
PEAinntlfl
Ш Ф О Р Л f l l l i r t IO —fltlflAITITftinfi ЖУРНАЛ

12
(122)2010



К О Н Ф ЕС ІЙ Н Е БА ГА ТО М А Н ІТТЯ УК РА ЇН И : Ф ОРМ УВАННЯ І СТАН

Ш ановний Читачу! Останнім часом влада всупереч історії, реаліям 
української багатоконфесійності, зрештою - всупереч конституційному принципу 
свободи віросповідань виявляє максимум зусиль з формування в Україні державної 
Церкви. Не стану звинувачувати в цьому саму Церкву, яка втягнута в процес цієї 
політичної гри. Вона в цьому, гадаю, поза її волею виступає засобом поєднаних 
політичних ігрищ влади регіоналів і їх духовного патрона московського патріарха 
Кирила. Прагнення сформувати й утвердити в країні навіть не одноконфесійність, а 
державну одноцерковність викликає обурення поліконфесійної спільноти країни, 
про що свідчать видрукувані в цьому числі інформації і заяви. Поліконфесійність 
України -  це не чиясь примха чи вигадка, не наслідок такого способу диверсійної 
дії когось із-за кордону чи твориво нерегіональних політичних сил країни. В час 
глобалізації і постмодерну поліконфесійність є характерною рисою світового 
релігійного життя. Іона має своє історичне і ментальне підгрунтя. В цивілізованому 
світі держави не ставлять питання якось усунути наявність різних шляхів людини 
до Бога, а відшуковують можливості толерантизації міжконфесійних відносин, 
користуючись при цьому тими принципами людинолюбства, які обстоюють всі 
релігії.

Україна -  поліконфесійна країна. Ми не можемо нині назвати кількість 
наявних на її теренах релігійних течій із-за того, що з 2004 року офіційна 
інформативність про їх буття, яку мав би давати Департамент у справах релігій, 
відсутня. З метою применшення інформації про з’яву і поширення в країні якихось 
нових релігійних течій, державний орган у своїй звітності ввів рубрики «інші 
православні спільноти», «інші організації євангельських християн-баптистів», 
«інші харизматичні організації», «інші орієнталістські організації»), «інші 
організації язичників», інші блоки про інших, до яких включив низку конфесій 
(правда, не дуже чисельних і кількістю громад, і їх членів), чим усунув можливість 
відслідковувати в останні п’ять років зміну конфесійної мережі України, а також і 
зміни у релігієвиборі українців. Відтак зникли з дослідницького обрію Істинно 
Православна і Апокаліптична Православна Церкви, вірмени-католики й українські 
реформати, богородична церква і незалежні п’ятидесятники, вісаріонівці і 
сведенборгці, іудеохристияни і месіанські іудеї, Сахаджа-Йоги і рідновіри, низка 
інших наявних в країні релігійних течій. А їх нараховується не мало -  більше сотні, 
а ось офіційно подається лише п’ятдесят одна. Незважаючи на цей ігнораж, кожна 
з названих і неназваних конфесій (бо ж  є такі, які взагалі про себе не заявляють) 
продовжує своє життя, може навіть завдячуючи державним органам про 
непоінформування про їх діяльність. Адже будь-яка інформація викликає про них 
негативні реакції релігійних більший, а там, дивись, з їх капризу, і всілякі придирки 
владних органів, появу замовних статей в ЗМІ нетолерантних журналістів, що 
зорієнтовані на усунення цих, переважно нетрадиційних, як для України, конфесій 
з релігійного життя регіону, а чи ж  і всієї країни.

Продовження на 92-й сторінці...
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Глава Української Греко-Католицької Церкви Любомир Гузар оприлюднив своє 
Звернення-закпик з нагоди завершення місцевих виборів 2010 рову. «Вибори дали 
нам приклади як моральної поведінки, так і схильності до гріха, - наголошує владика. - В 
атмосфері відчутного адміністративного тиску й непоодиноких залякувань люди прагнули 
оберегти себе і свої родини, а тому пристосували свій вибір до тих викликів, які склалися 
на місщ х. Одні прийняли рішення обстоювати шлях правди й закону, інші -  підкоритися 
тій політичній силі, яка обіцяла їм за це свій охоронний патронат ... Церква визнає право 
народу на його волевиявлення, навіть коли його воля розминається з Божим Законом... 
Людина несе відповідальність за свої дії та зобов’язана усвідомити добрі чи лихі наслідки 
цих дій ... Проте Церква має право й обов’язок відреагувати на те, що відбувається в 
суспільстві, й остерегти, якщо поведінка політичних груп чи якогось окремого провідника 
не відповідає засадам здорової моралі. І тут важливо, щоб чи то священнослужитель, чи 
окремий вірянин не були обмежені якимись земними, майновими, а то й партійними 
зобов’язаннями у своїй свободі по-християнському оцінювати суспільну реальність.. .Крім 
того, християни і вірні Церкви, які водночас є членами якоїсь політичної групи, мають 
моральний обов’язок не ставити священнослужителя у хибне становище, яке може 
зашкодити Ц еркві...Ниніш ня влада отримала від народу свій мандат, головним чином 
обіцяючи навести лад у тих ділянках державного життя, де цього ладу не було. Церква 
шанує зусилля тих представників влади, які щиро намагаються виконати свої обіцянки й 
активізувати прийняття задавлених господарських рішень. Разом із цим історія вчить нас, 
що перед кожною владою у її прагненні навести лад завжди стоїть одна небезпечна 
спокуса, а саме: намагатися осягти задекларовані добрі цілі будь-яким коштом, навіть 
застосовуючи негідні методи -  вуздечку страху, нагайку насильства, больовий шок 
несправедливої кривди. Внаслідок таких дій люди, покликані Богом духовно зростати у 
свободі до відповідальних громадян, деградують до «гвинтиків», якими більш-менш 
зручно керувати державній машині. Порядок, здобутий на основі таких методів, не є 
Божим порядком. Він не має собі благословення Неба, оскільки суперечить свободі й 
гідності людини, створеної на образ і подобу Божу. Існує й інша спокуса для влади, яка, на 
жаль, проявила себе на останніх виборах, а саме хибне твердження, що «ціль освячує 
засоби». На цих виборах, як ствердили неупереджені спостерігачі -  місцеві та міжнародні, 
на всіх етапах виборчого процесу -  реформування виборчого законодавсівадіередвиборчої 
кампанії, формування складу комісій, самих виборів і підрахунку голосів -  мали місце 
серйозні порушення приннцпів чесної змагальності, справедливого представництва, 
пошани до волевиявлення народу. В результаті, влада, забезпечивши собі заздалегідь 
порівняний успіх на місцевих виборах, завдала собі великої шкоди, ставлячи під сумнів 
вірогідність своїх дій. На якій основі влада буде тепер реалізовувати задекларовані нею 
програми, якщо ставиться так нерозважно до Божих Законів і не цінує належно людського 
довір’я?... Над українським суспільством тяжіє спадок комуністичного правління, який 
відзначався усіма гріхами тоталітарного приниження людини Окремі дії нинішньої влади 
були не просто помилковими з точки зору функціонування демократії -  вони викликали в 
колективній пам’яті народу болісний рефлекс гнаності, вироблений у часи нелюдських 
катувань і репресій. Немає сумніву, що це створило негативне тло, яке не сприяло вільному
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виявленню на виборах. Зловживання цим рефлексом, що породжений великим болем 
народу, є негідним з точки зору державного управління та гріховним з точки зору моралі... 
Великі й тривалі речі можна будувати лише спільними силами, не виключаючи нікого, 
особливо не виключаючи Бога і його науки... Церква закликає владу не множити зло 
своїми егоїзмами, а принести їх у жертву задля примноження спільного блага народу. Тому 
Церква закликає політичні партії, яким лежить на серці добро власного народу, принести в 
жертву свої вузькопаргійні інтереси й, об’єднавшись довколо ідеї служіння народу, спільно 
взяти на себе відповідальність за стан нашої держави. Церква закликає до єдності, йдучи за 
наукою свого Божественного Засновника, який застерігав: «Всяке Царство, розділене у 
собі, не устоїться» (Мт. 22:25) {Більш повний виклад Звернення глави У П Щ  кардинала 
Любомира Гузара видрукували газети «Нова Зоря» (№ 25) та «Експрес» (16-23 грудня).

«Розгубленість -  мабуть кращого слова для характеристика нинішнього настрою в 
церковних колах України не добереш, - пише в газеті «Дзеркало тижня» (№48) 
К.Щоткіна. - Скасування Держкомрелігій, туманні норми стосовно церковних 
пожертвувань, що виписані в новому Податковому кодексі, нічим неприкритий 
фаворитизм у церковній політиці однієї церковної спільноти... Дійсність перевершує 
тайбезглуздіттті прогнози». Попри постійні звернення Всеукраїнської ради Церков і 
релігійних організацій, Президент України з моменту інавгурації і до цього часу не викроїв 
і півгодини для зустрічі з нею. Такого не допускали всі попередні Президенти Здається, це 
досить ясно дає зрозуміти, що ні релігійні організації, ні їхні проблеми й думки його не 
цікавлять. Проте реалії говорять про те, що то далеко не так. З тими з них, хто йому цікавий 
(і насамперед патріархом Московським), він зустрічається регулярно. Виступаючи на 
Круглому столі «Діалог між владою і конфесіями в контексті сучасних європейських 
цінностей», Г.Герман пояснила присутнім, що їхні ремствування недоречні, адже 
Президент уже казав, що всі Церкви в Україні рівні.

Якось непомітною пройшла 85-та річниця від дня народження Патріарха УПЦ КП 
Володимира (Романюка). Все життя владики -  вихідця із прикарпатського села Химчин, 
що на Косівгцині -було присвячене боротьбі за незалежну Україну. Він усвідомлював те, що 
«створення Помісної Православної Церекви в Україні є необхідною передумовою міцної 
Української Держави». Розбудові такої Церкви владика Володимир (Романюк) віддав 
останні роки свого життя. При цьому він виходив з того, що «ніколи незалежність України 
не буде повного, якщо 60 відсотків її православних належатимуть до іншого духовного 
центру».Доля мене звела з владикою тоді, коли вирішувалося питання утворення Церкви 
Київського Патріархату. Від У \П Ц  активно був задіяний в цей процес саме митрополит 
Володимир (Романюк). Він був присутній тоді в резиденції митрополита Філарета 
(Денисенка), коли вирішувалося питання оперативного проведення об’єднавчого собору 
УПЦ й Ж П Ц  Митрополит Володимир не прагнув стати патріархом Церкви після смерті 
Предстоятеля УПЦ КП Мстислава. Доля якось поріднила нас, час від часу ми мали зустрічі 
і тривалі розмови. Прогулюючись з владикою в парку Т.Г. Шевченка, чув від нього слова 
про те, що він не готовий до такої високої посади і Церкві як Патріарх, але змушений дати 
згоду тільки із-за того, щоб не допустити розколу Київського Патріархату. Патріарх 
Володимир був налаштований на рішучі дії проти тих, хто стоятиме на шляху розбудови в 
Україні своєї Помісної Православної Церкви. При цьому він ніколи не нехтував 
можливістю порадитися, порозмірювувати про конкретні кроки в своїй церковній 
цільності. Характерним було те, що хоч Василь Романюк і не одержав належної ні світської, 
ні духовної освіти, але він (на відміну, скажімо, від митрополита Антонія Масендича) 
ніколи не відмовлявся від зустрічей з релігієзнавцями, від участі в нгукових конференціях,
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інших заходах. Шкода лише, що ми не записували тоді його змістовні аналітичні доповіді. 
Патріарх Володимир мав філософський склад мислення. Це визнавали і відзначали всі, хто 
його слухав. Я к він розповідав, час заслання (а це біля 20 років) плідно використовував для 
самоосвіти. Рано пішов владика з житія. По-іншому склалася б доля Київського 
Патріархату, якби смерть не забрала його від нас. Підписуючи різні патріарші документи, 
святійший завжди зазначав, що вони виходять із Софії Київської як його резиденції. На моє 
питання, чому він під час різдв’яних чи пасхальних служб із Володимирського собору, які 
транслюються на всю Україну, не бере особисто участі в богослужінні, владика відповідав, 
що кафедральним собором для нього є не цей храм, а Софія. Володимирський -  то 
кафедральний храм Київської єпархії УПЦ КП. Похований святійший владика, якщо бути 
строгим у визначенні території Софії Київської (як те було колись), фактично на її терені 
(АКолодний).

Ватикан проводить наукову конференцію «Україна - Ватикан в контексті 
християнської Європи» без запрошення до участі в її роботі тих з України, для кого 
ця тема є актуальною в їх наукових пошуках. Так, Відділення релігієзнавства ІФ  НАЛУ 
разом із Прикарпатським університетом провело вже чотири конференції із циклу 
«Україна-Ватикан», матеріали цих конференцій видрукувані трьома великими книгами. 
Низка публікацій з теми вміщено в різних тукових виданнях названих і неназваних 
інсгиіуній, зокрема в 20-ти випусках «Історія релігії в Україні» (1991-2010 рр.) Львівського 
Музею історії релігії. Видрукувано окремий том «Католицизм в Україні» в десятитомнику 
«Історія релігії в Україні». Організатори конференції обійшли своїми запрошеннями навіть 
Український Католицький Університет; інші знані наукові інституції України. Зате чомусь 
не забули запросити представників Київської духовної академії і семінарії Московсько- 
Православної Церкви -  Церкви, послідовники якої в штики сприймали візит в Україну 
Папи Івана Павла П, Церкви, пресові видання якої (особливо єпархіального рівня) часто 
друкують негативні статті щодо Апостольської Столиці, минулого і сьогодення Ватикану. 
Дивним у цій ситуації є й поведінка Посла України у Ватикані і Нунція Апостольської 
Столиці. Хіба вони не знають, хто в Україні їлибоконауково і неупереджено досліджує тему 
«Україна-Ватикан»? Як свідчить інформація про конференцію, виступали на ній переважно 
духовні особи. Може цей чинник спричинив ігнораж тукового світу України: духовні отці 
боялися засвідчити в присутності останню ю  свою поверховість у знанні дійсної історії і 
дійсного стану ватикано-українських відносин. А  історія щ  не така вже й проста. Вона має 
і світлі, і темні сторінки. Про них варто говорити, щоб не допустити повторення в 
наступному вад діяльності «поганих християн» і щоб зрештою зреалізувати принцип 
кардинала Любомира Гузара: «Забудьмо!». Приїздивши в Україну, Папа Іван Павло П два 
рази (це чомусь не згуважили) просив вибачення в українців за всі ті негаразди, які вони 
мали від Католицької Церкви. То ж говорити треба про все, якщо це визнає навіть 
найвищий авторитет Апостольської Столиці і відданий друг українського народу 
(АКолодний)

Влада все більше підтягує під забаганку Московського патріарха належні українському 
народу святині Стоїть питання творення в Києво-Печерській Лаврі його резиденції. А  тут, 
як заявила ГГерман на засіданні Гуманітарної ради при Президентові України, хочуть 
передати до Лаврського заповідника ще й Софійський собор із заповідника «Софія 
Київська», який значиться повністю у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Я к те має 
місце в багатьох країнах світу, Софія Київська як пам’ятка не використовується в релігійних 
цілях. В о т  є світовою культурною і релігійною спадщиною, збереження якої для потемків 
потребує особливого догляду, реставраційних робіт не за приннцпом лаврського
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архієпископа Павла, який без всякого-якого, незважаючи на якісь там ЮНЕСКО, за ніч 
може зруйнувати значимий об’єкт комплексу і на ранок з підручних матеріалів вибудувати 
новий. Я к наголосила гендиректор «Софії Київської» НКуковальська, «об’єднання 
заповідників під Міністерством культури призведе до знищення всіх наробок, тому що ми 
добре знаємо рівень розвитку тих установ, які йому підпорядковані. Музейна робота є 
надто важливою, але не треба забувати, що пам’ятка знаходиться в агресивному міському 
середовищі, а відтак на першому плані має стояти питання її збереження». Характерно, що 
ідея об’єднання членами Гуманітарної ради не була підтримана, але ж ми знаємо, що при 
нинішній владі питання часто вирішуються через коліно і без якихось там рад «по 
усмотрению». До того ж, до вирішення цього питання примішується мегелик-Скорик, яка 
вже давно не працює на українську Україну (Газета по-киевски -  24 грудня).

Якщо патріарх-мордвин прагне нав’язати Україні «русский мир», ні разу не згадавши 
про свій рідний народ, його культуру чи історію, то приїзд в Україну як гостей із 
«зразково-показової автономії» самої Російської Федерації -  із Республіки Мордовії 
виглядав як глум над історичною пам’яттю цього народу. Голова діючого в Україні 
товариства «Ерзянь Вал» Олександр Болькін в своєму інтерв’ю газеті «Україна молода» (З 
грудня) сказав: «Представники офіційної влади Мордовії вводять Україну в оману в кількох 
принципових питаннях. По-1, терміну «мордва» немає в словнику нашого народу. Він є 
застарілим і образливим -  таким як «хохол» щодо українців. М и -  ерзяни, а наша країна -  
Ерзянь Мастор. По-2, теперішня влада -  мотор асиміляції ерзянського нарду у власній 
республіці, вона не є «нашою». Рідні для республіки ерзянську та мокшанську мови на 
вулиці столиці Мордовії почути зась». «Ерзянський народ у критичному стані, - каже лідер 
національного ерзянського рузу Григорій Мусальов. -  Якщо за даними перепису 1939 року 
ерзян та мокшан було близью 1,5 мільйони, і всі володіли рідними мовами, то згідно 
перепису 2002 року залишилося 840 тисяч. З них рідними мовами володіють приблизно 50 
відсотків. Головна причина: у Росії була та залишається політика найшвидшої русифікації 
неросійських народів». То ж делегація з Мордовії привезла в Україну досвід асиміляції 
корінних фінсько-угорських народів. Одним із варіантів такої асиміляції є концепція 
«русского мира» Кирила.

В Софії Київській презентували копію знаменитого Рейнського Євангелія. Це
найстаріша книга із бібліотеки Ярослава Мудрого, яка датується першою половиною XI 
столїпя. Оригінал цього Євангелія в 1051 році вивезла донька Ярослава Ганна, вийшовши 
заміж за французького короля Генріха. Книга й понині зберігається в Реймсі. Згідно 
легенди, саме на ній Ганна давала королівську клятву, коли стала королевою Франції. Копія 
українською, французькою і англійською мовами видрукувані на кошти Фундації 
Енциклопедії України (Канада) і видавництва «МС» (Львів). Наклад -  10 тис. примірників. 
Вони призначені для музеїв і бібліотек.

Рейдерство щодо храмів Київського Патріархату зростає. Залякуванням, підкупом, 
обіцянками, а то й силою прагнуть захопити храми і нібито на виконання волі громади, 
штучно збільшеної шляхом привезення в автобусах для голосування послідовників МП з 
інших парафій, оформити їх «законний вихід» з УПЦ КП. Московська церква шляхом 
впливу на сильних світу цього прагне роздмухати в Україні і зокрема нині в Донбасі 
міжконфесійне протистояння. «Явно, що в таких випадках влада мала б швидко реагувати, 
виконуючи закони України і своїми діями засвідчувати достовірність слів Президента 
Януковича, що для держави всі конфесії «рівні і рідні».Про всі рейдерства оперативно 
інформуються державні органи, проте з кожною годиною ситуація лише погіршується», - 
наголошує єпископ УПЦ КП Євсгратій. Захват храму в Кам’янці готувався таємно і
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заздалегідь. До селища приїздили агітатори й поширювали неправдиву інформацію про 
УПЦ КП і її предстоятеля. «Я боюся, гцо рейдери наважаться відібрати храм силовими 
методами, і тоді буде бійка, - наголосив архієпископ Донецький і Маріупільський Сергій -  
Наші священики та парафіяни налаштовані рішуче й готові захш щ ги наше законне майно 
різними методами. М и цього не хочемо, але нас до цього змушують. Господь не в силі, а в 
правді. А  правда і закон на нашому боці. Справи тих, хто сподівається на гроші, 
прихильність теперішньої впади та криміналу, не будуть успішними. М и не віддамо свого 
храму». Напівзруйнований храм селища Кам’янки був відбудований завдяки ентузіазму 
членів церковної громади УПЦ КП і настоятеля отця Христофора (Україна молода -  10 
грудня).

В Україну привезли мощі апостола Андрія Первозванного. Вони відкриті для поклоніння 
в храмі святого Андрія на Соборній площі у Львові. Тепер вони тут будуть зберігатися 
постійно. До цього могці зберігалися у Ватикан! Привіз їх в місто Лева єпископ Іриней 
Білик. Апостол Андрій -  єдиний із апостолів, нога якого ступала по українських теренах.

2010 рік пройшов під гаслом спільної молитви віруючих різних конфесій про захист 
клімату та життя на планеті. 10.10.10 - дата трьох десяток - у 187 країнах відбулося 
глобальне святкування Дня дій на захист клімату. Це -  найбільша світова екологічна акція. 
В Україні до неї активно прилучилися УП Щ  та РКЦУ, німецькі лютерани. «Маємо 
навчитися шанувати довкілля. М и цього року пережили таку спеку, як ніколи Кажуть, що 
це до великої міри наша вина. Довкілля є середовищем, в якому ми живемо. М и думаємо, 
що воно не має кінця. Але ж це не так», - офіційно заявила УПЩ . Акцію підтримала УКЦ 
КП. Н а Михайлівській п лоті Києва під час акції «Відкрий своє серце планеті!» на дзвіниці 
350 разів пробили дзвони. «Молитися треба всім, хто хоче жити, їсти екологічно чистий 
хліб, пити чисту воду і дихати чистим повітрям... Помолимося, щоб Господь направив 
розвиток суспільства на шлях правди, на шлях збереження природи, рослин і тварин, 
всього, що Бог дарував нам для нашого життя на Землі». -  наголосив глава Церкви 
Київського Патріархату Філарет Остаточне рішення на участь в акції від УПЦ М П її 
організатори не одержали. Приєдналося до неї лише два храми Києва.

В.Янукович, що засвідчує його нещодавнє інтерв’ю  олігархічним каналам, живе у світі 
власного самовдоволення, яке є далеким від реалій життя «Я побачив людину, яка 
одержала від житія все, що бажала, -  наголошує депутат-бютівець АШ евченко. -  
Склалося враження ситого самовдоволення від відчуття повного контролю за ситуацією». 
Але при цьому склалося й ще враження, що світ українських реалій для Януковича є 
світом потойбіччя. «Українці не почули, що гаранта цікавлять питання, якими нині живе 
країна: пенсійна реформа, втрата робочих місць, глумління над свободою слова та ін  
Склалося враження, що ці речі для нього просто не існують, що людина живе в якомусь 
іншому світі». І той світ є брехливим, бо ж В. Янукович заявляє, що має зустрічі з 
опозицією, зримі представники якої тут же заявили, що то є неправда. Хібащо двічі до 
нього бігав Яценючок у своїй національній ментальності сподіваючись на ласий кусочок в 
системі керівництва. М іг побігти ще й Ющенко, але ж він не опозиція, а союзник 
Януковича, бо ж своїми викрутасами під час виборчих перегонів, зокрема закликом 
голосувати проти всіх, сприяв одержанню Януковичем президентської посади. А  де реалія 
в боєчці Януковича про «гру в пас» під час побиття регіоналами у ВР бютівців. Лише 
сліпий не бачить, як зрадив принцип незалежності України Янукович, продавши Росії 
право на перебування на українських теренах її військового формування. А  де правда в 
заявах, що судилище над Тимошенко та й вся політичні розправи над опозицією проходять 
поза ним, адже Пшонка при його сходженні на посаду генпрокурора прямо заявив, що
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його покликанням буде виконання розпоряджень Президента В.Януковича. Відтак 
громадськості нав’язується думка про відстороненісгь Президента від того, що творится в 
кращі (ВВ. -  27 грудня)

Відомі представники української інтелігенції виступили проти політичних репресій, до
яких вдається поліцейський режим Януковича. «Цей єзуїтський режим довго тривати не 
може! Нині нами править велика кількість неосвічених людей»(М.Матіос, письменниця). 
«Нинішнє керівництво держави -  це влада сили, а не розуму чи інтелекту. Тому 
переговори з нею слід вести з тих же позицій сили. Але зробити це може лише об’єднаний 
народ. Досить пустих гасел! Наше звернення адресоване скоріше не до влади, а до людей» 
(Є.Лупаков, засг голови Союзу офіцерів України) «Всім українцям потрібно 
організуватися і діяти в ім’я справедливості і законності. Український народ -  не телята, 
яких можна тріснути по голові і вести на бойню. Потрібно виходити на страйки, виявляти 
невдоволення. Українцям пора об’єднатися, щоб розробити план сумісних дій» 
(Л.Лук’яненко). «Правляча верхівка замахнулася на найбільш дороге, що може бути в 
народу -  його права і свободи, культурну спадщину і незалежність країни». «Новий 
режим» подібний до сталінського. «Ми пам’ятаємо, що знищення свободи і альтернативи 
обернулося для народу безправ’ям, бідністю, злиднями, голодоморами, приниженням 
честі, духовності, русифікацією... Маємо тоталітаризм в дії ». «Діюча влада прагне 
вибудувати адміністративно-бюрократичну модель: де єдиний суб’єкт управління -  
держава в особі бюрократичного апарату, а політичні партії, опозиція, громадянське 
суспільство, амбіційні класи та інше -  лише завада такій державі» (Представники 
української інтелігенції) {ВВ. -  27 грудня).

440-річчя гетьмана Сагайдачного пройшло якось непоміченим. А  між тим православні 
мали б згадати його, бо ж саме завдяки цьому гетьману після Берестейської унії 1596 року 
було відновлено православну ієрархію. Єрусалимського патріарха Феофана, який через 
Київ їхав додому, було затримано й можливо силою спонукано це зробити. В сан 
митрополита Київського було ним висвячено ігумена Михайлівського монастиря Іова 
Борецького, висвячено було ще сім владик. Значимою для християнства є перемога під 
Хотином козаків під проводом Сагайдачного над 300-тисячною турецькою армією. Ця 
перемога зупинила просування султанської Туреччини на європейські терени., а відтак і, як 
наслідок цього, омусульманення Європи.

Антидемократичний режим Росії піїнов у наступ на осередки української діаспори.
Один за другим здійснювалися обшуки в Бібліотеці української літератури. При щюму 
вдавалися навіть до підкидування деяких книг і листівок компрометуючого характеру до 
приміщення бібліотеки. Під виглядом екстремістської літератури вилучали різні українські 
видання, навіть праці митрополита Андрея Шептицького. Зрештою бібліотеку, яка 
знаходилася у віданні мерії Москви, було закрито. 200-тисячна українська громада столиці 
РФ залишилася без свого осередку (Україна молода. -  28 грудня).

По-бандитському щодо храмів Київського Патріархату діє на Донеччині влада і 
духовенство Московсько-Православної Церкви. Я к це було в селищі Кам’янка, 
приїхавші донецькі вирішили провести «збори жителів села», метою яких була зміна 
юрисдикції громади з Київського на Московський Патріархат. Для «вирішення» питання 
емісари привезли з собою в автобусах немісцевих московсько-православних вірян з інших 
парафій, голоси яких мали бути зараховані за бажане для насильників рішення. 
Протестуючи проти такого вирішення питання належності, парафіяни Кам’янки 
забарикадувалися у своєму храмі й не пускають туди представників УПЦ МП. Подібна 
ситуація і в селі Роздольне. На звернення до Президента архієпископа Донецького Сергія
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реакції ніякої. То ж владика Євстрагій (Зоря) повідомив, що прийдегься таку ж тактику як у 
московсько-православних, використовувати й УПЦ КП в регіонах свого масового 
поширення. Шкода що рано з житія піщов Василь Червоній. Він здатний був організувати 
відпори заходи проти московської агресії.

Все більше юіерикалізуються державні установи України. Депутатам Верховної Ради 
запропоновано кожне засідання відкривати співом «Боже великий...». А  ось Львівська 
міська Рада завела собі капелана. Ним став греко-католицький священик Орест Фредина. 
Кожна сесія починається з молитви «Царю небесний». Релігійну карту активно розігравав 
під час виборів старий/новий голова Львова Андрій Садовий. Його радник тепер очолює 
Республікансько-християнську партію, від якої і балатувався Садовий. Католицький 
священик розцінив цей факт з капелансівом негативно: «У цьому немає потреби. З таким 
самим успіхом можна було б призначити окремих капеланів до кожної депутатської 
фракції. Міська рада -  не армія, а депутати мають ходити до своїх парафій».

Виступаючи на заходах з відзначення річниці Голодомору, Ю щенко сказав: «Я знаю, 
що моя нація мудра. Вона все зрозуміє, все вивчить, і можливо не сорок років, як Мойсею з 
євреясми, нам треба ходити пустелею, щоб навчитися промовляти одне слово». На його 
промову зреагував один із «мудрої нації» викриком: «Собака! Зрадив нас, а тепер 
розповідаєш байки про Голодомор!». На брехливість і нехрисгиянськісгь Ю щенка по- 
своєму зреагувала дружина Ю .Луценка Ярина, направивши йому такого листа: «Віктор 
Андрійович! Я  уявляю, як у  переддень Нового року і Різдва ви протираєте ікони, які 
стоять у  ваіиому будинку. Уявляю, як  ви п ’єте чай з медом в колі своєї сім ї. Я к вибираєте 
вишиванку... Але я  хочу, іцоб ви знали: ці свята ви зустрінете в колі своєї сім % і це буде 
єдина сім ’я, яка вас любить. Решта сімей країни, які стояли за вас на Майдані, і які дали 
вам владу в 2004році, будуть вас проклинати. А  моя сім ’я  — насамперед. Я к найбільшого 
брехуна, зрадника і боягуза. Я к найбільшу помилку українського народу!!! Тому іцо ви 
зрадили не тільки мого чоловіка, а йувесь український народ. Я  бажаю вам прожити весь 
новий 2011 р ік  з цими думками». М ожна побажати ще (може то й дещо грубо) відійти 
самоусвідомлено в потойбіччя і не муляти очі тим, хто дійсно вболіває за Україну і готовий 
підти туди ж в разі потреби, виборюючи їй волю (АКолодний).

Архієпископ Тульчинський УПЦ М П Іонафан закликав свою паству покаятися перед 
євреями за нищення їх предків козаками гетьмана Богдана Хмельницького. У своїй статті 
на власному сайті він пише: «Нам, потомкам і наступниками українських козаків, прийшла 
пора відкрити гнійник антисемітизму у своїй далекій і тяжкій історії і попросити вибачення 
за масовий геноцид перед єврейським народом -  потомками тих, хто незаконно 
позбавлений житія на нашій землі, просити вибачення для нашого ж очищення». Іоанафан 
наводить навіть невідомо звідки ним взяту цифру про винищення Кривоносом десь 100- 
1 ЗО тисяч євреїв, бо ж взагалі такої кількості єврейського населення в Україні тоді не могло 
бути. Марево приходька на українські терени із ленінградського кабаре Іонафана 
покликане розпалювати в Україні міжнаціональну ворожнечу. Він краще б підрахував, у 
що обійшлося колонізаторсіво на українських тереннах його рідної Московії. Закликаючи 
українців до каяття, Іонафану варто було б сказати, що Ізраїль до цього часу не визнав 
Голодомор геноцидом, а хто був в перших рядах його здійснення, те історики засвідчили 
документально. Дивним є й те, що архієпископ ще не закликає українців покаятися перед 
поляками за нищення їх тими ж козаками в роки національно-визвольної боротьби 1648- 
1652 рр. А  саме тоді їм дієво прислужували й ті євреї, які попали в січку тодішньої борні. 
Ось як оїднює той час колишній виконавчий директор Єврейської конфедерації 
УкраїниДсторик, відповідальний секретар Громадського комітету «Бабин Яр» Віталій
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Нахманович: «Сиіуацію загострював той факт, що соціальне розмежування на 
українських землях збігалося з конфесійним. Селянство і козацтво було православним, 
магнати і шляхта -  католиками, а торговці і ремісники -  юдеями Ю деї також були 
управителями панських маєтків, тобто виступали стосовно селянства в ролі безпосередніх 
визискувачів, що, безумовно, позначалося на ставленні до них». Відтак то не був геноци д, а 
боротьба з тими, хто прийшов на чужі терени в ролі визискувачів українців. Вони певне не 
запрошували цих чужинців на свої терени, а прагнули позбутися їх. Якщо самі не хотіли 
зійти з українських земель на свої рідні, то приходилося використовувати щодо них і силу 
(Експрес. -  7-14 жовтня)..

Унікальні тактильні ікони для людей із вадами зору навчилися виготовляти українські 
майстри. Ці ікони «оглядаються» на дотик. Виготовляє їх Обухівське навчально- 
виробниче підприємство Українського товариства сліпих. Технологію виготовлення 
зображень святих за допомогою поліуретанових форм розробили й втілили самі 
працівники підприємства, інваліди по зору. Створення ескізів доручили зрячому 
художнику, виготовляють форми незрячі, а далі справа вже за друкарями. Поруч із образом 
шрифтом Брайля виведені ще й рядки молитви «Отче наш», написане ім’я святого. Ікони 
освячуються тут же в капличці на території підприємства.

Газета «Експрес» вмістила картини сакрального змісту, які практично безперервно 
малює напівсліпа 28-річна дівчина Оля Ноженко. Малює вона щодня Богородицю, 
Ісуса, апостолів, святих, монахів, Малює ручкою, фломастером, аквареллю. Малює на 
всьому тому, що попадає під руку. Вона - сирота, живе в будинку інтернаті в селі Буківа на 
Коростенщині. Малювавти її ніхто не вчив. «Малюю, бо то талант і потреба є. Не знаю, 
чому і звідки він». «Малюю на підвіконні в коридорі, бо там зовсім тихо. На столі, якщо 
ніхто не заважає, бо нас багато в кімнаті. У куточку на колінах малюю». Малює тими 
фарбами, які є у неї. А  тому «не думаю, який колір матиме Бог. Рука малює сама. Я  не знаю 
звідки у мене з’являються сюжети, не знаю, чому так малюю. Я  не думаю перед тим, як 
малювати. Беру папір і олівець, рука сама малює. Мені потрібна тільки тиш а...». На 
питання про сповідь, церкву, монастир Оля відповіла: « Я  не сповідаюся, бо грішна. Думки 
грішні. Церкву я люблю, але мені там незатишно, бо людей багато. І в монастир не хочу. 
Туди йдуть покликані Богом, а я -  грішна, я така, як всі. Я  в Бога для себе нічого в молитві 
не прошу. Бо то -  Бог. В Матінки деколи прошу, щоб сили дала малювати, щоб фарби 
знайшлися. Щ е прошу, щоб люди не сварилися, до якої Церкви йти, як правильно 
хреститися, бо то зле. Бог - один». Картини, намальовані Олею, то її душа. На завершення 
бесіди в о т  сказала: «Я хочу жити, я люблю жити. М ені ще не час вмирати. Для Бога -  я 
мала дитина» (Експрес. -  23 грудня).

Газета «Камень Краеугольный» щомісяця друкує наслідки опитування відвідувачів 
сайту «НХМ- Новости христианского мира» ( www.ProChurch.info, які не розглядає як 
соціологічні дослідження). Видрукуємо деякі з них, бо все ж вони відображають певні 
тецденціі релігійного житія. 1Я  прийшов до Бога через: родичів, друзів, знайомих -  66%; 
випадкових людей -  10%; служіння на вулиці -  3%; ЗМІ, Інтернет -  5%; книги, особисте 
одкровення -  14%; поки-що я далекий від Бога -  2%. 2. Чи вірите Ви, що після смерті 
попадете на небо: Так, переконаний -  77%; сподіваюсь -1 7 % ; куди мені, грішному -  6%.

Президент В.Яііукчііпч продовилє антикюнетитуційний процес насадження в Україні 
державної Церкви. Під час урочистої церемонії запалення головної зеленої красуні -  
ялинки в Києві на Майдані Незалежності Януковичем благословляв святкування 
Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир. Забувши, що Конституцією України 
Церква відокремлена від держави, Янукович у супроводі Азарова і Литвина 24 грудня

http://www.ProChurch.info
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прийшли в робочий час на Володимирську гірку, де в сшвдіянні того ж митрополита 
Володимира скоїв подячний молебень Богу за його милість в 2010 ропі, в проханні 
сприяння і на наступний рік. (Сегодня. -  25 грудня).

В мітингу на підтримку Ю лії Тимошенко біля стін Держпрокуратури взяв участь 
митрополит Стефан. Він заявив: «Я вбачаю в цьому частину процесу, спрямованого на 
обмеження свободи в Україні. А  це тому, гцо Тимошенко -  фігура надзвичайно великого 
калібру. Ці її виклики мали б бути широко аргументовані і люди мали б знати, в чому 
справа...». Владика з іронією констатував: «Це, звичайно, надто страшне «злодіяння» 
Тимошенко перед українським народом -  своєчасна виплата пенсій».

Львівський правозахисник Ігор К ап її ієні, вважає, що Віктор Янукович став 
президентом, сфальсифікувавши свою біографіїо -  темну й засекречену «двічі 
несудимого». «Людину, яку раніше не взяли б навіть рядовим до армії, тепер вважають її 
верховним головнокомандувачем. Янукович робить усе, щоб стати в Україні уособленням 
зла... Янукович -  «ідеальний антигерой» і найкращий стимул для самоорганізації 
українців... Він об’єднує країну відвертим несприйнятгям своєї персони і готує соціальний 
вибух. Йому здається, що закручує гайки, - насправді ж він стискає пружину» (Газета по- 
українськи. -  22 грудня)

Депутати ВР ВМ алишев та Ю .Болдирів запропонували ввести перед засіданнями 
обов’язковий колективний ігіснеспів молитви за Україну -  пісні «Боже великий, єдиний, 
нам Україну храни». Коментуючи це, дописувачі «Газеты по-киевски» пишуть: «А що, 
інших варіантів виходу із кризи в регіоналів немає?»; «Як бачимо, в перервах між 
душогубством вони надто набожні»; «Ніхто не бачив, чи депутатська криша десь тут не 
пролітала?».

В Україні 260 представників духовенства і священнослужителів є депутатами різних 
рівнів. Перше місце тут за Києвом і областю. На другому місці Хмельниччина: 47 
єпископів, священиків і пасторів тут мають депутатські посвідчення.

ПРАВОСЛАВ’Я

Будівництво Свято-Воскресенського кафедрального собору УПЦ М П ведеться в районі 
Московської площі на ділянці розміром 4 га. Але будова ця - це не лише церква, яка буде 
найвищою в Європі, а цілий комплекс будівель площею 22 тис. кв.м. Окрім собору на 5 тис. 
прихожан, там розміститься резиденція митрополита, гімназія, низка офісів, готель для 
паломників, духовно-просвітницький центр, телестудія, конференц-зал на тисячу осіб, 
спорткомплекс і підземний паркінг на 126 місць. Київрада виділила 11 млн грн на 
будівництво храму, яке передбачають завершити в 2011 році. Останнє знайшло 
неоднозначну ощнку в депутатів Київради. Депутат від партії В.Кличка Наталія Новак 
заявила, що питання про виділення коштів було поставлене на голосування «з голосу». «Це 
політичне рішення на угоду Московському патріархату. Його можна розцінити як нецільове 
використання бюджетних коштів. М и не маємо виділяти кошти на підтримку однієї із 
церков.(Так, У П Щ  ніяк не може довершити будівництво в Києві свого кафедрального 
собору із-за відсутності коштів і їй ніхто в цьому чомусь не спішить допомагати. 
Недобудований храм і в Духовного Управління мусульман України, і в Товариства 
Свідомості Крішни. Всі ці релігійні спільноти офіційно зареєстровані, а відтак тоді мають 
таке ж право на еошти, як і УПЦ МП. Правда, вони не мають російського підпорядкування. 
Із-за відсутності коштів сунеться на Поділ Андріївська Церква -  РП). Якщо фінансувати, то
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всіх, але місто це не витягне, наголошує депутат. - М и припинили годувати дітей в школах - 
не вистачає 1 млрд грн, щоб покрити різницю в тарифах, зняли 5 млн. гри, виділених на 
реконструкцію Бортничсьюї станції аерації, яка загрожує екологічною кризою Києву, а тут 
державні гроші витрачаємо на культові споруди за умови відокремлення Церкви від 
держави. Якщо раніше виділяли кошти для будівництва Успенського і Михайлівського 
соборів, то вони йшли як субвенція з бюджету на відновлення архітектурних і історичних 
пам’яток, зруйнованих не з вини церковних організацій». Відтак Київрада виявилася 
щедрою за чужий рахунок д ля Церкви закордонного підпорядкування (Газета по-киевски -  
7 грудня).

Без відома парафіян під тиском на священиків відбувається перереєстрація статутів 
громад КП на громади М П і відторгнення храмів від Церкви Київського Патріархату. 
Так, екстремісти Московської Церкви захопили храм в Макарові, збудований саме коштом 
Київського патріархату. Під юрисдикцією Москви опинилися і храми сіл Ясногородка і 
Маковшце Макарівського району, села Ріжки -  Тарашднськоіо. Священники і віряни УПЦ 
КП на знак протесту провели «молитовне стояння» під стінами Київської 
облдержадміністрації (Україна молода. -  28 грудня).

Московський Патріархат хотів би прибрати до своїх рук і православний храм в селі 
Ю щенків -  Хоружівці, але згоду на це не дають його будівничі. Єпископ Сумський 
Євпогій просить дозволу хоч би на один поверх храму чи боковий його вівтар. Проте хоч 
відверто це не сказав, але подумав Петро Ющенко (бо ж добре знає українське прислів’я) : 
«П усти...». Завтра - все забере. «Хоружівська Церква буде належати лише Київському 
Патріархату... М и її будували з братом у пам’ять наших рідних... Уявіть собі, що 
станеться, якщо один із храмів передати іншій громаді. Це буде розбрат і постійний 
скандал, постійне з’ясування, кому правити в нижньому, а кому у верхньому храмі, кому й 
коли вести хресну ходу, що робити із землею, яка прилягає до храму». Певний час ще 
недобудований храм використовувала громада Московського Патріархату, але коли в селі 
з’явилася громада Київського, то вона стала його повноправним господарем. То ж прес- 
секретар Сумської єпархії М П протоієрей Максим (певно маючи цей факт) все ж брехливо 
заявив, що «жителі Хоружівки, які є прихожанами УПЦ МП, втратили можливість 
молитися у своєму храмі». Відтак рейдерство в Хоружівці не вдалося (Україна молода. -  ЗО 
грудня).

