСД – 8, ЄХ – 6. В деяких районах 
області кількість недіючих православних громад складає по деяких церквах від 
30 до 100 %. 

Православні, маючи в області загальну кількість організацій дещо понад 
50 відсотків (з майже 900 зареєстрованими в області) мають тільки 276 
священиків. Стало вже нормальним явищем, коли на одного православного 
священика припадає три, а іноді й чотири парафії ! Протестанти, у порівнянні з 
православними, мають біля 500 священнослужителів. 

При аналізі якості релігійних громад треба з’ясувати таке питання: що 
стоїть за наведеними нами вище цифрами? Вже зараз багато науковців вважають, 
що Україна – не повністю православна країна, а країна з домінуванням 
православних громад. Як бачимо, на прикладі Запорізької області ця теза 
знаходить своє підтвердження. 

Запорізький край – багатонаціональний. Історично більшість населення 
області (українці, росіяни, болгари, греки тощо) традиційно сповідують 
православ’я, яке відтак виступає як ще один об’єднувальний чинник громадян 
України різного походження. До інших релігійних організацій національних 
меншин можна віднести громади іудеїв, мусульман, менонітів, німецьку 
євангелічно-лютеранську церкву, вірменську апостольську церкву, Ассірійську 
Церкву Сходу, старообрядців. Помітного зростання цих організацій в останні 
роки не відбувається у зв’язку із значною обмеженістю чисельності 
представників етносу, які мешкають в області, а також незначною кількістю 
священнослужителів, які б мали достатній досвід в організації культової роботи 
серед етноконфесійних меншин. Всі вони, за винятком іудеїв, орендують 
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приміщення для своїх зібрань. Допомогу із закордону отримують в основному 
іудеї, меноніти, мормони, німецькі лютерани. Вони також користуються 
послугами іноземних служителів культу. Частка цих релігійних організацій у 
релігійній мережі області не велика, тому їх вплив на суспільство також 
незначний. Слід зазначити, що на процеси духовного відродження, самобутності 
національних меншин найбільший вплив мають національно-культурні 
товариства. Їх більше семидесяти в області. 

Стратегії подальшої поширення католицизму в області не прогнозується, 
що насамперед зумовлено обмеженою кількістю населення, яке традиційно 
сповідує це віросповідання та значною активністю місцевого духовенства УПЦ 
МП. Але там, де компактно проживають, наприклад, чехи (село Новгородківка 
Мелітопольського району), римо-католики десять років тому збудували костел і 
проводять свої богослужіння без перешкод. 

Необхідно також сказати про те, що релігійні організації області беруть 
активну участь у благодійницькій, гуманітарній діяльності. Найбільші обсяги 
благодійницької роботи демонструють Українська Православна Церква МП, 
Євангельські християни-баптисти, Християни віри євангельської, Римо-
Католицька Церква, Українська Автокефальна Православна Церква, Українська 
Православна Церква Київського Патріархату, Українська Греко-Католицька 
Церква, Харизматична Церква Християн віри євангельської ―Джерело Життя‖, 
Євангельські християни, меноніти, іудеї, мусульмани. Важко оцінити той 
величезний обсяг допомоги, що надають релігійні організації, допомагаючи 
нужденним та малозахищеним верствам населення, сиротам, інвалідам тощо. 
Багато керівників релігійних організацій отримали Почесні грамоти Запорізької 
облдержадміністрації за їх внесок у гуманітарну та благодійницьку роботу. 

На завершення треба сказати, що в релігійному житті Запорізької області 
на сьогодні немає жодних проявів міжконфесійної ворожнечі і конфліктів. 
Навпаки, деякі релігійні організації демонструють толерантність та виваженість у 
міжконфесійних відносинах, підтримують певною мірою екуменічний рух, 
налагоджують міжконфесійне спілкування, іноді беруть участь в спільних 
богослужіннях. Толерантність і віротерпимість до інших проявляють РКЦ, 
УГКЦ, деякі протестантські спільноти, іудеї, мусульмани, харизмати та 
представники східних релігій. Інші, певною мірою, просто ігнорують своїх 
опонентів. При цьому слід зазначити, що є деякі приклади саме 
внутрішньоконфесійних непорозумінь. На жаль, ці процеси відбуваються як в 
деяких православних релігійних організаціях, так і у протестантів, іудеїв, інших 
конфесіях. Тому основним завданням Запорізької облдержадміністрації є саме 
формування толерантності в діяльності релігійних організацій та недопущення 
порушення прав громадян. 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