В Одеських храмах висять оголошення-закішки записуватися на курси 
підприємництва для православних. Навчання на них проводяться з благословення 
Одеського митрополита Агафаніела. «Справу слід вести, наслідуючи заповіді Божі, - 
говорить викладач курсів, співробітник Економічного університету Віктор Спаський. -  
Його мета -  не лише прибуток, а й максимальна духовна користь і для клієнтів, і для 
співробітників». Викладаються на курсах також основи православної етики для трудових 
колективів. Православні бізнесмени проти кредитів, але завжди готові допомогти 
початківщм у бізнесі порадою чи ресурсами -  приміщенням або ж розробленим бізнес- 
планом, пошуком партнерів. З органами влади радять поводити себе смиренно і молитися. 
«Безперервні молитви -  дивись, і хабар не треба буде давати», - наголошує В.Спаський.

Ознайомлювальна поїздка архієпископа Вінницького УПЦ М П Симеона до Іспанії 
засвідчила, що багато із майже 100-тисячної армії українських заробітчан хотіли б 
відвудувати православний храм. Проте проблемою є місце проведення богослужінь. В 
Іспанії в тимчасову аренду приміщення не надають, бо тут взагалі не визнається в чомусь 
тимчасовість. Але щоб побудувати храм, то треба близью 2 млн. евро. Де їх взяти? 
Громади, якщо вони навіть і будуть утворені, таку суму коштів скоро не матимуть.
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Запропоновано привозиш з України дерев’яні зруби і збирати храми з них в Іспанії за 
кілька тижнів. Зовні вони будуть гарні. Коштуватиме це максимум 100 тис. долаорів.

Священнослужителі Києво-Печерської Лаври байдужі до здоров’я мешканців села 
Вороньки, що на Бориспільщині. Селяни протестують проти того, що з порушенням всіх 
можливих норм і правил техніки безпеки над їхніми будинками хочуть провести 
високовольтну лінію електропередач до розкішних котеджів батюшок. Дроти висітимуть 
прямо над головами вороньювщв, а зігдно нормативів охоронна зона становить по 10 
метрів в кожний бік. Цього явно немає в тих спорудах, які планують зробиш. При цьому 
навіть не називають тих, хто дав дозвіл на такі роботи. Водночас речник УПЦ М П заявляє, 
що Лавра нічого не знає про якісь котеджі і нічого не будує у Вороньках. То хто ж то є? 
Але відомо, що в селі все ж є підсобні господарства УПЦ МП, а відтак і земельні наділи 
(Україна молода. -  28 жовтня)

Якби ті ікони, які православні Церкви майже нові щотижня з назвою «чудотворні» 
виліковували від тих хвороб, які священнослужителі, позичивши очі у сірка, приписують 
їм, то вже давно б в Україні не було б хворих навіть на такі складні хвороби, як рак чи 
діабет, серцеві чи ниркові, чоловічі чи жіночі. Однієї ікони виявляється інколи мало. То ж в 
Київ привозять водночас і по три. Я к пишуть, рекламуючи їх, газети: «Верующие считают, 
что они помогают исцелиться от любых болезней (в том числе и душевных), а также сулят 
удачу и достаток». Ось тільки треба було б уточнити, кому цей «достаток» надійде. Бо ж, 
клюючи на церковну рекламу з бажанням зцілення, до храму, де знаходиться 
розрекламована чудотворна, частіше спішать віряни з копійковими прибутками (лікуватися 
в медусіановах з дорогутцими лікаками їм не по екишені), але, купуючи там і свічечку, й 
іконки чудотворної, дещо інше, цим не собі здоров’я зміцнюють... Вони в такий спосіб 
збільшують достаток кліру, в храмі окормлення якого виставляють зцілюючі ікони А 
розвелося останніх стільки, що віриш  в достовірність оповідей про них вже неб 
приходиться. Скоро такі будуть ледь не в кожному храмі!

«М и живемо в такий час, коли все продається і купується, - -заначив в одному своєму 
інтерв’ю Патріарх Філарег. -  Корупція роз’їдає здорове тіло України. Всі люди, які 
підкуплююгься і продаються, прагнуть особистого збагачення. Господь часто карає людей 
за користолюбство. Всім нам треба боротися з користолюбством насамперед у самх собі і 
пам’ятати про покарання Боже за гріхи. Боротьба із самим собою -  це великий подвиг, за 
який Господь нагороджує небесними благами. Але всі ми бачимо, що це зло не 
зменшується, а зростає. Здорові сили в державі майже неспроможні справитися із щєю 
хворобою»

Рік тому «Газета по-киевски» писала про те, що на Звіринці в Києві будує собі хороми 
митрополит Володимир -  Предстоятель УПЦ М П і архієпископ Павло -  настоятель 
Києво-Печерського монастиря Привід для нцого був в тому, що Київська міська рада так 
запопадливо перед ними вислужувалася, що два рази виділила їм одні й ті ж земельні 
ділянки Правда, потім останнє своє рішення про землевідведення було відмінене. Нині 
будівлі по вул. Земляній 10 і 10а вже практично готові для заселення. Правда, планування 
будинку депутата міськради Петра Лебідя крутіше, ніж у Віктора Сабодана. Якщо у 
митрополита на першому поверсі холл, їдальня, камінна зала й кухня, на другому - гараж (з 
другого боту будинку це рівень землі), на третьому -  спальня, кабінет, спальня гостьова, 
величезний балкон, на четвертому -  тренажерна зала, то в архієпископа ідеї ж Церкви на 
першому -  гараж, підсобне приміщення, парилка, турецька лазня з басейном, на другому -  
їдальня, кухня і спальня, на півповерха вище -  гардеробна, кабінет з бібліотекою, ще вище - 
гостеві кімнати. Наявна мансарда і підвал з винотекою. В будинку є ліфт Позаздрив би
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нинішньому настоятелю Лаври засновник Києво-Печерського монастиря, якому 
пришилося жити в печері. Чи то такі невеличкі були пожертвування мирян і князь нічого не 
давав, в чи ж йому християнська духовність не дозволяла жити в таких шикарних умовах, 
як архієпископ Павло? Побачив би це все Ангоній і слушно запитав би: «А чи християни 
Ви?». Та й зп які такі кошти все це будується? Чи чесним шляхом вони здобувалися? 
Зрозуміло, дізнатися у когось, у яку суму виливається вартість будівлі просто коробки 
будинку митрополита кореспонденту газети Олександру Романюку не вдалося, але 
керівник однієї будівельної фірми, яка будує подібні особняки, Євген Г , оцінив таке 
будування в мільйон доларів і в додачу ще сказав, що ще й сам землевідвід тягне на 300 тис. 
доларів. Скільки коштує будівля забудовника рангом нижче в ієрархії Церкви, він не сказав 
(але то набагато дорожче) . Поруч з будівлями знаходяться Звіринещжі печери. їх  також 
освоюють. Біля входу збудовано невеличку церковку у візантійському стилі. Поруч 
будується ще церква, яка матиме два поверхи й буде однією з найбільших в Києві. 
Добиратися сюди вірянам буде тяжко, бо ж і транспорт якийсь не ходить, і вуличка надто 
крута. Поруч із церквами, а їх тут буде нібито аж чотири, будується ще й корпус для 
Богородицьюго монастиря. То ж та криза, яку переживає Україна, не чіпає Церкву 
Московського Патріархату (Газета по-киевски. -  22 грудня).

Київський Патріархат був і залишається прихильником звершення богослужінь 
українською мовою, а також проводить велику роботу з перекладу богослужбових та 
інших церковних книг цією ж мовою задля розвитку української церковної традиції. Вже 
перекладено і видрукувано більше 20 томів богослужбових книг, здійснено сучасний 
переклад Біблії, видано і безкоштовно поширено 700-тисячним накладом «Закон Божий» 
українською мовою, п’ять томів «Добротолюбія», 7 томів «Вибраних житій святих», 
видаються українською мовою творіння Святих отців. Відтак Київський Патріархат не 
тільки виступає на підтримку української мови і за її розвиток, але й багато робить у цьому 
напрямку, - розповів єпископ Євсгратій (Зоря) {Голос Православ’я. - №  22}

В одному із своїх інтерв’ю патріарх Філарет наголосив: «Політики нині намагаються 
активно використовувати Церкву в своїх інтересах. Проте Українська Православна 
Церква Київського Патріархату, зважаючи на Конституцію, у політику не втручається. М и 
не ведемо жодної агітації на користь тієї чи іншої партії. Та це не означає, що Церква 
байдужа до суспільного житія. Наша Церква підтримує Українську державу, благословляє 
і молиться, морально підтримує ті партії, які працюють на її користь, на користь 
українського народу. Підтримує, наголошую, морально, без втручання в саму політичну 
боротьбу» (Голос Православ’я. - №22)

«Московський Патріархат також хоче об’єднання, але на засадах повернення нашої 
Церкви до складу Російської М и на таке не погодимося й ніколи не підемо. Проте 
ведемо об’єднавчий діалог. Процес йде повільно, але в доброму напрямі, бо в 
Московському Патріархаті багато ієрархів й духовенства розуміє: Україна, як незалежна 
держава, потребує незалежної Церкви. Агресивна частина УПЦ М П виступила з 
пропозицією використання в Україні «болгарського варіанту». Свого часу в Болгарії 
рішенням влади ліквідували одну з двох Православних Церков, у неї силовими методами 
відібрали храми Але «ліквідована» Церква звернулася до Європейського суду. Він визнав 
порушення права на свободу совісті. Суд зобов’язав державу не лише повернути церкві 
реєстрацію, храми, а й виплатити компенсацію за моральні збитки. Київський Патріархат, 
який чисельно парафіянами більший за Московський, ліквідувати просто неможливо. 
Переконаний, на цей крок ніхто не піде» (Голос Православ’я. - №22).
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Предстоятель УПЦ М П митрополит Володимир (Сабодан) звернувся до Президента 
України В.Япуковпча із закликом врахувати побажання віруючих, які з релігійних 
мотивів відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карточки 
подаїкоплатіжника. Занепокоєння владики викликане тим, що це не враховано в тому 
проекті Податкового кодексу, який обговорюється Верховною Радою. Митрополит 
пропонує осіб, які відмовляються від ідентифікаційного номера, обліковувати просто по 
прізвищу, імені й по-багьковому (Мир. - №43).

СВІТ ГРЕКО -1РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ

П ’ятдесят друга сесія Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви 
відбулася в листопаді у  Львові з присутністю на ній всього єпископату Церкви. 
Головною темою Синоду була проблема сект. Єпископи наголосили, що зменшення 
впливу сект та подолання наслідків їх діяльності можливе лише за умови активного житія 
кожної парафії, розвитку в ній євангелізації та насиченого і діяльного парафіяльного житія. 
Говорилося, що велике значення в душпасгирстві потрібно приділити катехизації 
дорослих, що є не менш важливим, ніж катехизація дітей і молоді. На Синоді йшла мова 
про видання релігійної літератури, зокрема про реалізацію проекту створення 
занальноцерковного друкованого видання У П Щ  в Україні (Нова Зоря. - №25).

Чого навчили цьогорічні вибори до місцевих органів влади усіх нас, тобто народ? -  
запитує глава У П Щ  кардинал Любомир Гузар і відповідає: «Передусім навчили не 
класифікувати людей за тим, з якої частини України вони походять (із Сходу чи Заходу) та 
до якої Церкви належать (православної, католицької, протестантської тощо). Водночас 
цьогорічні вибори позначилися дуже низькою явкою виборців. Про що це може свідчити? 
Відмова від власного волевиявлення чи голосування «проти всіх» вказують на дуже 
високий рівень розчарування: немає реальної альтернативи для вибору, або немає кому 
вірити. Під час цьогорічних виборів знову діяв так званий «адміністративний ресурс». 
Відповідальність за нього лежить не просто на владі як на абстрактному понятті, а на тих 
конкретних державних службовцях чи уповноважених на виборчих дільницях, які повинні 
дбати про дотримання закону. Значною мірою співвідповідальними у цьому ганебному 
явищі, відомому під назвою «адмінресурс», є також і ті, хто бездумно і некритично 
дозволяє обдурити себе, мовчазно потураючи зловживанням чи продає свій голос. Нечесна 
поведінка не дає добрих результатів. Це той урок, що його ми мали б уже засвоїти. До 
цього уроку ми повертаємося знову й знову, і схоже, що певну частину суспільства ніхто і 
ніщо не може переконати, що фальсифікація виборів дуже небезпечна. Це той гріх, який 
сильно мстить людям Над цим повинні задуматися усі здорові суспільні сили. Тут 
також повинна щось сказати і Церква» (Нова Зоря - №25).

В Україні у  Вінниці спорудили 9-й пам’ятник Папі Івану Павлу П. 2,5- метрового 
Понгифіка зробили із сплаву, що нагадує пластмасу. Понтифік вбраний у папський одяг, в 
тіарі, а в руці тримає жезл. Його поставили в центрі міста біля костелу. Потім пам'ятник 
стоятиме у спеціально зведеній капличці. Приурочили відкриття до дня вступу Кароля 
Войтили в 1978 ропі на папський престол. Іван Павло П був першим папою-слов’янином. 
На урочистості приїздила офіційна делегація з Польщі, очолювана міністром закордонних 
справ Радославом Сікорським. Приїздив до Вінниці також краківський хор, який свого часу 
заснував Кароль Войтила.
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ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ

Радіопередачу «Жива надія» вже 40 років чують по всій Україні. Вона вечорами 
транслюється першою сіткою радіомовлення. Правда, не всі знають, що то є голос Церкви 
християн віри євангельської. Вперше під назвою «Дорога до Бога» вона прозвучала у 1970 
році. Вів її тоді пастор Іван Зінчик. Це була перша євангельська передача українською 
мовою. Багато людей через неї увірували в Бога. Старший пресвітер Церкви Християн віри 
євангельської Михайло Паночко вважає, що «Жива надія» повинна звучати й надалі. 
«Незважаючи на значні кошти, що вимагають платити керівники радіо, я із впевненістю 
завіряю, що треба відкинути всі сумніви щодо доцільності призначення коштів на 
радіопередачу «Жива надія» (Благовісник. -№3).

Обласні конгреси Свідків Єгови пщ назвою «Зберігайте дружбу з Єговою!» цього року 
пройшли організовано і злагоджено. В роботі 36 обласних конгресів взяло участь 164927 
осіб. Свідками Єгови в дні роботи конгресів стали, тобто охрисгилося, 2713 осіб (Іван 
Вішко).

Народний депутат Віктор Уколов обурений тим, до якого махлювання вдається влада з 
метою оббрехати представників опозиції. До слідчих органів він подав все, що вони 
просили, але ж з ним поводяться вибірково і тенденційно. Депутат відвідує моління 
громади баптистів на вул. Мічуріна, співає там в хорі. Батьки Уколова в баптизмі вже 15 
років. Вони давно запрошували сина в свою Церкву, але він лише тепер туди прийшов. 
Уколов має навіть бажання кинути політику, віддати мандат депутата: «Якщо вона ведеться 
такими методами, то це не моя політика». Уколов не знає хто був організатором скандалу з 
педофільства, але наголошує на тому, як на цьому зіграв В.Ю щеню. «Бог йому суддя». До 
молитовного будинку на Мічурінській ходить і О. Турчинов. Тут будується вже десь 
протягом десятка років міжконфесійний храм «Мир, любов та єдність». Будує його 
місіонерський євангельсько-благодійницький центр об’єднання християнських церков 
України «Слово життя». Говорять, що цей молитовний дім будує Олександр Турчинов. 
(Газета по-киевски. -  22 грудня).

В Кам’янщ-Подільському відбулася чергова Реформатська конференція її тема: «Вірую 
в єдине хрещення». Говорилося про неправомірність хрещення вже раз охрещених. 
Реформатські богослови обгрунтовували думку, чому завіт з Богом християни можуть 
заключати лише один раз. Це було спрямоване проти анабаптистів, які практикують 
неодноразове перехрещення християн з інших конфесій. Гострою була дискусія із 
священнослужителем арміанської громади. В час роботи конференції баптистська громада 
з Дунаївщв прийняла Реформатське богослов'я.

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ

Церква «Посольство Боже» готує свій Майдан на той випадок, коли буде арештований її 
пастор. Екстрений план передбачає появу наметових містечок, пікегів, голодування. Вже 
нині діє компанія з оббілювання пастора. Масово роздаються листівки на його підтримку, 
адепти Церкви часто виступають в ЗМІ, на сторінках телепередач. Десь біля 600 осіб 
займаються написанням позитивних коментарів про пастора в блогах, форумах і 
соціальній мережі інтернеіу. В метро роздаються газети-одноденки «Голос Правди», де 
винуватцями подаються інші фігуранти справи «Кішз Кепітал», але не Аделаджа. У 
видрукуваному інтерв’ю справу проти Аделаджі кваліфікують як замовну. В самій Церкві
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прихожани заявляють, що їм не потрібні якісь спеціальні плани, що вони за власної 
ініціативи будуть захишдти свого пастора, якщо його візьмуть під охорону.

Так де ж  Савдей Аделаджа тепер живе? Сусіди по його хаті в Ірпені кажуть, що вже десь 
три місяці його і його сім’ю тут не бачили. До будинку ніхто не приїздить. Раніше 
автомобілі перекривали всю дорогу. А  тепер лише прислуга ходить до будинку, наводить 
порядок у дворі. Навіть слух пішов, що він вже в Нігерії. Адвокат Сандея заспокоює: «Він 
нікуди не дівся. Він в Україні і почуває себе дуже добре, бо ж не відчуває за собою якусь 
провину. Це я порадив моєму підзахисному по-менше спілкуватися й бувати на людях».

Потерпілі вкладники компанії «Ктнгз кепітал» (а таких 618) знайомляться із 
матеріалами кримінальної справи. Це -  сто томів. Слідство затягнулося до 5 грудня. За 
шахрайство у великих розмірах звинуваченим (в тому числі й Сандею Аделаджі) світить 
по 12 років з конфіскацією майна Але як свідчить пастор дочірню! Церкви «Посольства 
Божого» в Донецьку Сергій Тютюнник, «Аделаджа -  чоловік не дурний. Він ніколи не 
давав прихожанам прямої вказівки нести гроші в «КК». Але він дозволяв Бандурченку, 
Сафронову та іншим розповідати про цей проект з кафедри Церкви».

Прибічники Сандея Аделаджі -  пастора церкви «Посольство Боже» - розгортають 
кампанію оправдання його. На це нібито буде витрачено 500 млн доларів, що 
знаходяться на рахунках т.зв. «Клубу тисячі мільйонерів». Проте прибічників Сандея в 
Києві значно поменшало. їх  біля двох тисяч. Вони прагнуть спекулювати на тому, що 
Аделаджа неодноразово висловлювався на підтримку президента Януковича. Та навряд чи 
це допоможе йому уникнути кримінальної відповідальності», - наголошує Павло Федоров, 
колишній пастор і помічник Сандея.

Відбулося відзначення 20-річчя церкви «Живе слово» і 15-річчя Об’єднання незалежних 
харизматичних церков України Повного Євангелія. Я к пише газета «Камень 
Краеугольный» (№11), «все присутствующие отозвались в одном духе -  сердца плавились, 
слезы сокрушения и раскаяния перемешивались со слезами радости и ободрения». Багато 
теплих слів говорили єпископи з України і зарубіжжя. Гостем був і пастор Микола 
Камінський, який свого часу рукопокладав пастора А.П.Гаврилюка -  лідера ОНХХЦУ.

МУСУЛЬМАНИ УКРАЇНИ

На Татарці добудовують мінарет. Відкритія його ДУМ України планує десь на весну 2011 
року. Висота мінарету -  27 метрів. Це на 7-8 метрів вище куполу мечеті. Заклики муедзина 
з нього не звучатимуть. Дотримано лише прийнятий архітектурний стиль мусульманських 
храмів. Будівництво мінарету затягнулося із-за відсутності в спільноти коштів. До неї не 
такою щедрою є Київська адміністрація, як до Церкви Московського Патріархату. Хоч 
варто давно допомогти ДУМУ, враховуючи при цьому те, що на мусульманські свята саме 
до мечеті на Татарці приїздять молитися диппредставники низки зарубіжних країн.

На відзначення мусульманського свята Курбан-байрам цього рову до київської мечеті 
«Ар-Рахма» зібралося більше 3000 вірян. Були посли деяких країн, зокрема Пакистану, 
Афганістану, Єгипту, Палестини, Марокко та ін. На пожертву до мечеті було привезено до 
70 баранів. Зарізавши їх, м ’ясо роздавали не тільки присутнім на святі мусульманам, а й 
просто присутнім киянам.
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НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧИ

На конференцію для колишніх місіонерів, що пройшла в Харкові, зібралися члени 
Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, які відслужили місію повного дня. Конференція 
була організована літнім місіонерським подружжям Рід під головуванням президента 
Донецької місії Фрая. В роботі конфереції взяло участь біля 40 місіонерів, які відслужили в 
різних куточках світу. Щ об ще раз відчути смак місіонерської роботи, поєднані в пари 
брати і сестри вишили на цетральну площу їхарковаде не тільки пропангували Євангелія, а 
й дарували Книгу Мормона. Н а завершення конференції її учасники дві години 
попрацювали в Харківськомй зоопарку з прибирання території. Виступаючи перед 
учасниками конференции, президент Тихомиров закликав протистояти впливові світу, 
який намагається відняти в Церкви її місіонерський досвід (Ліягона. -  Грудень)

Містами України мандрував відомий майстер буд дійської медитації Лама Оле Нідал. 
Він відвідав 6 міст країни -  Чернігів, Київ, Львів, Ужгород, Луцьк і Хмельницький. В цих 
містах є громади Карма-Каг’ю -  однієї із шкіл тибетського буддизму. Оле Нідал заснував в 
різних країнах Європи більше 550 буддійських центрів Діамантового Ш ляху, є автором 
багатьох книг із буддизму. Президент Українського об’єднання буддистів школи Карма 
Каг’ю Томати Фрідман так характеризує Оле Нідала -  філософа і філолога за освітою. 
Родом він із Данії і ніяк не вписується в уявлення про «нормального буддиста». Всі звикли 
бачити буддистів ченцями в червоному одязі. «Оле -  світська людина, він носить джінси, 
стрибає з парашутом, страшенно любить швидку їзду на мотоциклах, неймовірно 
активний». Невдовзі йому виповниться 70 років. Він постійно їздить по світу і читає свої 
лекції в позі лотоса для 10 тисяч своїх учнів.

Ужгород є потужним осередком буд дизму в Україні. Місцеві буддисти належать до школи 
Карма-Каг’ю, якими опікуєгься Лама Оле Нідал. Ужгородський центр нараховує вже 15 
років. «М и будуємо великий будинок для буддійського центру, - говорить його президент 
Т.Фрідман, - оскількщза переконанням Лами Оле, - Ужгород є специфічним мостом між 
Заходом і Сходом. Лама дуже любить це місто, наголошуючи на тому, що Закарпаття є 
територією, яка практично ніколи не знала воєн». Останнє буддистам особливо імпонує.

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

В мала п,о му житомирському селі Салазівці відновлене язичницьке капище. Звісно, 
воно тепер не є місцем жертвоприношень, а радше історичною ілюстрацією минувшини 
Древляні. На простору галявину тут знесли з різних сіл древні тотемні камені. В центрі 
капишд місцевий краєзнавець Сергій Жила поставив витесані ним разом із синами з 
дубового стовбура два ідоли. Саме вони вважалися «господарями» древпянсьюї землі. 
Один з них зображає божество Рода, а другий - мудру відьму Иовгу. Я к розповів пан 
Сергій, відома з казок баба Яга є не що інше як перероблене ім’я Новій. «Ці два імені таки 
схожі. А  в наших краях Иовгою багато хто ще здавна називає княгиню Ольгу, котра свого 
часу жорстоко розправилася з древлянами. Місцеві люди і тепер вважають її хитрою 
відьмою, яка чарами і хитрістю змоіла перемогти їхніх пращурів».

У своїй статті в газеті «Къырым Кьарайлар» (№ 13) Полканови доводять, що багато 
антропонімії; караїв мають свою відповідність у давніх тюркських етносів. Співзвучні 
із антропонімами кримських караїмів також етноніми, виявлені у багатьох тюркських 
народів. І це при тому, що ще залишаються неврахованими родо-плем’яні підрозділи
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нинішніх земель Азербайджану, Ірану, Татарстану, Туреччини, Чувашії й інших територій. 
Кількість відповідності етнонімів некримських тюрок із прізвшщми караїв: казахи -  44, 
киргизи -  38, туркмени -  32, узбеки -  20, башкири -  18 і тд. Кількість співпадінь не 
залежить від кількості етносу. Готується до видання довідковий матеріал з етнонімами й 
антропонімами кримців.

МІСТИКА

Мати відрізала голову своїй п’ятимісячній дитині. Це трапилося в місті Славуті 
Хмельницької області. Як твердить її чоловік, жінка начиталася якихось книг про 
нумерологію, стала багато говорити  про неяисіу силі, а Біблію - спалила. Останніми 
днями вона постійно переводила розмови на теми про якусь чортівню, що сповнює світ, 
про нечисту силу тощо. Проте нічого такого, що передбачало б трагедію в ту ніч чоловік не 
помітив: жінка поводилася адекватно. Тіло хлопчика і його голову знайшли на вулиці. Мати 
пояснювала це тим, що їй наснилося, що чоловік її -  це ангел, а син -нечиста сила. Якийсь 
голос наказав їй відрізати голову дитині і викинути її десь подалі, що вона й зробила, 
заявляючи при щюму, що вбила диявола.

Астролог Катаріна Сінчілло з приводу політичної ситуації 2011 року говорить наступне: 
«Цей рік має виразне жіноче начало. Великі шанси у жінок-політиків, особливо у тих, у 
кого в гороскопі яскраво виявлена планета Венера. Лідеру опозиції, виходячи з її власного 
гороскопу, 2011 рік дасть унікальні шанси, проте для того, щоб їх зреалізувати, треба буде 
відмовитися від нападів і чоловічих методів ведення політичної боротьби. Я к і 2004, 2011 
рік -  рік Венери, а тому існує вірогідність повторення сценарію і в наступному році. Якщо 
правляча партія спровокує ситуацію, то відповідь на неї не буде мати інших варіантів дій, 
окрім революції. Тоді все може повторитися... В 2011 році опозиція зможе набрати сил. 
Зросте національна самосвідомість. З’являться нові фігури на політичній арені» (ВВ- 
№242).

Екскурсоводи по Києву розповідають своїм слухачам низку містичних оповідей. Так, на 
пам’ятнику Ярославу Мудрому на спину князя є відбитки трьох людських долонь. Так 
архітектори, які працювали над пам’ятником, замість словесного надпису, увіковічнили 
себе. Тепер кожний, хто бажає здійснення своїх побажань, має вкласти свою руту в один із 
відбитків рук архітекторів. Поруч -  пам’ятник коту Пантелеймону, який нібито згорів під 
час пожежі в одному із київських ресторанів. Хочеш сповнення своїх побажань -  візьми 
котика за хвіст однією рукою, а другою погладь його по спині проти шерсті. Допоможе у 
виповненні побажань нібито й віднаходження на фасаді відомого Будинку з химерами на 
Банківській фігурки крокодила. Розміщена вона внизу будівлі, а не вгорі на фасаді. У Києві 
є також стовідсоткова подібність печери Гробу Господнього. Її в юнці XIX століття 
спорудив за точними вимірами Єрусалимської парафіянин Церкви Святого Федора 
Турвонд Кибалшич. В 30-х роках минулого столїпя храм зруйнували, а печера Гробу 
Господнюю була просто засипана землею. Відтак вона збереглася. Ведуться розкопки з 
метою її відтворення.
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ

Духовний лідер буддистів Далай-лама X IV  танінііі, що християнство принесло більше 
користі людству у сфері освіти, ніж буддизм чи іслам. Він відзначив, що християнство 
«корисне для величезної кількості людей». «Я тут навчаю буддійському віровченню, я 
говорю про велич буддизму. Але це не означає, що я не маю поваги до інших релігій>>. 
«Християнство внесло відчутний вклад в освіту. Це те, що не змогли зробити ні буддисти, 
ні мусульмани чи то в Азії, чи в Африці або ж в інших бідних країнах Латинської 
Америки».

В Мексиці День мертвих є одним із головних свят країни. Він поєднує в собі 
християнську традицію і вірування давніх ацтеків. Для останніх смерть буна більш 
важливим явищем, ніж житія. Завезений католиками-конкіскадорами День всіх святих тут 
трансформували в День мертвих. Мексиканський поет писав: «Мексиканець близько 
знайомий із смертю, жартує з нею, пестить її, спить з нею, святкує її». Видовище 
вшанування померлих в Мексиці наскільки барвисте, що Ю НЕСКО навіть визнало цей 
День культурним здобутком людства. Згідно вірувань, душі померлих 1-2 листопада 
повертаються на землю з метою відвідати місщ , де вони жили, заспілкуватися на землі з 
людьми, яких знали. Тому й зустріти їх тут слід гідно. На свята музиканти одягаються 
скелетами, готуються солодощі у вигляді черепів, на кладовищах влаштовуються 
багатолюдні гуляння.

В Німеччині «нерентабельні» церковні будівлі продають під ресторани і кафе. Із-за 
зменшення пожервувань парафіян в Німеччині в 1990-2005 роках було продано 96 
протестантських і 98 католицьких церков. Якщо раніше в храмах на дубових лавах сиділи 
парафіяни, то тепер - любителі пива. Надто рідко продані будівлі перетворюються в нові 
культові приміщення інших конфесій або ж в концертні зали. Частіше йдуть саме під 
ресторани і кафе. З часом таке ж очікує і долю набудованих храмів у містах України.

Свято Курбан-байрама цього рову загострило відносини між православними і 
мусульманами в Росії. У Владивостоці, Твері, Петербурзі викликало протест 
громадськості прилюдне вбивство баранів і розпанахування їх тушок на виду у всіх, в тому 
числі й у дітей. «В центрі міста бойню влаштували!!! А  поруч - діти й підлітки! 
Дикунство!» - так обурювалися у Владивостоці. Глава Ради муфтіїв Росії Равіль Гайнутдін 
занепокоєний тим, що росіяни не бажають пертворення Росії у мусульманську країну: 
«Нещодавні події, а саме дискусія щодо будівництва мечеті в районі Текстильників, 
показали, що в росіян наявний страх -  страх в один із ранків проснутися в мусульманській 
країні».

Путіи перебріхує історію, коли заявляє, що й без українців Росія здобула б перемогу над 
гітлерівською Німеччиною. Він забуває, що у складі радянських військ було біля 6 млн 
українців, що саме на теренах України діяв могутній партизанський рух, понад половину з 
15 фронтів очолювали маршали і генерали -  українці за походженням. Путішвська 
російська етнічно-патріотична концепція не має майбутнього. Він своїми безпідставними 
теревенями принизив Україну і українців. Не дивним є те, що на ні побрехеньки не 
зреагувало керівництво нинішньої України Я  свідомо не написав «українське 
керівництво», бо ж воно таким не є, а є «керівництвом України». Путішвські брехні 
образливі для тих, хто на собі відчув перебіг Другої світової війни, коли Україна постала
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своєрідним буфером між двома тоталітарними імперіями, коли на її теренах вони 
вирішували свої відносини. Втративши в ті роки батька, рідного брата, діда, дядька, 
відчувши на собі тяготи окупації і повоєнної відбудови, стан «дитини війни» і 
напівсирітсгва, коли читаєш патякання московського керівника, то стаєш ненавидіти і його 
і тих, хто за ним стоїть, ненавидіти той час, коли ми безмовно жили в колоніальній 
Російській імперії і сприймали це ж итія за норму, оспівуючи навіть наших загарбників 
(АКолодний)

Майже весь християнський світ відзначив 25 грудня одне із своїх найбільших свят -  
Різдво Христове. Завдяки телебаченню вдалося побувати на святковій мессі з участю 
Папи Бенендикта X VI в соборі святого Петра у Ватикані. Відразу зауважимо, що було 
помітно, як тяжко із-за стану здоров’я дається Понтифіку брати участь у святкуванні. 
Може його не зовсім належний настрій із-за хвороби передався і всім учасникам 
урочистості. Якось не відчувалася радість від того, що на світ появився Спаситель. Із-за 
стану свого здоров’я Бенедикт X VI змінив вікову традицію і розпочав урочисту різдв’яну 
службу на дві години раніше -  о 22-й, а не о 24-й годині як було в попернедні роки. Окрім 
католицької Церкви, протестантських спільнот до відзначення Різдва 25 грудня 
приєдналися й Константинопольська, Антіохійська, Александрійська, Кіпрська, 
Болгарська, Румунська і Грецька Православні Церкви. Не в ногу йдуть і відзначають за 
Ю ліанським календарем Різдво 7 січня Єрусалимська, Сербська, Грузинська, Російська, а 
також Українські православні і Греко-Католицька церкви. Відзначає Різдво 6 січня ще 
Вірменська григоріанська Церква. Опівдні 25 грудня Папа прочитав із балкону собору св. 
Петра своє святкове послання і виголосив слова привітання уз святом кількома десятками 
мов світу, в тому числі й українською. Сайт роре@уои. пеі транслював зустріч Папи 26 
січня із представниками віруючих, богослужіння на закінчення року 31 грудня із участю 
Папи, охрещення Папою 6 січня групи немовлят в Сіксгинській капелі.

"Єдина мета неєвреїв —  служити евреям!", - з такою заявою виступив рабин Овадія 
Йосеф, духовний лідер партії ПІАС, старший суддя сефардів. "Гої народилися тільки для 
того, щоб служити нам. Без нього їм немає м ісщ  в світі, їх єдине завдання —  служити 
народу Ізраїля", - заявив Йосеф у своїй щотижневій суботній проповіді. Згідно 
розмірковувань Йосефа, ж итія неєвреїв в Ізраїлі спущене звшце для відвернення втрат 
серед євреїв. "Для чого потрібні язичники? Вони будуть працювать, вони будуть орать, 
вони будуть пожинать. М и будемо сидіти, як ефенді, і їсти. Саме тому і були створені 
язичники", —  додав він

КАТОЛИЦИЗМ

Колегія кардиналів складається із групи ватиканської еліти і найближчих помічників 
Папи. Вибір нових ієрархів дає можливість Папі визначити курс Католицької Церкви на 
майбутнє. На традиційній загальній аудієнції на площі Святого Петра Папа назвав імена 24 
нових кардиналів. Двадцять із них не досягли ще 80-річного віку, а відтак вони ввійдуть у 
конклав з обрання нового Папи. Серед нових кардиналів є представники Італії, Польщі, 
Німеччини, Замбії, Єгипту, СІЛА, Еквадору та ін. З новопризначених 11 ієрархів 
презентують Європу. Деякі із нових кардиналів очолюють найважливіші ватиканські 
структури.

Орден капуцинів у Ш вейцарії вирішив поповнити свої ряди по-новому новими 
членами. В одній із газет з’явилося оголошення про те, що орден шукає неодружених
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чоловіків із вищою освітою віком 22-35 років для ж итія і роботи в монастирі. Середній вік 
братів ордену нині становить 70 років. За останні 15 років їх поменшало вдвічі -  з 
традиційної кількості 400 служителів залишилося тільки 200. «Це зобов’язання на все 
житія, а присвяти вірі все ж итія -  складно. Тому ми створили нову можливість -  стати так 
званими тимчасовими капуцинами і присвятити братству тільки три роки», - говорить 
представник ордену. 20 кандидатів уже відгукнулися на заклик. Проте після співбесід з 
ними залишили лише 5 .3 ними буде украдено письмову домовленість про три роки роботи 
в монастирі. Той, хто витримає монастирський уклад ж итія впродовж трьох 
«випробувальних років», потім при бажанні зможе присвятити нщ роботі і решту років 
свого життя.

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Церква ЄХБ міста Гезеке (ФРН) звернулася з листом до всіх церков євангельських 
християн-баптистів, повідомивши про арешт поліцією 19 листопада братів Артура Вінса 
і Давіда Тіссена і відправлення їх для відбуття примусового ув’язнення. Злочин братів 
полягає в тому, що вони разом із своїми дружинами не допускають своїх дітей на уроки 
сексуального виховання, які руйнують, на їх переконання, почуття сорому. А  також за те, 
що вони не допускають дітей на театральні вистави, які суперечать їх 
віросповіданню(Хрисгианская газета. -№ 12).

В столиці Ш веції Стокгольмі відбулася Всесвітня п’ятидесятницька конференція Від
України в її роботі брала участь група священнослужителів Церкви начолі із сг. єпископом 
М. Паночком. Загальна тема конференції «Споряди себе, інших та Церкву» змусила 
організаторів заходу шукати промовців, які могли б запропонувати учасникам найкращі 
інструменти для служіння, спонукати їх до більшої ревності та посилити їх мотивацію у 
служінні. Серйозне занепокоєння в учасників конференції викликає стан п’ятидесятниціва 
в Західній Євроаі. Стокгольм по-новому відкрив для себе східноєвропейське 
п’ятидесятниціво. М Паночко ввважає, що наступив час надсилати більше наших 
місіонерів до західних країн. До Президії Всесвітнього п’ятидесятниціва обрано 
М Паночка. (Благовісник. - №3).

В Британії черговий скандал. Перший на черзі на британський престол принц Чарльз (він 
же в перспективі й глава Англіканської Церкви) заявив, що його дружина Каміла Паркер- 
Боулз може стати королевою після того, як він стане королем. До недавна йшла мова, що 
вона буде просто принцеса-консорт. Але Паркер-Боулз британці просто ненавидять із-за 
того, що саме вона призвела до зруйнування шлюбу Чарльза із всіма любимою в Англії 
принцесою Діаною. Більше половини британців із-за цього тепер хочуть, щоб 
королівський престол зайняв син Чарльза принц Уільям. 64% навіть хотіли б бачити 
королевою його дружину Кейт Міддлтон 84-річна королева Єлизавета П нині активно 
користується Інтернетом. Вона відкрила свою особисту сторінку у сонмережі Facebook 
«The British Monarchy».

Протестантські Церкви Росії, на відміну від їх західних одновірців, знаходять схвальну 
оцінку Московського Патріархату. Патріарх Кирило вважає перспективним 
спіробітнищво з протестантськими конфесіямц бо ж вони ближче за вірою до 
православних, ніж брати по вірі на Заході. «Вони не йдуть по шляху лібералізації своєї 
доктрини», - наголосив Патріарх. Водночас протестанти Заходу все більше і більше
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віддаляються від нас, приймаючи несприйнягні для нас нововведення, зокрема одностатеві 
шлюби і навіть висвячення у священичий сан гомосексуалістів.

Грудневі часописи Свідків Єгови «Вартова башня» і «Пробудись!» присвячені темі 
Різдва. Теологи конфесії доводять, що Різдво не має ніякого відношення до Ісуса Христа. 
Католицька Церква призначила це свято на честь народження Ісуса лише в IV  столітті. 
Нині увага більшості людей, які готуються до відзначення Різдва, під впливом реклами 
зайнята питаннями придбання подарунків, ялинки і її оздоблення, вітаннями родичів і 
друзів, вечіркою та ін. Для декого Різдво перетворилося в джерело прибутків. В магазинах 
продаються різні фігурки євангельських персонажів. Інколи їх виготовляють навіть із 
шоколаду, а потім - поїдають. Я к зазначає часопись «Пробудись!», Різдво допомагає 
деяким країнам навіть підняти свою економіку. «Особливо це стосується Китаю, який 
«завалює міжнародний ринок мастиковими ялинками, електрогірляндами та іншими 
різдв’яними декораціями». Часопис відзначає, що в той час, коли для багатьох Різдво 
відбувається в церкві, «але сьогодні саме торгові центри, в яких звучать різдв’яні мелодії і 
колядки, стали для більшості новими храмами». Часописи на основі історичних довідок 
доводять, що папа Ю лій І в 350 році «християнізував» відзначувані 25 грудня поганські 
свята на честь зимового сонцестояння, зокрема Сатурналії начесть бога землеробства 
Сатурна, римського бога Соля і перського бога М ітри й оголосив цей день днем Різдва 
Христового. Це засвідчує і «Релігійна еннцклопедія»: «В основу Різдв’яних традицій лягли 
обряди, пов’язавні з поклонінням Сошдо. Образ Сонщ  дедалі частіше почали 
використовувати, зображаючи воскреслого Христа (якого називали Непереможним 
Сонцем)».

ПРАВОСЛАВ’Я

В Москві в соборі Російської Православної Церкви пройшов Четвертий Всецерковний 
з’їзд єпархіальних місіонерів. 165 делегатів із 101 єпархії взяли участь у заході. У своєму 
привітанні учасників конференції патріарх К ирм о наголосив, що «сьогодні, аби люди 
прийняли Христа, потрібні дієві місіонерські зусилля». В підсумковому документі 
наголошено на необхідності м аш  в кожній парафії парафіяльний листок і видавати 
просвітницьку літературу, проводити просвітні бесіди. В роботі з’їзду взяли активну участь 
і представники з Московсько-Православної Церкви України.

Останнім часом в Російській Православній Церкві вимальовується консервативне 
крило, яке все частіше і більш відкрито висловлюється проти офіційної верхівки Церкви. 
В Україні сліди його можна знайти в публікаціях газет «Мир» і «Новороссийский курьер». 
Одна із гілок «незгодних» з 2003 року діє в Молдові. Саме звідти прийшов і на Україну 
«вітер розкольництва». Лідером молдавської «клерикальної опозиції» називають 
протоієрея Анатолія Чибрика -  главу Товариства блаженної Матрони Московської. В 
травні Товариство відкрито виступило проти патріарха Кирила, направивши йому 
ультимативну заяву: «Ви не є нашим представником». Товариство вороже й агресивно 
сприйняли приїзд до Кишинева гінщ  Московського патріарха протодиякона Андрія 
Кураєва. 10 листопада в Кишиневі відбувся суд над Чибриком. Але він знайшов собі 
підтримку з боку намісника Почаївської лаври архієпископа Володимира (Мороза).

Архієрейський собор Грецької (Елладськоі) Православної Церкви прийняв звернення 
до народу, в якому звинуватив керівництво країни в тому, що воно віддало владу 
кредиторам. Греція, як країна, яка найбільше постраждала від кризи, взяла у Євросоюзу і
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МВФ багатомільярдний кредит. Для цього їй пришилося скорочувати і соціалку, і пенсії. 
«Мова йде про викорінення багато чого такого, що вважалося природним для тих, хто 
живе в нашій країні. Цього вимагають наші кредитори. М и заявляємо, що ми - окупована 
країна, яка виконує накази своїх зовнішніх господарів». Православ’я є державною релігією 
в Греції. 90% греків -  православні. Звідси наявний великий вплив і роль у країні ЕПЦ. У її 
зверненні наголошується на тому конфлікті, який нині є між Церквою і державою в країні. 
Він може призвести країну до великих потрясінь і збурень.