МІСІЯ ЧАЙТАН’Ї** 
 
Історія місії. „Місія Чайтан’ї‖ 

виникла в кінці 70-х років м. ст. на Гавайях. 
Засновником Інституту знання 
Тотожності (або „власної сутності”) Місії 
Чайтан’ї вважається американець Кріс 
Батлер (Джагад-гуру Сіддхасварупананда 
Парамахамса Прабхупада), який народився 
в Новому Орлеані в 1948 році. Коли йому 
виповнилося два роки, його батьки переїхали 
на Гавайї. Тут, не закінчивши місцевий 
університет, Кріс став під керівництвом 
різних гуру практикувати куандаліну-йогу, 
отримав знання, що йде від Чайтан’ї 
Махапрабху через лінію духовної послідовності від А.Ч Бхактіведанти Свамі 
Прабхупади. В 1968 році Батлер відкриває в Хаїку на Мауї власний Центр 
нірвана-йога, завдяки якому набуває популярності серед гавайської молоді під 
ім’ям Саї Янг. Батлер створює незалежну від Міжнародного Товариства 
Свідомості Крішни „Громаду Крішна-йога‖.  

Проте невдовзі він разом зі своїми учнями знову приєднується до 
організації Шріли Прабхупади, одержує від останнього саньясу (монаше 
посвячення). Але цей стан його не вдовольнив. Батлер прийняв жінку з дітьми й 
став вести життя гріхастхі (домогосподаря). Останнє, власне, й послужило тим 
чинником, чому після смерті Прабхупади Батлер вийшов із МТСК. Десь у 80-
тому році м.ст. у Міжнародному Товаристві свідомості Крішни відбувся розкол: 
місія вайшнавів виокремилася в окрему течію. Разом з Батлером від кришнаїтів 
відійшло ще ряд відомих членів МТСК, які не визнали тих одинадцять „гуру-
наступників‖ – керівників Товариства, яких призначив Шріла Прабхупада. Кріс 
назвав їх „безглуздими демонами‖, що „годуються екскрементами‖ й „гірше 
личинок і мух, а ті, хто йде за ними, також подібні до мух і личинок‖. 

На відміну від „ортодоксального крішнаїзму‖ МТСК, вчення Кріса 
Батлера є більше вестернізованим. Його послідовники не голять голови, не 
носять індійського одягу - дхоті і сарі, співають кіртан під гітару. Духовне ім’я 
Батлера „Джагат-гуру‖ перекладається „Вчитель всього світу‖.  

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
** Матеріал підготував доктор філософських наук, професор А.Колодний. 
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Центр „Місії Чайтан’ї‖ знаходиться на Гавайях. Але є її центри ще в 

інших містах США, у Великобританії, Австралії, Швейцарії, Новій Зеландії, на 
Філіпінах. Невеличкі спільноти „Місії Чайтан’ї‖ діють в Норвегії, Чехії, 
Угорщині, Німеччині. З активного філіалу місії, що діє в Польщі, місіонери були 

спрямовані до колишніх соціалістичних країн, у 
тому числі й до країн, що виникли на руїнах 
СРСР. Відтак з’явилися центри „Місії Чайтан’ї‖ в 
Росії і Україні. Тут їх творили польські учні Кріса 
Батлера Вольдемар Кочуба (Вішну дас) і Ханна 
Полак (Харі дас). Центри ці приваблюють 
переважно молодь 20-30 років. Відеолекції 
Джагат-гуру і медитації не збирають в них великої 
аудиторії, хоча запрошення на ці місіонерські акції 
поширюються масово. 

Вчення Батлера не є чимось оригінальним 
у порівнянні з доктриною Свамі Прабхупади. 

Саме тому в його центрах визнають переклади й коментарі індуїстських 
священних творів, які здійснив останній, зокрема його „Бхагавад-Гіту як вона є‖, 
„Шрімад-Бхагаватам‖ та ін. Тут також шанують праці самого Кріса Батлера і ще 
твори Бхактівеноди Тхакура. 

Місія Чайтан’ї існує в Україні вже більше десяти років, зокрема в таких 
містах як Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ. Вайшнави, як і крішнаїти, своїми 
священними текстами вважають Веди, хоча визнають і Біблію, і Коран. Їхнє 
віровчення базується на ідеї Всевишнього, всюдисущого Бога-Творця, який є 
основою світобудови. 