Кирило -  Сигаретний Патріарх. В 1997 році російський інформаційний простір 
сколихнула серія скандальних розслідувань журналіста Сергія Бичкова, який насмілився 
відкрито заявити про «приторговування» Російською Православної Церкви, зокрема її 
очолюваним митрополитом Кирилом Відділом зовнішніх церковних зв’язків. Саме 
Кирило звернувся до німецьких підприємців з проханням надати Церкві гуманітанну 
допомогу. На її адресу пішли товари, що не знаходили збут в Європі. Патріарх Олексій 
попросив уряд виділити квоти на завезення товарів і при цьому просив не обкладати їх 
митом. Відтак спрацював цілком продуманий план бізнесу. Щ о ж за товар пішов на адресу 
Церкви? «Турбуючись» за здоров’я росіян, вона одержувала з різних країн насамперед 
тютюнові вирби. На митних документах звучали назви благодавців і серед них насамперед 
гігант світової тютюнової промисловості компанія «Філія Морріс Продакс Інк» або 
«Виробник: RJR Tobacco USA». А  одержувач, точніше - «продавець»: ВЗЦЗ Московської 
Патріархії. Навіть детальніша адреса значилася: Москва, Данилівький вал, 22. Данилів 
монастир. В одному документі, адресованому «Штабу гуманітарної допомоги РПЦ при 
Відділі зовнішніх церковних зносин Московського Патріархату, значилося, що ввозиться 
96591000 пачок сигарет. Від продажу тютюну тільки в 1995 році ВЗЦЗ одержав 75 млн 
доларів. Тютюн становив 42% гуманітарки, яку зреалізовувала РПЦ. Всеросійська 
надзвичайна комісія РФ підрахувала втрати держави від обезмигнення ввозу до ВЗЦЗ. 
Вони становили за 1994-1996 роки майже 33 трильйони. Ця цифра шокувала владу і вона в 
1996 році ліквідувала митні пільги для Московського Патріархату, але вже у вересні цього 
ж року дорученням №ВЧ-А2-№/1286 вони були відновлені. То ж постає питання: як могла 
Церква продавати такі оборудки, ще й в такий спосіб торгуючи тютюновою продукцією, а 
відтак цією отрутою непомітно «вбивати людей»? До тютюну додалася ще й й винна 
гуманітарка. Колосальні прибутки проходили через спеціально створений Акціонерський 
комерційний банк. Сукупний оборот контрабанди, що був реалізований через церковні 
схеми впродовж 10 років за підрахунками перевищив 8 млрд доларів. Проте жоден із 140 
єпархіальних архієреїв, коли питання комерційної діяльності очолюваного Кирилом ВЗЦЗ 
слухалося на Архієрейському Соборі в 1997 ропі, не підтвердив, що ВЗЦЗ скеровував хоч 
якісь кошти на відновлення зруйнованих храмів чи монастирів в єпархіях, на що просилася 
гуманітарка. За те стало відомо, що митрополит Кирило в ті роки придбав для себе один 
літак для внутрішнього користування і один - для польотів за кордон. Преса пише, що 
«тютюнові заощадження» були використані й при останньому патріаршому виборчому 
перегоні. Сергію Бичкову веліли нині замовкнути, бо ж ... (Експрес - 5 серпня).

Керівник Асоціації православних експертів Кирило Фролов виступив з пропозицією 
створити в Сколково особливий центр розробок —  православний. «Православ’я —  
це основа модернізації, —  сказав він. —  Особисто я вважаю, що російські комп’ютери 
повинні створюватися при російських монастирях: розумні молитви, розумне діяння, 
розумне монашество. Церква —  опора модернізації, а не перешкода їй», —  зауважив К. 
Фролов.
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МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

В інгушському селі Екажево заїри утлі і З.Аушева і М  Картоєва, яких вважають 
причетними до підриву поїздів «Невский экспресс» в 2007 і 2009 роках. Під час операції 
був вбитий лідер ваххабітів Саїд Бурятський. Затримані нібито підклали під поїзд дві 
бомби, які привели до вибуху за допомогою сотових телефонів.

Президент ФРН Крістіан Вульф заявіііі, що перед Німеччиною з’явилося завдання 
нового об’єднання «Християнство, безумовно, є частиною Німеччини. Іудаїзм, 
безумовно, є частиною Німеччини. Це -  наша іудеохрисгиянська історія. Вже сьогодні й 
іслам також став частиною Німеччини». З такими словами звернувся президент до 
учасників урочистостей в Бремені з нагоди двадцятої річниці об’єднання країни.

В Москві має бути 150 мечетей. Такої їх кількості вимагає наявність в російській столиці 
практикуючих мусульман. Лише в одній Соборній мечеті, не рахуючи інших трьох, на 
святковий намаз збирається 55 тисяч осіб. В цей час перекриваються всі ближні від мечеті 
вулиці. Але ж це є свідченням того, що мусульмани є безправними громадянами у своїй 
країні, бо ж їх заставляють молитися прямо на вулиці. 150 невеличких мечетей, кожна з 
яких вмішувала б 400-500 молільників, могли б вирішити проблему. А  так щороку 
кількість вуличних молільників у дні свят буде збільшуватиметься, що, зрозуміло, буде 
викликати невдоволення немусульман.

Учпі-мусуііліапп, їх  батьки й ісламські активісти закликали законодавців штату Нью- 
Йорк додати до свят, які передбачені шкільним календарем, два ісламських -  Курбан- 
байрам та Ід аль-фітр. Сотні мусульман оголосили акцію протесту в сподіванні, що 
асамблея штату вплине на рішення мераПроте мер Блумберг відхилив вимогу, 
посилаючись на те, що школи вимагають більшу кількість навчальних днів, а не вихідних. 
Нині в нью-йоркських школах навчаєгьсяч біля 100 тисяч дітей-мусульман, що становить 
12% від всіх школярів міста. В шкільному календпарі вже є 13 релігійних свят двох релігій 
-  християнства та іудаїзму.

Заборонена у Великобританії екстремістська мусульманська група, очолювана якимсь 
Абі Румайсахом, розвішала в багатьох містах країни плакати. На них, виходячи з того, що 
Марія народила Ісуса не від свого чоловіка, Різдво Христове оголошується днем 
сексуальної розпущеності й педофілії, причиною поширених абортів, гвальтувань і 
вагітності неповнолітніх.

Влада Ірану кинула до в’язниці на 6 років двох кінорежисерів -  Мохаммада Расулова і 
Джафара Панахі. їх  звинувачують у «поширенні пропагандистських матеріалів, які 
підзивають засади іранського суспільства та системи».

НОВІ релігійні течи

Виступаючи на 180-й піврічній генеральній конференції Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів, Президент Церкви Томас Монсон наголосив, що «місіонерське служіння 
є обов’язком, виконання якого чекає Господь». При цьому апостол Церкви зауважив не 
тільки на тому, що «кожний гідний, здатний до служіння молодий чоловік повинен 
підготуватися, щоб служити на місії», а й сказав, що на місії «потрібно багато ще літніх 
подружніх пар, для кого ще не настав у житті час». «Якщо вам дозволяють обставини,
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якщо ви вийдете на пенсію і вам дозволятиме стан здоров’я, зробіть все, щоб залишити 
свій дім і віддатися служінню на місії повного дня», - сказав Т.Монсон (Ліяшна. -  
Листопад).

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів особливу увагу приділяє тому, щоб сім’я кожного 
мормона була для нього своєрідною «домашньою церквою». «Нам потрібно значно краще 
жити за своєю релігією вдома, -  наголошує часопис «Ліягона». -  Щ отижневі домашні 
сімейні вечори, щоденні сімейні молитви і вивчення Писань є дуже важливими. Нам 
необхідно наповнювати свої домівки тим, що чеснотне, чудове, славнозвісне, гідне 
похвали. Якщо ми перетворюємо свої домівки на святі місщ , які служитимуть нам 
прихисником від зла, то будемо захищені від руйнівних наслідків, про які сповіїщють 
Писання» (Ліягона. -  Листопад)

Московський суд виніс свій вирок, як пишуть в газеті, банді язичників-рідновірів.
Ідейним натхненником їх була Євгенія Жихарева. В 2008-2009 роках язичники боролися в 
Росії за чистоту нації. Ними було вбито 11 кавказців і азіатів. Язичники підірвали бомбу у 
православному храмі, планували ще зірвати Макдональдс.

ІНШІ РЕЛІГІЇ

Культ Буду надто популярний на Гаїті Із-за віри в те, що ті, хто його практикує, має 
здатність до якогось чаклунства, чорномагічних діянь, їх вже не один раз тут розшукували 
й лінчували. Нині на Гаїті поширюється холера. Епідемія забрала житія вже понад 2,5 
тисячі іштян, госпіталізовано майже 64 тисячі. В її поширенні звинувачують вудістів. То ж 
ведуться пошуки «жерців культу». їх  рубають мачете, а тіла потім прилюдно спалюють. 
Вже вбито біля 50 тих, хто практикує культ Буду.

МІСТИКА

Згідно китайського гороскопу 2011 рік -р ік  Кролика. У східному гороскопі цей рік є 28-м 
у циклі із шестидесяти років, назву якого можна дослівно перевести як «кролик, що 
виглядає з нори». Вважається, що рік 2011 характеризується неоднозначністю, безпечністю 
й видимою безтурботністю. Проте за всім цим ховається душа зайця, бо ж кролик -  істота 
боязлива. Проте він гостинний, віддає перевагу домашньому житло, тактовний і скромний. 
Позитивні риси кролика -  вірність і романтичність. То ж сім’ї, що з’являться в 2011 році, 
мають бути шдсливі. Кролик -  тварина розумна, але відважитися йому на якийсь 
самостійний крок надто тяжко. Оскільки кролики явні педанти, то вони не терплять 
безпорядків.
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СВОБОДА СОВІСТІ

МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ ГАРАНТИ СВОБОДИ СОВІСТІ

Свобода религии и другие права человека немусульманских меньшинств в Турции и му
сульманского меньшинства во Фракии (Восточная Греция). Резолюция ПАСЕ 1704 (2010) 

1, принятая Ассамблеей 27 января 2010 года

1. Совет Европы стремится укреплять взаимную терпимость, с тем чтобы способствовать мирно
му существованию религий. Совет Европы всегда подчеркивал, что религиозные верования и тра
диции образуют целое измерение культуры, признавая, что знание религии играет важную роль 
во взаимном понимании и уважении.

2. Межкультурный диалог, в том числе в его межконфессиональном измерении, является сред
ством превращения многообразия европейских культур в источник взаимного обогащения Как 
отметил недавно Комиссар Совета Европы по правам человека "Существование [в стране] групп 
меньшинств, будь то национальные, религиозные или лингвистические меньшинства, следует 
рассматривать как важный фактор не разделения, а обогащения общества".

3. Плюрализм, терпимость и дух открытости являются краеугольными камнями культурного и 
религиозного многообразия. Они должны подкрепляться различными инициативами, особенно 
со стороны правительств и гражданского общества государств-членов.

4. Парламентская ассамблея сознает, что в силу исторических обстоятельств, вопрос религиозных 
меньшинств в Прении и Турции является весьма болезненным. Она отмечает, что содержание 
двусторонних отношений между Еренией и Турцией в течение XX века в значительной степени 
предопределялись отношением к соответствующим меньшинствам.

5. Ассамблея подчеркивает, что липа, принадлежащие к соответствующим религиозным мень
шинствам, в обоих случаях являются гражданами стран, в которых они проживают. По историче
ским причинам обе стороны регулярно ссылаются на принцип взаимности. И  хотя Прения и Тур
ция, являясь "исторической родиной" лиц принадлежащих к религиозным меньшинствам в со
седней стране, могут полагать, что несут за этих лиц определенную ответственность, в первую 
очередь и главным образом ответственность за собственных граждан несут те страны, где прожи
вают меньшинства, в том числе липа, принадлежащие к соответствующим религиозным мень
шинствам.

6. Ассамблея подчеркивает, что Европейский суд по правам человека определил по делу "Апо- 
сттиди и другие против Турции”, что Конвенция выходит за рамки простого провозглашения 
взаимности в отношениях между участвующими в ней государствами.

7. Тем не менее, опираясь на Статью 45 Лозаннского договора и ссылаясь на принцип "взаимно
сти" в его негативной интерпретаниц и Прения, и Турция иногда ставят под сомнение некоторые 
права своих граждащ принадлежащих к меньшинствам, защищаемым данным договором.

8. Ассамблея полагает, что регулярные ссылки этих государств на принцип взаимности как осно
вание для отказа в обеспечении прав, гарантированных соответствующим меньшинствам Лозанн
ским договором, является анахронизмом и сегодня, в начале XXI века, может угрожать нацио
нальному единству обеих стран

9. Ассамблея призывает Прению и Турцию относиться ко всем своим гражданам без дискримина
ции, независимо от того, как относится к своим гражданам соседнее государство. Она также при
зывает их в полном объеме соблюдать обшиє принципы, касающиеся прав национальных мень
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шинств, сформированные судебной практикой Европейского суда по правам человека и применя
емые независимо от ратификации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 
(СЕД№  157) и Европейской хартии региональных языков или язьжов меньшинств (СЕД №  148).

10. В целом Ассамблея полностью разделяет позицию Комиссара по правам человека, которым 
отметил, что "свобода этнического самоопределения является одним из важнейших принципов, 
на которых должны стоять демократические плюралистические общества, и которые должны эф
фективно применяться в отношении всех групп меньшинств, будь то национальные, религиозные 
или лингвистические меньшинства", а проявление такой свободы не должно идти вразрез с прин
ципом национального единства.

11. Ассамблея разделяет озабоченность Комиссара по поводу необходимости создания условий 
для лого, чтобы отразить многообразие и существование групп меньшинств.

12. Ассамблея отмечает, что и Ереция, и Турция в последнее время демонстрируют более полное 
понимание особенностей, присущих меньшинствам, о которых говорится в настоящей резолю
ции. Ассамблея приветствует новый уровень осознания этой проблемы властями обеих стран, о 
чем свидетельствует их готовность найти адекватные решения и устранить трудности, с которы
ми сталкиваются представители этих меньшинств.

13. По обеим сторонам границы предприняты шаги по улучшению положения этих меньшинств. 
Ассамблея также приветствует недавние события, включая исторический визит в Турцию пре
мьер-министра Ерении в январе 2008 года и его встречу со своим турецким коллегой, что стало 
проявлением конструктивного подхода и взаимоуважения

14. Однако некоторые вопросы по-прежнему остаются нерешенными и требуют, чтобы оба госу
дарства продолжали усилия, которые не смогут увенчаться успехом без открытого и конструктив - 
ного диалога с представителями соответствующих меньшинств.

15. Ассамблея призывает власти обеих стран сделать все возможное для того, чтобы изменить 
восприятие народом представителей этих меньшинств, которых в собственной стране иногда счи
тают иностранцами. Жизненно важно, чтобы представители большинства и представители мень
шинств понимали и ощущали, что последние являются полноправными гражданами той страны, 
где они живут.

16. Ассамблея также призывает обе страны подписать/или ратифицировать Рамочную конвенцию 
о защите национальных меньшинств. Ратификация Европейской хартией национальных языков 
или языков меньшинств также свидетельствовала бы о понимании и признании культурных осо
бенностей

17. Ереция и Турция также должны понять исключительную важность образования представи
телей меньшинств. Правительствам следует обеспечить, чтобы преподавание в школах для пред
ставителей меньшинств осуществлялось на высоком уровне и позволяло детям, относящимся к 
меньшинствам, в полной мере интегрироваться в национальную обшцостъ, сохраняя при этом 
культурную самобытность.

18. В частности, в отношении Ерении Ассамблея призывает греческие власти

18.1. оказать надлежащую под держку школам для представителей меньшинств, с тем, чтобы они 
были в состоянии обеспечивать качественное обучение, в частности выпустить давно ожидаемые 
учебники для школ меньшинств, которые были обновлены в 1997 году в рамках, финансировав
шегося Европейским союзом, проекта, а также рассмотреть возможность создания для детей 
представителей меньшинств несколько новых полных средних школ;
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18.2. гарантировать, чтобы специальная педагогическая академия в Салониках (ЕРАТН) обеспе
чивала качественное образование как на греческом, так и на турецком языках, с тем чтобы дать 
надлежащую подготовку будущим учителям, которым предстоит работать в школах для мусуль
манского меньшинства во Фракии;

18.3. обеспечить на длительную перспективу поддержку, включая финансирование, инициатив, 
направленных на улучшение понимания между представителями мусульманского меньшинства 
и большинства, а также на повышение уровня впадения представителями этого меньшинства гре
ческим языком, в частности программы "Образование для мусульманских детей", поскольку об
разование является одним из факторов интеграции и взаимопонимания;

18.4. в полном объеме соблюдать закон №  3647 от февраля 2008 года, положения которого долж
ны позволить в значительной степени урегулировать проблемы, ожидающие своего решения уже 
в течение нескольких десятилетий и связанные с правовым статусом "вафков" (фонды мусуль
манского меньшинства);

18.5. разрешить мусульманскому меньшинству свободно выбирать своих муфтиев как чисто ре
лигиозных лидеров (то есть, без каких либо судебных полномочий) путем выборов или назначе
ния, отказавшихся, таким образом, от применения шариатского права, что порождает серьезные 
проблемы совместимости с Европейской конвенцией о правах человека, в соответствии с реко
мендациями Комиссара по правам человека;

18.6. не допускать каких-либо попыток насильственного отнесения отдельных лиц или групп лиц 
к определенной категории даже при посредничестве представителей других групп внутри соот
ветствующего меньшинства, действуя при этом в духе СтатьиЗ Рамочной конвенции о защите на
циональных меньшинств;

18.7. продолжать развивать экономику и инфраструктуру Фракии, в частности изучить возможно
сти использования программ Европейского союза для создания в злом регионе зон сельскохозяй
ственного развития или зон свободной торговли;

18.8. как можно скорее вынести решения по делам лип, которые все еще лишены своего греческо
го гражданства на основании Статьи 19 Кодекса о гражданстве (в настоящее время эта статья от
менена), включая лип, которые потеряли гражданство на основании указанной статьи, хотя они 
уже не проживают в Ерепии;

18.9. в полном объеме исполнять решения Европейского суда по правам человека относительно 
свободы религии и объединения, в частности в связи с названиями ассоциаций, а также разрешить 
ассоциациям использовать в своих названиях, если они того пожелают, прилагательное "турец
кий";

18.10. в полной мере и оперативно применять законодательство 2008 года в отношении приема 
представителей мусульманского меньшинства на государственную службу по установленным 
квотам;

18.11. стимулировать разработку в средствах массовой информации этического кодекса в отноше
нии религиозных меньшинств, учитывая ту важную роль, которую СМИ могут играть в фор
мировании восприятия этих меньшинств большинством, и наказывать за любые подстрекатель
ства к ненависти через СМИ в соответствии с принципами, изложенными в рекомендации 
№  Я (97) 20 Комитета министров для государств-членов в отношении разжигания ненависти";

18.12. организовать национальную кампанию против расизма и нетерпимости, подчеркнув, что 
многообразие следует рассматривать не как угрозу, а как источник обогащения.

19. В частности, в отношении Турции Ассамблея призывает турецкие власти
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19.1. найти конструктивные решения для организации подготовки духовенства национальных 
меньшинств и выдачи разрешений на работу представителям духовенства из других стран;

19.2. признать в качестве юридического лида Вселенский православный патриархат в Стамбуле, 
Армянский патриархат Стамбула, Армянский католический архиепископат, Болгарскую право
славную общину в структуре Вселенского православного патриархата, Главный раввинат, Апо
стольский викариат Стамбула; отсутствие статуса юридического липа непосредственно отражает
ся на всех заинтересованных общинах в плане прав собственности и управления имуществом;

19.3. придти вместе с представителями меньшинства к согласованному решению в отношении 
возобновления работы Греческого православного теологического колледжа на Хейбелиаде (семи
нария Халки), в частности подготовив официальное предложение о возобновлении работы семи
нарии в качестве отделения факультета теологии Галатасарайского университета, с тем, чтобы 
приступить к реальному обсуждению этого предложения;

19.4. предоставить Вселенскому православному патриархату Стамбула право свободно пользо
ваться определением "вселенский";

19.5. решить вопрос о регистрации мест богослужения, а также вопрос о конфискованном после 
1974 года имуществе "мазбут", которое следует вернуть его владельцам или правообладателям, а 
в тех случаях, когда возвращение имущества не представляется возможным -  предоставить спра
ведливую компенсацию;

19.6. не допустить лишения Православного ассирийского монастыря Мор Габриель, одного из 
старейших христианских монастырей в мире, основанного в 397 году нашей эры, его земель и 
обеспечить его защиту вместе с землями. Ассамблея в равной степени озабочена нынешним со
стоянием незаконно отчужденных значительных участков земли на юго-востоке Турции, истори
чески и юридически принадлежащих другим многочисленным древним ассирийским монасты
рям, церквям и владельцам;

19.7. признать, поддерживать и защищать ассирийцев, являющихся коренными жителями юго- 
восточной Турции, в соответствии с Лозаннским договором и соответствующими международ
ными конвенциями, гарантирующими их основные права и человеческое достоинство; эго долж
но включать, помимо прочего, официальные меры по созданию для них системы образования и 
проведение религиозных служб на их родном арамейском языке;

19.8. принять практические меры для того чтобы позволить прием представителей национальных 
меньшинств на службу в полицию, армию, на работу в судебную систему и в органы государ
ственного управления;

19.9. решительно осудить любое насилие в отношении представителей религиозных меньшинств 
(независимо от того, являются они гражданами Турции или нет); эффективно расследовать и опе
ративно наказывать лиц виновных в насилии или в угрозах в отношении представителей религи
озных меньшинств, в частности лиц виновных в убийстве итальянского католического священ
ника в 2006 году и трех протестантов в Малаше в апреле 2007 года;

19.10. завершить судебное разбирательство по делу об убийстве Гранта Динка в 2007 году. Ас
самблея, в частностц предлагает Парламенту Турции незамедлительно выполнить рекомендащщ 
содержащиеся в докладе его подкомиссии по расследованию дела об убийстве Гранта Динка, в 
котором обращается внимание на ошибки и халатность со стороны сил безопасности и нацио
нальной полиниц которые не позволили предотвратить эго убийство;
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19.11. обеспечить выполнение циркуляра о свободе религии для граждан Турции, не являющихся 
мусульманами, распространенного Министерством внутренних дел 19 июня 2007 года, и оценить 
его действенность;

19.12. в полном объеме выполнять положения закона №  3998, который предусматривает, что 
кладбища, принадлежащие общинам меньшинств, не могут передаваться муниципальным вла
стям, для того чтобы не допустить их застройки жилыми зданиями, как это происходило на неко
торых еврейских кладбищах;

19.13. серьезно заняться проблемой осквернения католического кладбища в квартале Эдирне-Ка- 
раагач, которое является священным местом погребения польских, болгарских, итальянских и 
французских католиков, и содействовать восстановлению разрушенных памятником и гробниц;

19.14. изменить законодательство таким образом, чтобы дать возможность детям, принадлежа
щим к немусульманским меньшинствам, но не имеющим турецкого гражданства, посещать шко
лы для меньшинств;

19.15. выполнять резолюцию 1625 (2008) Ассамблеи "Гёкчеада (Имброс) и Бёзчеада (Тенедос): 
сохранение бикультурного характера двух турецких островов как модели сотрудничества между 
Турцией и Грецией в интересах проживающего там населения"

19.16. учредить должность омбудсмана (вопрос рассматривается с 2006 года), поскольку эго бу
дет исключительно важным шагом по предупреждению напряженности в обществе;

19.17. ввести уголовное наказание за антисемитские заявления и другие высказывания с целью 
разжигания ненависти, включая любые формы побуждения к насилию в отношении представи
телей религиозных меньшинств, в соответствии с резолюцией 1563 (2007) Парламентской ассам
блеи "Борьба с антисемитизмом в Европе" и общеполитической рекомендацией №  9 Европей
ской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕСШ) о борьбе с антисемитизмом;

19.18. стимулировать разработку в средствах массовой информации этического кодекса в отноше
нии религиозных меньшинств, учитывая ту важную роль, которую СМИ могут играть в фор
мировании восприятия этих меньшинств большинством, и наказывать за любые подстрекатель
ства к ненависти через СМИ в соответствии с принципами, изложенными в рекомендации 
№  Я (97) 20 Комитета министров для государств-членов в отношении разжигания ненависти;

19.19. организовать общенациональную кампанию против расизма и нетерпимости, подчеркнув, 
что многообразие следует рассматривать не как угрозу, а как источник обогащения;

19.20. Ассамблея просит правительства Греции и Турции в феврале 2011 года доложить о ре
зультатах выполнения каждого из положений пунктов 16,18и 19.

ЛЛ Л

Резолюція круглого стлу
«ДІАЛОГ МІЖ ВЛАДОЮ ТА КОНФЕСІЯМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИ

СТЕМИ ЦІННОСТЕЙ»
(20 грудня 2010 року)

Учасники Круглого столу на тему «Діалог між владою та конфесіями в контексті європейської 
системи цінностей», який відбувся у Києві за підтримки Представництва Фонду Конрада 
Аденауера та за участі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, Інституту релігійної 
свободи, представників органів влади та експертів, з метою привернути увагу державних, 
громадських інституцій, політичних партій та всієї громадськості прийшли до наступного.
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Україна -  глибоко релігійне та багатоконфесійне суспільство
1. Українське суспільство справедливо вважається одним із найбільш релігійних з поміж інших 

країн Європи Відповідно до соціологічних досліджень, близько 90 % українців вважають себе 
віруючими людьми, ототожнюючи себе з тією чи іншою конфесією або залишаючись 
позаконфесійними.

2. За майже 20-річний період законодавчого забезпечення релігійної свободи в Україні 
відновилась та стрімко розвинулась і, в основному, сформувалась мережа релігійних 
організацій, яка й надалі продовжує зростати За офіційними даними Держкомнацрелігій, на 
початок 2010 року в України налічувалось понад 35 000 релігійних організацій.

3. Конфесійне багатоманітні України обумовлюється наявністю 55 віросповідних напрямків. 
При ньому спослерігаєіься різний рівень конфесійних уподобань українців в залежності від 
того чи іншого регіону.

4. В контексті зазшченого актуальним є принцип, проголошений Президентом України 
ВЛнуковичем на установчому засіданні Громадської гуманітарної ради (13 травня 2010 року), 
що “для Української держави всі Церкви і релігійні організації рівні і водночас рідні”.

Конфесійне багатоманіття та його правове забезпечення -  
об’єднуючий чинник у суспільстві

1. Європейський досвід свідчить, що відмова держави забезпечувати рівні можливості для 
представників різних релігійних спільнот у результаті призводить до нехтування об’єднавчим 
потенціалом конфесійного багатоманілтя, а натомість несе у собі ризики ескалації 
міжконфесійної ворожнечі, непорозуміння та зрештою може кинули суспільство у відкрите 
протистояння на релігійному Груші.

2. За останні п'ятнадцять років в Україні було віднайдено крихкий баланс міжконфесійного 
порозуміння, який дозволив перейти від відкритого протистояння прихильників різних 
релігійних об’єднань до толерантного співжиття та навіть співробітництва із спільних питань 
державно-конфесійних відносин, соціального служіння, освітньо-виховної діяльності та 
захисту суспільної моралі.

3. Значною мірою ньому сприяв чинний Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» 1991 року, який створив належні демократичні умови для вільного розвитку 
мережі релігійних організацій та сприяє міжконфесійному миру, та Конституція України, 
прийнята у 1996 ропі.

4. Не менш важливу роль у ньому також зіграла та продовжує відігравати Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій, яка ж  міжконфесійний консультативно-дорадчий орган є 
майданчиком для порозуміння представників 18 конфесійних напрямків, які представляють 
понад 95 % релігійної мережі України.

5. За період незалежності України для утвердження в суспільстві релігійної свободи та 
принципів толерантності, рівності та взаємоповаги важливе значення мали зустрічі 
керівництва держави з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. Такі зустрічі 
завжди були плідними, а тому набули традиційного і регулярного характеру.

Сучасні виклики для релігійної свободи 
та міжконфесійної злагоди в Україні

1. Відсутність протягом останнього року визначеності щодо діалогу на найвищому державному 
рівні з релігійною спільнотою, яку найширше представляє Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій.



32

2. У 2010 році спостерігались непоодинокі факти ускладнення міжконфесійних відносин за 
існуючими конфліктними лініями, які до нього часу знаходились у латентному стані, що часто 
обумовлювалось діями представників місцевої впади в інтересах та на користь лише однієї 
конфесії та за відсутності діалогу з іншими

3. Ліквідація Державного комітету України у справах національностей та релігій у процесі 
адміністративної реформи, на жаль, відбулась без попередніх консультацій з представниками 
релігійної спільноти, що не узгоджується з європейською демократичною практикою участі 
громадськості у процесі розробки та ухвалення владних рішень.

4. В умовах існуючих в Україні складних відносин між конфесіями відмова держави від 
профільного органу впади, який, відповідно до Закону, має завдання “сприяти зміцненню 
взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань” є 
необгрунтованою.

5. Розпочата в Україні адміністративна реформа призвела до розпорошення функцій 
Держкомнацрешій між Міністерством культури та Державною реєстраційною службою, що, 
з огляду на вже четверту за останні п’ять років реорганізацію, очевидно призведе до зниження 
фахового рівня та працездатності відповідного державного органу, а також створює підстави 
для змін в чинному законодавстві про свободу совісті та релігійні організації.

6. За існуючих умов будм кі зрушення в базовому законодавстві та державній політиці в сфері 
свободи віросповідання можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Враховуючи сформовану віками багатоконфесішість українського суспільства та наявні
виклики, ЗАКЛИКАЄМО Президента Ущктш, Кабінет Міністрів Укреани, Верховну Раду
Укреані:
1. Зробити подальші дієві кроки у напрямку налагодження постійного та конструктивного 

діалогу з представниками різних конфесій, реалізуючи закріплені Конституцією та законами 
України принципи свободи віросповідання і рівності релігійних організацій перед державою 
та законом.

2. На даному етапі без узгодження із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій не 
вносити змін до чинного Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» з 
метою збереження існуючого балансу у міжконфесійних відносинах та високого рівня 
забезпечення релігійної свободи.

3. Звернути увагу на необхідність проведення в Україні єдиної державної політики у сфері 
релігії, забезпечуючи рівні права та можливості для усіх конфесій в Україні, ж  це 
гарантується Конституцією України, чинним законодавством про свободу совісті та релігійні 
організації та в дусі проекту Концепції державно-конфесійних відносин в Україні, 
опрацьованої представниками наукової, релігійної та урядової складових українського 
суспільства у 2003 році. З цією метою в рамках проведення адміністративної реформи 
пропонуємо зберегти єдиний державний орган у справах релігій, включно з функцією щодо 
реєстрації релігійних організацій, існування та завдання ж ого визначені чинним Законом 
України «Про свободу совісті та релігійні організації».

4. Зберегти Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі, а також 
забезпечити її належне фінансування та функціонування, оскільки розвиток суспільства 
неможливий без утвердження в ньому високих загальнолюдських моральних цінностей.

Резолюція ухвалена та підписана 20 грудня 2010 ропу у  мКиєві членами Всеукраїнська Ради 
Церков і релігійних організацій, представниками громадських організацій, експертами,
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науковцями та журналістами -  учасниками Круглого столу на тему «Діалог між  владою та 
конфесіями в контексті європейської системи цінностей».

Л  Владиченко,
кандидат філософських неук

РЕ ЛІГІЙНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ:
ПРАКТИКА СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ

Можна констатувати, що за роки незалежності збільшилась абсолютна величина 
релігійної мережі. Зазначимо, що в Україні ведення статистичного обліку ретігійних організацій 
покладено на органи виконавчої влади, а саме: на загальнодержавному рівні -  на державний орган 
України у справах релігій, на регіональному рівні -  на його структурні підрозділи в Автономній 
Республіці Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях. 
Зважаючи на ту обставину, що зазначений державний орган доволі часто зазнає реорганізації, 
відповідно змінюється його назва і підпорядкування

В Україні з листопада 2006 р. і до грудня 2010 року ним був Державний комітет України у 
справах національностей та ретігій.

Саме на вищеперераховані держоргани була покладна функція підготовки статистичних 
даних кількості релігійних організацій, які діють в Україні. Необхідно відзначити, що у 
відповідних статистичних даних, які готує держорган у справах релігій, наводиться інформація ж  
про зареєстровані релігійні організації, так і про незареєстровані. Законодавчо в п. 4 сг. 8 Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» зазначається, що повідомлення державних 
органів про утворення релігійної громади не є обов'язковим Відтак релігійна громада, яка 
підпорядкована тому чи іншому релігійному центру, може діяти (здійснювати культово-обрядову 
практику) на законних правах (легітимно) без реєстрації.

В Україні на сьогодні реєстрація релігійних організацій за нотою закону перш за все 
передбачає реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій винятково з метою одержання 
останніми правоздатності юридичної особи, а не для легалізації своєї діяльності на території 
України (зазначимо, що при реєстрації статуту статус юридичної особи отримує окрема релігійна 
громада, а не релігійна організація в цілому).

Таким чином, релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і 
центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а 
також обєднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій.

Аналізуючи таблиці сгатданих названих Форм, можна виділити наступні особливості в 
структурі подачі інформації кількості релігійних організацій: по-перше, інформація подається за 
регіональним зрізом, а саме по двадцяти семи адміністративно-структурних одиницях 
територіального устрою країн; по-друге, в таблицях подається зведена інформація по всіх 
релігійних організаціях, що існують в Україні, станом на перше січня відповідного року; по-третє, 
в Формі №1 подається інформація відносно наступних струкіурних складових релігійних 
організацій: громад, монастирів (кількості в них послушників), місій, братств, духовних 
навчальних закладів (кількості в них слухачів), періодичних видань.

Необхідно зазначити, що в Формі №1 до 2003 р. державний орган у справах релігій 
надавав повний перелік усіх існуючих релігійних організацій в Україні, а з 2004 р. Держкомрелігій 
при підготовці даних статистичного звіту уніфікував перелік конфесіональної мережі країни
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Уніфікації безпосередньо зазнали кількісно небагаточисленні течії, які мають православне 
коріння, деякі протестантські (баптисти, євангелісти, пресвітеріани, лютерани і т.д), харизматичні, 
мусульманські, орієнталістські, язичницькі, незалежні, міжконфесійні і закордонні релігійні 
організації. Таким чином, структура статзвітів з 1991 по по 2003 рік є більш повного і 
інформативною. Можна констатувати, що, використовуючи дані існуючого з 2004 р., досить 
складно прослідкувати динаміку росту і змін релігійних меншин країни.

Подамо тут розгорнутий (враховуючи діючі на 1 січня 2010 р. релігійні організації, які 
об’єднані в пунктах «Інш і...» ) перелік релігійних організацій до статзвіту Держкомнацрепігій за 
2009 р.:

1. Українська Православна Церква Московського Патріархату; 2. Українська Православна 
Церква Київського Патріархату; 3. Українська Автокефальна Православна Церква; 4. Руська 
Православна старообрядницька Церква (Білокрининька згода); 5. Руська Православна 
старообрядницька Церква (безпопівська згода); 6. Релігійні організації Руської Православної 
Церкви Закордоном; 7. Релігійні організації Російської Ісгино-Православної Церкви; 8. Інші 
православні релігійні організації (Руська Древлєправославна Церква (Новозибківська згода), 
Українська Істинно-Православна незалежна громада, Незалежні православні громади, Німецька 
Готська православна громада, Релігійні громади апокаліпсичної православної Церкви, Релігійні 
громади інокентіївців, Релігійні громади церкви Преображенної Божої Матері (Богородична 
церква), Православна церква Божої Матері “Державна”, Релігійна громада української 
реформованої православної церкви, Харківсько-Полтавська єпархія (консисторія) УАПЦ 
(оновлена)); 9. Українська Греко-Католинька Церква; 10. Римсько-Католицька Церква; 11. 
Всеукраїнський союз об’єднань Євангельських Християн-аптистів; 12. Релігійні організації 
колишньої Ради церков Євангельських Християн-бапгистів; 13. Інші релігійні організації 
євангельських християн-бапгистів (Незалежні релігійні громади Євангельських християн- 
бапгистів, Релігійні об’єднання (асоціація) незалежних церков Євангельських християн-башистів; 
Братство Церков Євангельських Християн-бапгистів, Братство незалежних церков і місій ЄХБ 
України, Релігійні громади корейської баптистської Церкви, Релігійна громада Церкви «Нове 
Житія»); 14. Релігійні організації євангельських християн (Релігійні громади Євангельських 
християн, Духовне управління об’єднань церков Євангельських християн Чернівецької області, 
Асоціація місіонерських церков Євангельських християн в Україні, Собор незалежних 
Євангельських церков України, Духовне управління незалежних громад Євангельських християн 
України, Релігійний центр об’єднання Євангельських церков України, Громада Християн, 
Релігійна громада Християн євангелістів, Євангельська церква “Ковчег”, Духовне управління 
об’єднання Євангельських християн ‘Церква Христова Українй’ (діяльність поширюється на 
територію Донецької області); Духовний центр Євангельських християн Української 
християнської церкви “Асамблея Бога”; Духовне управління Євангельських християн 
Християнської реформатської церкви (територія діяльності поширюється на Одеську область); 15. 
Всеукраїнський союз церков Християн віри євангельської-п’ягидесятників; 16. Союз вільних 
церков Християн євангельської віри; 17. Церква євангельських християн в Дусі Апостолів в 
Україні; 18. Релігійні організації Союзу Церкви Божої України; 19. Релігійні організації Божої 
Церкви Християн віри євангельської в Україні (Релігійні організації Церкви Божої в пророцівах в 
Україні); 20. Український центр об’єднаної церкви християн віри євангельської; 21. Інші релігійні 
організації Християн віри євангельської (Незалежні релігійні громади Християн віри 
євангельської, Собор церков України Християн віри євангельської “Відкрита Біблія”, Об’єднання 
церков Християн сьомого суботнюю дня Церкви Божої, Духовне управління Християнських 
церков “Царство Боже в Україні”, Релігійна громада церкви “Скеля”, Релігійна громада Християн 
євангельської віри, Духовний центр об’єднання Християнських церков-п’ятидесятників України, 
Християнська церква; Релігійне управління Церков Християн євангельської віри “Партнери по
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жнивах”; Духовне управління Християн віри євангельської “Українська місіонерська церква”, 
Український духовний центр Християн віри євангельської “Вселенська християнська 
Апостольська Церква Сонця”, Духовний центр Християн віри Євангельської «Пробудження»); 
22. Церкви Повного Євангелія (Український релігійний центр Об’єднання незалежних помісних 
церков Повного Євангелія “Творці миру”, Чернігівське обласне управління Об’єднаної Церкви 
Повного Євангелія, Управління об’єднання незалежних (повноєвангельських) християнських 
церков ‘Хліб ж итлі’, Об’єднання Української церкви Повного Євангелія (діяльність 
поширюється на Чернівецької області); 23. Українська Християнська Євангельська Церква; 24. 
Релігійні організації Церкви Живого Бога; 25. Інші харизмашчні релігійні організації (Духовне 
управління церков Євангельських християн України, Релігійні громади харизмаличного 
напрямку, Духовне управління протестантської церкви України (Духовний центр “Нове 
Покоління” християнських церков України), Релігійні громади ‘Церква любові Христа”, 
Релігійний центр України християнської Євангельської церкви, Релігійний центр Євангельських 
церков, Незалежні громади та братство Євангельсько-християнських церков; Релігійний центр 
об’єднання християнських Євангельських церков України ‘‘Відродження”; Управління 
об’єднання християнський Євангельських церков Вінницької області, Центр об’єднання 
християнських Євангельських церков України (діяльсність поширюється на територію 
Житомирської області), Центр християнських Євангельських церков України “Перемога”, 
Духовне управління Євангельських християн Української християнської церкви “Нове 
покоління”, Центр об’єднання Християнських Євангельських церков України «Блага вістка»; 26. 
Українська уніонна конференція Церкви Адвентистів сьомого дня; 27. Церква Адвентистів 
сьомого дня реформаційного руху в Україні; 28. Релігійна організація ‘‘Релігійний центр Свідків 
ЄРови в Україні”; 29. Релігійні організації Церкви Христа; ЗО. Новоапостольська церква; 31. 
Церква Ісуса Христа Святих останніх днів; 32. Релігійні організації Пресвітеріанської Церкви 
(Асамблея (релігійне управління) християнської Пресвітеріанської Церкви України, Управління 
християнсько-пресвітеріанської церкви “Приумноження”); 33. Закарпатська реформатська церква; 
34. Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква; 35. Українська Лютеранська Церква; 36. Інші 
лютеранські церкви ( Релігійні громади Шведської Євангелічно-Лютеранської Церкви, Релігійні 
громади Чеської євангельської церкви, Українська євангельська лютеранська церква, Братня 
євангельсько-лютеранська церква, Синод (релігійний центр) євангелічних Лютеранських церков 
України); 37. Об’єднання іудейських релігійних організацій України; 38. Всеукраїнський конгрес 
іудейських релігійних організацій; 39. Об’єднання хасидів Хабад Любавич іудейських релігійних 
організацій України; 40. Релігійні організації прогресивного іудаїзму; 41. Інші іудейські релігійні 
організації; 42. Духовне управління мусульман України; 43. Незалежний духовний центр 
мусульман України; 44. Духовне управління мусульман Криму; 45. Незалежні релігійні 
організації мусульман (Релігійне управління незалежних мусульманських громад України 
“Київський муфтіяР’; Духовне управління мусульман України “Умма”); 46. Релігійні організації 
Товариства Свідомості Крішни; 47. Релігійні організації буддистів; 48. Інші релігійні організації 
орієнгапістського напрямку (Вайшнавська релігійна громада, Релігійні громади прихильників 
Шрі Чінмоя, Релігійні громади даосистів, Релігійна громада “Місія Чайгані”, Релігійні громада 
“Віра Світла”, Релігійна громада тантристів (Панчама Веда), Монастир релігійної течії 
Гух’ясамаджа, Релігійна громада руху Сант Мат (Сурат Шабд Йога), Релігійна громада руху 
Махаріші, Релігійна громада ведатиегів, Релігійні громади Всесвітню! чистої релігії (Сахаджа 
Йога), Релігійна громада Святого Духу, Релігійні громади “Наука Розуму”, Рух Дхарма Кальки); 
49. Релігійні організації Рідної української національної віри; 50. Інші релігійні організації 
язичників (Релігійний центр Священної Ради об’єднання синів і дочок України рідної української 
національної віри (Осіду Рунвіри), Релігійний духовний центр Селенкіян об’єднання синів і дочок 
рідної української національної віри (Осіду Рунвіри), Собор Рідної української віри, Незалежна
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громада Рідної віри, Релігійний центр об’єднання релігійних громад рідновірів України, 
Давньослов’янські релігійні громади, Релігійні громади українських язичників, Громада 
слов’янсько-ведичного руху “Хара-Хорс”; Релігійна громада українських язичників “Сіверяшї’, 
Автономна релігійна організація “Онуки Дажбожі”; Духовний центр ‘Родове вогнище” рідної 
православної віри); 51. Вірменська апостольська церква; 52. Релігійні організації караїмів; 53. Інші 
окремі, незалежні релігійні організації (Незалежна греко-католицька громада Іршавського району 
Закарпатської області, Релігійні громади духовних християн-молокан, Релігійні громади назарян, 
Місіонерський євангелізаційно-благодійний центр об’єднання християнських церков України 
“Слово Житія”, Незалежні громади АСД , Релігійний центр об’єднаних церков християн 
суботнюю дня Закарпатської області, Релігійні громади мегодиської церкви, Релігійні громади 
менонітів, Релігійні громади англіканської церкви (єпископальної), Релігійні громади “Армії 
Спасіння”, Собор незалежних християнських церков України “ЕХТЮС”, Окремі громади 
протестантського напрямку, Українська євангелічно-реформатська церква, Релігійні громади 
месіанського іудаїзму, Релігійні громади іудео-хрисгиян, Буковинська месіанська єпархія 
(управління) іудейсько-месіанського віросповідання (діє на території Чернівецької області); 
Релігійні громади вірменсько-католицької церкви, Релігійна громада кримчаків, Релігійні громади 
дослідників Святого Письма, Релігійні громади Церкви Нового Єрусалиму, Релігійні громади віри 
Багаї, Релігійна громада Зоресвітнього християнства -  вільної релігії “Гоолан”, Релігійні громади 
Святославної церкви, Церква Останнього заповіту, Вселенська церква Великого Білого братства 
(ЮСМАЛОС), Церква Єднання -  Асоціація Святого Духу за єднання Світового Християнства, 
Релігійна громада супутників Майстра Сія-Сіясвіт, Громада Церкви Нового християнства, 
Релігійна громада Саєнгології, Незалежна громада християн суботнюю дня ‘Церква християн 
імені Ісуса Христа”, Релігійні громади Української євангелюько-реформованої церкви, Індуїсти, 
Релігійна громада корейської методистської церкви, Нова церква); 54. Міжконфесійні релігійні 
організації (Львівське екуменічне християнське братство, Східне регіональне Біблійне 
Товариство, Південне регіональне Біблійне Товариство, Центральне регіональне Біблійне 
Товариство, Українське Біблійне Товариство, Всеукраїнське міжконфесійне релігійне 
християнсько-військове братство, Українська міжконфесійна християнська місія “Духовна та 
Благодійна опіка в місцях позбавлення волі”, Міжконфесійна духовна академія ‘Центр 
християнського лідерства”); 55. Закордонні релігійні організації (Іудейська місія “Хоаканім”при 
керівному центрі Міжнародної релігійної організації “Хоасканім” СІНА, Релігійна організація 
“Місія Бреславських хасидів Всесвітнюю центру Бреспав”).