Основи віросповідання конфесії. Як твердять самі вайшнави, основна 
мета їхнього віросповідання - зробити людину щасливою. Абсолютно щасливою 
людина може стати, лише вирвавшись із ланцюга смертей та нових народжень 
(сансари). Проте це можливо лише за умови втілення в життя вайшнавського 
вчення. Перш за все вайшнави вважають необхідним кожній людині усвідомити, 
що вона не є просто фізичним тілом. Для цього цю думку слід сприйняти як 
Істину. Бог і його справжні представники говорять про це людям через священні 
писання й учнівську наступність: „Немає приводу для скорботи, адже живу 
істоту неможливо знищити, а тривалість життя матеріального тіла… все одно не 
вдасться продовжувати безмежно, - вчить Бхагавад-гіта. – Крихітна частка 
духовного цілого дістає певне матеріальне тіло залежно від своєї діяльності, а 
тому протягом всього свого життя слід дотримуватися релігійних засад… Світло 
душі підтримує матеріальне тіло. Тільки-но душа залишає матеріальне тіло, воно 
починає розкладатися. Відтак саме душа підтримує матеріальне тіло‖ (2:18). 

Якщо ж у вас немає віри в Святе письмо або навіть в існування Бога, то 
ви, як вчать вайшнави, можете іншим шляхом дійти висновків, що ваше 
матеріальне тіло не є вами. Дійсно, тіло, яке було у вас, коли ви були дитиною, 
зараз зовсім інше. Тіло, яке було у вас колись, тепер повністю зникло, 
перетворилося на пил, а ваша душа реінкарнувалася у тіло, в якому ви в даний 

час знаходитеся. Джагад-гуру в своїй книзі «Хто ви?», відкриваючи справжню 
тотожність людини, порівнює її матеріальне тіло з одягом, який носить душа. 
Колись у вас було тіло немовляти, згодом ви зняли його й одягнули тіло дитини, 
а після цього одягнули тіло юнака і т.д. У всіх цих випадках це були ви, одна й та 
ж сама душа, але в різних тілах. Ця сама душа буде існувати й тоді, коли ваше 
тіло зникне. 

Якщо ви встановили, що ви аж ніяк не можете ототожнювати свою 
особистість з тілом, то вам необхідно усвідомити, що ви так само не є розумом, 
що ви - лише "мовчазний свідок" і можете спостерігати за своїм розумом. Ваш 
розум - ваша власність, так само як і ваше фізичне тіло. Але якщо фізичне тіло є 
грубим матеріальним тілом, то ваш розум - тонким матеріальним тілом. Таким 
чином, якщо ви не тіло і не розум, то ви - душа. 

Цей висновок є одним з основних у вайшнавському віровченні тому, що, 
як пише Гуру, "вашу сутність воно зорієнтовує на дух, а ваша душа є частинкою 
(іскоркою) Верховної Духовної Душі. Саме тому ваше існування ніколи не може 
закінчитися. Для душі не існує ні народження, ні 
смерті. Вона ніколи не виникала, не виникає і не 
виникне. Вона – ненароджена, вічна, незмінна й 
первинна. Особистість, або духовна душа, вічно 
ненароджена і завжди існуюча. Вона не зникає, 
коли помирає тіло, бо ж вмирає тільки те, що 
було народжене. А оскільки душа не 
народжується, то вона не має ані минулого, ані 
теперішнього, ані майбутнього. Душа, на 
відміну від тіла, ніколи не старіє‖ (Бхагавад-
гіта. -2:20). Згідно ведичного вчення, вона – 
безсмертна.  

Індивідуальна смерть означає, що душа 
залишила одне грубе матеріальне тіло і пов’язує 
себе з наступним. Але в час перевтілення вона 
все ще залишається вкритою тонким 
матеріальним тілом, яке зберігає інформацію 
про склад нашого розуму та ті бажання, які ми 
прагнули задовольнити протягом життя. 

Ведична традиція вважає, що причиною того, через що особистість 
реінкарнує, є її матеріальні бажання. Саме вони визначають, яке тіло ми 
отримаємо в наступному житті. Тонке матеріальне тіло вміщує в собі бажання 
чуттєвої насолоди, грубе матеріальне тіло постає засобом, за допомогою якого 
душа намагається задовільними ці бажання. Так, якщо ви надмірно захоплюєтесь 
дельтапланеризмом, то в наступному житті дістанете тіло птаха, а якщо 
віндсерфінгом - тіло дельфіна або якої-небудь іншої морської істоти. Проте 
„перехід атомічної індивідуальної душі в нове тіло стає можливим, - як це 
засвідчує «Бгагавад-гіта», - милості Наддуші. Наддуша виконує бажання 
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індивідуальної душі‖ (2:22). Проте остання ніколи не зможе стати рівною 
нескінченно великій душі, тобто Верховному Богові-Особі.  