Зазначимо, що Держорган у справах релігій дані про кількість релігійних організацій 
офіційно публікує в довідниках та наукових збірках, а також на своїй веб-сгорінці. Статдані 
Держкомнацрелігій за 2007, 2008, 2009 рр. розміщені на сайті громадської організації Інституту 
релігійної свободи (розділ «Аналітика»/підрозділ «Статистика».

Використовуючи статистичні дані Держкомнацрелігій, наведемо відомості загальної 
кількості (без конфесійної деталізації) релігійних організацій та динаміку їх росту в Україні на 
початок 2010 року. Станом на 1 січня 2010 року в Україні релігійна мережа представлена 55 
віросповідними напрямками, в межах яких діє 35184 релігійні організації (серед яких 33351 мають 
юридичний статус, а 1833 діють поза реєстрацією). Для порівняння, на 1 січня 1992 року 
(нагадаємо, що Україна проголосила свою незалежність в 1991 році) в Україні діяло 13217 
релігійних організацій. Як бачимо, за дев’ятнадцять років незалежності відбулося збільшення 
інститунійної структури релігійних напрямків та організацій більш ніж у 2,5 рази (у кількісному 
значені -  ш  21967 одиниці).

Таким чином, аналіз динаміки розвитку релігійного середовища за роки незалежності 
України свідчить про зростання усіх без винятку його складових. Наприклад, кількість 
організаційних структур релігійних організацій (які, в свою чергу, визначають рівень її
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інститутизації) зросла від 198 одиниць (або 1,5%) на початок 1992 р. до 1411 (або 4,0% ш  січень
2010 р.)

Можна констатувати, що за перші десять років незалежності абсолютна величина 
релігійної мережі зросла на 104,82% (станом на 1 січня 2002 року в Україні діяло 27072 релігійні 
організації), в останні дев’ять років (2001-2009 рр.) спостерігається приріст релігійних організацій 
на 29,9%. Отже, темп приросту релігійних організацій першого десятиліття незалежності України 
перевищує темп приросту останніх дев’яти років незалежності на 76,7%.

Виходячи із даних приросту релігійних організацій (наведених у лаб. №2), можна 
констатували, що в першому десятилітті незалежності України спостерігався більший темп 
зростання релігійних організацій, ніж в другому. Фактичні темпи зростання за 2005-2009 рр. в 
середньому становлять приблизно 4% щороку. Екстремум зростання припадає на 2005 рік і 
становить 6,74%, відповідно екстремум спаду на 2008 рік -  1,84%. Зазначимо, що за останній 
чотири роки простежується незначне зростання кількості релігійних організацій (у 2006 р. -  2,72 
%, у 2007 р. -  2,35%, у 2008 р. -1,84% , у 2009 р. -  2,08%), що показує відносно стабільний приріст 
загальної кількості, з чого слідує уповільнення темпу зростання релігійної мережі дежави. 
Констатоване уповільнення темпу зростання релігійної мережі можна пояснити насиченістю 
інституційного забезпечення релігійних організацій та релігійною самовизначенніспо населення.

Еіаведемо дані проведених у різні роки незалежності України соціологічних досліджень та 
опитувань стосовно релігійного самовизначення населення нашої держави. Наприклад, у
соціологічному опитуванні "Громадська думка про релігію і церкву в Україні", проведеному 
Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова у 2003 
році, зазначається, що: „Більшість (60 %) громадян України визнають себе віруючими” 
(Національна безпека і оборона. -  2003. - №3. - С. 32]. Дані результатів Європейського 
соціального дослідження за 2006 рік показують, що в Україні частка осіб, яка відносить себе до 
певної релігії чи віросповідання становить 74,7%.

За даними соціологічного опитування „Релігія та релігійність України”, проведеного 
Інститутом політики та Інститутом соціології НАН України в рамках участі України в 
Міжнародному соціальному проекті (ЕйР) у 2008 році, зазначено, що: „86,4% віднесли себе до 
того чи іншого релігійного віросповідання”[Паращевін М. Релігія та релігійність в Україні.- К , 
2009. -С. 17].

Дані вшценаведених соціологічних досліджень показують досить високий відсоток 
релігійного населення України: 2003 р. -  60%, 2006 р. -  74,7%, 2008 р. -  86,4%.

Повертаючись до статистики за 2009 рік, погрібно зазначити, що безпосередню у 
минулому році спостерігається зростання релігійних організацій на 619 одиниць, що становить 
1,96% приросту в порівнянні з минулим роком (в 2008 році спостерігалось зростання на 624 
одиниці, що, відповідно, становило 1,8% збільшення мережі).

На сьогодні в межах 35184 релігійних організацій діє 33773 релігійних громад (відповідно, 
31940 мають юридичний статус, 1833 діють поза реєстрацією), що на 690 одиниць більше, ніж в 
минулому році (на 683 з юридичним статусом та ш  7, відповідно, без нього). Зазначимо, що за 
останні десять років цей приріст у кількісному значені склав 11055 одиниць, або 48,7%. З них: від 
2000 по 2005 рр. -  6869 (30,2%), а від 2005 по 2010 рр. -4186 (14,6%). Порівняно з 1991 р , в 2009 
р. фіксуєшся приблизно 62,12% зростання (по закінченню першого року незалежності нашої 
держави діяло 12790 релігійних громад). Таким чином, бачимо, що за весь період незалежності 
України загальна кількість релігійних громад значно збільшилась. Можна констатувати, що в 
першому десятилітті незалежності України спостерігаєшся інтенсивне зростання кількості 
релігійних громад 3 2000 по 2010 рр. відбуваєшся уповільнення темпу зростання останніх. 
Зазначимо, що в рамках цього періоду з 2000 по 2005 рр. ще фіксувалась інтенсивність зросту, а з
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2005-2010 рр. спостерігається згасання темпів приросту останніх, хоча в кількісному значенні їх 
кількість стабільно зростає

В регіональному зрізі в 2009 ропі спостерігаєгься динаміка росту в усіх областях України 
без винятку, а також у мКиєві, м.Севастополі та в Автономній Республіці Крим. Лідером у 
кількості релігійних громад є Львівська область -  2821 одиниць, а найменше їх діє у 
Кіровоградській області -  637 та у м.Севастополі -  116. Найбільший приріст релігійних громад 
зафіксовано у Полтавській області -  55 одиниць, найменший: у мСевасгополі та Миколаївській 
області по 7 одиниць.

Розподіл релігійних організацій по регіонам1 України виглядає наступним чином. На 1 
січня 2010 р. перше місце за кількістю релігійних організацій посідає Північно-Центральний 
регіон, в жому діють 13017 релігійних організацій, кількість яких складає 37,0% від їх загальної 
кількості в Україні. На другому місці Західний регіон -  12126, або 34,5%; відповідно, третє місце 
посідає Південно-Східний регіон -  10041, або 28,5%. Зазначимо, що на 1 січня 2000 р., згідно 
регіонального розподілу, серед 23543 релігійних організацій перше місце посідав Західний регіон 
-  10067, або 42,8%, друге -  Північно-Центральний -  7946, або 33,7%, третє -  Південно-Східний -  
5530, або 23,5%.

Виходячи з вищенаведених даних, можна констатувати той факт, що за останні десять 
років (2000-2010 рр.) у Західному регіоні спостерігається більш уповільнений приріст релігійних 
організацій з 7946 до 13017 одиниць, а в Північно-Центральному та Південно-Східному він 
навпаки -  інтенсивніший, відповідно з 10067 до 12126 таз 5530 до 10041.

У порівнянні із минулим роком, збільшилась кількість священнослужителів на 624 
одиниці, що становить 30516 особи, в тому числі 795 іноземців. Таким чином, загальна 
забезпеченість релігійних організацій служителями культу на 1 січня 2010 року становить 90,3%.

У порівняні з минулим роком, кількість релігійних центрів зменшилась на одиницю; їх 
тепер нараховується 84: відповідно зареєстровано одиницю в Миколаївській області та знято з 
реєстрації 2 одиниці (змінено юридичну адресу на Миколаївську область) у Полтавській області 
(один з яких змінив юридичну адресу на Миколаївську область).

Кількість релігійних управлінь (єпархій, дієцезій) збільшилась ш  11 одиниць, а саме 
зареєстровано по одиниці у м.Києві, Тернопільській, Рівненській, Полтавській, Закарпатській, 
Дніпропетровській та Вінницькій областях, а також 2 одиниці зареєстровано і 2 знято з реєстрації 
відповідно у Хмельницькій та Одеській областях. їх  загальна кількість станом на 1 січня 2010 р. 
становить 266 одиниць. Наприклад, в 2000 р. їх фіксувалося 221, у 2005 р. -227.

На 7 одиниць, порівняно з минулим роком, зросла кількість монастирів (на 2 одиниці у 
м.Києві та Львівській області та ш  1 одиницю у Запорізькій, Івано-Франківській та Одеській 
областях); таким чином, на початок 2010 року діє 439 монастирів (кількість в них ченців та 
черниць зросла на 57 одиниць і складає 6742 особи). Необхідно зазначити, що, у порівняні із 2000 
р., їх кількість зросла найбільше. Зазначимо, що в 2000 р. діяло 250 монастирів, а в 2005 р. -  378. 
Отже, в період з 2000 по 2010 рр. по Україні спостерігається збільшення загальної кількості 
монастирів на 56,9%.

Також на 7 одиниць зросла кількість місій (на 4 одиниці у Львівській області, на 2 одиниці 
у Хмельницькій, по одиниці в Автономній Республіці Крим та Київській областях, а в 
Кіровоградській області одиницю знято з реєстрації) та ш  2 одиниці братств (по одиниці в

1 Під розподілом по регіонам в даній статті розуміється -  Західний, Північно-центральний та 
Піцденно-східний регіони. До Західного входять (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області), до Північно-центрального 
(Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, м. Київ, Кіровоградська, Полтавська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області) та до Південно східного (Донецька, Запорізька, 
АР Крим, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, м. Севастополь).
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Автономній Республіці Крим та у м.Києві). Таким чином, на початок 2010 року діють 347 місій та 
76 братств. Для прикладу у 2000 р. в Україні діяло 298 місій, 75 братства; у 2005 р., відповідно, 184 
та 49.

За 2009 рік спостерігається незначний приріст, на 3 одиниці, духовних навчальних 
закладів (це простежується у мКиєві); таким чином, всього діють 199 одиниць останіх 
Наприклад, у 2000 ропі їх діяло 121, а у 2005 р. -  173. Відповідно з 2000 по 2005 рр. їх приріст 
складає 42,9 %, а з 2005 по 2010 рр. -  15%. Як бачимо, за останні п’ять років спостерігається 
уповільнення темпів прирослу ДНЗ. Потрібно зазначити, що в ДНЗ водночас спослерігаєіься й 
зменшення кількості слухачів (на 1297 одиниць). Так, якщо в 2008 році їх кількість становила 
17549, то в 2009 ропі -  16252 особи. Відтак кількість слухачів зменшилася на 1297 осіб 
(характерно, що і в минулому році спостерігалось зменшення слухачів духовних навчальних 
закладів на 826).

Порівняно з минулим роком (в жому зафіксовано зменшення на 56 одиниць) 
спостерігається приріст недільних шкіл на 125 одиниць. Всього діє 12758 згаданих закладів. 
Єдино незмінною залишилась кількість періодичних видань та їх загальна кількісль: ж  і в 
минулому ропі, їх нараховується 377.

Вищенаведені статистичні денні дають уявлення про динаміку розвитку загальної 
кількості релігійних організацій та їхньої інслилуційної мережі в Україні за 2009 рік. Потрібно 
зазначити, що релігійна мережа нашої держави досить широко представлена яскравою палітрою 
релігійних течій, оскільки Україна -  поліконфесійна держава.

Дсржкомі іаі тре. ііі іі'і України впав жертвою адміпреформі і, хоч в законодавстві України 
передбачене обов’язкове існування спеціального державного органу для регулювання відносин 
Держава-Церква Його повноваження розподілилися між Державною реєстраційною службою 
і Майстерством культури. До речі, на посаду заступника міністра останнього призначено Ю. 
Богунького, який був главою Держкомнацрелігій Долею останнього органу Янукович 
«розважається» не першим. Таке вже було при Ющенку, який з часом відновив ідо структуру. 
Як пише і газеті «Дзеркало лижня» (№48) КГЦоткіна, «за всіх особливостей нього органу, він, 
ж  правило, відігравав роль демпфера в міжконфесійних конфліктах, а також між владою і 
церквами У тиші його коридорів глухне все -  від начальницького рокотання до істеричних 
голосів «воюючих» за сільський напівзруйнований храм В умовах наших недавніх вельми 
негарних міжконфесійних конфліктів -  це найкраще, що можна запропонували. Наші 
церковники ще зовсім недавно ремствували на Держкомнацрелігій у тому сенсі, що це, мовляв, 
«сталінський пережиток», а тепер, коли «пережитою ліквідували, захвилювалися Подеколи 
навіть запанікували. Бо за ним рішенням явно прозирає саме «російська модель», в якій навіть 
не йдеться про будь-яку «рівність релігій», в якій «державній церкві» справді не потрібні 
регулюючі органи, посередники між нею і владою. Тому що з владою вона на одній нозі. Іноді 
вош  і є владою. У нас тепер в пошані російські моделі. До того ж, Президент України і 
патріарх Московський мінно дружать. Портрет останнього висить у службовому кабінеті його. 
В Україні патріарху посередники не потрібні.

Керівник Інформаційного управління УПЦ КП єпископ Єнсгратій (Зоря) ліквідацію 
Держкомнацрелігій розцінив так: «В Україні особлива релігійна ситуація Між основними 
нашими конфесіями нехай не гострий, але все таки конфлікт є  Тому маємо особливу потребу у
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зваженій, професійно забезпеченій політиці в царині релігії. Більшість представників 
української влади знайомі з релігією на рівні, у кращому разі, катехізису. Вони, можливо, 
знають щось про православ’я і католицизм, але часто дуже мало про іслам, а тим т ч е  про 
численні нові релігійні течії. Крім того, державі потрібен професійний аналіз ситуації з погляду 
державного інтересу. Якщо чиновник сприймає будь-яке прохання з боку Церкви ледь не ж  
обов’язок, то ні до чого доброго це не призводить. Ми бачимо це зараз на живих прикладах... 
Чи не краще від самого початку продумати наслідки? Навіть віруюча людина повинна 
розуміти, що не всі церковні прохання продиктовані виключно церковними інтересами. Тому 
потрібна структура, яка професійно й критично оцінюватиме ситуацію, керуючись насамперед 
інтересами держави» (Дзеркало тижня. - №48).

Державний архів України повернув Єврейській громаді Києва 18 сувоїв Тори, які були 
конфісковані в неї в роки Радянського Союзу. Конфлікт щодо них тягнувся декілька років і 
кінець йому був поставлений лише після втручання Президента країни

Держдума Росії ухвалила законопроект про впорядкування окультних послуг і
ці їine.il,едва Введено повну заборону на рекламу чаклунства, шаманства, ворожбитства, 
цілительства, спіритизму, яснобачення, гадання, магії та інших шахрайських практик 
викачування грошей з легковірних громадян Рекламувати себе відтепер в Росії зможуть лише 
народні цілителі, які засвідчили свої здібності перед відповідною державною комісією.

В школах США забороняють співати різдв’япі пісні. Релігійні пісні виключені із програм 
святкових концертів. Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію щодо раніше 
прийнятого рішення суду про заборону на релігійну музику в школах. Згідно існуючої 
концепції в школі можуть заборонити будь-які зображення з релігійною симолікою Судова 
тяжба з приводу нього якихось інших рішень з них питань не приносить. Це є свідченням 
наявності в США свободи совісті, бо ж в школах вчаться дітия віруючих і невіруючих батьків, 
вихідці не лише з християнських, а й із мусульманських, іудейських та інших конфесій.

Для архієпископа Митрофана з Московсько-Православної Церкви українське 
законодавство, де говориться про відокремлення Церкви від держави, не існує. Він претендує 
на статус владики навіть позацерковної сфери Про це свідчить безпардонний митрофанівський 
лист до директора «Спецкомбінату ПКПО», що забезпечує поховання в Києві, Олексія 
Горового. Митрофан там просить надавати право УПЦ МП визначати, яких священиків можна 
допускай на столичні кладовища для відспівування померлих, а яких )навіть прізвища називає) 
ні. На мигрофанівській пропозиції Горовий написав: «До відома та використання в роботі». 
Виявляється, що до осіб «нон грата» владика відніс священиків насамперед УПЦ КП та 
УАПЦ А між тим владиці певне відомо, що Верховна Рада України не визнала т.зв. 
Харківський собор із-за того, що він відбувся всупереч наявному тоді і зареєстрованому 
державою Статуту УПЦ А відтак неканонічною є не УПЦ К Ц  а Московсько-Православна 
Церква України (Україна молода -  17 грудня). Постає питання: на якій підставі мене 
заставляють насильно на роль відеггівувача брати батюшку із Церкви закордонної юрисдикції, 
коли українці мають Церкву своєї Київської традиції, яку з 1686 року почала нищити Москва. 
Але повністю скоїти їй це не вдалося «Не вмирає душа наша, не вмирає воля».
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

ПРО ПЛАН ЗНИЩ ЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
Заява Патріарха Камського і всієїРуси-Украж і Філарета 

для засобів масової інформації

Напередодні святкових днів не хотілося б говориш про прикрі речі, але стрімкий 
розвиток подій та посилення тиску на Київський Патріархат примушують це робиш.

З відповідальністю заявляю -  в Україні є намагання реалізувати масштабі ній план з 
розвагу та знищення Київського Патріархату.

Цей план створений у Москві та запропонований Московським патріархом Кирилом і 
його підлеглими для реалізації в Україні. Головна роль у цьому плані відведена органам 
державної влади

Реалізація цього плану розпочалася ще під час підготовки до цьогорічного літнього 
візиту патріарха Кирила в Україну. Найближчий помічник патріарха, митрополит Іларіон 
(Алфєєв) навесні цр. відвідав ряд областей України, де перевіряв ситуацію та шукав тих, кого 
можна було би виманиш з Київського Патріархату. За його власним зізнанням, він намагався 
схилиш до зради покійного митрополита Львівського Андрія, але цей план провалився.

Щ е влітку цр. до Київської патріархії почали надходити перші повідомлення про те, що 
через чиновників на рівні району і нижче, а також через спонсорів громад на священиків 
та парафії починається тиск з метою змусиш  їх перейти в Московський Патріархат. За 
минулі місяці щ  робота лише посилилася -  в окремих єпархіях до 70% священиків пройшли 
через подібні «співбесіди».

Я к це не прикро говорити, але до всіх цих подій прямо причетні представники
органів місцевої влади, а одночасність і скоординованісгь дій свідчить про те, що вони мають 
підтримку і зі столичних кабінетів.

На Донеччині обласна адміністрація ш сне на сільську раду в с. Кам’янка 
Тельманівського району з метою змусиш  її передати старовинний храм Вознесіння 
Господнього у користування щойно створеної громади Московського Патріархату.

На Київщині о б л ает влада таємно, але терміново (за два тижні) ще у жовтні місяці 
зареєструвала за сфальсифікованими протоколами зміни до статутів трьох парафій Київського 
Патріархату -  в м. Макарів, в селах Ясногородка та Маковшце Макарівського району. Про те, 
що їхні громади вже два місяці, як в Московському Патріархаті, члени громад довідалися лише 
26 грудня. Як вже з’ясувалося, з тих, чиї підписи стоять під протоколом з Макарова, 
щонайменше троє чоловік про цей документ нічого не знають, що робить його недійсним. В 
Ясногородці також ні священик, ні парафіяни нічого не знали ані про «збори», ані про те, що їх 
вже переведено в Московський Патріархат.

У стані підготовки знаходилася і реєстрація змін до статуту парафії в с. Ріжки Лише 
вчасне виявлення парафіянами шахрайства з боку колишнюю настоятеля допомогло зупиниш 
процес реєстрації змін, адже вся парафія одноголосно проти того, щоби переходиш в 
Московський Патріархат. Зараз колишній настоятель та невідомі особи погрожують по 
телефону парафіянам і новопризначеному священику розправою за їхню вірність рідній Церкві.

Широкого розголосу набула також ситуація зі столичними кладовшщми.
У всіх цих випадках ми бачимо, що представники влади швидко, злагоджено і 

оперативно діють на користь Московського Патріархату, а коли йдеться про захист 
інтересів Київського Патріархату, ми чуємо про «вивчення, розгляд», тощо -  затягується час та 
шукаються відмовки
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Зараз не можна сказати, коли і де виникне наступний конфлікт. Але якщо реалізація 
московського плану не припиниться -  конфлікти будуть виникати й надалі.

Через адміністративні та податкові важелі триватиме тиск на спонсорів, які 
допомагають парафіям Київського Патріархату.

Будуть шукати нестійких і зрадників з числа духовенства Київського Патріархату, 
пропонуватимуть їм гроші та іншу допомогу -  діятимуть так, як синедріон шукав зрадників 
серед учеників Христа, щоби схопити Його таємно.

Після візиту на інавгурацію Президента В. Януковича патріарх Кирил заявив, що «мода 
на розкол проходить, розкольники повертатимуться в канонічну Церкву». За час, що минув, 
про московські сили змогли знайти в Київському Патріархаті лише кілька зрадників. 
Тому їм треба до чергового літню ю  візиту назбирати якнайбільше підтверджень слів Кирила -  
для цього і задіяний весь московський церковний і політичний вплив на українську владу.

Переконаний -  подальша реалізація московського плану загрожує українському 
суспільству сильним збуренням. М и ж бажаємо українському народу миру та злагоди Проте 
досі на всі наші звернення до влади ми не чуємо нічого, окрім заочних запевнень про 
«рівне ставлення до всіх конфесій», яке на практиці обертається всебічним сприянням 
Московському Патріархату та тиском на Київський Патріархат.

Раніше руками влади Москва вже намагалася знищити Київський Патріархат. 
Кульмінацією цього стали події «кривавого вівторка» 18 липня 1995 р. -  побиття міліцією на 
Софійському майдані процесії з тілом спочилого Патріарха Володимира (Романюка). Наша 
Церква пройшла це випробування і лише зміцніла після нього, бо навколо неї згуртувалися всі 
патріотичні сили Не хотілося б, щоби нинішня влада, як влада тодішня, зрозуміла помилковість 
своїх дій щодо Київського Патріархату лише після того, як станеться щось, подібне до 
«кривавого вівторка».

Ми не боїмося нових гонінь на Київський Патріархат -  слабкі та невірні можуть від 
нас відпасти, але, як і під час всяких гонінь, дух і с и н  віри правдивих синів та дочок Церкви 
лише зміцниться. Проте ми не хочемо, щоби через нав’язані ззовні плани руйнувалася наша 
держава.

Закликаю всіх парафіян бути пильними -  не допускати, щоби без вашої волі та 
відома приймалися зміни та доповнення до парафіяльних статутів, якими вашу парафію 
можуть перевести в Московський Патріархат.

Закликаю суспільство та міжнародну громадськість звернути увагу на порушення 
прав віруючих Київського Патріархату та на посилення тиску на нашу Церкву. Ваш голос має 
піднятися на захист правди!

Закликаю журналістів слідкувати за подіями у релігійному ж и л і та висвітлювати їх 
правдиво і об’єктивно.

І наполегливо закликаю владу і особисто Главу держави -  час розпочати справжній і 
плідний діалог. Інакше Україна ризикує повернутися до силової міжконфесійної боротьби 
початку 90-х років.

Сподіваюся, що у новому, 2011 ропі стануться зміни на краще.
Вітаю всіх з наступаючим Різдвом Христовим, яке вселяє в нас впевненість у тому, що 

добро і правда завжди переможуть зло! Закликаю на весь український народ Боже 
благословення!

ФШАРЕТ,
Псщ)іархКшеський і всієї Руси-Украіни 

ЗО грудня 2010р.
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Архиепископ Игорь(Исиченко)

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ УКРАИНЫ  2010 ГОДА

Архиепископ Игорь: «Кардинальные изменения в политической жизни Украины 2010 
года освободили Церковь от двусмысленности в отношениях с посткоммунистической властью. 
Украинская Православная Церковь Московского патриархата открыто получила политические 
и очень существенные материальные преференции и, вместе с тем, заняла положение 
единственной господствующей конфессии. Эго накладывает на неё весьма конкретную ответ
ственность за государственную политику, вызывающую всё большее общественное сопротив
ление. Доминирование в доктрине УПЦ М П русских национальных ценностей отныне уже не 
скрывается за псевдошгриотической риторикой Традиционные украинские Церкви -  Укра
инская Автокефальная Православная Церковь, Украинская Православная Церковь Киевского 
патриархата, Украинская Греко-Католическая Церковь -  оказались "равноудалёнными" от пра
вящих элит, что может оказаться очень полезным для оздоровления их духовной жизни и фор
мирования нового типа взаимоотношений между ними

Перед православными Церквами в Украине открывается перспектива возврата к инте
грационным процессам под омофором Константинопольской Церкви-Матери и при активном 
взаимодействии зарубежных православных украинских епархий. В этой перспективе чрезвы
чайно важным и ценным стало избрание и интронизация на кафедру митрополита Виннипега и 
всея Канады достаточно молодого, энергичного, бережно относящегося к своей згнокшфессио- 
нальной идентичности владыки Ю рия (Калишука). Для православной Украины опыт канад
ской диаспоры в сохранении церковной традиции ничуть не менее значим, чем для Русской 
Православной Церкви межвоенный "русский Париж". И  наметившиеся в последние десятиле
тия тревожные процессы ассимиляции Украинской Православной Церкви в Канаде в полиэт
нической православной общине Северной Америки, а тем более непрекрашдютциеся попытки 
поставить её в определённую зависимость -  обрядовую, богословскую, культурную -  от М о
сковского патриархата, болезненно отражались на ситуации в украинской православной общи
не и вне Канады В связи с этим исключительно важным знаком новой церковной доктрины 
Украинской Православной Церкви в Канаде оказалось уже первое пастырское послание митро
полита Юрия, ставшее реакцией на попытку использовать пребывание в Канаде мощей равно
апостольного князя Владимира для пророссийской политической пропаганды. Эту пропаганду 
автор назвал "абсурдной попыткой воссоздания старой российской имперлш через целенаправ
ленное и последовательное распространение бредовой идеологии самообмана — "Русский мир", 
напомнив о неканоничносги пребывания Киевской митрополии под юрисдикцией Московского 
Патриарха

УПЦ МП в своем стремлении использовать политические преференции, к сожалению, 
избегает диалога, в котором бы другие православные юрисдикции выступали равноправными 
партнёрами. Наоборот: прошлой осенью УПЦ МП заняла в Киеве на Теремках храм, строив
шийся несколько лег нашей старейшей общиной в столице. Характерно, что и настоятелем, и 
вторым священником этого храма стали лица, формировавшие в последнее время свой имидж 
как "украинофилы".

Часть Украинской Автокефальной Православной Церкви (и достаточно большая часть) 
никак не может расстаться с видением себя как самостоятельной, вновь созданной в Украине и 
не зависящей от центра в диаспоре конфессиональной структуры С преодолением этих иллю
зий откроется и перспектива возврата более чем трёхсот приходов этой Церкви к нормальной 
канонической жизни.
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Среди печали, тревог и разочарований постиндустриального мира, а особенно на нашем 
маргинальном его клочке, на руинах великой иллюзии "коммунистического завтра", миссия 
Церкви исключительно важна. Церковь призвана помочь нашим народам освободиться от вяз
кой паутины мифов, вернуться в реальный мир. Крах идеологии бегства в прошлое, с которой 
пришли к власти нынешние восточноевропейские режимы, особенно болезнен на фоне гло
бального экономического кризиса, от которого страдают и наши государства. Церковь же, осо
знавая ответственность своей апостольской миссии, должна быть готова отстаивать евангель
ские ценности, оставаться со своей паствой в дни испытаний, мужественно защищать паству от 
насилия и несправедливости. Следующий год у нас в Украине Судет; судя по всему, неспокой
ным. И  призвание Церкви -  оставаться среди мирских конфликтов нерушимой скалой, стоя на 
которой, христианин способен победить житейские бури».

Интервью для "Портапа-СгесЬИи"взял Вп. Ойвин

Любомир ГУЗАР,
Предстоятель Української Греко-Кататщької Церкви

УКРАЇНА ЯК «ЕКУМЕНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ»

Насамперед хотів би зробити пропозицію, щоб такі зустрічі відбувались доволі часто, 
але також з обмеженою тематикою, щоб можна було сконцентруватись на певних питаннях. 
Пан Ю рій Богуцький почав свою доповідь, свою презентацію, цитуючи великого, славного 
грецького філософа Сократа: «Знаю, що нічого не знаю ...». Але, я так думаю, що він доказав, 
що так, як і Сократ; він дуже багато знає. Дав нам вступ і, так би сказати, розвинув перед нами 
широку тематику, яку ми хочемо за один раз розв’язати. Я  хотів би тільки до того, що сказав пан 
Богуцький, зробити невеличку згувагу: було згадане, що є два напрацьовані законопроекти Але 
мені здається, що нам треба бути свідомими, що також і Державний комітет разом із пред
ставниками Всеукраїнської Ради Церков витралювали Концепцію відносин держави і Церков. 
Хтось би запитав: «Навіщо це?» Мені здається, що без цього годі нам іти вперед. Наша держава 
дуже молода -  20 років. Перед тими 20 роками держава була зовсім іншою, іншим було ставлен
ня до Церков. А  з іншого боку, також і Церкви мали інше наставлення до того режиму, який тоді 
панував. Якщо ми хочемо справді наладнати відносини держави і Церков, нам треба робити це 
не на підставі минулого, давноминулого, але на підставі певної вигранюваної Концепції, яка 
буде нормувати всі законодавства і всі акції з обох сторін: і держави, і Церков. Без нцого, мені 
здається, будь-які закони £удуть завжди дефективними Тому така Концепція в принципі вже є 
вигранювана. Мені здається, що Верховна Рада повинна це дуже серйозно взяти під увагу, 
прийняти таку Концепщю і вже на її підставі йти крок за кроком дальше, щоби врегулювати 
законодавчо, практично ні відносини. Це була б дуже важлива справа

Згадували про рівне ставлення до всіх Церков і релігійних організацій в Україні. На 
жаль, бачимо, що під цим оглядом є певні недотягнення, є певні ставлення нерівності. І мені 
здається, що на це треба конечно звернути увагу і з боку Церков, але ще важливіше -  з боку 
влади.
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Дуже важливо говориш про повернення майна, про так звану ресшіуцію. Говоримо про 
храми, культові будівлі, але мені здається, що це дуже коротка відповідь, бо у Церков забрали 
набагато більше. Сьогодні маємо труднощі, тому що ми не маємо тих фінансових засобів, які ми 
шлись мали і які у нас насильно забрали Держава мусить подумати про те, щоби це також від
дати Я  не кажу, що це потрібно віддавати впродовж наступного року. В Італії з часу утворення 
Італійської республіки аж до порозуміння, яке настало між Церквою і тоді ще урядом Муссоліні, 
забрало 60 років. Так що це не легка проблема і ми не очікуємо летких, швидких розв’язок, але 
очікуємо розв’язання.

Я  хотів би сказати кілька слів щодо відносин між різними конфесіями, Церквами, релі
гійними організаціями у нашій країні. Вже майже 10 років тому Іван Павло П, відвідуючи Украї
ну, назвав нас «екуменічною лабораторією». В нас діються певні речі, які не діються в інших 
державах. Наприклад, існування Всеукраїнської Ради Церков чи інших подібних організацій. В 
нас це вже є понад 10 років. Як мене поінформували, у Франції лише на минулому тижні щось 
подібне змогли організувати Отже, ми маємо, так би мовити, певні думки, певні способи, над 
якими нам треба добре попрацювати Вони дають нам велику надію, бо є люди із Всеукраї
нської Ради Церков, які готові співпрацювати з державою, щоб випрацьовувати наші відносини 
і творити щось справді гарне.

Щ е хотів би сказати дещо щодо нашого законодавства. Виходить, що в Україні Церков 
немає, в Україні є громади і управління. М и говоримо про Церкви, які, згідно із законом, не 
існують, тому потрібно було б подбати про те, щоби Церква могла взяти повну відповідальність 
за те, що вона робить, або держава, відповідно, за те, що вона робить для Церкви

Щ е один момент було згадано: про Баламанд і про тих нешдсливих греко-католиків, 
уніатів, які у всьому винні. Якби їх не було, то був би у світі «святий мир». Але, як ви знаєте, 
вони винні у тому, що Папа і Патріарх Московський не можуть зійтися. Вони винні й у багатьох 
інших речах. Одним словом, великі замішання у цілому світі.

Я  хотів би зробити два спостереження. Прошу сказати мені, що таке є «уніаіизм», бо я 
не знаю. А  ф уга річ -  прошу доказати вину греко-католиків. Що ми зробили і кому ми робимо 
якусь кривду? Прошу доказати документально, навіть через суд, якщо того хочете.

Щ е одна дуже важлива річ була згадана: про відносини між Кшолинцюю і Правосла
вними Церквами Дозвольте мені зробити таке трохи драматичне ствердження: я чомусь пі
дозрюю, що ми замало хочемо справжньої єдності. Якби ми дуже хотіли єдності, то б ми її вже 
мали. Щ ось ми трошки заслабо жнемо. М и не готові пожертвувати дуже багато заради того, 
щоби справді між християнами була справжня єдність. І то із всіх сторін І я нікого не виключаю. 
М и всі християни замало цього хочемо. Але я би сказав ще про одне таке невеличке спо
стереження. Є міжцерювна комісія, де є католики і всі Православні Церкви, які вже десь від 70-х 
років працюють, з перервами, але все таки повертаються до спільного столу. Це дуже добре, але 
це є на рівні богословів і єпископів. Мені здається, що нашим головним завданням сьогодні —  
всіх нас, будь то католики, православні чи протестанти, всіх християн— пробудити в народі ба
жання щирої єдності, навчиш людей респекіувати один одного, служиш один одному на рівні 
народу.

М и маємо і прикрі досвіди. Візьмімо хоча б Флорентійську унію. Єпископи домовились. 
Ну і що далі? Нічого з того не було. Це може повторишся знову. Те, що владики, богослови 
зійдуться і підпишуть кілька документів -  це не зробить великої різнищ. Різниця є в тому, що 
народ повинен хотіти, прагнути А  ми мусимо народ до нцого виховати.

Щ е одне невеличке зтуваження. Бачите, ми ті нешдсливі греко-католики на кордоні між 
двома великими культурами: візантійською і латинською, між римським католинцзмом і тим 
конфесійним православ’ям, бо ми себе бачимо як православні в єдності з Римською
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Апостольською столицею. Я  хочу вас запевнити, що ми робимо конкретні заходи в Римі, щоби 
представити позицію східних християн. Три тижні тому відбулося пленарне засідання Папської 
Ради для з’єднання християн, головою якої колись був кардинал Каспер, а тепер є кардинал Кох. 
Я  був присутній на нцому засіданні і був одним із представників Східної Церкви, які говорили 
про ті проблеми, які справді перешкоджають нам, щоби оті всі богословські труднощі не були 
справді труднощами. Одним словом, хочу вас запевнити, що те, що можемо —  робимо. І якщо 
можете, будь ласка, підтримайте нас своїми молитвами Дуже дякую за увагу!

(Запис Ш Би)

ЗРОБИМО ЗДОБУТКИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОІ НАУКИ ПУБ ЛІЧНИМИ

Хочу висловити припущення, що наука має служити не лише авторам (задля здачі 
планових завдань і т.п ), але й суспільству. На жаль, наші друковані релігієзнавчі видання у 
своєму поширенні часто обмежуються колом тих, хто є їх авторами або ще викладачами і 
студентами релігієзнавчих спеціалізацій університетів. Постійно зростаюча сучасна мережа 
"інтернегозалежних" читачів у більшості своїй навіть не підозрює сам факт існування таких 
видань. Гадаю, що це є неправильним і таким, що потребує зміни

Портал РІСУ вже десятий рік працює для того, щоб показати світу та українцям, що 
релігійне життя в Україні є, що воно неординарне, що воно цікаве, що воно багате на якісну 
аналітичну і наукову думку. Хочу, як його директор, зазначити, що знайти хороших авторів та 
експертів нам подеколи дуже важко. І не тому, що їх немає, а в першу чергу тому, що наші 
науковці не звикли бути публічними, подеколи не вірять в те, що їх наукова праля комусь 
може бути щкавою. Я  особисто думаю, що певна доля правди у цьому все ж є, але у більшості 
випадків дослідники релігійних феноменів просто поховалися у своїх тукових хуторах і не 
знають яким чином вони можуть бути корисними нашому суспільству. Бо хай кине в мене 
камінь той, хто вважає, що наше суспільство релігієзнавчо супер-освічене, що в нас немає 
проблем з релігійною освітою і релігійною свободою, що в мас-медіа ніхто не цікавиться 
релігійною тематикою. Ш ановні науковщ-релігієзнавні, не ховайте ваші таланти лише в 
малотиражні друковані видання, пропонуйте їх игЬі еї огЬі. РІСУ Вам може у цьому допомогти. 
Зрештою, як кажуть класики української релігійної публіцистики (не буду називати їх ініціали, 
бо їх і так всі знають), що якщо про щось релігійне в Україні не пишуть на РІСУ, значить це 
нікому не потрібне і нікого не щкавить.

Відтак, наразі прийом науково-популярних статей є безкоштовним (на відміну від 
багатьох друкованих видань -  це ще одна наша перевага). Залежно від тематики просимо 
надсилати ваші шедеври з ілюстраціями на такі адреси: ukr@ risaoig.ua— для релігієзнавчих та 
злободенно-аналітичних, uatheology@gmail.com— для богословських і релігійної філософії.

Зробімо видруком Ваших прань світ більш освіченим, а тому кращим!

ТарасАнтошевський (www.RISU.org.ua)

http://www.RISU.org.ua
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ПРОБЛЕМИ РЕЛІПЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ

О.Недавня, шнд.філос.наук

ОС ОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛВАЦІЙНОЇ ПРИРОДИ УКРАЇНИ

Поняття культурно-нивілізаційної природи того чи іншого народу поки що не має усталених 
в науковому обігу визначень. В тематично дотичних дослідженнях, де фактично така природа 
розглядаєшся, йдеться про фундаментальні основи питомих, характерних рис світосприйняття, 
світо- і саморозуміння, способу думання та від повід ної культуротворчій діяльності.

Релігієзнавчий контекст вивчення даної проблематики передбачає аналіз впливу релігійно- 
духовних факторів на формування, трансформації та реалізацію культурно-нивілізаційної природи 
України (зокрема й посередництвом різних церковних інституцій та відповідних традицій), а також 
аналіз взаємовпливів них та інших факторів на названі процеси При тому спід мати на увазі:

1. Формування культурно-ццвілізаційної природи України не є історично здійсненим та 
остаточно завершеним процесом: доформовування, еволюція, трансформації цієї природи 
від бувається постійно, через участь всіх його чинників.

2. Відповідний вплив релігійно-духовних факторів взагалі й Церков зокрема відбувається не 
лише прямо, але й опосередковано: історичний вплив релігійно й конфесійно обумовлених 
світоглядних установок продовжуєшся внаслідок їх «вмонтованості» в культурне передання, а тому 
проявляєшся в особливостях світо- та самосприйняпя, думання і діяльності навіть невіруючих

3. Відтак, відповідальність за співучасть ж  у трансформаціях та реалізації культурно- 
нивілізаційної природи народу, так і у підтримці та розвитку тих чи інших культуротворчих 
духовних традицій та конфесійних підходів мають усвідомлювати та нести всі учасники даних 
процесів.

Отже, в релігієзнавчому дослідженні культурно-ццвілізаційної природи України важливо 
з’ясувати не лише історичний внесок духовного, релігійно-церковного фактору у її формування, але 
й сучасний вплив Церков та, ширше, всього комплексу духовних чинників та процесів на те, ж  
втілюються та розвиваються культурно-нивілізаційні риси українців.

Базові обумовпення культурно-нивілізаційної природи тих чи інших народів зводяться, на 
думку багатьох наукових авторитетів, переважно до природних умов проживання та 
іеополітичного оточення, або ж впливу сусідніх народів (чи експансіонерів). Діючи протягом 
тривалого часу визрівання етносу, ці основні два фактори формували ж  психофізіологічні 
особливості народів, так і характерні світоглядні риси, певні типи господарювання, організації 
суспільства й керування ним, культури і духовності, а відтак -  і певні культурно-нивілізаційні типи 
Відповідно, такі особливості визначали й релігійний та конфесійний розвиток, стосунки світської й 
духовної влади, організацію та специфіку функціонування релігійно-церковних інституцій тощо.

У свою чергу, останні також ставали культуротворчими чинниками, що спершу формували, 
видозмінювали, а згодом -  відтворювали, зберігали та підгримували культурно-цивілізаційний 
«код», ментальну матрицю, виступаючи на різних етапах ж  революційні, ферментуючі чи 
консервативно-легітимізуючі структурами суспільства, що забезпечують продовження традицій.

Проте церковні інституції, будучи частиною суспільства, під впливом різних внутрішніх та 
зовнішніх чинників періодично переживали кризові часи, коли не справлялися зі своїми 
завданнями, й тоді трансформувалися, замінювалися іншими, а то й зникали разом із цілими 
народами Найбільш відповідні культурно-нивілізаційній природі народу, серед ж ош  діяли, 
церковні інституції були спроможні тривалий час сприяти стабільному, порівняно успішному 
нивілізаційному поступу спільноти. Втім, ж  це очевидно на прикладі «Старої» Європи, тривалі
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періоди відносної стабільності та бурхливого розвитку змінювалися кризовими періодами, що 
супроводжувалося витворенням «паралетьних», часом досить відмінних шляхів трансформації 
культурно-нивілізаційної природи, за тією чи іншою участю релігійно-церковних факторів.

Україна, ж  частина Європи, сповш від чула й відчуває це на собі. Вона є учасником, з одного 
боку, загальноєвропейських процесів, починаючи з формування основних характеристик 
культурно-нивілізаційної природи, питомих всім європейським народам, а з іншого боку -  в силу 
своєї географічної (Захід -  Схід, Європа -  Азія) та геополітичної межовості має низку особливостей 
свого варіанту культурно-ццвілізаційної природи, що є водночас джерелом її проблем та її 
потенційним багатством.

До питомих основ культурно-ццвілізацщної природи українців, спільних для всіх 
європейських народів, можна віднести переважання волелюбної, демократичної вдачі, 
жипєлюбнісгь та практицизм, творчість. Українська чуттєвість, щедрість та гостинність 
обумовлюєшся багатим підсонням, а українська відкритість, толерантність і терплячість є радше 
наслідками географічного та геополітичнош близького прикордоння Всі ці особливості відбилися й 
на духовності та релігійності народу (індивідуалістичній і водночас цінуючій соборність, 
кордоцентричній, з відсутністю фанатизму та з акєіологічними акцентами на етичності, з 
«одомашненням», «онародненням» Бога та святих). Однак варю враховувати той факт, що, поруч 
спільних дня різних українських теренів макрогеографічних та геополітичних умов, діяли -  і то по- 
різному -  й місцеві, відмінні.

Науковці звертали увагу на формування інваріантності культурно-нивілізаційної природи 
українців залежно від кліматично-географічної локалізації та геополітичних обставин, а також і на 
певні особливості трансформації цієї природи під впливом різних соціальних умов. В першому 
випадку йдеться про українців рівнинної та гірсько-підгірської України останнім, в силу 
вимогливішого й менш передбачливого підсоння більше притаманна зібраність та 
дисциплінованість, а тісніші контакти з іншими європейськими народами посилили 
загальноєвропейські риси В другому випадку йдеться про різні соціальні верстви селян та міщан, 
майстрових та крамарів, військових та шляхту тощо, чиї, досить різні, умови життя та заняш 
впливали на інваріантну еволюцію та вияви української культурно-цивілізаційної природи

Її трансформація під впливом складної вітчизняної політичної та релігійно-церковної історії 
додала такі придбані особливості, ж  деякий мазохізм та ірраціональність. «Селянські» риси, в силу 
простого зменшення інших верств народу, були посилили своє домінування (а нині - ілімінуються). 
Демократизм і соборність почасти перероджувалися в анархізм та «гетьманство», індивідуалізм -  у 
атомізованість, чуттєвість -  в утопічну мрійливість, терпимість -  у покірність та конформізм, а 
відкритість -  у всадність та податливість. Такі не надто привабливі зміни були вимушеною 
реакцією на жорсткі умови на межі самозбереження народу, яка, однак, дозволяла накопичити 
відпорний потенціал. Він проявився у XX столітті, яскраво демонструючи незмінність базових 
культурно-нивілізаційних характеристик українців ж  волелюбного європейського народу, котрий 
не бажає розчинитися в євразійському світі.

Названі видозміни культурно-цивілізаційної природи не однаковою мірою стосувалися 
віруючих різних Церков. Проте спід мати на увазі, що посилення різновекторності розвитку 
українців, в тому числі й духовного, відбувалося тоді, коли вони опинилися у складі різних 
державних утворень, вже маючи різні конфесійні форми реалізації своєї духовної вдачі. Однак не 
варто й перебільшувати названі відмінності, які присутні й у ш ш  час: спільного в усіх українців все 
ж більше, ніж відмінного (що, між іншим, характерно для різних європейських народів). Культурно- 
цивілізаційна природа українців -  європейська, а її певш межовість та доповнення оригінальними 
рисами потенційно можуть бути використані ш  благо: українці здатні зрозуміти, а тому й 
співпрацювати з народами різних культурно-нивілізаційних типів. Використання таких переваг,
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втім, може відбуватися лише за умови послідовної розбудови України на питомому -  
європейському -культурно-иивілізаційному фундаменті.

R  К/шмов, докт. філею, наук

ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ТОЛЕРАНТИЗАЦЙ 
МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН

Аналіз релігійної ситуації і міжконфесійних відносин в країнах дальнюю й ближнюю 
зарубіжжя засвідчують, що проблема толерашизанії зазначених відносин набута на сьогодні 
глобального характеру і актуалізована цілою низкою причин, відображаючи серйозну стурбованість 
не лише релігійних, а людських спільнот в цілому масштабами таких процесів та їх пт иш рант - 
ним  характером (ескалація нетерпимості, агресивності та розбраіу, активізація і масштабність те
роризму, екстремізм тощо). При цьому релігія стає тим чинником, яким часто намагаються ви
правдати масштабні акти насильства по всьому світу, втручання одних держав у справи інших, обме - 
ження прав і свобод одних релігійних груп іншими. Проте відсутні підстави зводити сюгоднінтні 
вияви неголераншості до дії лише релігійного чинника, хоч залишаєшся фактом те, що релігійні га
сла досить широко використовуються в різноманітних і масштабних виявах нетерпимості, а означе
ний чинник так чи інакше присутній у більшості низки резонансних актівіЬсщо узагальнювати 
основні позиції релігійних організацій, груп і їхніх адептів (світських і релігійних) щодо нинішнього 
ставлення до толерантності, толерашизанії у міжконфесійних відносинах, то їх умовно можна 
звести, на нашу думку, до трьох

1. Толерантність, терпимість взагалі не властиві людині ж  homo sapiens, релігії за 
визначенням скоріше нагнітають напругу між людьми, релігійними групами Авраамітичні релігії 
пройняті установками на нетерпимість і закликами до знищення невірних

2. Толерантність, реалізація її принципів -  важливий шлях мінімізації, обмеження чи подола
ння міжконфесійної, міжцерковної напруги, утвердження терпимості, взаємоповаги ж  між віро
сповідними спільнотам, так і власне віруючими, що не передбачає відмови від власних переконань. 
На такому розумінні толерантності базуються міжнародні документи ООН, ЮНЕСКО, офіційні 
документи Європейського співтовариства, Парламентської асамблеї Ради Єйропи та ін., офіційні 
позиції багатьох церков, релігійних організацій, практична позиція більшості релігійних спільнот

3. Толерантність -  це «шкідливий західний винахід), що веде до «морального нігілізму)), 
суперечиш «традиційним цінностям» і є своєрідним «троянським конем» для проникнення в країни 
традиційних православних цінностей руйнівних «західних ідей», «американського способу життя» і 
тп

Існують й інші більш чи менш поширені тлумачення цього поняття, зміст, характер і 
поширеність яких значною мірою залежать від конкретних соціальних та духовно-ідеологічних 
умов. За результатами соціологічного дослідження Інституту соціології НАН України майже 73% 
респондентів налаштовані на очікування в найближчі 10 років у суспільстві жорстких конфліктів, 
що будуть ускладнювати їх життя; 69,6% сумніваються або вважають маловірогідним, що 
суспільство стане більш людяним і м’якішим [Українське суспільство. 1992-2009. Соціологічний 
моніторинг. -К .,2009. -С . 492].

Сучасне тлумачення поняття толерантності у відносинах між конфесіями в умовах плюралі
зму, різноманіття культур представляє толерантність міжконфесійних відносин ж  сукупність 
принципів співіснування віруючих, релігійних громад і об’єднань у поліконфесійному, плюралісти
чному і демократичному суспільстві, що є на сьогодні імперативною умовою компромісного, 
неконфлікшого співжиття конфесій та віруючих Таке розуміння толерантності передбачає повагу і
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сприйняття існуючого розмаїття релігій, конфесій, віросповідань ж  різноманітних форм самовира
ження та самовиявлення людини, гідних існування; визнання за іншими спільнотами можливості 
малі відмінну позицію, переконання, судження, поділяючи або не поділяючи їх; визнання не лише за 
своєю конфесією, а й за всіма іншими права на свободу совісті, зокрема, релігійну свободу, на 
правову рівноправність і рівність можливостей для всіх конфесій, віросповідань та окремих людей 
таін.;

Похідне поняття від терміну «толерантність» -  толераніизанія, тцо з’явилося порівняно 
недавно, включає в себе, по-перше, мету досягнення толерантних, тобто терпимих, 
взаємоповажливих, рівноправних відносин, відносин взаємного компромісу, визнання за іншими 
основних прав і свобод, незважаючи на відмінну позицію; по-друге, цілеспрямовану діяльність 
щодо забезпечення процесу утвердження толерантних відносин між церквами, релігійними 
організаціями, групами і окремими віруючими різних конфесій.

Толерангизапії міжконфесійних відносин, їхнє обтрушування, а тим більше практична реалі
зація, пов’язані з цілою низкою проблем В умовах України такими проблемами, зокрема, є

1. Суперечність між нагальністю потреби здійснення курсу толерангизапії міжконфесійних 
відносин і фундаментальним концептуальним твердженням практично кожної релігії про власну ві
росповідну доктрину ж  єдино істинну, що вивищує дане віросповідання над всіма іншими Ця 
претензія на монополізм володіння істиною може бути об’явленою чи латентною, але вона завжди 
присутня і є однією з головних тез у практичній місіонерській роботі серед неофітів чи віруючих 
інших конфесій. Міцно об’єднуючи одновірців всередині релігійних об’єднань або громад, віро
сповідання з виходом за межі одновірної спільноти зустрічається з прихильниками інших віроспові
дань і мусить довод ити (ж  у знаменитому спорі про віри за київського князя Волод имира) свої пере - 
ваги більшу істинність, благодщність, більшу відповідність ешонапіональним чи культурним по
требам, канонічність, історичні заслуги і ти , і при цьому вказувати на відсутність таких характери
стик у інших віросповідань, тобто протиставляти себе всім іншим

2. Відсутність поки що системної і систематичної роботи в релігійних спільнотах з формува
ння толерантності ж  дотримання принципів релігійною співіснування, обов’язкових для всіх 
Зарубіжний і вітчизняний досвід діяльності в цьому напрямі засвідчує, що толерантність у 
суспільстві, в релігійних спільнотах сама по собі з нічого не з’являється; вона виховується й культи
вується десятиліттями і століттями суспільством, заінтересованим у терпимих відносинах між пред
ставниками різних віросповід ань.

За цих умов важко говориш й про видимі та вагомі результати реалізації церквами 
декларацій щодо свого потенціалу об’єднувати, робиш суспільство і націю духовно монолітними, 
що м л о  б стати наслідком утвердження толерантних відносин між прихильниками принаймні 
найбільших конфесій. Релігійний чинник у частині випадків зумовлює скоріше роз’єднуючі, 
дезішеграційні процеси, аніж інтегруючі. Зокрема, розкол у православ’ї України так чи інакше чіпає 
інтереси близько 28,5 млн осіб дорослого населення країни, які ідентифікують себе ж  православні, і 
диференціює суспільство навіть більше, аніж політичні чинники.

3. Проблема певнсіі неготовності релігійних спільнот і суспільства в цілому до практичного 
функціонування в координатах тих загальнолюдських цінностей, що були прийняті Україною на 
початку 90-х років мст: права людини, релігійний плюралізм, свобода совісті, релігійна свобода, 
інформаційна відкритість, релігійна толерантність, рівність, діяльність у правовому полі і т  п. На 
таку морально-психологічну неготовнісгь, непослідовність, факульташвнісгь апеляції до толерант
ності ш  особистісному і груповому рівні вказують і результати соціологічних досліджень.

4. Ще однією проблемою є те, що толерантність і практичне керівництво нею ж  принципом 
у реальному релігійно-церковному життя знаходяться ніби в р іпна  площ инах застосування. Не 
ставши суттю практичного поведінського реагування на релігійну позицію, світоглядні і
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віросповідні цінності та переконання інших, декларативна (тобто голослівна, насправді незасвоєна) 
толерантність легко забувається чи й ігнорується в життєвих конфліктних ситуаціях.

Мають місце й інші проблеми, які також суттєво ускладнюють процес толераніизації 
міжконфесійних відносин і зумовлені об’єктивними та суб’єктивними причинами Однією з 
латентних, але дієвих причин ініолерантності залишається зовнішній, зокрема зарубіжний чинник, 
що на практиці нерідко живить чи й консервує нетолерантні міжконфесійні відносини в Україні, 
нівелює або блокує результативність заходів, спрямованих на толерантизацію відносин (негативний 
вплив на процес нормалізації православно-греко-католиньких відносин в Україні діалогу між 
Москвою і Ватиканом, де обидва партнери у переговорах вирішують, перш за все, власні інтереси; 
вплив на діалог між УПЦ МП і УПЦ КП позиції РПЦ та ін).

Для утвердження толерантних відносин між церквами, конфесіями, самими віруючими по
трібна системні і систематичні зусилля ж  релігійної спільноти, так і всеукраїнською загалу, заці
кавленого в стабільному суспільстві. Успіх них зусиль слід шукати на шляху:

1. Мінімізації чи й нейтралізації дії причин, що прямо чи опосередковано, але у всіх випадках 
негативно діють на стан міжконфесійних відносин, сприяють виявам неюлеранших відносин 
(полпизанія релігії, клерикалізанія держави і суспільства, втручання державних структур у міжце- 
рковні, міжконфесійні відносини, розкол православних церков, дія ектремістськи та фундаменталі- 
стськи налаштованих віруючих, релігійних груп, навюлоцерковних спільнот та ін.).

2. Трансформації вітчизняного законодавства у напрямі запровадження правових норм, що 
утверджують реальну рівність прав релігійних громад, організацій та об’єднань, не допускають 
вивищення одних релігій та церков над іншими (ж  би це не мотивувалося), ставлять надійні правові 
перепони дискримінації за світоглядною, віросповідною чи національною ознакою.

3. Вироблення надійних правових та адміністративних механізмів попередження і нед
опущення на місцях практики прихованої нетолераншоегі при розв’язанні місцевими органами 
влади, органами місцевого самоврядування конкретних проблем релігійної сфери, що зачіпають 
міжконфесійні відносини

4. Всебічне заохочення практики діалогу, переговорного процесу між конфліктуючими 
сторонами у релігійній сфері, в першу чергу, тими, що істотно впливають на релігійну ситуацію в 
Україні в цілому, -  міжправославному, православно-греко-католинькому та ін

5. Підвищення об’єктивності, рівня конфесійної незаангажованості, професійного рівня 
матеріалів щодо релігійної сфери, міжконфесійних відносин у засобах масової інформації.

II. Павленко, докт.філос. наук

ІМПОРТ РЕЛІГІЙНИХ ПОТОКІВ 
І НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНІ

«Відкритість» європейського суспільства, на якій свого часу наголошував К  Попер, 
непідконтрольність індивіда суспільству, довершили в абсурд справу гуманізації Європи —  
знецінили саму ідею європейської демократії, ідею людської гідності, сферу її суспільного й 
етнокультурного буття, поставили в ніщо саму Людину. Теза К  Поппера про «відкрите 
суспільство» для західної цивілізації виявилася вірною рівно до навпаки, бо ж, спекулюючи на цій 
«відкритості», перемогло не воно, а якраз «його вороги». Концепції особистої свободи, почуття 
власної гідності, свободи слова, загальних прав людини, релігійної терпимості, недоторканності 
особистого життя, приватної власності, вільного ринку, рівності, правової держави, прозорості 
уряду, обмежень на державну владу, верховної влади народу, самовизначення нації, освіченої і 
розумної державної політики —  це і надбання Західної цивілізації, і водночас, на превеликий
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жаль, причини її сучасного занепаду. Західне суспільство виявилося не готовим до сприйняття 
них ліберальних цінностей. Вони були засіяні на ментально непридатний Грунт, а відтак були 
зреалізовані у викривленому егоїстично-утилітарному та прагматично-індивідуалістичному 
смислі, що, зрештою, й призвело до тієї ситуації, яку ми називаємо кризою сучасної Західної чи 
Європейської цивілізації. Між тим, саме лібералізм сьогодні є однією з провідних ідеологій у світі, 
саме його, ж  певний ідеал, обстоює глобапізаційний рух.

Що стосується України, то, з одного боку, обстоювання проєвропейських ліберально- 
демократичних цінностей, а з іншого —  наявність, так званої, «керованої» демократії, створюють 
«плідні» умови для проникнення в український соціум ментально і культурно чужих парадигм, 
впровадженню не просто нетрадиційних, а й напряму ворожих світоглядів. Приміром, в сучасній 
Україні активно обстоюються нові прозахідні розуміння прав і свобод нові ліберальні цінності, 
нові світоглядні парадигми, нова мораль, нове розуміння ідеї толерантності (терпимості). І дарма, 
що це спричинює розбудову серед українців комплексу власної етнічної меншовартості, 
призвичаювання їх до тих явищ які ще донедавна констатувалися, ж  щось вкрай неприйнятне, 
непристойне, зле; дарма, що це виступає чи не головним чинником руйнації не лише української 
нації, України, але й всього європейського культурно-нивілізанійного простору (процеси 
уніфікації та глобалізації призводить до зникнення таких понять, ж  етнічна культура і національна 
держава).

Україна, проголосивши демократичний європейський шлях свого розвину', водночас 
зв’язала себе різного роду міжнародними (і передусім європейськими) документами, що 
позначилося й на дотримуванні чинних в межах європейського співтовариства ліберально- 
демократичних принципів. В ньому сенсі цілком можна зауважувати про імпорт Україною 
непритаманних для неї, нетрадиційних, світоглядно «чужих» парадигм, культурних матриць. В 
такий спосіб українські кордони стали відкритими і дня імпорту різних релігійних потоків.

І якщо одні (назвемо ці конфесії ангиглобалізаційними) на фоні таких процесів шукають 
точки опору в етнічному, в етнічній сфері (а це переважною більшістю православні національні 
Церкви), то інші цілком підгримують подібні потуги, розцінюючи їх чи не ж  благодатну 
тенденцію повернення до чистоти апостольського християнства або канонічної традиції. 
Приміром, глобапізаційний характер притаманний католицизму, протестантизму та 
неопротесташизму.

Показово, що Римо-Католинька Церква витлумачує сучасні глобалізанійні процеси, ж  
тенденції до розбудови земного «граду Божого», ж  реалізацію Царства Божого на Землі, тобто 
сприймає їх позитивно (Caritas in Veritate, 42). Сучасний католицизм виступає за єдине, «цільне 
людство», за загальнопланегарну християнську цивілізацію, в межах ж ої не буде поділів між 
людьми за державними, національними, епічними, культурними ознаками, але «щоб були всі 
одно», ж  зауважує євангельський Ісус (Ів. 17:21). Церква ж постає, ж  «знак та інструмент цієї 
єдності» (Caritas in Veritate, 54). Під ідеєю міжнародної солідарності, ідеєю «католицької єдності 
народу Божого» подається той самий космополітизм, інтернаціоналізм чи ще який «ізм», 
кінцевою метою розвитку ж ого є об’єднання людства в одну наднацію, одне позаетнічне 
суспільство, культурними виявами жого будуть виступати саме релігійні виразники. Національні 
держави за таких умов розглядаються лише ж  досить умовні й до того ж суто територіальні 
утворення. І якщо католицизм і припускає якісь етнічні чи культурні прояви у своїх межах, то 
вони є більше зовнішніми, аніж етнокультурними за змістом і суттю. Тут йдеться далеко не про 
впровадження елементів епічних культур, а про обстоювання зовнішньої, формальної, 
глобапізованої культури, яка, ж  відомо, легко підтасовується під будь-яку епічну чи національну 
культуру, бо ж використовує її суто зовнішні ознаки, водночас нехтуючи її внутрішнім 
світоглядно-звичаєвим осердям
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На підтримку глобалізації також працюють практично й всі протестантські церкви: ухвали 
світових євангельських конгресів передбачають на меті реалізацію цілком глобальних 
християнських проектів. Так, згідно з матеріалами Лозаннського руху, «жива демонстрація 
Євангелії в Церкві завжди буде прогикультурною (контркультурною —  77.77.). Вона включає в 
себе відмову від етнічного поділу та відмову від етнічної переваги Вона закликає до цінної 
біблійної практики гостинності, гцо озшчає "любов до чужих", на відміну від ксенофобії (Рим 
12:13 1 Пет. 4:9; Єйр. 13:2), а також обстоювання християнського співтовариства ж  святкового 
столу відкритого для всіх». Поділ Церкви і поділ світу учасники Лозаннського руху розуміють 
однаково негативно —  ж  фактичне заперечення Євангелії, бо ж Євангелія закликає до єдності.

Сучасний протестантизм під тиском сучасних різнобічних глобальних трансформацій все 
більше лібералізується У протестантизмі глобалізаційний рух проявлений у скасовуванні 
національних кордонів своїх церков, в об’єднанні в якісь транснаціональні союзи чи місії. На рівні 
пострадянського простору тенденція створення чогось на зразок євразійських союзів чи 
слов’янських місій, так чи інакше, пов’язана з відновленням колишнього радянського простору, з 
російськомовною і російськокультурною уніфікацією християнства і, ж  наслідок, русифікація 
культурного і державного простору «пострадянських» народів. У мережі різних міжцерковних 
союзів та євангельських місій реалізується універсальна суть прагнення християнства до 
всепенськості, тобто бути позанапіональним (але маги вплив на націю), космополітичним і 
водночас наддержавним, тобто глобальним. Задля досягнення цієї мели створюються й успішно 
функціонують різного роду міжцерковні асоціації, які, будучи добре пристосованими до умов 
глобалізації, без особливих проблем проникають в ту чи іншу країну, в те чи інше національно 
зорієнтоване суспільство. Одним із механізмів подібних впливів може вважатися створення в 2005 
році «Глобальної Християнської Мережі» (ОСЫ) з центром у м  Атланта (Джорджія, США). Ця, 
та подібні до неї транснаціональні євангельські інформаційні агенства, дають можливість 
проповідувати різними мовами мільйонам людей через радіо і телебачення і в такий спосіб 
формувати відповідну християнську позицію (при чому навіть там, де робити це механічно 
неможливо). Західні протестантські та неохрисгияські місіонери, пастори і проповідники, 
проповідуючи «вселенське християнське братство», водночас є носіями і пропагандистами 
постмодерної глобальної культури, зокрема процесів американської вестернізації світу, бо ж 
сіяють поруч з євангельським словом американські уявлення про норми демократії, 
справедливості та права людини.

З іншого боку, Україна активно імпортує російську національну ідею і, ж  це не виглядає 
парадоксальним, в її антиукраїнському вираженні. Провідниками і реапізаторами її є Українська 
Православна Церква МП —  носій російського православ’я в Україні. «У малороссов и 
великороссов столь много общих черт в истории, традиции, вере, языке и культуре, не говоря уже 
об общем происхождении, что с точки зрения стороннего и беспристрастного наблюдателя это -  
только две части одного народа», - читаємо в одному числі газети «Мир» (2005. - №18). А  в 
іншому вже звучить: «Поскольку малорусская народность никуда не исчезала -  она просто была 
переименована в украинский народ, то сейчас, на фоне кризиса русско-украинских отношений, 
именно эту концепцию можно взять за основу» (2006. -№20). Здійснюються активні кроки з 
розбудови в Україні «русского міра», втягування українців в орбіту російського культурного 
простору, а, по суті, поступового перероблення їх на малоросів. «Поняття Російський світ має 
кілька взаємопов'язаних і взаємообумовлюючих один одного значень. Якщо поняття 
«російський» вказує на комплексний етнічний і/або ццвілізаційний характер певної людської 
спільності, то поняття «світ» озшчає одночасно якусь певну територію і суспільство, ж е ш  ній 
проживає. Загалом поняття «російський світ» - це поняття територіально-етнічне, оскільки 
буквально означає певну територію, ш  якій переважно проживають росіяни, тобто 
східнослов'янські етноси. Ці етноси перебувають в єдиному мовному, ментальному, культурному,
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релігійному, сімейно-родинному, побутовому, політичному, історичну єдність і тим самим 
утворюють певну нивілізаційну спільність, тобто Російський світ у ццвілізаідйному сенсі» 
(Т.Борозинень -  РІСУ 22.112010).

Імпорт релігійних потоків загалом здійснюється за двома напрямками —  із Заходу та зі 
Сходу. Із Заходу імпорт пов’язаний з католицизмом і протестантизмом (неопротестантизмом), гцо 
позначається на тому, що до України під виглядом християнського віровчення потрапляють 
західні ліберальні цінності, ідеологія глобалізму з її ідеями уніфікації, універсалізації 
(космополітизації) людства, скасування етнічних поділів та національних держав і перетворення їх 
на єдине без-, поза-, чи над-елнічне ціле. Зі Сходу ж відчувається надто потужний вплив 
Роойськош православ’я, а насправді російсько-православного шовіїгізму та більшовицького 
іїпернаціоналізму, що несе з собою під різними вивісками ідеї відновлення Роойської імперії —  
чи то під виглядом жогось союзу православних народів, а чи ж чогось на зразок слов’янсько- 
православного братства, або ж взагалі «нового СССР». Підкреслимо, що цей східним вектор 
сьогодні почасти є навіть сильнішім за західний. І, незважаючи на те, що РПЦ офіїдйно виступає 
проти глобалізації, російсько-православний проект «русского міра» (відновлення «Великої Русі») 
є всього лише росіїїсько-православною альтернативою західній глобалізації. Втім, чи мова йде про 
Захід а чи ж про Схід і в першому, і в другому випадках передбачається зникнення України ж  
національної держави, а українців - ж  народу, ж  нації, ж  культури. Іншими словами, імпорт 
релігійних потоків комплексно і методично привносить в Україну антиукраїнські ідеї, принципи 
змапоросійщення українського народу, при чому такі, які та чи інша конфесія намагається якимсь 
чином виводити на підставі євангельських норм, загальнохристиянських положень, 
загальнолюдської моралі.

Тут ще не згадагано про впливи віровчень релігійних меншин, які для українського 
суспільства є нетрадиційними. Однак, зауважуючи на основних (а це —  католицизм, 
протестантизм і Російське православ’я), ми спробували вказати на ті головні точки (а в основному 
ходить про негатив), які несе в собі імпорт релігійних потоків в контексті національно-релігійних 
традицій українців.

Загалом наявною наявною є така проблема: якщо збереження національної культури 
можливе за умови повернення до культурного надбання минулих поколіїїь, то ж ою  мірою і чи 
взагалі можливою є активізація в українському просторі таких конфесій і рухів, доктрини яких 
часто-густо є або вихолощеними від етнічних елементів, бо ж засновані вони на універсалізмі й 
космополітизмі або ж орієнтовані на російське, і то не лише реліїійно-духовне, а й ш  культурне і 
головне -  православно-державно-політичне середовище Росіїїської Федерації? Чи можна взагалі 
повернути український народ до свого етнокультурного коріїия, коли, з одного боку, насідають 
глобапізаційні процеси, що вибивають з-під ніг етнічну автентичність, відчуття національної 
гордості, а з іїшгого -  активні пророойські настрої, які, ж  ми вже зазначили вище, можуть 
змапоросійщити українців?

Справді, з одного боку держава мусить бути уважною до появи різного роду нових 
релігійних рухів, але поруч і до тих ідей, тих віровчень, які обстоює та чи інша традищйна 
конфесія, мусить регулювати ті ситуації, реагувати на ті випадки, якщо якісь заходи чи проповіді є 
прямо неконститущйними —  цебто антиукраїнськими за змістом, за своєю суттю. Обстоювання 
«нейтральних», універсалістських чи російсько-православних поглядів щодо держави і нації в 
межах релігійних систем (та й не тільки) означає, по суті, обстоювання антиукраїнської позиції, а 
це —  злочин Допоки віруючі тієї чи іїшгої конфесії будуть обстоювати позиціїо нехіування 
українською елнонаціональною сферою, зневажати національно-релігійні традиції, загалом 
традиційну сферу духовного буття українців, ці спільноти не будуть українськими Орієнтація 
на Україну, на українськість, зрештою -  на український народ повернення ідеологічного, 
світоглядного вектору із-за меж України в Україну -  ось той і ключ, і механізм, який перетворює
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будь-яку чужинську релігію на українську за змістом. Сила України проти імпорту чужинських 
світоглядів, проти експансії різного роду антиукраїнських світоглядів, засилля «чужих» 
світоглядів, зрештою - проти глобальних загроз сучасності в нас самих —  в українському 
суспільстві, в українцях, в всьому тому, гцо є «нашим», «рідним», що робить нас українцями, 
вирізняючи нас від інших напій та етносів, дає нам оригінальності, автентичності, унікальності.

О. Сагш, доктфілос. наук

РЕЛІГІИНИИ ЧИННИК 
В КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Міграційні процеси в Україні розглядаються в двох аспектах - внутрішня (свобода совісті 
для релігійних меншин) та зовнішня міграція (свобода совісті для біженців та іммігрантів). При 
цьому маємо рахуватися з тим, що права і свободи нелегальних мігрантів у сфері свободи совісті не 
регулюються ні міжнародними, ні вітчизняними законодавчими актами Адже ці люди, грубо 
порушуючи чинне в країні законодавство, у відповідності з ним повинні або в той чи інший спосіб 
бути депортовані, або ж отримати дозвіл на перебування в країні. Ступінь забезпечення релігійних 
прав мігрантів залежить від того, до жого типу вони відноситься, а саме: тимчасовихЛкхлійних 
переселенців з одних областей України в інші; біженці (з політичних, релігійних чи економічних 
мотивів), які обрали Україну місцем свого перебування; іммігрант (найбільшою їх групою в 
Україні є кримські татари).

Права біженців та нелегальних мігрантів в Україні, а також громадян країни у сфері міграції 
регулюються шістьма різними законами Проте прямо про гарантування прав і свобод людей у 
сфері свободи совісті згадуєшся лише в законі «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства». Останнім гарантуєшся право на свободу совісті, забороняєшся розпалювання 
релігійної ворожнечі та ненависті, а також образа почуттів у зв'язку з їх релігійними переконаннями 
(сг. 17).

Права і свободи біженців чи іммігрантів в Україні окремо не визначаються й у базовому 
законі України «Про свободу совісті та релігійні організації». Тут можна виділиш лише сг. 24 
«Міжнародні зв'язки та контакт релігійних організацій і віруючих», жою регулюєшся 
міжнародний обмін студентів духовних навчальних закладів, приїзд паломників, учасників 
релігійних заходів, проповідників тощо. Очевидно передбачається, що питаннями забезпечення 
прав і свобод у сфері свободи совісті іммігрантів в Україні повинен перейматися Державний орган у 
справах релігій, який, відповідно до сг. ЗО згаданого закону, надає консультативну допомогу щодо 
застосування законодавства про свободу совісті, здійснює координаційні зв'язки з відповідними 
органами інших держав, сприяє участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, 
ділових контактах з міжнародними релігійними центрами тощо.

Церкви України не сгояіь осторонь проблем мігрантів та іммігрантів. Особливо цікавий 
досвід з цього питання має УПЩ  (17 із 29 єпархій та екзархатів Церкви знаходяться за межами 
України), яка розгорнула активну діяльність із підтримки українських трудових мігрантів. Зокрема, 
створено Пасторально-місійний відділ та Митрополичу комісію УПЩ  у справах мігрантів. 
Відповідно до постанов Патріаршого Синоду єпископів, щороку в УПЩ  відзначається День 
мігранта тощо. Питання міграції настільки важливі для цієї Церкви, що головною темою Синоду 
Отископів УПЩ  2010 року стали питання саме міграції.

Свій внесок у підтримку заробітчан роблять й православні церкви -  від заснування парафій у 
місцях найбільшого скупчення українців до організації релігійно-мистецьких заходів. Місіонерська
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робота ВСЦ християн віри євангельської -  п'ятидесятників, ВСЦ ЄХБ чи представників інших 
українських Церков поза метками України теж значною мірою зорієнтована на вітчизняну діаспору 
-  ж  трудову, так і політичну. Така увага Церков закономірна й виправдана Адже мова йде про 
мільйони людей

Закономірно, що й закордонні Церкви переймаються долею своїх одновірців в Україні. Є 
приклади активного реагування дежих країн (США, Росія, Румунія та ін.) на порушення прав їх 
одновірців в Україні та інших країнах світу. Подібне реагування інколи набирає й чисто релігійних 
форм Наприклад, Румунська ПЦ з 2009 р. відзначає «неділю румунських мігрантів», що значно 
активізувало роботу біляцерковних громадських організацій з мігрантами

Права трудових мігрантів в Україні захищені й міжнародними угодами Так, за іншіаіиюю 
ООН розроблена і прийнята Генеральною Асамблеєю цієї організації 18 грудня 1990р. (№ 45/158) 
«Міжнародна конвенція про захист прав працюючих-мігрантів і членів їхніх сімей» передбачає 
захист права економічних мігрантів на свободу совісті. Зокрема у сг.12 Конвенції сказано, що 
працюючі мігранти і члени їх сімей мають право на свободу думки, совісті і релігії. Свобода у 
сповіданні релігії чи переконань може бути обмежена лише законом і з метою суспільної безпеки, 
порядку, здоров'я і моралі, основних прав і свобод інших осіб. Україна не підписала цю конвенцію і 
послуговується дуже близькою за змістом Європейською конвенцією про захист прав працюючих- 
міграніів (1977 р ), укладає договори з окремими країнами про тимчасову трудову міграцію, атакож 
приймає спеціальні програми для забезпечення прав й інтересів громадян, які виїжджають за кордон 
для працевлаштування.

У спеціальних доповідях Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з року в 
рік порушуються проблеми, які так і не знаходять у нас вирішення. А  саме: розробка ефективної 
системи збору, обробки та аналізу статистичної і відомчої інформації про внутрішню міграцію та 
закордонну політичну та трудову еміграцію з метою реалізації державної міграційної політики; 
підвищення ефективності захисту прав і свобод українських трудових мігрантів та трудових 
мігрантів в Україні.

Зазначимо, що проблеми із забезпеченням прав і свобод громадян у сфері свободи совісті 
існують не лише в іноземців в Україні. Внутрішні мігранти також інколи стикаються із 
неможливістю відстоювання своїх прав і свобод. Класичним прикладом цього є не виділення 
земельних ділянок для будівництва культових споруд -  в окремих регіонах такі дозволи інколи не 
видаються десятками років. Виною цього -  існуючий механізм виділення земельних ділянок через 
голосування більшості міських чи районних рад.

Підсумовуючи, спід відзначити, що в Україні в цілому забезпечуються права і свободи 
біженців та іммігрантів, внутрішніх мігрантів у сфері свободи совісті. Більшість приїжджих 
відзначають толерантність до іновірців в Україні. Цю тезу підтверджує і факт активного зростання в 
Україні тих церков і релігійних організацій, які засновуються іммігрантами. Найпотужніша груш 
серед них -  кримські татари, які нині мають всі можливості для задоволення своїх релігійних 
потреб.

Ті проблеми іммігрантів та внутрішніх мігрантів, які нині існують в Україні у сфері свободи 
совісті, мають переважно системний характер (недосконалий механізм прийняття рішень органами 
місцевого самоврядування щодо проблем релігійних меншин і відсутність можливості впливу на ці 
рішення центральних органів виконавчої впади). Для їх вирішення необхідно змінювати не лише 
законодавство, але й свідомість людей, більш системно й масово проводиш відповідну 
інформаційну роботу. Адже діяльність в країні міжнародних та українських організацій й 
міжвідомчих комісій, ж  показує практика, спрямовані на роботу із уже існуючими фактами 
порушень прав і свобод біженців та іммігрантів. Профілактична й інформаційна робота (соціальна 
реклама на телебаченні, спецкурси у навчальних закладах, конкурси, вікторини тощо, ефективність
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запровадження яких підтверджено практичними результатами у США, багатьох європейських 
країнах) практично не проводиться

Поруч із цим, в Україні відсутній єдиний закон про трудову міграцію в країні Що веде до 
розпорошення правових норм у багатьох сферах чинного законодавства Держава працює не на 
використання величезного потенціалу іммігрантів для економіки країни, а на борольбу із 
нелегальною міграцією, що також є однією із причин відсутності достовірної статистики щодо 
чисельності та структури у нас трудових мігрантів. В Україні ще не сформувалася система 
неурядових організацій (в т.ч. й церковних), метою яких є допомога біженцям і мігрантам, 
формування конструктивної суспільної думки з цих питань.

Таким чином, об'єктивне зростання міграційних потоків у наступні роки (подальше 
влягнення країни у глобалізаційні процеси, проведення Європейського чемпіонату із футболу у 2012 
р. тощо), виконання Україною угод про реадмісію тощо, потребує подальшого вдосконалення 
законодавчої бази (більш чіткого забезпечення прав і свобод біженців та іммігрантів у сфері свободи 
совісті, встановлення чіткої відповідальності за порушення цих прав тощо), проведення активної 
інформаційної роботи, більш повного використання потенціалу Церков і релігійних організацій у 
справі соціальної реабілітації ж  іммігрантів та біженців, так і українських мігрантів.

С Здіорук, канд. філос. наук

ПЕРСПЕКТИВИ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ

Питання щодо об’єднання православних церков впродовж доби незалежності України 
перейшло у розряд стратегічно важливих Розкол православ’я країни на три юрисдикпі продовжує 
залишатися серйозним чинником внутрішньосуспільної дестабілізації та перешкодою на шляху 
утвердження єдиної Української Помісної Православної Церкви. Конституювання останньої - 
невід’ємний атрибут зміцнення політичного суверенітету та ідентичності Української нації.

Певні зусилля у напрямку об’єднання УПЦ М Ц  УПЦ К Ц  УАПЦ м л и  місце за часів 
президентства Л  Кравчука і Л  Кучми. Але саме за роки президентської каденції В. Ющенка 
намітилися істотні зрушення у “просуванні ідеї помісносіі” Українського православ’я порівняно з 
попереднім періодом Він активно просував ідею “утворення Єдиної Помісної Православної 
Церкви” які одного “із найважливіших факторів самоозначення нашої нації, утвердження її 
Ідентичності і єдності”, «символу соборності нашої держави». Проте ідея конституювання Помісної 
Церкви та подолання внутрішньоправоспавного розколу, аби бути успішно реалізованою, м є  
віднаходити підтримку і сприяння не тільки серед патріотично налаштованої національної світської 
й духовної еліти, а й виглядати привабливою в очах переважної більшості українських громадян 
Тут єдності немєРозглянемо коротко позиції останніх з проблеми

Позиція перша. Результати сопіологчного опитування Центром ім. ОРозумкова показали, 
що за останні роки суспільна думка щодо ід е національно орієнтованої Церкви зазнала певних змін 
Якщо у 2000 ропі “за“ національно орієнтовану церкву у цілому в Україні висловилися 29 Д % 
респондентів, то у 2007 ропі -  тільки 27,6 %. Одночасно зменшилася кількість тих, хто виступає 
“прогй’ такої церковної структури: з 52,9 % у 2000 році до 46Д % у 2007 році. Привертає також 
увагу той факт, що ш  Заході країни за окреслений період відчутно поменшало прибічників 
національно орієнтованої Церкви, тоді ж  у Східному регіоні відбулося, хоча й незначне, їх 
збільшення.

Позиція друга. За чотири роки у всіх регіонах України стався приріст тих, хто обстоює 
утвердження Української Помісної Православної Церкви Разом з тим не може не бентежити
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високий відсоток опитаних, котрі не мають жодного уявлення про УППЦ Особливо вражаючим 
він є ш  Півдні країни, де понад 50 % населення далеке від розуміння процесів творення Помісної 
Церкви Що стосується чинників утвердження УППЦ то, за індикаторами 2007 року, 23,3 % 
респондентів вважає, що воно має відбуватися лише зусиллями представників релігійних 
організацій; 11,2 % -  зусиллями представників церков і громадськості; 10,3 -  зусиллями 
представників конфесій і державної влади; 2,6 % -  лише зусиллями органів впади Знову таки 
питомий відсоток опитаних виявився не в змозі запропонувати відповідь з означеної проблеми. 
Чисельність такого конгингешу громадськості коливається в межах від 39,6 % на Заході до 54,7 % 
на Сході. Цікаво також й те, що, за винятком Західного регіону, зросла частка респондентів, котрі 
переконані у недостатності для конституювання УППЦ намірів суб’єктів церковного житія: до 
цього процесу м ю гь долучитися обов’язково владні струкіури.