Для того, щоб підкреслити ницість будь-яких земних бажань і захоплень, 
Джагад-гуру наводить численні приклади, в яких фігурують свині, що отримують 
задоволення від споживання екскрементів і т.д. Ці приклади, згідно його вчення, 
повинні наочно пояснити людині, у яку брудну тварюку вона перетвориться у 
наступному житті, якщо нині і негайно не присвятить все своє життя Богу. Про 
це Гуру говорить безапеляційно, бо ж для нього не існує інших видів духовної 
діяльності, окрім релігійної. 

Стан звичайної людини погіршується ще й тим, що шанс отримати 
людське тіло в ланцюжку перероджень випадає дуже рідко. Щоправда поняття 
карми, яке є невіддільним від поняття реінкарнації, вчать вайшнави, дещо 
пом’якшує таку ситуацію. Свідомість особистості зумовлює її майбутнє тіло. 
Водночас саме теперішні матеріальні дії людини (або карма) визначають її 
свідомість, розвивають і культивують певний тип останньої. Дії особистості в 
цьому тілі також створюють передумови того, чи отримає особистість 
задоволення або ж страждання в наступному тілі. Карма особистості значною 
мірою залежить від досконалого знання нею Бога. 

Особистість, яка не має ніякого тонкого матеріального тіла, ніякої 
кармічної реакції і ніяких матеріальних бажань, вчить Джагад-гуру, повертається 
в царство Бога. Це - тонкий натяк на те, що дії, які виконуют ься в любовному 
служінні Богу (бхакті-йога) не є матеріальними діями і що на таку діяльність 
нема ніякої кармічної реакції. 

Гуру також розрізняє поняття 
хорошої кармічної реакції і поганої 
кармічної реакції. Наприклад, якщо людина 
в цьому її житті допомагає іншим 
насолоджуватись матеріально, здійснюючи 
який-небудь хороший, благодійний вчинок, 
скажімо, відкриває лікарню чи навчає дітей, 
то ця хороша карма враховується Господом. 
Такий же рахунок ведеться і по поганій 
кармі. Після смерті особа отримує тіло 
відповідно до свого складу розуму та 
кармічної реакції. Особа, яка має і хорошу і 
погану карму, буде поперемінно відчувати й 
отримувати то задоволення, то біль у тілі. 
Але кармічна реакція є обмеженою. Той, хто 
робить добрі вчинки, дістане у відповідь 
лише обмежену кількість хорошого і лише 
протягом обмеженого часу. Те ж саме стосується і поганої карми.  

Душа особистості після її смерті своєрідно подорожує й може 
перебувати в цей час у різних формах життя у відповідності до своєї карми. Лише 
в той момент, коли душа нарешті знову отримає людське тіло, вона може зійти з 

колеса народжень та смертей. Саме нова людська форма дає душі можливість 
досягнути абсолютного усвідомлення Бога. Для того, щоб пізнати Істину, 
людина, як вчить Джагад-гуру, повинна завжди пам’ятати Бога, Його святі імена, 
любити Його, робити лише те, що задовольняє Його, думати про те, як вона може 
служити йому і служити Йому любов’ю. Особистість, яка усвідомлює Бога, 
звільняється від матеріальних забаганок у цьому її житті, одержує і відчуває 
зрештою своє щастя. 

Багатьом людям не хочеться залишати колесо народжень та смертей. 
Саме їхнє бажання знову жити в цьому світі - це те, що приваблює їх в ідеї 
реінкарнації. Насправді ж цей світ є місце страждання, а тому не слід 

прив’язуватися до нього. Ми 
страждаємо, зі слів Гуру, від 
дуже багатьох речей - не лише 
від повторення смертей, 
народжень, хвороб та старості, 
а й також від багатьох турбот, 
які завдають нам інші живі 
істоти, наші власні тіла та 
природні лиха. Цей світ лише 
здається джерелом щастя. 
Насправді ж він зітканий зі 
страждань, які існують для 
того, щоб дати людині 
зрозуміти свою справжню 

сутність і функцію. Цей матеріальний світ створено для того, щоб сприяти 
просвітленню особистості, щоб їй легше було усвідомити, що її природна 
функція - бути слугою Бога. Навіть християнський Ісус використав з 
вайшнавської традиції притчу про блудного сина саме для того, щоб довести цю 
думку.  