Якщо брати до уваги регіональний зріз, то ідея УППЦ найпопулярніша серед резидентів 
Заходу України, де її підтримує майже 54 % опитаних, а найменш прийняли з-поміж жителів 
Східноукраїнських областей -  рівень підтримки складає 25,6 %. Одночасно у Західному регіоні 
тільки 18,9 % респондентів не знає, що таке Помісна Церква, тоді ж  на Сході аналогічний показник 
становить 50,7 %. 45,2 % опитаних (серед інформованих про Помісну Церкву) ш  уточнююче 
запитання “Як ви ставитеся до створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви на 
основі Київського Патріархату?” відповіли, що ставляться позитивно або скоріше позитивно, 17,2 % 
-  негативно або скоріше негативно. Водночас, 39,6 % (серед тих, хто вважають, що знають, що таке 
Помісна Церква) ш  уточнююче запитання “Як ви ставитеся до створення єдиної помісної 
Української Православної Церкви на основі Московського Патріархату?” відповіли, що ставляться 
негативно або скоріше негативно, 18,4%-позитивно або скоріше позитивно.

Результати Всеукраїнського опитування, ж е провів ш  початку 2009 року центр “Українське 
демократичне коло”, стверджують: 39 % опитаних впевнені в тому, що єдина Помісна Православна 
Церква в Україні повинна утвердишся ш  основі УПЦ Київського Патріархату, а 24 % -  на базі 
УПЦ Московського Патріархату. Водночас більше третини (35 %) респондентів завагалися з 
формулюванням свого ставлення до проблеми помісності.

Якщо зважати ш  дані опитування, проведеного у першому півріччі 2008 року фірмою 
“Юкрейніан сопіолоджі сервіс” та фондом ‘Громадська думка -  Україна”, фондом “Демократичні 
ініціаіиви” та Київським міжнародним інстиіутом соціології, то майже 41% киян у відповідь на 
питання про конфесійну приналежність заявляють, що вірять у Бога, але не належать до жодної 
Церкви. Серед тих мешканців столиці, для кого належність до конкретної церковної інсіиіуції є 
актуальною, найбільш популярна Українська Православна Церква Київського Патріархату. Про 
свою належність до неї заявили 18 % опитаних. Наступною за чисельністю є груш “нерелігійних”, 
яка становить 15,5 %. Четверту та п’яту позицію -  по 7,3% -  розд іляють ті, хто не може визначитися, 
релігійний він чи ні, а також вірні Української Православної Церкви Московського Патріархату.

У разі відсутності в анкеті варіанта відповід і, який дозволяє респонденту зайняти нейтральну 
позицію щодо тієї чи іншої конфесії і вибір є обов’язковим, то більш ж  половина (50,3 %) киян 
асоціюють себе з УПЦ К Ц  тоді ж  з її основним конкурентом -  УПЦ МП -  асоціює себе майже 
ушестеро менше (8,8 %) киян. Відповідно лише 6 % жителів столиці вважають, що Православна 
церква в Україні має “бути підрозділом єдиної Російської Православної Церкви й перебувати в під
порядкуванні Московського Пагріархаїу”. 30,7 % кажуть, що Православна Церква в Україні має 
бути ‘‘національною Православною Церквою, підпорядкованою власному (тобто Київському) 
Пагріархаїу”, а 32,7 % респондентів припускають, що “в Україні можливе співіснування кількох 
Православних Церков різного підпорядкування”.

Позиція третя. Експерти Київською міжнародного інстиіуіу соціології напередодні святку
вання 1020-ліття Хрещення Київської Русі спробували з’ясувати, яку Православну Церкву українці 
вважають наступницею тієї попередниці, що була утверджена ще за часів рівноапостольного князя
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Володимира. Громадська думка продемонструвала певні розбіжності у відповідях. Близько 33 % 
опитаних називають історичною правонасіупницею древньої Володимирової церкви Українську 
Православну Церкву Київського Пагріархаїу, біля 16 % -  Українську Православну Церкву 
Московською Пагріархаїу, майже 2 % і 10 % -  відповідно Українську Автокефальну Православну 
Церкву та Російську Православну Церкву. Привертає увагу значний масив (37,5 % по Україні зага
лом) тих, хто обрав анкетний варіант від повід і “Важко сказапб’.

Позиція четверта. Опитування громадської думки не виявляє абсолютного лідера у 
православному середовищі України. Українці найбільше симпатизують двом церковним ієрархам -  
патріарху Філареіу (предстоягаїь УПЦ КП) та митрополитові Володимиру (предстояіель УПЦ 
МП). Очільники двох православних церков мають приблизно рівну довіру громадян, яка істотно 
перевищує рівень недовіри. Так, владиці Філареіу цілком та переважно довіряють 31,4 % , а йога 
опонентові -  31,3 % респондентів. Це дані соцопитування, проведеною фірмою “Юкрейніан 
соніолоджі сервіс” спільно з фондом “Демократичні ініціаіиви” у грудні 2007 року. Принагідно 
зауважимо, що предстоятиіь УАПЦ митрополит Мефодій не є знаною фігурою в більшості регіонів 
України. Виняток -  це Захід країни, де йому довіряє 24 % респондентів.

Загальні висновки.
1. Аналіз результатів проведених опитувань є своєрідним індикатором того, жою мірою 

українська спільнота усвідомлює необхідність об’єднавчих процесів у православному середовищі. 
Безперечно, за кілька останніх років у масовій свідомості відбулися позитивні зрушення. Дедалі 
більше українців дізнається про факт існування в Україні не просто Православної Церкви, а кількох 
православних Церков, виявляє інтерес до перебігу взаємовідносин між ключовими юрисдикціями 
православ’я в країні, прагне бачити в Українській Державі українську по духові Православну 
Церкву. Так, майже 41 % опитаних стверджують, що ставляться до створення єдиної Української 
Помісної Православної Церкви позитивно або скоріше позитивно і лише близько 9 % -  негативно 
або скоріше негативно.

2. Однак сфера суспільно-релігійних та державно-церковних відносин для основного загалу 
пересічних громадян залишається все-таки не надто пріоритетною. Помітний відсоток українців не 
виявляє акцентованого розуміння стосовно того, що таке “національно орієнтована церква” чи 
“помісна церква”. їхня думка з приводу них сутностей або грунтується на інтуїтивних відчуттях, або 
продиктована груповою належністю.

3. Контингент віруючих православної належності не сконцентрований поки що у своїй 
переважаючій більшості навколо одного центру православ’я, а розділений, принаймні, між трьома 
православними юрисдикціями Поступове превалювання тих, хто ідентифікує себе з УПЦ КП -  
закономірна, але п о б іл ь ш  тенденція, котра ще потребує закріплення своєї загальнонаціональної 
спрямованості. Так, 45,2 % опитаних відповіли позитивно або скоріше позитивно, ш  запитання “Як 
ви ставитеся до створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви ш  основі Київського 
Патріархату?” і лише 17,2 % -  негативно або скоріше негативно. Водночас 39,6 % відповіли, що 
ставляться негативно або скоріше негативно ш  запитання “Як ви ставитеся до створення єдиної 
помісної Української Православної Церкви ш  основі Московського Патріархату?” і лише 18,4 % -  
позитивно або скоріше позитивно.

4. Українському православ’ю ш  поточний момент бракує безапеляційного лідера, який би 
зміг згуртувати православну спільноту. Сьогодні ця роль демаркована між предсгоягелями двох 
православних церков -  УПЦ КП та УПЦ МП. І за патріархом Філарегом, і за митрополитом 
Володимиром стоять серйозні людські, матеріальні, фінансові, політичні ресурси, що, безумовно, 
перешкоджає об’єднавчим процесам в лоні національного православ’я. Так, патріархові Філареіу 
цілком та переважно довіряють 31,4 % , а його опонентові -  31,3 % респондентів.
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II. Яроцький, докт.філос.наук

ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЦЬКІ ВІДНОСИНИ 
І ПРОБЛЕМИ ЇХ ТОЛ БІНАРИЗАЦІЇ

За минулі два десятиріччя в Україні відбулися конфесійні зміни реформаційного 
масштабу. У різних регіонах правослано-католинькі відносини набули нового виміру. У 
Галичині греко-католинизм потіснився, щоб надати місце в цьому регіоні православ'ю. 
Утративши своє монопольне становище на галицькій землі, Українська Греко-Католицька 
Церква після понад 40-річної офіційної заборони і катакомбного існування вийшла із 
„галицького загомінку” на простори Великої Ш ддніпрянської України. Римо-католицизм, 
завдяки належному йому організаційному і матеріальному ресурсу, відродився на Заході 
України і з великими темпами поширюється в Центрі, на Сході і Півдні України.

Симптоматично, що перенесення престольного осідку Глави УГКЦ зі Львова до Києва, 
набуття кардиналом Любомиром Гусаром де-факто сгагусу „Верховного Києво-Галицького 
архієпископа”, утворення мережі греко-католиньких єпархій і римо-католицьких дієцезій на 
Сході і Півдні України було досить толерантно сприйнято УПЦ КП й УАПЦ. З боку УПЦ МП 
офіційно не зафіксовано будь-яких негативних реакцій. Відтак, православна ментальність 
поступово звільняється від антиуніатської і антикатолицької налаштованості і уявлень про 
примат на„канонічну територію”.

Для Римо-Католицької Церкви у незалежній Україні наступив, як зауважив єпископ 
Станіслав Широкорадюк, „золотий вік свого існування”, оскільки „умови для розвитку 
латинського католицизму в Україні найкращі за всю історію його буття в цій країні”. Це 
підтверджується успішною розбудовою парафіяльної і дієцезіальної мережі латинського 
католицизму, вирішуються проблеми Римо-Католицької Церкви з поверненням колишніх її 
культових споруд і будівництва нових костелів на Сході й Півдні. Таких можливостей в цьому 
регіоні не має Українська Греко-Католинька Церква, яка зустрічається з труднощами і 
непорозуміннями з боку деяких органів місцевої впади і окремих екстремістських 
православних ієрархів і груп так званого ,щолітичного православ'я”.

Римо-католицизм в Україні більш мобільний, гнучкіший, оскільки пристосовується до 
регіональних особливостей, історичних і ментальних, національних і культових виявів 
населення, серед ж ого здійснює євангепізаційну, пасторальну, катехизаційну і харитативну 
діяльність. Ця „інтернаціональна модель” розвитку Римо-Католицької Церкви приваблює до 
неї осіб різної національної належності, світоглядної та культурної орієнтації. Це те, чого не 
вистачає Українській Греко-Католицькій Церкві, яка непорушно стоїть на засадах 
українськості в своїй євангелізаційній, пасторальній і культурній місії. На Сході і Півдні 
України модель розвитку латинського католицизму епастичніша і ефективніша. Саме через це 
Католицька Церква латинського обряду має тут у кілька разів більше парафій і стрімкіше 
розвивається, ніж Українська Греко-Католицька Церква.

Які ж висновки варто зробити, оцінюючи тенденції розвитку українського (УГКЦ) і 
латинського (РКЦ) католицизму в контексті їхніх відносин з православними церквами в різних 
регіонах України?

1. В Україні в цілому створена атмосфера толерантності у православно-католицьких 
відносинах. Немає демаркованих конфесійних кордонів і привласнених канонічних територій. 
Майже вичерпалися конфліктні ситуації, спричинені на початку 90-х років м. ст. боротьбою за 
володіння храмами у Західному регіоні України.

2. Важливу роль у толерантизації православно-церковних відносин відіграє 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Ієрархи православних і католицьких
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церков вважають, що ця Рада ж  „міжконфесійний орган може створювати екуменічну 
атмосферу на території всієї України” (кардинал Мирослав Гузар).

3 . Разом з тим фіксуються спроби на регіональному рівні окремими органами місцевої 
впади під впливом домінуючих в регіоні церков обмежувати можливості церков, які 
знаходяться в меншості, розбудовувати свої храми шляхом відмови на одержання земельних 
ділянок під їх будівництво. Ці спроби засвідчують, з одного боку, про посилення певної 
релігійної орієнтації різних партій і рухів, а з другого боку, - про набуття окремими місцевими 
церковними структурами політичного спрямування, що несумісно з конституційним 
принципом відокремлення Церкви від держави. Крім того, це загрожує стабілізації релігійної 
обстановки і толерантизації міжконфесійних відносин, зокрема православно-католицьких, в 
Україні.

4. Культура мирного співіснування Церков і релігійних організацій, культура 
толерантності в міжконфесійний відносинах великою мірою залежатиме від ставлення 
державної впади у центрі і на місцях до тієї чи іншої конфесії, а також від позиціювання в 
контексті міжконфесійних відносин самих релігійних спільнот. Це -  взаємозалежний, 
двоєдиний дискурс держави і Церкви..

5. Важливе значення має духовне виховання у формуванні толерантного 
громадянського суспільства. Толерантність у міжконфесійних відносинах і становлення 
демократичного громадянського суспільства можливі за умови рівнозначного і 
рівновіддаленого ставлення державної впади до всіх церков і релігійних організацій та 
визнання їх дня себе „рівними і рідними”.,Дотрібно на державному рівні опрацювати 
концепцію державно-конфесійних відносин, в якій рівне ставлення до всіх церков і релігійних 
організацій посяде визначальне місце, без цього будь-які закони будуть малоефективні”. 
(Любомир Гузар); „ефективність механізму державно-конфесійних відносин великою мірою 
залежатиме від ставлення на вищих шаблях впади до всіх конфесій, чи відповідатимуть ці 
відносини єдиному міжконфесійному рівню, чи ж навпаки - будуватимуться вони на 
приватному владному ставленні до якоїсь однієї фаворизованої церкви” (Євстратій, єпископ 
УПЦКП).

6. В Галицькому регіоні після встановлення конфесійної православно-католицької 
рівноваги проводиться масштабна духовна, соціальна, культурницька робота ж  УГКЦ, так і 
православними Церквами, зокрема УПЦ КП і УАПЦ. Проте така діяльність них церков 
розрізнена і не скоординована, що не сприяє досжненню дієвого екуменізму. Опрацьовання і 
практичне застосування різноманітних екуменічних проектів православно-католицької 
співпраці в Галицькому регіоні служитиме взірцем і стимулом для такої екуменічної співпраці 
в інших регіонах України.

7. Істотне значення д ія  толерантизації православно-католицьких відносин в Україні 
матиме розвиток православно-католицького діалогу на вселенському рівні, який 
продовжується вже понад ЗО років в рамках створеної в 1979р. Змішаної міжнародної Комісії з 
богословського діалогу між Католицькою і Православними Церквами. При цьому Католицька 
і Православні Церкви взаємно визнають себе ж  Церкви-сестри, екуменічні зусилля яких 
спрямовані на досягнення повної і цілковитої спільності між ними щодо змісту віри та її 
вираження, яка не була б ані поглинанням, ані підпорядкуванням, а лише зустріччю в правді й 
любові.
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Д  Базик, канд філос. наук

НЕОЯЗИЧНИЦГВО В СУЧАСНИХ СВІТОВИХ 
ТА УКРАЇНСЬКИХ РЕ ЛІГІЙНИХ ШУКАННЯХ

Виникнення та поширення різноманітних неоязичницьких релігійних рухів, діяльність 
яких спрямована на відродження або реконструкцію автохтонних, дохристиянських релігійних 
вірувань, можна назвали однією із загальносвітових тенденцій сучасності. На території США та 
Західної Європи неоязичнииькі рухи першопочажово були представлені переважно під 
загальною назвою вімш (англ. Шсса), або ж  її ще називають «релігія відьом, відьмаиупво» 
(англ. ИіГсІїааф) Вімш -  це неоязичнинька релігія західного походження, яка грунтується на 
вшановуванні природи. Свого поширення вона набула після 1954 року завдяки працям її 
засновника Д. Гарднера. Щоправда на території Західної Європи, окрім вищеназваної 
вікканської традиції, починаючи з 90-х років XX століття, помітною ще є тенденція до 
створення окремих самобутніх релігійних виявів етнічної спрямованості. Можемо спостерігати 
процес створення неоязичницьких релігійних напрямків в Ісландії, Норвегії та Швеції (так 
званий «одінізм»), у Великобританії та Франції («друїдизм»), у Греції («еллінізм»). Власні 
релігійні громади етнічної спрямованості створюють також неоязичники в Італії, Латвії, Литві 
тощо. Відтак, незважаючи на те, що вікканська традиція ж  вияв надетнічного, синкретичного, 
окультного релігійного напрямку продовжує займати домінуючі позиції серед неоязичницьких 
рухів США та Західної Європи, все ж таки простежується певна диференціація неоязичницьких 
рухів на основі етнічного фактору або принципу пошуку власної етнічної самоідентифікації.

На теренах України відродження та активізація неоязичницьких рухів має свою 
специфіку. Як правило, поняття «українське неоязичницгво» переважною більшістю 
дослідників ототожнюється з поняттям «рідновірство». Проте треба бачити принципову 
різницю в детермінації цих досліджуваних релігійних феноменів. Зокрема, якщо під 
неоязичницгвом в світовому контексті розуміють різноманітні релігійні напрямки, зорієнтовані 
на відродження дохристиянських вірувань, де фактор етнічнонаціональної самоідентифікації 
може ж  враховуватись, так і може бути не принциповим, то в Україні практично всі релігійні 
організації, діяльність яких спрямована відродженням або реконструкцією дохристиянських 
вірувань ідентифікують себе на основі етнонаціональних ознак. Саме тому означений 
релігійний феномен на теренах України має назву «українського рідновірства». Відтак, 
укршнське рідновірство -  це релігійний рух, зорієнтований на відродження, реконструкцію або 
створення етнонаціональних світогляду, світосприйняття та релігійних вірувань. При цьому 
вірування та обряди українських рідновірів можуть ж  уподібнюватись до первісних, 
автентичних вірувань, так і значно відрізнятись від них. Особливість релігійності сучасних 
українських рідновірів виявляється в наступному: 1. інтелектуалізація особистості українського 
рідновіра і навернення його до віри шляхом засвоєння певного роду знань; 2.домінування 
патріотичних мотивів та створення громад за винятково етнічною ознакою; 3.зацікавленість 
історією власного народу та помітна ідеалізація минулого, зокрема, дохристиянських часів.

Варто зауважити також, що не всі напрямки українського рідновірства стратегічним 
завданням своєї діяльності ставлять власне реконструкцію автентичної язичницької віри та її 
обрядів, а вектор відродження прадавніх вірувань українців покладений не стільки в бік 
автентичності, скільки в напрямку переосмислення духовної спадщини пращурів в контексті 
умов сучасності.

Що ж стосується поняття «українське неоязичницгво», то в українському контексті воно 
є значно вужчим порівняно з феноменом «українського рідновірства». Інакше кажучи, всі 
українські неоязичники є рідновірами, але не всі рідновіри є українськими неоязичниками. Це
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пов’язано в першу чергу з тим, що не всі рідновіри ідентифікують себе з назвою «Я З И Ч Н И Ц Т В О ». 

Крім того пріоритетною в середовищі українських неоязичників виступає констатація ідей 
відродження автентичної релігії «сивої давнини», т. зв. «віри предків», яка своїм корінням сягає 
дохристиянських часів. Водночас, прикметною рисою є те, що складова етнонаціональної 
самоідентифікації в середовищі українських неоязичників не завжди є принципово важливою. 
Зрештою принцип етнічної чистоти не є перманентним Так, представники окремих громад 
українських неоязичинків під час проведення «славлень» (власних релігійних обрядів) можуть 
ідентифікувати себе не ж  «українці», а ж  «русини, русичи» або ж пропагувати ідеї абстрактної 
слов’янськості, де фактично розмиваються межі етнічної відмінності між віруваннями українців, 
білорусів, росіян тощо. Таким чином, укрсіїнське неояіичнгщтео -  це сучасний релігійний рух, 
обєднаний провідною ідеєю відродження в умовах сучасності автентичних релігійних вірувань, 
які сповідували мешканці території України в дохристиянські часи.

Також слід зазначити, що при об’єктивно-критичному вивченні феномену українського 
неоязичницгва, ми можемо спостерігати певну штучність процесу відродження автохтонної 
давньоукраїнської релігійності. Це в свою чергу, обумовлено низкою чинників, до яких можна 
віднести наступні: 1 .тривалий в часі розрив з корінною дохристиянською релігійною традицією;
2. відсутність оптимальної кількості достовірних знань про дохристиянські релігійні вірування;
3. реальні факти формування переважної більшості релігійних громад сучасних неоязичників із 
секуляризованого суспільства або з інших конфесій.

Н  Гавріпова, канд.філос.наук

СХІДНІ РЕЛІГІЇ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО 
КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛВАЦШНОГО ПРОСТОРУ

Коли мова заходить про наявність Східних релігії в Західному культурно- 
ццвілізаційному просторі, то під ними в першу чергу розуміють індійські релігії, які виникли на 
індійському субконтиненті -  індуїзм, буддизм та сикхізм, а згодом набули поширення та 
модифікацій поза його межами. Усі вони мають власну історію виникнення, спільні риси в 
основах віровчення, способах віросповідання і, що найсуттєвіше, популярність з боку Західного 
світу, у тому числі й серед українців.

Підвищений інтерес до релігійно-філософських, містичних та езотеричних традиції 
Східних культур простежується в українському духовному просторі на рубежі ХХ-ХХІ 
століття. Відтак, якщо характеризувати сучасну релігійну карту України на предмет наявності 
Східних релігій, то, окрім історичних орієнталістських релігій (що представлені у більшості 
буддійськими громадами -  буддійський орден Ніппондзан Мьоходзі, Школа Карма Каг’ю), 
активно заявляють про себе неорієнталістські рухи, найчисельнішими за кількістю релігійних 
об’єднань та активності серед яких є Товариство Свідомості Крішни.

Зупинимося коротко на ключових особливостях Східних релігій і тих ідеях, які 
привертають увагу пересічних громадян України. Насамперед, це: ідея єдності та взаємозв’язку 
усього існуючого у Всесвіті; відчуття цілісності світу; осягнення вищої Істини; визнання 
цінності внутрішнього світу кожної окремої особистості, її чуттєвої сфери, особистіших 
містичних переживань та використання при ньому таких концептів ж  самозаглиблення, 
самопізнання, самовдосконалення, просвітлення, медитація, реінкарнація.

Сучасний український культурно-нивілізаційний простір характеризується активною 
імплементацією східних ідей, парадигм мислення, цінностей до традиційно сформованої
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самобутньої української культурно-релігійної традиції. Сучасні українці з метою віднайдення 
себе, свого справжнього „Я”, самовдосконалення своєї особистості використовують східні 
способи і методи трансформації людської свідомості, покращення стану як фізичного, так і 
психічного здоров’я, освоюються різні практики езотеричних або духовних традицій. 
Зауважимо, що в переважній більшості всі вони носять східний характер. Це зрозуміло з огляду 
на феномен інкультурації та той факт, що в східних релігійних системах ці методики розроблені 
дещо глибше, ніж у західних традиціях. К  Юнг в своїй праці, Д ро психологію східних релігій і 
філософій” наголошує: ,Ц а Заході (за винятком єзуїтських „Вправ” з дуже вузьким колом 
придатності) не розвинулося нічого подібного до йоги, тому європеєць відчуває бездонний 
страх перед жахливістю особистісного несвідомого”.

Іншим суттєвим фактором того, що різноманітні форми східної релігійності привертають 
увагу пересічного українця ж  реакція на кризу моральних цінностей 
технологічної/інформаційної цивілізації є те що вони виявляють набагато сильнішу емоційну 
спрямованість, аніж культури Заходу. Відразу ж зауважимо, що сприйняття чужих ідей 
відбувається лише тоді, коли з’являється запит на ці ідеї, -  запит який, обумовлений суспільним 
буттям. В цьому зв’язку, сучасний український віруючий постає ж  практичний, 
раціоналізований, інтелектуалізований віруючий, який прагне осягнути, зрозуміти та 
трансформувати існуючі релігійні системи ж  західні, так східні. І тут ймовірний варіант 
розвитку особистої релігійності, коли ще на їх основі віруючий творить свої власні релігійні 
переконання.

Цікавим є той факт, що у молодіжному середовищі сприйняття східних релігійних ідей 
відбувається більшою мірою. Наприклад, серед прихильників буддизму в Україні частка молоді 
становить до 80 % складу громад. Високим є відсоток молодих людей і серед інших релігійних 
течій східного походження, зокрема Товариства Свідомості Крішни. Для багатьох молодих 
людей процес духовних пошуків у сфері східної релігійності є типовим явищем. Загалом це 
свідчить про неусталеність, крихкість їх релігійної свідомості. Це підтверджується даними 
соціологічного опитування: 39,6 % респондентів повідомили, що: ,дош ук істини, правди” 
спонукав їх до зміни одного віросповідання на інше. Серед прихильників Товариства свідомості 
Крішни (ТСК) таких виявилося-4 5  %.

До причин зацікавленості сучасною молоддю східними релігійними практиками в 
першу чергу варто віднести той факт, що молодіжний вік дає можливість вільного 
релігієвибору, оскільки молодь, в силу своїх суплених характеристик (наприклад, набуття 
власної духовної самобутності) більше схильна ж  до навернення до релігії ж  цінності, що над ає 
сенс людському існуванню, так і до переміщення з однієї релігійної організації в іншу з метою 
віднайдення найбільш прийнятного для себе варіанту релігійної спільноти.

По-друге, це спосіб привернення уваги до своєї персони, свого життя, прагнення 
виділитися з натовпу і наповнити завдяки цьому своє життя яскравими емоціями. І тут на 
допомогу приходять програми духовного самовдосконалення за допомогою різних 
медитаційних систем, які пропонують Східні релігії.

По-третє, вибираючи екзотичне вірування, молода людина створює власний образ -  
цікавий, несхожий на інших і за рахунок цієї оригінальності одночасно піднімає власну 
самооцінку. Окремо варто згадати й про процес самоутвердження молодої людини, коли 
відбувається пошук форм, засобів, шляхів особистісної актуалізації. Самовизначаючись у 
наявному світоглядному розмаїтті, молода особа стає носієм певної системи цінностей 
(релігійних, арелігійних), які для неї стають своєрідною сіткою духовних координат для 
самоутвердження, самореалізації. Відтак, якщо вона знаходить якусь, щову” релігійну спільноту, 
сама її „новизна” дає можливість відірватися від старого і в такий спосіб самоутвердитися.
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По-четверте, якщо у молодої людини є проблеми із спілкуванням, то тут вона може 
знайти свою ф угу родину та друзів. І якщо молода людина має потребу у тому, щоб хтось її 
житія вольовим рішенням організував чи структурував, вона може підсвідомо прагнути в такий 
суспільний простір.

По-п’яте, молода людина прагне не лише бачити релігію, беручи участь в традиційних 
церковних обрядо дійствах, а й знати і розуміти їх зміст, набувати свій власний індивідуальний 
містичний досвід та виявляти свою релігійну дієвість осмислено, активно, включено. Також не 
другорядну роль відіграє і той факт, що орієнталістські релігії в своїй більшості в культових діях 
звернені до емоційно-вольової сфери людини (це -  мова релігії, сприйняття релігії через музику, 
спів), що й викликають резонанс у свідомості молодого покоління.

Окремо актуалізуємо момент компенсаційної функції, що надто яскраво виражено в 
східних релігійних традиціях. Загалом вона постає як функція „відновлення” і характеризує 
процес зняття в трансцендентному вимірі життєво важливих суперечностей і проблем 
людського буття. Своє специфічне вираження компенсаційний ефект нетрадиційної релігійності 
знаходить у „терапевтичній”, „утішній” функціях. Психотерапевтична практика медитації йоги, 
яка активно використовується багатьма неоорієнталістськими спільнотами, зокрема 
(Міжнародним товариством свідомості Крішни, Міжнародним товариством „Всесвітня Чиста 
Релігія” -  Сахаджа-Йога, рух Ш рі Чінмоя, Товариством Шрі-Ауробіндо; течіями буд дійського 
толку: дзен-буддизм, тибетський буддизм, ламаїзм) знімає негативні емоції, психологічні стреси, 
послуговує збереженню внутрішнього спокою, душевної рівноваги особистості, несе 
„примирення” з негараздами житія. Підсумовуючи, ми приходимо до висновку, що культова 
практика неорієнталістських релігій значною мірою сприяє неофітам подолати психологічні 
проблеми, які виникають в їх житті.

Відзначимо водночас і те, що у релігійному житті українців спостерігається певне ідейне 
поєднання духовних традицій Сходу і західних теорій про сутність та мету людського 
існування. Проте ми не повинні забувати про певні суперечності що виникають між західним та 
східним типом релігій, про нивілізаційну своєрідність Сходу і Заходу, про принципову 
неможливість повного запозичення та адаптації східних релігійних концептів, східних традицій 
до реалій духовного житія українця, без врахування його відмінностей та особливостей. Адже 
Захід завжди шукає величності, Схід же -  занурення та заглиблення. На Заході віруючі 
підпорядковується вищій божественній особистості, очікуючи її милосердя, а на Сході знають, 
що спасіння залежить від „роботи індивіда над самим собою”. Однією з таких „особливостей” 
нових релігійних рухів, що мають під собою східне підґрунтя, є те, що вони у більшості свогій 
позиціонуюіь себе при діяльності в Україні швидше ж  духовні, а не релігійні організацій.
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НОВІ КНИГИ БІБЛІОТЕКИ РЕЛІПЄЗНАВЦЯ

Українське релігієзнавство. Квартальник №55. -  К , 2010. Чергове число квартальний 
вмішує статті в чотирьох розділах: 1 .Філософська і богословська думка. 2. Історія релігії в 
Україні. З.Конфесіологія релігії. 4. Релігія в сучасному світі й Україні. Привертають увагк 
статті В.Климова про скептицизм, П Яроцького про харизматичний рух в католицизмі, 
Р.Скакун про сіоністів та ін.

Гаврилова Наталия. Современная религиозность. Во что и как верит молодежь 
Украины. -  Saarbrücken (Germany), 2010. У книзі розглядаються процеси формування 
і якісні характеристики релігійної свідомості сучасного студентства. Аналізуються 
особливості трансформації релігійної свідомості українського студентства в ситуації 
світоглядного плюралізму.

Будущее религии в Европе. Сборник статей. -  СПб, 2010. -  Збірник включає статті 
російських і зарубіжних щодо них релігієзнавців. Йде мова про особливості нинішньої 
релігійності селян, релігійний досвід за умов мільтипарадшмальності християнства, 
релігійні аспекти контркультури, проблеми майбуття релігії, екуменічні тенденції в 
міжхрисгиянських відносинах України, проблеми міжрелігійного діалогу та ін.

Мистико-эзотерические движения в теории и практике. История, психология, 
философия -  СПб, 2009. Збірник включає низку статей різних авторів, присвячених 
різним аспектам місгико-езотеричних вчень і практик. Є розділи « Християнство і 
містико-езотерична традиція», «Езотеризм і містицизм в традиціях Сходу» та ін.

Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Проблема интерпретации 
эзотеризма и мистицизма. -  СПб, 2010. Збірник включає низку статей, об’єднаних 
розділами «Містицизм і езотеризм у сучасному світі», «Західний езотеризм і містицизм», 
«Езотеризм і містицизм у традиціях Сходу» та ін.

Блажейовський Дмитро. Мої рефлексії щодо проблем минулого, теперішнього та 
будучності українського народу. -  Львів, 2020. Огець-докгор у своїй новій книзі 
розмірковує над долею України. Його рефлексії часто загострені, спонукають на 
роздуми. В ін пише: «М ої спостереження є досить негативні про загальний характер 
українців, підхід українців до будови держави та до різних справ у житті України... 
Незавидна доля українців протягом понад 600-літньої історії була з вини самих 
українців, тому що вони не вміли чи не старалися вирости... Українським думанням 
керують сусіди. Українцям поважно бракує ідентичності, бо взагалі не всі українці 
свідомі того, що відрізняються від інших народів... Вину за це несе найперше 
духовенство та інтелігенція... Скандальною подією є те, що національна свідомість впала 
до такого ступеня, що при виборах Президента України українці вибрали більшістю 
голосів чужинця-москвофіла».

Ларионова В.К Феноменология религии. Учебное пособие. -  Ивано-Франковск, 2010.
У книзі йде мова про місце феноменології релігії в системі релігієзнавства, про генезис 
феноменології релігії, видатних постатей цієї сфери релігієзнавчої науки. Книга написана 
і видрукувана російською мовою. Відтак автор працює в руслі починань міністра освіти 
Дм. Табачника. Підручник явно не розрахований на україномовного студента 
Прикарпатського університету. Правда, автор могла написати його на замовлення 
якогось російського вузу. Тоді претензії РП щодо користування автора іноземною мовою 
знімаються.
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РЕЛІГІЙНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ* **

ДОНЕЧЧИНА РЕЛІГІЙНА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ"

Не буде великим перебільшенням починати історію релігійної Донеччини з часу появи 
тут людини. І хоча спроби реконструкції вірувань тих часів є досить значною проблемою, тим 
не менше, орієнтуючись, по-перше, на матеріальні артефакти тих часів, а по-друге, знаючи 
особливості розвитку історії релігії найдавніший часів, можна до певної міри відтворити 
релігійне життя на сучасній території Донеччини.

Археологія свідчить, що перша людина ступила на територію Донецького кряжу у 
палеолітичну епоху. Це були мисливці на північних оленів та печерних ведмедів стоянки яких 
знайдено, зокрема, поблизу сучасних міст Артемівськ та Макіївка. Саме з тих часів ми 
фіксуємо безперервне людське ж итія на цих землях. На території Донеччини також відомі 
значно пізніші стоянки неандертальців, зокрема біля селишд Антонівка Марийського району. 
Складні умови ж итія за часів льодовика накладали певні особливості на житія людини. Вже 
за часів пізнього палеоліту людина на території сучасної Донеччини займається мисливством 
на бізонів. Відомі стоянки у селищ Амвросіївка, Бошродичне тощо. Окрім предметів 
мисливства, побуту археологи знаходять і так звані «палеолітичні венери», що свідчить про 
те, що рівень та зміст вірувань фактично був тотожним до вірувань цих самих часів на інших 
територіях розселення людини. Найбільш відомим пам’ятником часів пізнього палеоліту на 
Донеччині є Амвросіївська стоянка відома знахідками величезної кількості решток бізонів, 
кістяних наконечників. Дослідник П. Бориськовський вважав, що це місце було ритуальним 
місцем зберігання кісток вбитих бізонів.

За часів неоліту та неолітичної революції (6-4 тисячоліття до н е.) людина осідає на 
землю, переходить до землеробства та скотарства. На Донеччині найвідомішою пам’яткою 
цього часу є Маріупольський могильник (нижньодонська культура). Знайдено 122 
захоронения скотоводів. Значна частиш  кісгків людей лежать ш  спині, тільки декілька у позі 
«ембріону» та одне трупосожжіння. Майже всі рештки посилані красною охрою -  явище, 
характерне для поховань неоліту, знайдено велику кількість ритуальних речей, зокрема 
поховальний інвентар, амулети, фігурки биків, що ймовірно були фетишами. Поховання 
розташовувалися поблизу річки, що дало дослідникам привид казати про особливу роль води 
як місця, куди відходили душі померлих.

Епоха енеоліту подарувала Донеччині знайомство із ямною культурою, представники 
якої ймовірно прийшли зі сходу. Її змінює катакомбна та срубна культури. Найвідомішою 
пам’яткою цього часу є Кам’яні могили. Деякі вчені вважають, що кам’яні могили були 
культовим місцем для представників ямної та інших культур, а згодом використовували 
скіфи

Таким чином, цей період релігійної історії Донеччини пов'язаний із культурами 
нижнього палеоліту, мезоліту та неоліту (донецька культура дніпро-донецької культурно- 
історичної області), а також енеолітичних культур, зокрема азово-дніпровська культура. 
Фіксується наявність поховальних культів, фетишизму, культу предків, мисливських культів,

* В кожному новому числі часопису рубрика «Релігійний атлас України» надається 
авторам із кожної області України з коротким описанням ними історії релігійного 
життя регіону, поданням інформації про його сучасну конфесійно-церковну карту.

** Матеріал підготував Луковенко І.Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії і 
релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту (м. Донецьк).
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пов’язаних із промисловою магією тощо. Від часу появи тут ямників і аж до половців, а 
згодом татар, ногайців тощо Донеччина стає ареною для степових культур. Саме тут був 
західний край Великого степу.

Починаючи від XV сг. до не. Донеччина стає зоною впливу іранських народів -  
срубників, кіммерійців, скіфів, сарматів. Елементи кіммерійських вірувань реконструюються 
на Сході України власно тільки завдяки знахідкам кіммерійських поховальних курганів. У VII 
столітті кіммерійців витісняють скіфи. Н а території Донеччини оселяються т.зв. «щрські» 
скіфи. Фактично вся Донеччина усипана скіфськими курганами із пишними та багатими 
похованнями Ймовірним культовим центром ндрських скіфів були кам’яні могили, до 
вірогідно розташовувалося святилище скіфського бога, якого Геродот ототожнює з грецьким 
Аресом. В цілому можна характеризувати релігію скіфів як центрально-азійську за своїм 
походженням та змістом із значним впливом передньоазійських традицій. Основу релігії 
складав шаманізм. Загальновідомим є «звіриний стиль» скіфського мистецтва. Релігія 
сарматів ймовірно була тотожною релігії скіфів. На Донеччині вчені фіксують численні 
знахідки сарматського походження -  ритуальні сосуда, обереги, амулети. Наявні культи 
родючості, культи сонщ  та вогню, культ предків. Одним із основних був культ коня. Та й 
взагалі, як і скіфи, сармати значну увагу приділяли тваринному культу. Я к і у скіфів, у 
сарматів, які з’являються на наших теренах з П сг. до н.е., фіксується пантеон із семи богів, 
центральним з яких було божество війни з мечем як символом.

Наступна епоха в релігійній історії Донеччини пов’язана із Великим переселенням 
народів. Від П століття не. Донеччина -  частина розселення готів та аланів, які створюють у 
третьому столітті державне утворення, яке відоме під назвою держава Германаріха. У 
четвертому сголітія готів та аланів тіснять гуни, що прийшли у донецькі степи зі сходу. 
Частина готів пішла вслід за Гунами, частина пішла на південь до Криму, а частина 
залишилася на місці. Є свідчення про розповсюдження у готів християнства аріанськош 
спрямування, але у більшості готи були прихильниками скандинавського язичництва.

Від VIII сголітія частина Донеччини входить до ареалу впливу Хазарського каганату. 
Рештки хазарських поселень відомі зокрема на півночі Донецької області (Богородичне, 
Теїянівка, Маяки тощо). Основна маса населення каганату сповідувала кочові культи 
(тенгріансіво), а верхівка змінювала релігію від ісламу до іудаїзму. Із утворенням Київської 
Русі північна частина Донеччини стає зоною інтересів слов’ян-сіверян (від яких власне пішла 
назва „Сіверський Донець”), а згодом - Чернігівського князівства.

Від IX сголітія територія Донеччини -  арена впливу печенігів, а згодом -  половців із 
всіма складаоїщ ми спільної історії кочовиків між собою та Руссю. Ймовірно, що на початку 
XI сг. печеніги приймають іслам. Через кілька десятиліть усередині XI сг. їх змінюють 
половці. Половецька присутність тривала до першої половини ХІП сг., коли прийшла 
монголо-татарська навала, а половці значною мірою влилися у Орду.

Період від ХШ до кінщ  XVI сг. -  наступний період релігійної історії Донеччини. Після 
монголо-татарської навали донецьким землям знадобився певний час, щоб відносити людські 
ресурси. До початку масового залюднення залишалося більше двох століть, тим не менше, ці 
землі не були повністю вільними від осілих мешканців. Археологи фіксують людські 
поселення на півночі області, зокрема, поселення у сел. Райгородок. Але цей час на Донеччині 
відомий, передусім, знаменитим Цариним городищем поблизу селишд Маяки Слов’янського 
району. У XIV сг. офіційною релігією Золотої Орда стає іслам. Від цього часу ісламська 
присутність на Донеччині виявляється досить відчутною. Вчені фіксують датовані XIV сг. 
могильники із мусульманською традицією поховань, епіграфічні написи, залишки мечеті у с. 
Маяки тощо. Наприкінці XIV сг. більшість населення не пережило трагічних подій,
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пов’язаних із походами Тамерлана. На кілька десятиліть ці землі майже обезлюділи. Цей 
період отримав назву Дикого поля. Населення цих земель значно скорочується, але повністю 
не зникає, особливо, коли ці землі стають ареною впливу Великого князівства литовського. В 
цей час на цих землях оселяються біглі селяни та холопи, будуються засіки, укріплення тощо.

У XV -  початку XVI століття землі Донеччини заселяються запорізькими козаками, 
які, освоюючи нові землі на Сході, засновують тут зимівники та хутори

Одночасно з кінщ  XV сг. фіксується присутність Московської держави, яка колонізує 
південні землі, створюючи сторожі від татарської загрози Переважну більшість населення 
краю, близько 60-70 відсотків, складали православні українці.

Історики припускають, що саме в цей час під прикрипям сторож було засновано 
Святогірський монастир, хоча існує версія, що монахи з’явилися ту ще у ХШ сг. після навали 
Батия та зруйнування Києва. Існує версія, що це були монахи спустошеної Києво-Печерської 
Лаври. На користь цієї версії говорить те, що церкви, які було засновано у монастирі, названо 
на честь тих же святих, що й храми Лаври. Інша версія каже про ймовірне заснування 
монастиря монахами з Афону. Ця версія засвідчується тим, що практика поховань у 
монастирі тотожна афонській традиції (на Афоні існував звичай, що після трьох років рештки 
монахів викопувалися, кістки від їх тіл зберігалися у окремих приміщеннях, а черепи 
складалися у монашеських кельях). Нарешті, ще одна версія каже про заснування монастиря 
у XV столітті як одного із укріплених пунктів. Принаймні так вважає перша письмова згадка 
про територію із топонімом «Святі гори» (1526 рік) -  «Записки про московські справи) 
германського посла при Московському дворі Сигізмунда Герберштейна. У подальші 
десятиліття (XVI - ХУП сг.) монастир постійно згадується у письмових документах. Перша 
письмова згадка власне про монастир датується 1624 роком. Це є Державна грамота на 
отримання монастирем щорічного утримання грошима та хлібом. Довгі роки монастир був, 
окрім власне обителі, ще й фортецею, бо ж мали місце численні набіги татар. У наступні 
десятиліття монастирю були даровані численні землі та інші щ рські милості, зокрема і вкрай 
необхідні -  порох, свинець для гармат тощо.

Південь області у XVI сг. -  територія, підконтрольна ногайням (Джамбуйлунька та 
Єдичкульська орди), а у XVII сг. фіксується присутність тут калмиків-буддистів.

Процес залюднення земель Донеччини у XVI -  XVII сг. напряму пов'язаний, по- 
перше, із необхідністю формування людського кордону на пограниччі зі степом (це був 
процес як стихійний, так і організований), а по-друге - із початком промислового освоєння 
краю. В історії регіону був відчутний вплив подій, пов’язаних із історичними перипетіями 
російсько-українських зв’язків, війною Б. Хмельницького, російських війн на Півдні тощо. В 
цей час - наприкінці XVII сг. - фіксується поява старообрядницьких поселень на Північному 
Сході області. Тепер це селище Ольховатка Згодом, вже у XX сг., компактними поселеннями 
старовірів на Донеччині стають приазовські території (в першу чергу село Мелекіне та 
навколишні поселення).