Обрядова практика вайшнавів. Відтак нескінченне повторення 
народжень та смертей є небажаним. Справжнє щастя існує лише в тому вимірі, де 
немає народжень, смертей, старості та хвороб, коли постане такий Духовний світ, 
в якому особистість бачить і любить Бога. Для вайшнавського віровчення 
особливої важливості набуває практика оспівування святих імен або мантра-
медитація. Так само, як ви не можете очистити своє тіло, доки не використаєте 
воду, так ви не можете очистити своє серце, не використавши зовнішній 
очищувальний фактор. Цим фактором є повторювані Святі Імена Бога. Згідно з 
вайшнавським віровченням, Святі Імена тотожні Богу. Оскільки Бог та його 
імена є нероздільними, то через присутність Його Імен ми відчуваємо 
присутність Самого Бога. Істинним вайшнавам потрібно постійно слухати й 
оспівувати Імена Бога не тому, що це їм подобається, а тому що це є корисним 
для них. По ходу того як віруючий буде оспівувати Імена Бога, серце і розум його 
може поступово очищуватися і приносити йому задоволення. Трансцендентний 
звук - пряма протилежність матеріальній звуковій вібрації. Матеріальна звукова 
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вібрація (наприклад, популярна пісня), якою б привабливою вона не була, 
врешті-решт набридне. І навпаки, за вайшнавським вченням, чим більше ти 
оспівуєш Святі Імена, тим більше вони тобі подобаються, тим більше їх хочеться 
оспівувати.  

Важливо відзначити, що Чайтан’я Махапрабху говорить про те, що у 
Бога сотні мільйонів Імен. Різні люди називають Верховну Особу Бога різними 
Іменами. Але це не означає, що існує багато Богів. Вони позначають одного і того  
ж Бога. 

Важливою особливістю вчення Джагад-гуру та його учнів акцентування 
уваги саме на постійному оспівуванні Святих Імен. Але оскільки вони належать 
до учнівського ланцюжка Господа Чайтан’ї Махапрабху, то вони переважно 
оспівують такі імена як Гопала, Говінда, Рама, Мадана-Мохана-Мурарі, Крішна. 
Вважається, що за умови постійного оспівування святих імен розуміння Бога 
буде приходити саме собою.  

Місія Чайтан’ї й інші релігії. Характерним для вчення чайтанітів є 
обґрунтування думки, що послідовники різних релігій фактично вшановують 
одного і того ж Бога. У своїй праці „Поза сектантством і релігійним фанатизмом‖ 
Джагат-гуру пише: „Відтак, хоч Бог один, але в нього є багато імен, що 
грунтуються на його різних якостях. Наприклад, Бога називають Єговою, 
оскільки він всесильний. Бога називають Аллахом – це означає, що він є 
співчутливим. Його називають ще Крішною, що означає „Всеприваблива 
особистість‖.  

Роблячи ставку у поширенні свого вчення на прозелітизм, Джагат-гуру 
часто цитує Біблію, прагне 
довести відсутність будь-якого 
протиріччя між новозавітним 
християнством і його „Наукою 
про Тотожність‖. Він по-
своєму визначає місце Ісуса і 
Крішни в духовному житті 
людства. „Ісус – син, а Крішна 
– батько, - зауважує Гуру у 
своїй праці „Духовна любов. 
Ісус любить Крішну‖. – Ісус – 
син Крішни! Тому Ісуса й 
називають Христом, що він був 
помазаний Крішною. Краса цього факту вища від будь-якого прославляння. Це 
знання звільнить світ від натиску просякнутого стурбованістю сектантства… Ми 
побачимо, що Ісус не бажає нічого іншого й не вчить чомусь іншому, ніж 
Крішна!‖.  

Поділ людей на різні конфесії – християн, індуїстів, мусульман та ін., 
згідно вчення „Місії Чайтан’ї‖, „не має нічого спільного з дійсною релігією, бо ж 
ґрунтуються на хибній тілесній тотожності. Саме тому так багато конфліктів і 
релігійних воєн ґрунтуються на подібній підставі‖ (Джагат Гуру 

Сиддхасварупананда Парамахамса. Вне сектантства и религиозного фанатизма. – 
Институт Тождественности. – С.2). При цьому Батлер не закликає переходити з 
християнства в індуїзм, а радить кожному залишатися „у своєму релігійному 
одязі‖, доповнивши його лише „знанням Гіти‖. Відтак, щоб бути дійсним 
християнином, Джагат-гуру радить зрештою стати крішнаїтом. Саме крішнаїзм, 
як істинна релігія, навчає тотожності кожної людини її душі, метою якої є 
остаточне звільнення від матеріального тіла, що настане для неї тоді, коли вона 

вирветься із колообігу народжень і смертей, 
постане „в царстві Бога‖.  

Вайшнавське віровчення має своїх 
послідовників у різних країнах світу. Значною 
мірою це поширення відбулося завдяки 
популярності крішнаїтського віровчення 
Джагад-гуру. Все, що вимагає від віруючого 
цей Гуру, так це регулярно співати мантри, не 
вживати тваринної їжі та «служити» Богу. 
Інституту чернецтва як такого серед його 
послідовників не існує. Читання ведичних 
священних книг у конфесії є бажаним, але не 
обов'язковим, оскільки є певний набір 
необхідної інформації у значно спрощеному 
вигляді лекцій, записаних на аудіо- та 
відеокасетах Джагад-гуру. Їм можна слухати й 
переглядати. 

Згідно офіційної статистики 2003 року, в Україні діяло дві громади Місії 
Чайтаньї. Їхня діяльність зводилася, окрім обрядової практики, що нагадує 
практику крішнаїтів, зокрема до читання лекцій з питань медитації. На цих 
лекціях можна було отримати чітке розуміння основних життєвих істин у їх  
вайшнавському розумінні. Часто лекції набирали вигляду приватних бесід, 
оскільки бажаючих було не завжди багато. Сьогодні при місіях Чайтан’ї також 
існують безкоштовні курси вегетаріанської кухні. Спеціальні уроки з цих питань 
проводяться щосуботи. Місією влаштовуються дискотеки під мантри, що також 
сприяє популяризації вайшнавського віровчення. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
 
 
 

Біблійні оповіді про творіння світу є єврейською міфологією, яка через 
християнство набула вселенського 
статусу, бо ж збереглася в його 
Священній  книзі Біблії. Були в інших 
народів й інші міфології з’яви світу, 
але вони далі локального простору і 
часу не поширилися. Проте єврейська 
міфологія постійно зазнає натиску все 
нових і нових наукових відкрить, але 
при цьому чомусь науковці шляхом 
порівняння не засвідчують їх саме 
міфологічність. Ось і нове відкриття із 

Кембріджу. Порівнявши елементи з мантії Землі з метеоритами в Сонячній 
системі такого ж віку, вчені прийшли до висновку, що наш «глобус» на 70 
мільйонів років молодший, ніж вважалося раніше, коли йому давали 4537 
млн. років (а за Біблією до десятка тисяч років). Змінилася геологічна історія 
нашої планети: Земля не могла утворитися одночасно з Сонцем, боє їй не 
було просто з чого утворюватися. Для цього потрібним було космічне пір’я – 
речовина зірок. Воно ж з’явилося внаслідок вибуху наднових зірок. А 
вибухали вони після того, як пройшли ееволюцію, під час якої під час якої 
відбулося накопичення певної кількості хімічних елементі, що 
транспортувалися у важчі… Так от, під час руху твердих часток (космічне 
сміття) довкола Сонця відбувався так званий процес акпекції (злипання). У 
такий спосіб народжувалися планети. Земля утворилася близько 5 мільярдів 
років тому, а вік Сонця є більшим. 
Процеси еволюції світила мали 
безпосередній вплив на Землю – 
змінювалися її форма, орбіта, маса. 
(Експрес. – 15-22 липня). 

В Ефіопії знайдено одну із найстаріших 
християнських книг – Євангеліє від  
Гарими. Так воно назване на честь 
константинопольського монаха Авве 
Гарими. Експерти припускають, що це 
найстаріша книга (494 р.) з оригінальними 
сторіками з козячої шкіри, до того ж ще і з 
кольоровими ілюстраціями. 



НЕТРАДИЦІЙНА РЕЛІГІЙНІСТЬ В УМОВАХ СВОБОДИ СОВІСТІ 
 
Шановний Читачу! Якщо в тоталітарній Україні 19 років тому державними 

органами було офіційно зареєстровано 9 релігійних течій, то нині їх легально діє вже 
більше 120. Поява і поширення неорелігійних рухів різного спрямування – 
неохристиянських, неоорієнталістських, рідновірських, інших - викликає тривогу в 
традиційно-релігійному середовищі, у керівників владних структур, різних партій, 
громадсько-національних утворень. У цьому вони вбачають загрозу сформованій віками 
культурі, духовним традиціям. Наявне прагнення включити негатив щодо неорелігій навіть у 
державне законодавство. Тому в нелегких умовах доводиться входити в релігійне поле 
України новим релігійним течіям. Але процес цей іде, хоч останнім часом його загалом 
характеризує не експонентність, а екстенсивність. Послідовниками неорелігій в Україні 
стають переважно особи, не обтяжені в минулому релігійною традицією і яким був 
притаманний переважно світоглядний індиферентизм. 

Що є детермінантами – умовами і причинами - появи і зростання на українських 
теренах нетрадиційної релігійності? 