Окремі матеріальні свідчення релігійного життя фіксуються при розкопках поселень, 
наприклад, на Козацькій пристані поблизу сучасного села Райгородок. Церковне будівництво 
починається від початку XVIII сг. Було побудовано церкви поблизу устя річки Берди, в 
урочищі Андріївка, на території сучасного поселення Урзуф тощо. На території паланок 
існували похідні каплиці та церкви.

Середина XVIII сг. стає ще одним рубіжним етапом в історії як релігійного життя, так і 
історії краю в цілому. Царський уряд був зацікавлений у залюдненні донецьких степів як за 
рахунок внутрішнього населення, так і іноземців. Указом від 24 грудня 1751 року було 
дозволено оселитися тут сербам та хорватам. Тож протягом 50-х років цього століття на
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території між Луганцю та Бахмутом з’являються численні поселення православних за 
конфесійною приналежністю сербів, хорватів, молдаван. Починає формуватися т.зв. 
Слов’яносербія на півночі області. Втім, ці поселення складалися у більшості з українців та 
частково росіян. Паралельно складалися населення південніше, на землях Війська Донського 
(лівий берег Кальміусу) та Запорізької Січі (земля праворуч Кальміусу). З ліквідацією 
Запорізької Січі її землі було розподілено між російськими панами, офіцерами тощо. 
Паралельно із залюдненням краю та заснуванням нових поселень активно ведеться церковне 
будівництво. Будуються церкви у Маріуполі, Бахмуті, а також на території сучасного 
Донецька (слобода Олександрівка, яку наприкінці ХУЛІ сг. заснував на основі козацького 
зимівника поміщик Є. С. Ш иддовський (бл. 1745-1808)). Також, у 1808 році за ініціативи О. 
Рутченко було побудовано Миколаївську церкву у селищі Григорівка. У 1842 ропі засновано 
церкву на честь Олександра Невського у поселенні Авдотьїне.

Із початку 60-х років ХУЛІ сг. залюднення краю інтенсифікується. Наймасштабніша 
акція із залюднення донецьких земель припадає на кінець 70-х років, коли з Криму було 
переселено велику кількість кримських греків, вірмен, а також грузин та волохів. Загалом до 
Південної Донеччини було переселено більше 30 тисяч осіб. Начолі цих переселенців був 
митрополит Готфейський та Кефайський Ігнатій (Гозадіні, 1715-1786). В поселеннях активно 
будуються церкви, налагоджується культурно-етнічне житія. Тоді ж було засновано м. 
Маріуполь. Греки оселялися у Маріупольському повіті. Там же сусідами греків стали 
болгари.

Цей же час став доленосним в історії Святогірського монастиря. В результаті політики 
Катерини П у 1787 році монастир було закрито, а землі, села та угіддя його було забрано до 
державної скарбниці. У 1790 році землі перейшли до володіння князя Григорія Потьомкіна 
Відновлення монастиря відбулося тільки у 1844 році згідно указу імператора Миколи І.

Помітну роль у конфесійному розмаїтті краю відіграли і євреї. Указом Катерини П від 
1769 року їм було дозволено оселятися у Новоросійській губернії. Більш активний прихід на 
Донецькі землі євреїв спостерігається з першої половині XIX сг. По річці Кальміус та по 
кордонах, що розмежовували Катеринославську губернію та Область війська Донського 
(ОВД) проходив кордон осілості. На території ОВД євреям було оселятися заборонено. Тож 
євреї, що мігрували з північно-західних земель Російської імперії (зокрема із земель 
колишньої Речі Посполитої) доходили до східного кордону Катеринославської губернії й 
осідали у донецьких степах.

Кінець ХЛТП-поч. XIX сг. -  це час появи німецьких колоній на Півдні Донеччини. 
Німці, у переважній більшості меноніти, а згодом лютерани, кальвіністи та католики, 
оселялися трю ма хвилями (1788, 1790-1796 та 1804-1810 рр.). Центром було поселення 
Осггейм (тепер Тельманово Тельманівського району).3’являюгься колонії Кіршвальд, 
Тігенгов, Розенгард, Розенберг та ін. З-поміж менонітів були і фризи, саксонці, фламандці. Із 
початком обов’язкової військової служби багато менонітів були вимушені емігрувати. Окрім 
німецького населення, католицизм сповідували італійці та італізоване населення 
Австрійських провінцій (Далмації тощо), що оселилися на Донеччини у 20-х роках XIX сг. У 
1870-х р. з ’являються поляки. Костьоли було збудовано у Бахмуті, Єнакієвому, Маріуполі. 
Капличка Святого Йосипа знаходилася у Макіївці. Саме у середовищі німпів-колонісгів 
лютеран, кальвіністів, методистів за віросповіданням у 50-60-х роках XIX сг. 
розповсюджуються нпундистські ідеї, що поклало початок українському баптизму. Згодом 
баптизм розповсюджується і серед слов’янського населення краю. Багато українців і росіян 
приймають це віросповідання.
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Особливою віхою у релігійній історії Донеччини стають 60-і роки XIX сг. -  роки 
процесу масової індустріалізації краю. Відбувається певна нівеляція етнічних кордонів, на 
території краю активно збільшується російська присутність. Із початком індустріального 
розвитку разом із Дж. Ю зом до краю прибувають англійці-англікани. Втім, переважна 
більшість населення Донеччини у другій половині XIX -  початку XX сг. сповідувала 
православ’я (близько 90%). На другому місці були протестантські конфесії -  більше 3%. 
Римо-католики становили 1,7% населення, 0,2% - старообрядці і лише 0,1% - мусульмани. 
Нечисельною була кількість віруючих вірмено-григоріанської та вірмено-католицької церков 
(відповідно 448 та 24 особи), а також англікан, караїмів тощо. Іслам сповідувало татарське 
населення. Відомо, що у Ю зівці іслам за чисельністю уступав тільки православ’ю  та іудаїзму.

Донеччину ділили три єпархії Всеросійської православної церкви -  Катеринославська, 
Донська та Харківська. Святогірський монастир належав до Харківської єпархії. В перші роки 
XX сг. у ньому проживало 82 монахи.

На початку столітія на території Бахмутськош повіту налічувалося 72 церкви, 
Маріупольського -  83 церкви, на території Слов’яносербії -  46 церков. Майже при всіх 
церквах засновувалися парафіяльні школи. Вагомий внесок у православне ж ипя Ю зівки 
вносило Свяго-Преображенське братство. Разом на початок Першої світової війни на 
території Донецької губернії налічувалося 728 православних парафій.

Вже з другої половини ХЕХ сг. активізується релігійне ж ипя євреїв Донеччини У 1864 
році у Маріуполі відкривається перша, а у 1882 році -  друга синагога. У 1864 році 
відкривається єврейське кладовище. Засновується також притулок для нужденних євреїв та 
лікарня. Приблизно у цей же час засновується громада у Ю зівці, а до 1917 року на Донеччині 
було вже три синагоги На кошти вірян та за фінансовою допомогою катеринославської 
громади було збудовано синагогу. При ній засновано школу. Активні громади були у 
Горлівпі, Єнакієвому, де на початку XX сг. було збудовано синагогу. Традиційна система 
релігійного ж ипя зберігалася і у тому, що засновувалися традиційні школи хедери

Нова сторінка у історії релігійної Донеччини відкрилася із вкоріненням радянської 
влади. Перші роки її ще не принесли того жаху, що мало місце у подальшому. У 1925 році на 
Донеччині було ще 407 парафій патріаршої церкви, 123 оновпенських парафій, 5 
автокефальних, 15 громад римо-католицької церкви, 25 громад іудеїв, 11 громад лютеран, 45 
громад баптистів, 23 громади менонітів, 13 громад євангельських християн а також наявною 
була присутність в краї вірмено-григоріан (1 громада), старовірів-попівців (9), старовірів- 
безпопівців (2), адвентистів сьомого дня (5), Свідків Єгови (3). Загалом в ці роки налічувалося 
тут 689 громад різних релігійних течій. За даними влади ці громади об’єднували 477004 тис. 
віруючих. На початку 20-х років м.сг. було пограбовано та ліквідовано Святогірський 
монастир.

Втім, вже з середини-кінця 20-х років розпочинається масовий терор щодо релігійних 
течій. До кінця 30-х років, за винятком поодиноких православних та баптистських громад, 
релігійне ж ипя на Донеччині було або винищене, або пішло у підпілля. Не залишилося 
жодних діючих громад католиків, мусульман (хоча саме у цей час до області переселяють 
татар-мусульман з Татарстану та Мордовії), іудеїв (у 1938 році був арештований та 
розстріляний останній рабин синагоги м. Сталіно Соломон Кодкін) тощо. У підпілля 
проводили богослужіння п’ятидесятники, які прибували на заробітки з інших регіонів 
України та Білорусії. До початку Великої вітчизняної війни на території області не 
залишилося жодної православної громади.

Активно релігійне ж ипя на Донеччині відроджується із початком німецько- 
румунсько-італійської окупації у жовтні 1941 року. Окупація тривала до вересня 1943 року. За
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цей час було відновлено діяльність майже 300 православних громад як у тих місщ х, де вони 
були до закриття, так і там, де їх не було зовсім. Відновлювали діяльність громади інших 
конфесій.

Із відновленням радянської влади у краї починається фільтрація релігійної присутності 
на Донеччині. Влада дозволяє легально існувати обмеженій кількості конфесій, зокрема 
Російській православній церкві (Донецько-Ворошиловградська єпархія), Євангельським 
хрисіиянам-баптистам, Адвентистам сьомого дня, молоканам (одна маленька громада була в 
Амвросіївському районі). В 1978 році легалізувалися старообрядці. Решті конфесій довелося 
ще довго чекати та діяти підпільно. Так,тількиу 1990 році влада дозволила реєстрацію іудеям 
та греко-католикам (переселені до Донеччини у 40-х роках м. ст.із Західної України). Групи 
п’ятидесятників, баптистів-прихільників РЦ ЄХБ, а також Свідків Єгови, які оселялися на 
Донеччині із кінщ  40-х років XX сг. внаслідок їх переселення із західноукраїнських областей 
були вимушені існувати нелегально. У 70- роках було дозволено реєструвати окремі громади 
ХВЄ, які входили до складу ВРЄХБ.

Втім, і щ  дозволена кількість на реєстрацію невпинно зменшувалася. З 232 громад 
РПЦ, що діяли у 1943 році, у 1988 році залишилося лише 89. Велика кількість з них була 
закрита у 60-і роки м.сг. Порівняно ненабагато зменшилася кількість громад інших конфесій. 
Так, якщо у 1946 році нараховувалося 84 громади ЄХБ, то у 1987 році їх було вже 67.

Відродження релігійного житія розпочинається з кінщ  80-х років XX сг. та у часи 
незалежності України. Активне зростання православних громад фіксується вже починаючи з 
1988 року (року святкування 1000-літія хрещення Русі): з 89 громад у 1988 році їх кількість 
зросла до 145 у рік здобуття незалежності. Активний розвиток інших течій фіксується на 
початку 90-х років. У 1990 році була зареєстровані перші громади УАПЦ, УП Щ , громада 
євангельських християн. Тоді ж було зареєстровано першу мусульманську громаду. У 1991 
ропі активно реєструються громади харизматичних повноєвангельських церков. Загалом на 
початку незалежності у 1991 році в області діяло 216 релігійних організацій.

Протягом всіх років незалежності України конфесійна карта Донеччини все більше 
ускладнювалася та збільшувалася кількісно. На сьогодні на Донеччини зі статусом юридичної 
особи діють релігійні організації 37 різних напрямків.

Н а території Донецької області станом на 1 січня 2010 року з правом юридичної особи 
діяло 1608 релігійних організацій. 95,2 % всіх релігійних організацій області складають 
християнські конфесії. В області також діють 26 мусульманських, 18 іудейських, 14 
буддійських релігійних організацій. Новітні релігійні рухи представлені на Донеччині 7-ма 
громадами Міжнародного товариства Свідомості Крішни, 4-ма громадами Всесвітньої чистої 
релігії, 2 громадами «Науки Розуму» та по одній релігійній громаді РУНВіри, Церкви Нового 
Єрусалиму, індуїстського тантризму та Церкви Останнього Заповіту.

З поміж християнських конфесій за кількістю офіційно зареєстрованих організації на 
першому місці УПЦ МП. Вона представлена Донещко-Маріупольською та Горлівсько- 
Слов’янською єпархіями (639 релігійних організацій -  630 громад, 2 релігійних центри та 7 
монастирів). У 2004 році Свягогірському монастирю присвоєно статус Лаври. На цей час 
правлячими архієреями УПЦ М П є відповідно митрополит Донецький і Маріупольський 
Іларіон (Щ укало) та єпископ Горлівський та Слов’янський Мигрофан (НМтін). Присутність 
УПЦ М П в регіоні завжди була відчутною, але, після призначення на кафедру митрополита 
Іларіона у 1996 році, починається активне зрощення її із місцевою владою, в першу чергу із 
тодішнім губернатором В. Януковичем. Церква фактично набуває привілейованого 
становшщ.
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Також офіційно існують на Донекччині 79 релігійних організацій Української 
Православної Церкви Київського Патріархату (Донецько-Маріупольська єпархія). 
Присутність УПЦ КП ніколи не була значною за винятком Південно-Східних районів, де 
фактично розпочиналася її діяльність та де Церква має підтримку місцевої впади. Протягом 
останніх роківсгановище її ускладнилося у зв’язку із ситуацією 2008 року навколо тодішнього 
керуючого Донецько-Маріупольською єпархією архієпископа Ю рія (Ю рчика), який Синодом 
УПЦ КП був усунутий від керівництва єпархією, а на його місце було призначено вікарного 
єпископа Сергія (Горобцова), який у сані архієпископа тепер керує єпархією. Ті 
священнослужителі, що підтримали архієпископа Ю рія, зформували нове православне 
утворення. Тим не менше, єпархія продовжує проводити свою діяльність, у тому числі і 
благодійницьку. Так, в єпархіальному будинку ‘М илосердя” УПЦ КП села Греково- 
Олександрівка Тельманівського району Донецької області постійно мешкають більше 35 осіб 
похилого віку, які були взяті Церквою на повне забезпечення.

Також східне християнство представлене на Донеччині 4-ма громадами Української 
Автокефальної Православної Церкви (3 громади належать до Харківської єпархії УАПЦ та 
одна до Київської єпархії УАПЦ), однією громадою Руської Православної 
Старообрядницької Церкви (Білокриницької згоди), однією громадою Руської Ісгино- 
Православної Церкви, однією громадою -  Руської Древлеправославної Церкви, однією -  
церкви Преображення Божої Матері (Богородична церква). Діє також 15 незалежних 
православних громад.

Українська Греко-Католицька Церква, яка розпочала легальне уснування на Донеччині 
від 1989 року, на сьогодні займає помітне місце в релігійному ж итія краю, не в останню чергу 
завдяки діяльності екзарха Донецько-Харківського єпископа Степана (Менька) та 
протопресвітера олія Василя Пантелюка. УГКЦ нараховує в своєму складі 32 релігійні 
організації, в тому числі має один екзархат (Донецько-Харківський), 29 громад, 25 
священнослужителів, 2 монастирі, 16 недільних шкіл. Громади УГКЦ проводять помітну 
благодійницьку та душшсгирську роботу. Так, наприклад, надавалася грошова допомога 
діїям-сиротам, батьки яких загинули у шахтах; продовжують працювати безкоштовні їдальні 
на територіях храмів; для оздоровлення дітей було організовано 2 літні табори у Приазов’ї та 
Карпатах. Було створено також благодійницький фонд “Карітас-Донецьк”, метою якого є 
надання медико-соціальних послуг інфікованим дітям.

Римо-Католицька Церква нараховує в області 14 громад, має 9 священнослужителів (із 
них 4 —  іноземці), 8 недільних шкіл. Польська діаспора Донеччини та інші віруючі, які 
сповідують католицизм, мають можливість повністю задовольняти свої духовні потреби. У 
донецькому костьолі Святого Йосипа регулярно проходять органні концерти.

Протестантизм на Донеччині налічує понад 370 релігійних організацій, що складає 
23% від усієї релігійної мережі області. Найбільш чисельним протестантським 
згромадженням є релігійні організації, які входять до складу Всеукраїнського Союзу 
Об’єднань Євангельських хрисгиян-баптисіів. Баптистська присутність на Донеччині 
історично є однією з найактивніших. Донеччина нині є одним із найбільших баптистських 
центрів України. Донецьке управління ВСЄХБ нараховує: одне обласне управління, 131 
релігійну громаду, 4 місії, один духовний навчальний заклад. 130 священнослужителів 
обслуговують громади, в яких основи віровчення викладаються у 86 недільних школах. 
Управління пережило складні часи у зв’язку із розколом, що стався у 2009 році. Проте 
більшість громад все ж залишилася у складі ВСЄХБ. Із 2010 року старшим пресвітером ЄХБ 
в Донецькій області є С.І. Корнуга. Частина колишніх членів ЄХБ утвориш нове церковне 
утворення -  Біблійну церкву України начолі із колишнім заступником голови обласного
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управління ВСЄХБ С.С. Карпенком. Установчий з’їзд нового організаційного утворення 
баптистів відбувся 20 березня 2010 року.

Баптистську спільноту Донеччини доповнюють також громади, що входять до 
Релігійного об’єднання (асоціації) незалежних церков ЄХБ та Об’єднання незалежних церков 
і місій ЄХБ Східного регіону України.

В області діє 41 релігійна організація, що входить до Всеукраїнського Союзу Церков 
Християн віри євангельської, а саме: 36 релігійних громад, 4 місії, одно управління. 
Богослужбові відправи проводять 89 священнослужителів (із них один -  іноземець). При 
громадах діють 38 недільних шкіл. Також на Донеччині представлені Об’єднання Божої 
церкви України ХВЄ, Рада вільних церков ХЄВ, Рада Церкви Божої України. Більшість 
п’ятидесятницьких церков Донеччини об’єдналися у Раду донецьких церков.

Серед протестантських деномінацій в регіоні діє Східна конференція Церкви християн 
Адвентистів сьомого дня, яка має у своєму складі 48 релігійних громад, одне управління, в 
яких релігійні потреби віруючих задовольняють 80 священнослужителів. Основи віровчення 
викладаються різним віковим групам в 40 недільних школах. Діяльність церкви висвітлює 
газета Т олос истиньґ’.

Н а Донеччині діють релігійні організації харизматичних церков (понад 12% від 
загальної кількості її релігійної мережі). Значну кількість громад має Українська 
Християнська Євангельська Церква, очолювана ЛПадуном (одне управління, 103 громади, 2 
місії, один духовний навчальний заклад, в якому налічується 300 слухачів). Д іяльність УХЄЦ 
висвітлюють два періодичних видання. Релігійні потреби в Церкві справляють 107 
священнослужителів. В громадах діють 75 недільних ш кіл Церква постійно організує великі 
церковні конференції за участю місіонерів Ульфа Екмана (Упсала, Ш веція) та відомого 
місіонера-єваніеліста Карла Густава Северина (Упсала, Швеція).

Вагому роль в релігійному житті Донеччини відіграє діяльність релігійних громад 
Донецького обласного управління (єпархії) Протестантської церкви України, яку очолює 
архієпископ Сергій Яковлєв. Церква виникла на базі церкви Нового покоління, яка свого часу 
була заснована у Торезі. У 2006 році відбувся розкол Духовного центру ‘Н ове покоління”. З 
нього вийшли 3 релігійні громади начолі з архієпископом СЯковлєвим. Н а теперішній час 
архієпископ СЯковлєв очолює понад 50 релігійних громад Донецького обласного управління 
(єпархії) Протестантської церкви України. Але поруч продовжують свою діяльність і громади 
релігійного центру «Нове Покоління»,

В регіоні спостерігається активна діяльність 86 релігійних організацій Свідків Єгови, 
які об’єднують близько 40 тис. віруючих. Релігійні потреби справляють 115 
священнослужителів конфесії. Вони регулярно проводять свої конгреси у містах Донецьк, 
Горлівка, Краматорськ, Артемівськ, в яких брали участь віруючі Донецької і Луганської 
областей.

Н а Донеччині діють ще й такі релігійні течії, як Церква Христова (61 громада, 2 
центри, 3 місії, 3 духовних учбових заклади), Церква Ісуса Христа Святих останніх днів (6 
громад), Товариство Свідомості Крішни (7), Новоапостольська церква (1), Пресвітеріанська 
церква (1).

Спостерігається активність діяльнеості церков національних меншин. Німці 
відвідують традиційні для них Німецьку євангелічно-лютеранську та новоапостольську 
церкви. Існують також громади Української Лютеранської Церкви. Татари, турки-месхетинці, 
вихідні із Північного Кавказу, Азербайджану та Середньої Азії мають можливість відвідувати 
мусульманські громади.
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Завдяки активній діяльності головного рабину Донбасу Іщ ака Пінхаса Вишецького 
протягом останніх років відновлюється іудейське ж итія Донеччини. Створено Юдейський 
общинний центр. Любавичські хасиди із самого початку стояли на початку руху за 
відновлення традиційного іудейського житія. Рухи інших іудейських спільнот не знайшли 
активного поширення в області. Громади іудеїв увійшли в Регіональне Духовне об’єднання 
іудейських громад Донбасу.

Також на цей час на території області проживає понад 35 тисяч осіб, що сповідують 
іслам. У вищих і середніх навчальних закладах регіону навчається близько 1100 іноземних 
студентів -  вихідців з країн арабського світу. Ситуація в середовищі мусульман Донецької 
області у 2009 році продовжує визначатися боротьбою за лідерство між керівниками 
мусульманських організацій Духовного управління мусульман України (муфтій - Ахмед 
Тамім) та Духовного Центру мусульман України (муфтій - Руслан Абдікєєв). Зараз до ДЦМУ 
входить 24 мусульманські громади в Україні (9 з них функціонує на території Донецької 
області). Громади, які підпорядковані ДУМУ, діють у містах Донецьк, Слов’янськ, 
Артемівськ, Артемівському районі тощо. Етнічно це здебільшого є не тільки поволзькі татари, 
а й турки-месхетинці, які масово емігрували у Донецьку область з Узбекистану наприкінці 80- 
х  -  початку 90-х років XX століття внаслідок етнічних конфліктів. Турки-месхетинці 
оселилися компактно у Слов’янському і Артемівському районах Донецької області і зразу ж 
розпочали своє активне релігійне життя. Певна напруга, що постійно виникає у них з 
керівництвом ДУМУ, підштовхує їх до ідеї створення самостійного духовного центру. 
Консультації і переговори з цього приводу вже ведуться за участю ісламських організацій 
Туреччини. Також фіксуємо активність громад, що підпорядковані Духовному управлінню 
мусульман України «УММА» муфтієм якого є Саїд Ісмагілов.

Східні релігії представлені на Донеччині кількома течіями В області присутні такі 
буддійські течії, як «Буддха Хрідая» (корейський Сон), японський орден Ніппондзан 
Мьоходзі, Карма-Каг’ю  та громади дзогчен тощо.

Варто зазначити, що майже всі релігійні організації Донеччини здійснюють 
різноманітні заходи у напрямку духовної опіки та допомоги з догляду за особами, які 
перебувають у закладах соціального захисту. Крім того, при більшості релігійних організацій 
діють лікарські кабінети, реабілітаційні центри та пункти безкоштовного харчування. 
Розширюється мережа оздоровчих таборів для сиріт і дітей з неблагонадійних сімей 
Духовенство та віруючі активно проводять душпастирську роботу в лікарнях, будинках 
інвалі дів, в дитячих будинках, інтернатах та у виправних закладах області.

Відтак в області спостерігається постійне зростання кількості релігійних організацій, 
відбувається урізноманітнення конфесійної карти регіону.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ"

НОВЫЕ МУСУЛЬМАНСКИЕ ТЕЧЕНИЯ КРЫМА"

Институализация современных внутриисламских противоречий в Крыму произошла в 
процессе регистрации независимых от крымского Муфтията общин. Действие этого 
онтологического фактора в формировании противоречивого характера развития современной 
мусульманской общины Крыма особенно подвержено процессу политизации. Политизируя 
религиозную апологетику, ислам в крымском контексте расширяет сферу конфликтных 
проявлений своего возрождения.

Начало регистрации автономных от крымского муфтията общин было положено в 
конце 1998 г. после решения ДУМК о создании религиозного объединения мусульман г. 
Симферополя и Симферопольского района. На учредительной конференции был избран 
лидер означенного объединения. Только после завершения конференнци ДУМК обратило 
внимание на религиозно-идеологическую направленность большинства лидеров 
мусульманских обгцин, присутствовавших на конференции. Через несколько недель ДУМК 
изменило решение относительно персоналий, одобренных конференцией в качестве лидеров 
нового объединения. Непоследовательная позиция ДУМК вызвала протест в среде 
участников учредительной конференции, в результате чего часть общинных руководителей, 
вошедших в состав руководства указанного объединения, приняли решение о регистрации 
независимых мусульманских общин.

Прецедент получил широкую огласку и приобрел характер демонстрационного 
эффекта. После событий 1998 г. лидеры мусульманских обгцин, несогласные с политико
идеологической направленностью деятельности ДУМК, стали использовать протестный 
опыт Симферопольской конференции и география деятельности «автономистов» получила 
распространение в пределах большинства регионов Крыма. Исключение составили общины 
отдалённых степных районов полуострова —  Красноперекопского, Советского, 
Нижнегорского, Ленинского и г. Керчь, где опыт организации автономных общин и в 
настоящее время не получил широкого распространения.

По данным Муфтията, в Крыму в начале 2000-х годов насчитывалось не менее 30 
обгцин, исповедующих идеи ваххабизма и не регистрирующих официально свои уставы. В 
конце 2006 г. председатель Рескомитега АРК по делам религий В.Малиборский обнародовал 
данные о 32 автономных исламских общинах, не подчиняющихся ДУМК. Автономность 
этих общин объяснялась им не только ориентированностью на идеи ваххабизма, но и 
прагматическим стремлением самостоятельно от ДУМК получать и распределять 
спонсорскую помощь из-за рубежа. Свою автономность указанные группы мусульман часто 
объясняют тем, что они уже «зарегистрированы у Аллаха», поэтому регистрация в 
официальных структурах духовной и светской власти им не нужна. По мнению С.Г. 
Цыкуренко, ядро автономистского ислама в Крыму составили бывшие лидеры распавшейся 
крымскотатарской организованной преступной группировки «Имдат».

Начавшись в 1998 г., автономизания мусульманских общин Крыма прошла несколько 
пиков, продолжаясь до настоящего времени Крупные приращения автономных общин в 
Крыму происходили в 2000, 2002 и 2007 годах, когда в мусульманской среде Крыма 
появилось соответственно 11, 12 и 11 новых автономных общин. В остальные годы

В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії. 
Автор матеріалу Айдер Булатов -  заступник Голови Рескому у справах релігій АР Крим.
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регистрацию проходили 2 - 3  общины. К  2008 г. общее количество зарегистрированных 
автономных мусульманских общин достигло в Крыму 47, что составило 14% мусульманской 
сети полуострова. Количество мусульманских обгцин, готовящихся к автономной 
регистрации, может увеличиться в ближайшее время до 100 религиозных объединений 
граждан.

Причина перманентного процесса появления автономных общин в Крыму имеет 
главным образом, идеологическую природу, связанную с разным пониманием целей и 
направлений процесса возрождения ислама в Крыму основными акторами данного процесса.

Общим признаком, объединяющим автономные мусульманские общины, является их 
несогласие с политикой ДУМК, направленной, по их мнению, на монопольное право 
Духовного управления назначать и смешдть имамов в мечетях, определять даты проведения 
праздничных намазов и т.д. Не воспринимаются и силовые действия Муфтията, имевшие 
место в некоторых мечетях Крыма при возникновении разногласий с лидерами 
мусульманских общин. Для автономных общин Крыма характерно анклавное размещение. 
Располагаясь большей частью в Симферополе и Симферопольском районе, они 
демонстрируют ограниченные возможности своего влияния на конфессиональную ситуацию 
в Крыму. Очевидно, не случайно именно в Симферополе наблюдается наибольшая 
организационная активность сторонников автономизации мусульманских обгцин, что 
выразилось в попытке создания в столице Крымской автономии исламского объединения 
«Ислям», призванного объединить автономные общины и играть роль оппозиндонного 
Муфтияту центра.

В целом тенденция к радикализации ислама в Крыму посредством инсгитуирования 
общинной автономности наметилась еще вначале 1990-х годов, когда руководство Меджлиса 
и ДУМК установили тесные связи не только с зарубежными исламскими центрами, но и с 
чеченскими сепаратистами. Автономные общины оказались удобной формой, в которую 
вливалось новое содержание, причем, процесс згой эволюции оставался вне контроля уже 
существующих институтов ислама в Крыму и в целом украинского государства, создавшего 
один из самых либеральных законов о регистрации конфессиональных объединений.

Отношение Меджлиса и ДУМК к действиям автономистов заметно изменилось после 
трагических событий 11 сентября 2001 г. в США. В Украине и Крыму с достаточно резкими 
заявлениями о необходимости противодействия усилению влияния исламского радикализма 
и распространению подрывной литературы выступили Муфтии мусульман Украины, Крыма, 
заместитель председателя Меджлиса, депутат Верховной Рады Украины Р. Чубаров и сам 
председатель Меджлиса М. Джемилев, который оценил автономизацию, как пример 
пагубного влияния различных толков ислама на его единство. В настоящее время автономная 
часть крымской уммы все чаще стала проявлять себя как структурное звено 
внутрирелигиозной оппозиции.

Посредством создания автономных мусульманских общин легитимизирует свою 
деятельность в Крыму религиозно-политическая партия «Хизб-ут-Тахрир аль Йенами 
(Исламская партия освобождения)» (ХТИ). «ХТИ» является организацией, запрещенной во 
многих исламских государствах за пропаганду идеи создания единого исламского 
государства (халифата) и нетерпимость к представителям не мусульманских конфессий. 
Некоторые аналитики отмечают, что провозглашенный «ХТИ» приоритет исламской 
идентичности над этнической угрожает «растворением реальной крымскотатарской 
проблематики в безбрежном море утопичной мировой борьбы за всемирный халифат». 
Учитывая богатый опыт «ХТИ» в инспирировании религиозно-политических выступлений в 
республиках Средней Азии, а также наличие финансовой поддержки этой партии со стороны
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зарубежных спонсоров, можно говорить о том, что в настоящее время в Крыму создана 
сгруктуизированная сеть её религиозных организаций и партийных ячеек. По данным 
крымских правоохранительных органов, численность членов «ХТИ» и сочувствующих ее 
идеям составляет 7-10 тыс. человек. Назвать имя ее лидера они пока не могут. Эго 
объясняется тем, что деятельность партии носит весьма законспирированный, а ее структура 
имеет все признаки жесткого вертикального подчинения и состоит из ячеек, или «халков», в 
которые входят по пять человек. До последнего времени, члены каждой такой пятерки, как 
правило, не были осведомлены о своих «однопартийпах» из другого «халка», однако в 
условиях в местах компактного проживания крымских татар, где каждый заег друг-друга, 
подобная конспирация потеряла всякий смысл.

В Рескомитеге по делам религий АРК количество членов «ХТИ» в Крыму оценивают 
скромнее -  5 - 6 тыс. человек. Вместе с тем, там признают, что численность сторонников этой 
партии на полуострове растет, чуть ли не в геометрической прогрессии. По данным, 
собранных путем экспертных опросов и непосредственного интервьюирования 
священнослужителей, халки «ХТИ» созданы в Симферопольском, Белогорском, 
Бахчисарайском, Джанкойском, Нижнегорском, Кировском, Красногвардейском районах, 
городах Алушта и Ялта.

По мнению, заместителя председателя Меджлиса крымскотатрского народа Рефата 
Чубарова, партия «ХТИ» искусственно имплементирована в крымскотатрское сообщество и 
является не чем иным, как попыткой его дезорганизовать посредством навязывания 
абсурдных мифологем. Р.Чубаров считает, что «ХТИ» - эго проект спецслужб Российской 
Федерации и ставит под сомнение численность сторонников этой организации в 5-10 тыс. 
человек [там же]. По мнению политика, сторонники «ХТИ» - эго группа людей, которая 
может состоять из нескольких сотен людей. Но активная часть «хизбов» имеет широкую 
финансовую поддержку извне Украины и таким образом создает иллюзию своей 
многочисленности.

С мнением Р.Чубарова относительно немногочисленности сторонников «ХТИ» в 
Крыму солидарен АБогомолов -  президент киевского Центра ближневосточных 
исследований. В интервью крымским СМИ АБогомолов отметил, что количество 
сторонников «ХТИ» в Крыму не стоит преувеличивать, поскольку «реально бойцов, 
преданных идее («ХТИ» -  авт.), которые посвятили этому свою жизнь, по нашим оценкам, 
не больше двух сотен человек. Есть еще интересующиеся и симпатизирующие, вместе с ними 
наберется около тысячи человек. Вот и вся их аура, весь человеческий ресурс».

Свою деятельность в Крыму представители «ХТИ» практически, легализовали с 2003 
г. Впоследствии после серии проведённых пресс-конференций, интервью в СМИ и на 
некоторых крымских телеканалах эта религиозно-политическая организация заняла свою 
нишу периодического присутствия в информационном поле Украины и Крыма. Некоторые 
халки партии, находящиеся де юре в составе ДУМК, стали учредителями собственных газет. 
Так, мусульманская община «Алушта» является учредителем Всекрымской общественно- 
политической газеты «Возрождение», ставшей, по сути, органом трансляции идей «ХТИ» в 
автономии. По величине тиража эго издание легко конкурирует с печатным органом ДУМК 
газетой «Хидает», насчитывающей 3.000 подписчиков.

11 августа 2004 г. в Духовном управлении мусульман Крыма было проведено 
специальное совешдние (шура) имамов из 22-х регионов Крыма. О значимости данного 
форума свидетельствовал тот факт, что на совешдние был приглашён председатель 
Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Д жемилев. На форуме обсуждались вопросы 
расширения деятельности сторонников партии «ХТИ» и о дальнейшем пребывании на
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должности одного из достаточно авторитетных священнослужителей Крыма, имама 
центральной мечети «Кебир Джами» в г. Симферополь Мустафы Мустафаева. Этот имам не 
скрывал своей принадлежности к религиозно-политической партии «ХТИ». Постановлением 
шуры он был отстранён от занимаемой должности

Эго решение привело к острому противостоянию среди мусульман Симферополя и 
других регионов. Уже 13 августа 2004 г. на многолюдном пятничном намазе в мечети «Кебир 
Джами» верующие в грубой форме потребовали, чтобы Муфтий Эмирали Аблаев покинул 
трибуну (минбар) проповедника и настояли, чтобы пятничную молитву провёл уволенный 
имам Мустафа Мустафаев. Главный аргумент мусульман, собравшихся вокруг мечети 
«Кебир Джами», был неотъемлем от постулатов радикального ислама: любые приказы, от 
кого бы они не исходили, не соответствуют шариату.

Непростая ситуация, сложившаяся вокруг мечети «Кебир Джами», вынудила ДУМК 
выступить с обращением к единоверцам в средствах массовой информации, в котором 
деятельность партии «ХТИ» характеризовалась «как не имеющая ничего общего с Кораном и 
Сунной». 18 августа 2004 г. по каналу ГТРК «Крым» в блоке крымскотатарской редакции 
телевидения Муфтий мусульман Крыма Э. Аблаев дал специальное интервью по инциденту 
вокруг мечети. Отвечая на вопросы ведущего, Э. Аблаев высказал твёрдую решимость 
бороться с расширением влияния исламских радикальных движений на мусульманское 
сообщество Крыма. Самым тревожным фактом, по словам Муфтия, являлось то, что 
приверженцами партии «ХТИ» стали некоторые мусульманские священнослужители, 
находящиеся под каноническим подчинением Духовного управления мусульман Крыма

Вслед за постановлением шуры, относительно освобождения от должности имама 
Симферопольской мечети, аналогичное решение было принято в отношении ещё 10 молодых 
имамов разных регионов Крыма, которые так же были отстранены от занимаемых 
должностей за подозрение в принадлежности к «ХТИ». Своих должностей лишились имамы 
центральных городских мечетей Белогорска, Джанкоя и Алушты, а также мечетей сел 
Ароматное Белогорского района, Луганское Джанкойского района, Разливы и Чкалове 
Нижнегорского района, Севасгьяновка Бахчисарайского района. Причем, Муфтий мусульман 
Крыма Аджи Эмирали Аблаев отметил, что Муфтият не смирится с деятельностью «ХТИ» в 
Крыму и увольнения имамов будут продолжаться и в будущем. Процесс выявления членов 
«ХТИ» в мечетях и мусульманских общинах полуострова только начался. В каждом номере 
газеты «Хидает», издающейся крымским муфтиягом, будут публиковаться новые списки 
освобожденных от своих должностей имамов и председателей религиозных общин. 
Некоторые СМИ Крыма назвали процесс увольнения имамов «зачисткой». Сам муфтий 
убежден, что деятельность «Хизб ут-Тахрир» абсурдна. «Некая партия, появившаяся каких-то 
50 лет назад, хочет изменить ислам —  религию, существующую уже 1500 лет, и поставить ее 
на правильный путь?! —  говорит он  —  М ы говорим этим ребятам: возьмите в руки Коран и 
идите, читайте его в мечетях, объясняйте людям основы религии. Так вы будете делать 
хорошее дело, оказывая помощь и народу, и нам. Тем более, что нам сейчас не хватает 
религиозных кадров».

Возникший конфликт между молодыми имамами, бывшими выпускниками 
крымских медресе, находящихся под контролем миссионеров из международных фондов, и 
ДУМК, обвинившем их в принадлежности к «ХТИ» и стремлении взять под свой контроль 
мечети в некоторых населенных пунктах Крыма, обнажил своеобразный конфликт 
поколений в крымской умме.

Уровень религиозной подготовки молодых имамов оказался на порядок выше, чем у 
местных пожилых служителей культа, не получивших систематического образования
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вообще, но составляющих основную массу кадрового потеннцала мусульманских 
религиозных общин Крыма. Проповеди и образ жизни молодых священнослужителей стал 
более привлекательным для местного мусульманского населения, ранее далекого от религии. 
После первых двух-трех лет работы молодых имамов выяснилось, что большинство из них 
действительно стали носителями идей религиозно-политической партии «ХТИ». Эго 
подтвердил 3 августа 2005 г. в прямом эфире ГТРК «Крым» Муфтий мусульман Крыма 
Э.Аблаев, заявив о том, что все выпускники крымских медресе, назначенные имамами в 
различные мечети Крыма, оказались членами партии «ХТИ».

Тактика увольнения священнослужителей, подозреваемых в связях с радикалами, 
выглядела слишком запоздалым шагом Муфтията в борьбе за искоренение радикального 
ислама в мусульманской среде Крыма. За истекшие после окончания медресе годы молодые 
священнослужители успели завоевать достаточный авторитет среди местного 
мусульманского населения, а некоторые из них даже достигли уровня региональных 
(районных) имамов, получив выход на широкую мусульманскую аудиторию. По этой 
причине увольнение молодых служителей культа вызвало недовольство в мусульманской 
среде Крыма, получившее резонанс не только в крымских и украинских, но и зарубежных 
средствах массовой информации.

13 октября 2004 г. актив партии «ХТИ» впервые за время своего существования в 
автономии дал эксклюзивное интервью на сайте информационно-аналитического проекта 
«Крымская Линия», в котором разъяснил основные аспекты своей деятельности. 14 октября 
2004 г. по инициативе сторонников «ХТИ», в программе «Действующие литр» 
Черноморской телерадиокомпании прошла встреча с одним из членов партии «ХТИ» 
Абдуселямом Селяметовым.

Во всех перечисленных выше информационных поводах члены крымской партии 
«ХТИ» пытались отвести от себя обвинения о внесении раскола в среду мусульман Крыма. 
Однако, по сути, выступления членов этой организации были направлены на пропаганду 
необходимости формирования в Крыму сообщества, ставящего под сомнение 
основополагающие устои какого-либо государственного строя, не опирающегося на 
приннцпы и законы шариата.

Особенно ярко идеи исламской партии высветились 11 ноября 2004 г. на канале ГТРК 
«Крым», где также по инициативе членов партии «ХТИ» в телепрограмме «Опасная зона», 
проводимой известной крымской журналисткой Л. Буджуровой, впервые состоялся диалог 
представителей органов власти Крымской автономии, ДУМК, Меджлиса крымскотатарского 
народа, политологов и журналистов с активистом партии А. Селяметовым. В течение всего 
эфирного времени АСеляметов доказывал необходимость идеологии салафизма в Крыму, 
расширения деятельности «ХТИ», а в дальнейшем и возможной её легитимизации. 
Квалифицированных контраргументов со стороны оппонентов АСеляметова в указанной 
передаче не прозвучало. В итоге, крымская государственная телекомпания вместо 
разъяснения сути привнесённой в среду крымских татар чуждой религиозной идеологии, 
стало очередной трибуной самовыражения «ХТИ».

В августе 2007 г. автономная мусульманская община «Давет», являющаяся, по сути, 
одной из ячеек партии «ХТИ», стала инициатором проведения в Симферополе конференции 
под нейтральным названием «Ислам. Вчера, сегодня, завтра». Фактически на этом форуме, 
собравшем более 600 человек, открыто пропагандировались идеи панисламизма [190].

В марте 2008 г. всё та же община «Давет» инициировала в Симферополе проведение 
новой конференции с теологическим названием «Хиджра посланника Аллаха —  путь к 
величию». На этот раз в программу конференции были включены доклады на темы: «Цель
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хиджры посланника Аллаха», «Посланник Аллаха —  Политик», а также презентация 
документального фильма «Уянув» («Пробуждение»), Один из участников конференции, 
«спикер» крымских приверженцев «ХТИ», АСелямегов сообщил СМИ, что фильм, который 
презентовали на конференции, - «это фильм крымского производства», и в нем, как и в 
докладах конференции, ни слова не было о партии «Хизб-ут-Тахрир». В общей сложности 
община «Давет», начиная с 2007 г. провела шесть конференций. Одна из последних 
конференций сторонников «ХТИ» в 2009 г. была приуроченная к 88 годовщине разрушения 
Халифата и называлась «От гнёта и несправедливости капитализма к свету Ислама».