Детермінантами-умовами поширення нетрадиційної релігійності в Україні 
постають нижче зазначені явища:  

- духовний вакуум, який характеризує в наш час суспільну свідомість українського 
народу. Цей вакуум утворився, з одного боку, внаслідок краху комуністичної ідеології, 
діалектико-матеріалістичних поглядів на довкілля, а з другого – відсепарованості значної 
кількості населення від автохтонної духовної традиції; 

- втрата традиційними церквами свого авторитету в очах народу. Це зумовлене, 
по-перше, тим, що в радянські часи вони були елементами офіційного політичного 
істеблішменту, а, по-друге, тим, що у своєму функціонуванні ці церкви законсервувалися на 
таких віроповчальних і обрядових формах, які не сприймаються інтелектуальним віруючим, 
постають для нього як якийсь анахронізм релігійного життя; 

- руйнація в урбанізованому суспільстві тісних міжособистісних відносин, 
насамперед сімейних, розрив наявних у минулому тісних зв’язків поколінь, а також втрата 
громадською думкою ролі важелю контролю за характером релігійності особи; 

- духовна денаціоналізація в умовах соціалістичного буття значного масиву 
населення України. Саме вона призвела до втрати відчуття національної традиції, рідної 
батьківської віри, потреби в збереженні зв’язків між поколіннями через духовну традицію. 

 Детермінанти-причини нетрадиційної релігійності вичленувати складніше, 
ніж детермінанти-умови, оскільки вони мають переважно індивідуальну зорієнтованість, 
виявляються на духовному рівні і не завжди піддаються вербалізації. Насамперед зауважу, 
що неорелігії не є просто механічним перенесенням на український ґрунт традиційних для 
інших країн релігійних форм чи певною видозміною існуючих у нас релігійних комплексів. 
Зростання ролі особи у всіх сферах суспільного життя, демократизація суспільства і 
утвердження в ньому особи в широкій гамі її прав відображається і в її світоглядних 
орієнтаціях. Як відзначав ще Л.Фейєрбах, чим індивідуальнішою стає особа, тим сильнішою 
стає її потреба в особистому Богові. Тому нетрадиційна релігійність є виявом тієї складної 
антропологічної революції, яка відбувається в наш час у змісті релігійного осягнення 
дійсності. Творчо мислячого віруючого вже не влаштовують релігії, які ґрунтуються на 
обрядових пишнотах і утвердженні гріховної природи людини, нічим не засвідчених 
обіцянок якогось раю в посмерті, релігії, які працюють на масу. Відбувається 
ірраціоналізація, містифікація та уособиствлення релігії. 

В умовах нинішнього складного й інтенсивного темпу життя і можливих 
неочікуваних різних змін у ньому людина прагне за допомогою зовнішніх сил, чиєїсь волі – 
божественної чи спільнотної – врівноважити свою психіку, зробити впевненим своє 

індивідуальне чи сімейне буття. Релігія сучасного віруючого стає дедалі більш 
психологічною. Це дає можливість сприймати Бога у вигляді таких реальних людських 
почуттів та ідеалів, як любов, добро, мораль тощо. Водночас сучасного віруючого вже не 
влаштовує й антропоморфізоване витлумачення Бога. Він більше схильний сприйняти його 
як Абсолютний Розум, якусь духовну сутність, об’єктивний закон, а не старого чоловіка, що 
бігає по раю в пошуках Адама. Компенсувати ось цю віддаленість і безособистісність Бога 
прагнуть посередники – різні релігійні проповідники, які своєю діяльністю і увагою до 
кожного віруючого зокрема демонструють або імітують постійну турботу трансцендентного 
щодо окремої людини, її запитів і сподівань. Відтак неорелігії дають можливість людині 
збагнути певну гармонію Всесвіту, віднайти своє місце в ньому. За допомогою різноманітних 
медитацій і молитов вони відкривають шлях кожному до містичного досвіду, пізнання 
потаємних сфер своєї свідомості. Це те, чого бракує традиційним. 

Причини навернення людей до певного різновиду неорелігій усвідомлюються ними 
під кутом зору значимості у своєму житті саме цієї форми. Причини ці знаходять своє 
вираження в мотивації ними своєї релігійності. Мотиви завжди насичені певними 
емоційними, пізнавальними вольовими моментами. Багатоплановість життєдіяльності 
особистості виражається в полімотивованості нею свого способу мислення й поведінки. Для 
послідовників неорелігій віра відкриває можливість духовного удосконалення, формує 
уявлення про Бога, про людину, про світ, виступає в ролі морального імперативу, дає 
можливість відчути зв’язок з Богом, включитися в соціальну діяльність, знайти відповіді на 
всі питання життя. 

Але все це – внутрішні як щодо мешканця України чинники поширення 
неорелігійних течій. Що ж стосується зовнішніх, то тут слід назвати такі: загальна 
орієнтаційна криза європоцентричної цивілізації, що спонукає до спроб синтезу західної 
та східної релігійних традицій та інтенсифікує релігійні експерименти взагалі; пошук в 
умовах духовної кризи якихось загальнозначущих цінностей, ідейних важелів для 
врівноваження суспільного буття людини; своєрідна духовна інтервенція різних 
зарубіжних конфесійно зорієнтованих місій, які в пошуках нових катехізаційних 
територій відчули незахищеність духовності українця від зовнішніх ідейних впливів і 
невміння історичних церков функціонувати в умовах демократичного суспільства, 
вести місіонерську роботу; спроба і вміння неорелігійних течій при їх серйозних 
фінансово-організаційних можливостях задовольняти потреби повсякденного життя 
особи, навіть потреби молоді в безпосередньому пізнанні західного світу, оволодінні 
фахом, навчанні мовам тощо. Що стосується конкретної конфесійної визначеності 
неорелігійності на особистісному рівні чи територіальному поширенні, то тут спрацьовує 
переважно випадковість: діяльність певної релігійної місії чи проповідника і зустріч з ними 
конкретної особи; знайомство особи з богословською літературою певної конфесії і незнання 
нею віровчень різнобарвної палітри інших конфесій; одержання благодійницької допомоги 
від певної конфесії і прагнення пізнати зміст її віровчення; надана певною зарубіжною місією 
можливість відвідати якусь країну зарубіжжя з метою простого пізнання її або навчання там 
та ін. 

Відтак поява у нас і поширення нетрадиційних форм релігійності має об’єктивні 
причини, а не є якоюсь суб’єктивною примхою чи виявом якрїсь духовної агресії. Подібні 
процеси її буття притаманні й іншим країнам. Поконфесійно (про 52 різні течії) це описано в 
нашій книзі «Нові релігії України» (К., 2010. – 828 с.). Неорелігії мають знайти свою нішу в 
духовних процесах України, якщо вони мріють про своє майбуття на її теренах.  

 
Доктор філософських наук, 

професор Анатолій КОЛОДНИЙ 



  

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ: 

МІСІЯ ЧАЙТАН’Ї

«РУССКИЙ МИР» - НОВА НЕОКОЛОНІЗАТОРСЬКА ДОКТРИНА 
МОСКВИНІВ

ВІЗИТ ПОЛІТИЧНО-ПРОВОКАТИВНИЙ МОРДВИНА ГУНДЯЄВА, А НЕ 
ПАСТИРСЬКИЙ ПАТРІАРХА КИРИЛА

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В.ЯНУКОВИЧУ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ ВЛАДИК

СОБОРОВА МЕЧЕТЬ В СІМФЕРОПОЛІ ЛИШЕ БУДЕ, А В 
ЛУГАНСЬКУ ВЖЕ Є

ХРЕЩЕННЯ АСКОЛЬДОВЕ 1150 РОКІВ ТОМУ КАНОНІЧНЕ, 
А ВОЛОДИМИРОВЕ?

ХРАМ ЦЕРКВИ МОРМОНІВ ВІДКРИЄТЬСЯ 7 СЕРПНЯ НА КИЇВСЬКІЙ 
ОКРУЖНІЙ

КИРИЛО ВІДТІСНЯЄ ВОЛОДИМИРА ВІД САМОУПРАВЛІННЯ В 
УПЦ МП

ВТРАТИВШИ ПРЕЗИДЕНТСТВО, ЮЩЕНКО МЕСІЙНІСТЬ 
ШУКАЄ НА ГОВЕРЛІ

РЕКТОРАТ УКУ ПРО ТАБАЧНИКА ЯК НЕПАТРІОТА УКРАЇНИ
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РЕЛІГІЙНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ:

ЗАПОРІЖЧИНА РЕЛІГІЙНА 

НЕ ПОРА

Не пора, не пора, не пора
Москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара,
Нам пора для України жить.

Не пора, не пора, не пора
За невігласів лить свою кров
І любити царя, що наш люд обдира, —
Для України наша любов.

Не пора, не пора, не пора
В рідну хату вносити роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара!
Під Украйни єднаймось прапор!

Бо пора ця великая єсть:
У завзятій, важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,
Рідний краю, здобути тобі!

Іван ФРАНКО
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