Таким образом, рост популярности «ХТИ» в Крыму в значительной степени 
определен активной работой адептов указанного движения в информационном поле 
автономии и отсутствием в нем регулярной альтернативной пропаганды, направленной на 
разъяснение негативных аспектов деятельности этой религиозно-политической организации 
со стороны официального крымского ислама. В то же время, последовательная и активная 
работа «ХТИ» происходит в той социальной среде, где особенно слабы позиции муфтията. 
Речь идет о крымскотатарской молодежи. Консерватизм Меджлиса и его неспособность 
предложить молодому поколению альтернативный панисламистскому проекту вариант 
поведения в процессе реинтеграции ислама в Крыму стали серьезными стимулами роста 
популярности «ХТИ». Эта религиозно-политическая организация, призывая к возрождению 
ислама, подает себя как универсальный образец мусульманской морали. А  молодежь, 
активно стремящаяся к социализации, вхождению в общество взрослых, сталкивается с 
организацией, которая сама идет ей навстречу, предлагая понятный и весьма 
привлекательный вариант социализации. Эго социализация реформаторов. Она очень 
презентабельно выглядит на фоне интеллектуального и духовного голода, охватившего 
украинский социум в последнее десятилетие. Кроме того, Меджлис -  это структура, которая 
выросла из национального движения крымских татар, состоящего из людей более старшего 
поколения. Их революционный запал начинает иссякать по мере укоренения 
возвращающихся из мест депортации соотечественников. В настоящее время Меджлис и 
ДУМК не нашли той интонации, которая была бы созвучна проблемам крымскотатарской 
молодежи, выросшей уже в Крыму. Сами представители Меджлиса считают, «что одной из 
существенных причин приживаемости радикалов «ХТИ» в среде верующих Крыма нередко 
является чувство несправедливости, испытываемое людьми в реальной жизни...».

Отметим, что приверженцы «ХТИ» в Крыму пока не очень активно проявляют себя 
как организация радикалов в исламе, хотя отдельные фрагменты подобного поведения уже 
зафиксированы. Так, после начала войны СШ А в Ираке приверженцы «ХТИ» в Крыму 
распространили листовки с призывами к убийству лидеров национального движения 
крымских татар в связи с тем, что Меджлис поддержал эту войну. Листовки также содержали 
призыв к джихаду против Америки, а также угрозы против тех, кто не разделяет их точку 
зрения. На фоне общей неконфронтационной политики, проводимой Меджлисом, такие 
призывы воспринимались как чужеродные.

Неоднократно внутримусульманская конфликтность проявлялась в крымских 
мечетях, находящихся под юрисдикцией ДУМК. Так, 8 июля 2005 года, торжественный 
молебен (намаз), посвящённый окончанию реставрационных работ в мечети ХЕХ в. «Ю кьары 
Джами» в г. Алушта, был омрачён акцией, проведённой представителями мусульманской 
религиозно-политической партии «ХТИ», появившихся на территории мечети с развёрнутым 
чёрным знаменем «ХТИ». После этого инцидента большинство пятничных намазов в 
указанной выше мечети, проводимых в июле-августе 2005 года, срывались и перерастали в 
физические столкновения между представителями ДУМК и частью местных мусульман. Эти
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столкновения были связаны с попытками Муфгията взять под свой контроль алуштинскую 
мечеть «Ю кьары Джами», отстранив от занимаемой должности её имама являющегося 
членом партии «ХТИ».

В тот же период борьба за право контроля над мечетью проходила между 
сторонниками партии «ХТИ» и ДУМК в посёлке компактного проживания крымских татар 
«Яны маале» в Судаке. В результате описанных столкновений мусульманские обтцины 
Алушты и Судака заявили о своём выходе из состава ДУМК и представили в Комитет по 
делам религий Автономной Республики Крым документы для регистрации автономных 
(независимых от ДУМК) мусульманских обтцин.

После резонансных конфликтов, связанных с попытками приверженцев «ХТИ» взять 
под контроль мечети в Судаке и Алуште, подобную акцию совершило и южнобережное 
отделение партии «ХТИ», попытавшись обосноваться в Ялтинской мечети. Под давлением 
приверженцев «ХТИ» ялтинскую мечеть покинул её имам.

На 1-й сессии V Курултая крымскотатрского народа, состоявшейся в декабре 2009 г., 
лидер Меджлиса М. Джемилев заявил, что органы национального самоуправления крымских 
татар и М уфгията не должны допускать ситуаций, когда в мечетях занимают какие-то 
позиции представители сект из числа крымских татар, а «... если окажется, что в каких-то 
мечетях сил Муфгията недостаточно, чтобы противостоять этим сектантам, то такие мечети 
должны немедленно переходить под контроль региональных меджлисов».

Влияние радикальных исламистов усилилось в последнее время и на некоторых 
крымскотатарских самостроях, где радикалы являются руководителями и так называемыми 
«полевыми командирами». Они дают застроенным времянками участкам самостроев 
арабские наименования, произвольно исключают фамилии людей, которым, по их мнению, 
не следует давать земельные участки под строительство, облагают людей необоснованными 
денежными поборами, ведут массированную пропаганду против Меджлиса, запугивая людей 
тем, что, если они будут руководствоваться в своих действиях решениями «неверных» из 
Меджлиса, то не получат земельный участок

Между тем, бывший глава Крымского комитета по делам религий Владимир 
Малиборский не согласен с однозначным причислением сторонников «ХТИ» к радикалам. 
По его мнению, как радикалы приверженцы «ХТИ» еще себя не проявили, а если следовать 
правилу о том, что государство должно оценивать политические течения по делам, а не по 
словам, то для негативного отношения к партии у крымских органов власти нет никаких 
оснований.

Сами приверженцы «ХТИ» считают, что в их организации существуют два 
(ненасильственных) направления работы. Первое - политическое. Эго создание исламского 
государства, но только в тех мусульманских странах, где для этого есть необходимые 
условия: преимущественно мусульманское население, исповедующее ислам, и наличие 
арабского языка общения. К  Украине и Крыму эго неприменимо, поэтому «здесь 
политическую работу «ХТИ» не ведет и исламское государство тут строить не собирается. 
М ы ведем идейно-просветительскую работу, которая и является вторым направлением нашей 
деятельности. Причем ведем в рамках законов Украины» - отмечает Абду-Селям, один из 
активистов «ХТИ» в Крыму.

В плане идеологии «ХТИ» представляет в Крыму модернистское звено современного 
исламизма. Понятие «исламизм» и его синоним «политический ислам» возникли и стали 
употребляться в литературе и прессе во второй половине XX в. Эти термины обозначают не 
просто стремление использовать идеи ислама для достижения определенных политических 
целей. Исламистами в настоящее время называют всех, кто полагает, что ислам как
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вероучение содержит важные указания относительно того, каким образом должно быть 
устроено общество, какая политика должна проводиться в современном исламском мире и 
стремится каким-либо способом воплотить в жизнь зги идеи.

Исламизм -  это не идеология, а религиозно-культурно-политическое обрамление 
деятельности политически ангажированных мусульман. Он всегда предстает как конкретное 
политическое движение, которое делает ислам основой своей политической культуры. 
Исламистские движения могут рассматриваться как главный источник программ 
реформирования (модернизации) мусульманского общества. Его рассматривают как 
динамичную и непримиримую силу «антиколониального фронта Третьего Мира». Ключевые 
ценности политического ислама: социальная справедливость, укрепление морали, сохранение 
исламской культуры, восстановление силы и достоинства исламского мира, экономическая 
справедливость, эффективное и некоррумпированное управление обществом. В исламизме 
четко прослеживается размежевание между консервативными организациями и 
модернистскими.

На сегодняшний день в Крыму главным оппонентом «Хизб-ут-Тахрир» является 
Меджлис крымскотатарского народа и крымский муфтият, который, по сути, является 
структурным подразделением того же меджлиса. Процесс начала распространения идеологии 
«ХТИ» в Крыму совпал со временем существенного застоя в крымскотатарском 
национальном движении Меджлис остановился в своём развитии, перестав выполнять 
былые общественно важные национально-политические функции. Практически 
прекратилась работа среди молодёжи, выросшей в Крыму в тяжелейших экономических 
условиях последепортанионного обустройства. Именно в их среде стало активно работать 
выросшее из молодёжной среды религиозно-политическое течение «Хизб-ут-Тахрир», в 
отличие от меджлиса и крымского муфтията, предложившее привлекательные проекты, 
созвучные чаяниям крымскотатарской молодёжи. Стремительный рост популярности 
«ХТИ», расширение его авторитета среди других слоёв мусульманского сообщества Крыма 
вызывают недовольство меджлиса и муфтията, столь же стремительно теряющих своё 
монопольное влияние на крымскотатарское сообщество.

Хотя «Хизб-ут-Тахрир» и называет себя религиозно-политической партией, но это не 
совсем правильно, поскольку не корректным было бы называть политической организацию, 
не принимающую участия в политических процессах в Крыму. Основным обвинением в их 
адрес в политическом аспекте звучит лишь идея строительства утопического всемирного 
халифата, от которой, в последние годы, стали отказываться даже адепты самого хизба.

Консерваторами в исламизме можно считать ваххабитов, к которым ошибочно 
относят «ХТИ». Ваххабизм как религиозно-политическое движение возник в ХУШ в. на 
Аравийском полуострове. Основатель ваххабизма -  Мухаммад Абд ал-Ваххаб не создал 
новый мазхаб, отчасти оставаясь в рамках ханбализма, наиболее строгой из всех школ 
суннизма, отчасти пытаясь встать над всеми четырьмя суннитскими мазхабами 
(маликитским, ханафитским, шафиитским, ханбалитским). Основой своего знания ваххабиты 
считают священные тексты Корана и Сунны, постигая их буквалистски, т.е. следуя букве, а не 
смыслу, духу этих книг. Саудовских ваххабитов называют пуританами как за проповедуемый 
ими образ жизни, так и за буквалистское, а не интерпрегаторское толкование священных 
книг. Аравийские ваххабиты являются непримиримыми противниками культа святых в 
исламе и совершения паломничества к их могилам, считая это грехом. Ваххабиты 
утверждают, что каждый, совершающий акт поклонения кому бы то ни было, кроме Аллаха, 
может считаться многобожником, что является одним из самых страшных грехов для
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мусульманина. Такой человек, как утверждается, может быть убит, а его имущество 
конфисковано.

Подобный призыв выражает суть концепнци такфира (обвинения в неверии, 
безбожии). Такое обвинение является оправданием жестких карательных акций против 
мусульман-отступников. Такфир является одним из центральных положений, вокруг 
которого образуются религиозно-политические группировки радикального толка, 
получившие название такфтристских («Ат — Такфтр ва-ль-хиджра - Обвинение в неверии и 
уход»).

Религиозно -  политическая организация «Ат -  Такфир ва-ль-хиджра» возникла в 
Египте в 1971 г. Идеология «такфиригов» позволяет объявить любого человека, который не 
разделяет проповедуемые ими взгляды, «неверным» (кяфирам) и уничтожить. Сторонники 
этого течения живут по шариату, не признают легитимности светских законов и государства, 
в связи с чем уничтожают паспорта, которые свидетельствуют об их принадлежности к 
какому-либо государству. Указанные характеристики «такфиригов» создают глубокие 
идеологические противоречия с канонами традиционного ислама, который предписывает 
мусульманам подчинение законам государства и органам власти.

О появлении в Крыму сторонников движения «Ат-Такфир ва-ль Хиджра» стало 
известно в 2007 г. Тогда в СМИ Крыма появились сообщения о том, что некие люди 
нападают на своих же соотечественников из числа крымских татар, используя исламскую 
идеологию, поскольку «такфир» - это исламский аналог отлучения от церкви. По мнению 
АБош молова, такфиристская идеология достаточно агрессивна и поэтому никогда не могла 
быть многочисленной по количеству приверженцев. Но в каких-то политических ситуациях 
она все же может приобрести настолько много сторонников, что эго уже будет проблемой 
для общества. В качестве примера можно вспомнить Египет, где «такфиригов» подозревают 
в причастности к убийству президента Анвара Садата В случае с Крымом, где в 
мусульманском сообществе существует масса нерешенных проблем, очевидно, тоже могут 
найтись горячие головы, готовые поддержать такфиригов.

Правоохранительные органы АРК утверждают, что лидерами «такфиригов» объявлен 
священный «джихад» всем неверным и подготовлены списки лип, подлежащих физическому 
уничтожению, в которые включены противники распространения данной радикальной 
идеологии, пользуютциейся авторитетом среди отдельных мусульманских общин Крыма. 
Многие имамы получают от членов секты такфиригов записки угрожающего характера. По 
сведениям правоохранительных органов Крыма, численность такфиригов пока невелика - 
около 50 - 70 человек, но их законспирированная деятельность приобретает криминальный 
характер. В мае 2008 г. такфиригами совершено покушение на амира ваххабитов, несколько 
месяцев спустя членами секты избит прямо в мечети один из имамов Симферопольского 
района.

ГУ МВД Украины в АР Крым в 2009 г. обратился к Верховному Совету и Совету 
министров автономии с призывом запретить регистрацию радикальных течений и принять 
меры к запрещению деятельности подобных организаций в установленном Законом порядке. 
Согласно законодательству Украины, регистрация религиозных организаций носит 
заявительный характер. Она происходит в том случае, если имеется культовое здание и 
возникает необходимость создания юридического литр, способного предоставить 
религиозной общине возможность пользоваться услугами коммунальных организаций 
Запретить организацию можно лишь в случае нарушения ею Закона, но выявить нарушение в 
вероисповедной деятельности общины сложно.
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Процесс легитимизации в мусульманской умме Крыма получили и приверженцы 
исламского хабаиштского течения. Официальная доктрина хабашитов ставит целью 
формирование основ «либерального ислама», его адаптации к нормам и стандартам 
гражданского общества, противодействие распространению радикальных и экстремистских 
течений ваххабитского направления в исламе.

Хабашизм получил своё наименование от имени Абдуллаха аль-Харари аль-Хабаши 
(аль-Абдари), уроженщ г. Харар в Эфиопии, который всю жизнь посвятил разъяснению 
опасности исламских экстремистских течений. Эта религиозная школа не имеет 
официального духовного названия, но присутствует в разных государствах. По мнению С. 
Данилова, заместителя директора киевского Центра ближневосточных исследований, в 
специальной востоковедческой литературе хабашиты часто подаются как суфийский ответ 
политическому исламу, возникший в спендфических условиях Ливана и Сирии [49]. Сами 
хабашиты не отрищют своей приверженности последователям мазхаба имама аш-Ш афии в 
области фикха и идеологии, однако, их оппоненты неоднозначно воспринимают 
хабашитские традиции, к примеру, разрешенносгь обращения с мольбами (д у ’а) к умершим 
и испрашивания благословения на их могилах, а также прикосновения местом раны к этим 
могилам для заживления. Хабашитские шейхи утверждают, что умершие праведники 
покидают свои могилы для того, чтобы помочь тем, кто взывает к ним о помощи, после чего 
снова возвращаются в них. Аль-Хабаши дает толкование Именам и Качествам Аллаха без 
всякой шариатской основы и истолковывает вознесение на Трон как овладение Троном. Аль- 
Хабаши утверждает также, что Коран -  эго не Слова Аллаха, а слова Джибриля. В вопросах 
имана (веры) хабашиты придерживаются таких взглядов, которые отделяют веру человека от 
его дел и утверждают, что человек остается верующим (м у’мин), даже если он оставил 
совершение намаза и других столпов (арканов) ислама.

Инициаторами регистрации в Крыму автономных общин хабашитского толка 
являются выпускники Киевского Исламского университета при Духовном управлении 
мусульман Украины (ДУМУ), возглавляемого Муфтием мусульман Украины шейхом 
Ахмедом Тамимом. Сам шейх А Тамим неоднократно опровергал свою причастность к 
созданию автономных общин хабашитов на полуострове, поскольку «не делит мусульман на 
своих и чужих». В своих выступлениях лидер ДУМУ часто отмечает, что ДУМУ сознательно 
никогда не регистрировало свои общины в Крыму, поскольку не хочет "работать на раскол 
общества".

"Имеется много имамов в Крыму, которые держат связь с нами, выходят на нас, и мы 
помогаем им морально и религиозными знаниями Но нас не интересует вопрос юридической 
связи", —  заверил А. Тамим один из крымских еженедельников, подчеркнув, что с ДУМК у 
него нет никаких контактов уже более 10 лет. Однако муфтий мусульман Крыма Э. Аблаев 
убежден в том, что за регистрацией некоторых автономных общин стоит именно А. Тамим. В 
расколе крымской уммы киевскому муфтияту содействуют, по мнению главы ДУМК, 
крымские чиновники. «... крымские мусульмане сказали ему (АТамиму - автор), чтобы его 
ноги больше здесь не было. Теперь они решили подойти с другой стороны. Они приезжали в 
Крым и договорились, что Комитет по делам религий будет регистрировать их общины», - 
отметил в СМИ Э. Аблаев.

Духовное управление мусульман Крыма проводит в целом изоляционистскую 
политику по отношению к деятельности шейха АТамима. Однако, последний не оставляет 
попыток расширения влияния хабашитской идеологии на территории крымской автономии 
Крымское телевидение неоднократно предоставляло эфирное время А. Тамиму, в процессе 
которого он недвусмысленно давал понять аудитории, что Крым - источник исламского
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радикализма в Украине. 7 апреля 2007 г. сторонники шейха А Тамима провели в 
г.Симферополь мероприятие, посвящённое Маулиду - рождению Пророка Мухаммада. 
Мероприятие попытались сорвать около 50 представителей ДУМК, ворвавшихся в 
помещение, где проходило означенное мероприятие. Им не удалось убедить 
присутствующих мусульман покинуть зал. После того, как сторонников ДУМК попросили 
покинуть конференцию, выступил шейх А. Тамим, который в очередной раз выразил 
озабоченность в связи с распространением исламских экстремистских течений в Украине, а 
также сложностью религиозной обстановки в мусульманской умме Крыма.

Общее руководство хабашитским течение в Крыму осуществляет имам мечети 
п.Исмаил-бей г.Евпатория Ридван Велиев, являющийся официальным представителем 
ДУМУ в Крыму. В настоящее время в Крыму оформляется определенная 
структурированность хабашитского течения с центром в г.Евпатория и дочерними 
подразделениями в городах Симферополь и Бахчисарай. К  2009 г. хабашиты 
зарегистрировали на полуострове 8 независимых мусульманских общин и готовят к 
регистрации ещё около 30 общин в различных регионах Крыма.

На протяжении 2007 -  2008 гг. представители хабашитских общин явились 
организаторами паломничества крымских мусульман в составе украинской делегации в 
Мекку (Королевство Саудовская Аравия). Под руководством Р.Велиева, которому присвоено 
звание «шейха», на протяжении последних лет в г.Евпатория организуются летние лагеря для 
мусульманских детей, распространяется религиозная литература, проводятся 
систематические выступления представителей хабашитского течения на крымских 
телеканалах.

На фоне современной деятельности общины хабашигов в Крыму предистория 
становления этого течения в автономии выглядит не столь миролюбиво. Актуализация 
хабашитских общин в Крыму проходила откровенно конфликтно. 24 июля 2005 г. на сходе 
крымскотатарского населения микрорайона Исмаил-бей в г. Евпатория рассматривался, на 
первый взгляд, незначительный вопрос о передаче мусульманского кладбишд на 
обслуживание структурам посёлкового коммунального хозяйства. В обсуждении этого 
вопроса были вынуждены принять участие Председатель Меджлиса крымскотатарского 
народа М. Джемилев и Муфтий мусульман Крыма Э. Аблаев. Несмотря на присутствие 
национального и духовного лидеров, рассматриваемый на собрании вопрос перерос в 
физическое противостояние присутствующих, не согласившихся с неудовлетворительной 
оценкой деятельности регионального меджлиса и мусульманской общины Исмаил-Бея.

Очередное противостояние между представителями муфтията и сторонниками 
общины в Исмаил-Бее произошло 4 мая 2007 г. В этот раз представители Муфтията приехали 
в г. Евпаторию с целью отстранения от должности имама мечети «Исмаил-бей» Р.Велиева. В 
мечети произошло серьёзное столкновение с прихожанами мечети. Встретив неожиданно 
резкий отпор со стороны местных мусульман, делегация Муфтията во главе с муфтием Э. 
Аблаевым вынуждена была покинуть мечеть. В священный для мусульман месяц Рамадан 
2009 г. Муфтий Э. Аблаев и Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского 
народа Р. Чубаров вновь посетили мечеть «Исмаил-Бей» в момент проведения ритуального 
ужина (ифтара). Явного конфликта не произошло, но сложилась двусмысленная ситуация: 
на вечернем намазе, который проводил имам-хабашит Р.Велиев присутствовали практически 
все мусульмане мечети, а на повторном намазе с Муфтием мусульман Крыма осталось 
только 10 человек.

ДУМУ под руководством А. Тамима неоднократно предпринимало попытки 
консолидировать мусульманские общины Украины и, прежде всего Крыма, под своим
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руководством. Кое-каких успехов хабапжгам уже удалось добиться. По словам Муфтия 
Крыма Э.Аблаева, ряд мусульманских общин в Запорожской и Херсонской областях, 
созданных проживающими там крымскими татарами и ранее подчинявшихся ДУМК, уже 
«захвачены» сторонниками А. Тамима. Однако в Крыму любые консолидаторские попытки 
ДУМУ наталкиваются на последовательное сопротивление крымского Муфтията, 
поддерживаемого Меджлисом. В настоящее время происходит очередная попытка ДУМУ 
закрепиться на полуострове. Судя по ресурсам, задействованным в этой компании, шансов на 
успех у А Тамима стало больше, нежели десятилетие назад. Не исключено, что свою роль в 
этом сыграла предвыборная ситуация в Украине 2009 г., подталкивающая политических 
игроков инвестировать проекты, задевающие конкурентов. Кроме того, некоторое 
укрепление в Крыму последователей "Хизб-ут-тахрир" и такфиритов дает А. Тамиму 
неплохие пропагандистские козыри.

В конце мая 2009 г. адепты хабашизма провели учредительную конференцию в г. 
Евпатория, на которой присутствовало около 200 делегатов от почти 30 автономных 
мусульманских общин Крыма. На конференции было принято решение о регистрации 
Духовного центра мусульман Крыма, руководителем которого избран Р.Велиев, которому 
присвоено духовное звание Муфтия. Учредительные документы Духовного центра 
мусульман Крыма были поданы для регистрации в Государственный комитет по делам 
национальностей и религий Украины, которое рассматривалось на протяжении более 1,5 лет. 
Окончательное решение о регистрации второго духовного мусульманского центра в Крыму 
было принято только в декабре 2010 года, когда своим приказом от 14.12.2010г 
Государственный департамент по делам религий зарегистрировал Духовный центр 
мусульман Крыма.

Попытки создания Духовного центра мусульман Крыма, вне юрисдикции крымского 
Муфтията, изначально негативно воспринималось мусульманскими центрами Украины, что 
усилило внутримусульманский конфликтогенный фактор не только в Крыму, но и в Украине. 
Заметим, что А Тамим отказался войти в Совет представителей духовных управлений и 
центров мусульман Украины, созданный при Государственном комитете по делам 
национальностей и религий Украины перед упомянутой выше конференцией в Евпатории.

Деятельность хабашитов Крыму не только увеличила потеннцал конфликтогенносги 
внутри мусульманской уммы, но и создала прецедент её организационного дробления. 
Подтверждением этому могут служить участившиеся факты обращений групп мусульман в 
Республиканский комитет по делам религий АРК с целью получения консультаций по 
правовому оформлению регистрации мусульманских религиозных центров.

С начала 2005 г. в исламской среде Крыма отмечена деятельность ранее неизвестных в 
автономии мусульманских миссионеров тебтлгов. В одном из номеров газеты «Хидает», 
выходящей на крымскотатарском языке, сообщаюсь о возникновении в некоторых 
населенных пунктах полуострова групп мусульман, именующих себя «тебликджилер» 
(:проповедники -  кр.татар.) [26]. Появление в мусульманской среде Крыма вышеупомянутых 
«теблигов» означало первичную стадию развертывания на полусгрове сети общин 
исламского религиозного течения «Таблиги Джамаат» (ТДж) -  «Общества призыва». В 
странах ЦентральнойАзии название этого движения звучит как «Д жамаат и таблиги».

«ТДж» - религиозно-политическая организация фундаменталистского направления 
ислама. Создана в 1927 г. муллой Мухаммедом Илиасом. Действует под прикрытием 
просветительской функции. Ш таб-квартира «ТДж» находится в гРайвинде (Пакистан), хотя 
и прежний центр в гНизамуддине (Индия) продолжает играть важную роль. Состав 
современного руководства ТДж неизвестен. Эго связано с тем, что означенное общество
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тщательно скрывает свой истинный характер. У «ТДж» отсутствует четкая организационная 
структура, его представители избегают контактов с прессой, ничего не публикуют о сфере 
своей деятельности, о членстве в организацищеё финансах. Общество «ТДж» не выказывает 
никакого интереса к участию в политике, избегает открытого ее обсуждения и добилось того, 
что его существование не вызывает настороженности правительств, хотя повседневная 
деятельность организации существенно отличается от культивируемого образа Повсеместно 
сподвижники «ТДж» проповедуют версию ислама, почти неотличимую от идеологии 
джихадистов ваххабитского толка, исповедуемую всеми террористами. Для большинства 
молодых мусульман первым шагом на пути к радикализации их религиозного сознания, 
оценкам экспертов,по становится присоединение к «Таблиги Джамаат».

Конечная цель идеологов «ТДж» —  установить повсеместное господство 
радикальной и бескомпромиссной формы ислама. Эго может показаться утопией, 
выглядящей не слишком устрашающе. Однако как бы утопична ни была философия «ТДж» 
её пропаганда далеко не безобидна. Следуя за внешне утопичной философией, это движение 
насаждает такие формы религиозной практики и поведения, которые по любым меркам 
квалифицируются как экстремистские.

Формально «ТДж» требует от своих последователей только преданности Аллаху, 
соблюдения подобающих форм отправления молитвы, уважения к единоверщм и налагает 
обязанность проповедования с целью обращения в ислам. «ТДж» настаивает на том, что 
приверженцы Аллаха в немусульманских странах должны вступать в контакт с иноверщми 
только и исключительно в целях проповеди ислама. Специфический «пакистанский» 
внешний вид свидетельствует о презрительном отношении приверженцев данного 
исламского течения к быту, культуре, обычаям, подчёркивая их аскетический образ жизни.

Современная проповедническая деятельность исламского движения «ТДж» на 
территории Крыма проходит в традициях данного течения, т.е. скрытно, «от двери к двери», 
без вовлечения широких масс мусульманского населения. По сведениям, полученным 
автором в беседах с мусульманскими священнослужителями, проповедники «ТДж» были 
замечены в Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах.

Отметим, что в целом попытки определенных внутренних и внешних сил привить в 
Крыму исламский радикализм не имеют особенного успеха, поскольку наталкиваются на 
неприятие его основной массой крымских мусульман, преобладающей частью 
мусульманского духовенства и Меджлисом крымскотатарского народа, который 
почувствовал в лице радикалов реального оппонента своей деятельности. В Заявлении IV 
Курултая мусульман Крыма «О возрождении религиозной жизни крымских татар и 
сохранении религиозной толерантности в Крыму» говорится, что «...попы тки отдельных 
зарубежных миссионеров ревизировать Ислам в той форме, как он исповедуется в Крыму 
испокон веков, агитация за отказ от национальных традиций и пересмотр духовных 
ценностей воспринимаются крымскотатарским сообществом с осуждением». Эта 
осудительная тенденция в отношении радикализма в крымской умме сохраняется и в 
настоящее время.

Однако, учитывая тенденцию прогрессирующего ослабления влияния Меджлиса и 
ДУМК на мусульман Крыма, в ближайшей перспективе не исключена консолидация 
крымскотатарских этнорелигиозных общин в религиозно-политическое объединение, 
способное составить серьёзную конкуренцию не только ДУМК, но и самому Меджлису. 
Социальной базой для такого объединения, претендующего на роль нового центра влияния в 
крымскотатарском национальном движении, может стать блок неподконтрольных ДУМК



89

«независимых» мусульманских общин с оппозиционным крылом крымскотатарского 
национального движения.

Что касается аспектов государственно-конфессиональных отношений, то в данном 
случае складывается впечатление, что власть смотрит на ислам не как на партнера, а как на 
источник возможных проблем. Государство должно вести с религиозными институтами 
полноценный диалог, а возможно и оказывать им поддержку, в частности крымскому 
официальному исламу, который строится с нуля и растет в неравных условиях по сравнению 
с другими конфессиями. Одним словом, нужно решать проблемы, а не делать вид, что их 
решаешь, в том числе путем какого-то запрещения.

В последние годы в Крыму периодически поднимается информация о запрете 
«радикальных» исламских течений. В случае, если в Украине, в установленном порядке, 
будет принят закон о запрете каких-либо религиозных течений, то напрашивается вопрос: по 
каким критериям будет определяться принадлежность конкретного мусульманина к 
«запрещённым» религиозным организациям? Ведь, не секрет, что большинству 
соблюдающих мусульман, сейчас, даже самими крымскими татарами навешиваются 
прозвишд (лагьап) «ваххабитов», «хабашитов», хизбутов»... Государственным органам, в 
случае преследований «запрещённых» религиозных организаций, очень сложно будет 
определить грань, отделяющую права верующих от прямых нарушений государством 
Декларации прав человека.

В контексте указанных вызовов современности особую актуальность приобретают 
вопросы свободы совести и свободы религии, которые должны быть адаптированы к формам 
и приннцпам их реализации в демократических европейских государствах в соответствии с 
Общей Декларации прав человека. Ислам, как и другие религии, имеет свои концептуальные 
взгляды на свободу совести и религии, где каждый мусульманин, согласно своего 
мироощущения и совести может иметь свободу выбора в сфере своего мировоззренческого и 
религиозного бытия, что вполне соответствует указанной Декларации и исламской доктрине, 
освящённой Кораном и сунной Пророка Мухаммеда. Вопросы вероучения и идеологии 
различных исламских течений, от самых ранних, появившихся после смерти Пророка 
Мухаммеда и до новейших, возникших уже в конце XX века, всегда были и будут темой 
многочисленных внутримусульманских диспутов и как показала история имеют право на 
существование, так как, по сути, их основополагающей основой является Священный Коран 
и Сунна.

Возникают опасения, что ислам в Крыму могут использовать политические силы в 
первую очередь, активисты меджлиса приближённые к власти. В этом случае под удар 
государственной репрессивной машины может попасть часть крымских татар, не согласных с 
деятельностью национальных институтов, в первую очередь, меджлиса крымскотатарского 
народа и крымского муфгията.

Однозначно мнение, что в среде крымских мусульман, за последние годы, появились 
серьёзные противоречия. По некоторым оценкам, опираясь на количество перечисленных 
выше религиозных и религиозно-политических течений в Крыму, число оппозиционных к 
муфгияту мусульман уже достигает значительных величин. Несмотря на декларативное 
возвание меджлиса «бирлик олайик» (будем едины) -  к диалогу с религиозными 
оппонентами он не идёт. Эго загнало проблему внутрь, превратив её в хроническую форму. 
Отсутствие в настоящее время в среде крымскотатарского народа харизматичных лидеров в 
сфере национального движения и религии, которым было бы под силу начать реальные 
объединительные процессы мусульманского сообщества и имеющийся мощный фактор
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влияния на мусульманскую умму Крыма внешних сил, поставило под угрозу сохранения 
крымскими татарами своей религиозной идентичности.

Процесс возрождения ислама в Крыму начался с начала 90-х годов прошлого столетия 
одновременно с возвращением крымских татар и явился частью процесса их 
последовательной адапции на своей исторической родине. Вначале процесс религио» модель 
ислама, традиционно близкого для крымских татар. Однако процесс религиозного 
возрождения был ориентирован на турецкую более «мягкую через короткий промежуток 
времени, на полуострове стала утверждаться вторая, проарабская модель, исповедующая, в 
отличие от турецкой, более «жёсткий» фундаментальный толк в исламе, который, в связи с 
мощной финансовой составляющей, получил более наступательное и широкое 
распространение в среде крымских мусульман. Обе модели ислама изначально конкурируют 
между собой и исторически, каждая из них имеет свою сферу влияния на мировом уровне. 
Что касается Крыма, то вследствие депортации крымскотатарского народа с полуострова и 
почти полувекового срока его проживания вне исторической родины в условиях 
атеистического коммунистического режима, произошел глубокий отрыв крымских татар от 
их традиционного канонического ислама. Образовавшийся своеобразный религиозный 
вакуум создал благоприятные условия для его заполнения различными религиозными 
толками. Возникшие под влиянием адептов различных исламских доктрин религиозные 
общины и местные джемааты стали проводить свою независимую от муфтията линию, 
расколовшись на различные религиозные течения и направления.

Крымский муфтият и его руководящий орган Меджлис крымскотатарского народа, 
основную свою деятельность направившие на решение политических задач, не придали 
должного значения тому, что существование традиционного ислама в Крыму оказалось в 
опасности. Окончательным ударом по крымскому исламу явилась отстранение от работы 
первого муфтия мусульман Крыма Сейтджелила-эфенди, единственного на то время 
крымского татарина имеющего высшее духовное образование и пользующегося большим 
авторитет в Крыму. Чехарда с муфтиями привела к тому, что в последние 10 лег во главе 
крымских мусульман оказался преданный меджлису, но необразованный религиозный лидер. 
Национальные приоритеты стали окончательно доминировать над религиозными, в конце 
концов, это привело к тому, что муфтият, в значительной мере стал участвовать в решении 
политических задач, поставленных меджлисом, оставив религиозную сферу на откуп 
иностранных религиозных миссионеров. В результате крымский муфтият окончательно 
потерял контроль над значительной частью мусульманской уммы Крыма.

Кроме того, мощные финансовые потоки из Турции и стран Арабского востока, 
проходящие через указанные национально-религиозные структуры, также стали основной 
причиной их неэффективной деятельности в распространении на полуострове радикальных 
исламских религиозных идеологий и преодолении раскола крымских мусульман. Ставшими 
регулярными внешние финансовые вливания со стороны иностранных государств в 
расколовшееся и неуправляемое мусульманское сообщество Крыма и отсутствие 
государственного контроля за указанными финансовыми потоками, при определённых 
условиях, может привести к дестабилизации обстановки не только в Автономной Республике 
Крым, но и в Украине в целом.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

Кава в Європі вперше з’явилася в X V I столітті. Вона пришилася до смаку багатьом 
мирянам, але «в штики» була сприйнята Католицькою Церквою. Духовні особи 
католицизму віднайшли в темному напої диявольську сутність і заборонили його до 
вжитку. Особливо у цьому потім відзначилися пізні протестанти і неопротестанти , що 
виникли на Грунті католицизму. Вихід із ситуації знайшли монахи капуцини: 
запропонували розбавляти «диявольський напій» «райським молоком» або ж просто 
виготовляти його на молоці.

Вишиванка -  це оберіг. Проте неправильно підібраний взір може й нашкодити. 
Орнаменти вишивок поділяють на геометричні й рослинні. Якщо на Правобережжі у 
більшій пошані перші, то на Лівобережжі -  другі. Хоч знакові системи різні, але вони 
подібні, бо ж нескінченник можна вишити як меандр, а можна і у вигляді зламаної 
виноградної гілочки. Вишивка геометрична підходить більше для чоловіків, які несуть 
духовне начало, рослинна -  для жінок, які втілюють материнство. Серед чоловічих 
символів знак вогню(це так звані восьмиріжки), знак С онщ  (ромб із відростками- 
променями). Ж іночі символи -  берегиня. Це фігурка з піднятими (оранта) чи 
опущеними руками (благословляюча). В жінок ще є символ, який нагадує букву X -  
символ врожаю. Проте рідко коли узор народної сорочки складається лише з чоловічих 
чи жіночих символів. Вони переважно чергуються. Бо ж кожна людина -  це поєднання 
інь і янь. В жінок є щось від чоловіків і навпаки. Спочатку вишиваються краї одягу -  це 
місця, через які до тіла може перебратися зло. В чоловічих сорочках густо вишиваються 
мані тики на грудях, а в жіночих -  на руках. В такий спосіб активізуються життєво 
важливі енергетичні частини тіла. Руки -  це антени, які приймають на себе енергію.

Прослідковуючи родословну людини за генама, харківські вчені з Університету ім. 
Каразіна прийшли до висновку, що ДНК різних жителів планети відрізняється лише 
на 0,02%. Разом з Американським Географічним Товариством вони на основі аналізу 
зразків крові вивчають жителів всієї Землі, генофонд людства. Вивчається те, як люди 
протягом останніх 60 тис. років розселялися по планеті після того, як вийшли з Африки. 
По всьому світу працює нині 10 аналогічних дослідницьких центрів. Родословна 
вивчається лише на чоловічому матеріалі, бо в жіночому відсутня У-хромосома. 
З ’ясувалося, що перші «Адам і Єва» жили спочатку в Африці, але на великій відстані 
одини від одного і, до того ж, Адам старше за Єву десь на 80 тисяч років. Відтак 
предками людей планети були не один чоловік і не одна жінка, а група людей з декілька 
сот осіб. А  може це й взагалі два народи (Газета по-киевски. -  7 жовтня).

Представник невідомої земній науці породи тваринного світу все частіше 
з ’являється то в одній, то в іншій області. Одні називають його чупакаброю  (від ісп. 
сйирасаЬгав = сйирав -  ссати і саЬга -  коза, той, що ссе кіз) і заявляють, що то є щось 
невідоме донедавна. Інш і кажуть, що то є здичавіла собака (дехто -  єнаковидна), а то й 
гібрид собаки з кенгуру чи з іншою твариною. Але при цьому є ряд ознак поведінки цієї 
диковинки, які не вклюдаються в знане про собак. По-перше, велика сила і спритність у 
відкриванні кліток, навіть з міцної металевої сітки. По-друге, тварина не поїдає свою 
жертву, а лише висмокіує кров через дві-три дірочки в районі шиї. По-третє, жертви 
свої тварина якось «культурно складає» в кучку. По-четверте, ті, хто зустрічався з 
твариною, або ж віднаходять її сліди чи ще якість матеріальні рештки, свідчать, що то 
не є щось подібне існуючим тваринам. Так, слід невідомки у два рази більший обувки 
42-го розміру. Ось як описують його слід: «Відстань між відбитками слідів від ніг десь
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півтора метри, глибина вм’ятин -  біля 20 сантиметрів. Ті, хто бачив їх, говорить: «Такі 
сліди не залишає жодна з існуючих на землі тварин. Відповідно цим параметрам ріст 
істоти -  два з половиною метри, вага -  десь 250-300 кг, тварина двонога. Ось як оцінює 
повідомлення про чупакабру предсгавнищ  Ш коли духовного удосконалення Зіншдп 
Серова: «В даному випадку мова йде про істоту із паралельного з нами світу, яка попала 
до нас через просторово-часовий пролом. Нині Земля переходить на новий, більш 
високий енергетичний рівень. Змінюється магнітне поле планети, все частіше 
відбуваються техногенні катастрофи і природні катаклізми. Оскільки фізичний і тонкий 
світи тісно взаємопов’язані, одночасно з планетарними потрясіннями виникають і 
згадані мною просторово-часові проломи. Скоріше всього пришелець попав у наші 
виміри випадково. В ін не розуміє, що з ним трапилося, а тому й не може повернутися 
назад. Йому нічого не залишається, як ходити по невідомих місгщх в пошуках їжі» 
(Факты. -1 6  липня).

КОНФЕСІЙНЕ БАГАТОМАНІТТЯ УКРАЇНИ: 
ФОРМУВАННЯ І СТАН

Продовження. Початок на 2-й сторінці обкладинки

Істерія конфесійного життя України надто складна, колізійна, навіть трагедійна,
оскульки від нього значною мірою залежало саме буття українського етносу. Але в тому, що 
ми, українці, немоноконфесійні, є одна із причин несформорваносгі ще нашої національної 
ідентичності, а водночас і запорука нашого самозбереження. Бо ж якби ми свого часу стали 
повністю уніатами, то з часом були б полонізованими, а якщо б стали повністю православними, 
то були б вже омосковлені. Щ е одне. Якби ми, українці, стали православними всеціло, то 
втратили б свою національну самобутність, а так, зберігши в позахрамовому житті, у своєму 
світобаченні, в побуті язичництво, ми в такий спосіб зберегли те, що й нині є окрасою нашою 
духовності, ознакою нашої ідентичності. Та й інакше бути не могло, бо ж язичництво і 
християнство -  це різні картини світобачення. Язичництво -  це картина природи і діяльності 
людини в ній, а християнство -  це картина людини в її відносинах в соціумі. Відтак з приходом 
на наші терени християнства воно не могло замінити, витіснити повністю язичництво. Нашому 
народу потрібна була та релігія, яка опікується його повсякденням, а не та, яка обіляє, образно 
скажу, журавля в небі, тобто якесь райське блаженство в уявному потойбічні. Тому українці 
залишилися у своєму житті і світобаченні язичниками. Вони поверхово знали і знають 
християнство, знають його заземленим на свій повсякденний, навіть домашеій спосіб життя. 
Українці, на відміну від офіційного християнства, й трійцю свою витворили, витіснивши з неї 
Боїа-Батька і Бога-Духа Святого, а включили до неї суто земних істот - Богоматір Марію і в 
додачу ще й чомусь чудотворного Миколая.

Українські терени здавна постають як  паліконфесійна карта. Є певна локалізація 
наявних на них - в минулому і нині - конфесій, спостерігається і певна міграція їх. Скажімо, 
переселення західноукраїнщв навіть в радянські роки на Схід і Південь України призвело до
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появи тут греко-католицизму. Відкриття в Україні посольств низки країн потягнуло за собою 
відкриття спочатку при них громад тієї релігії, яку сповідують їх співробітники, а потім з’яви 
громад цих конфесій і в інших поселеннях країни (згадаймо тут з’яву англіканства).

Щ о зумовлювало становлення і формування на ущ т їнаміх теренах 
поліконфесійноат? Назву тезово основні чинники:
Насамперед об’єктивні:

• межовісгь України між християнським і мусульманським світом, між католицизмом і 
православ’ям, історична межовісгь між державами-імперіями - Московією, Польщею, 
Австро-Угорщиною і Отаманською Туреччиною. Тут спрацьовувало прислів’я: те, що 
росте при дорозі, скубне той, хто по ній йде. Нас скубли й скубуть і понині всі наші 
сусіди (навіть дрібноті Молдова чи Румунія, не говорячи про Московського монстра);

• відсутність фактично протягом всієї нашої історії у нас своєї державності, яка б сприяла 
водночас і якомусь конфесійному самозбереженню, формуванню єдиноконфесійної 
ідентичності;

• відсутність практично повсякчас своєї української духовної еліти. Якщо вона й 
з’являлася, то з часом її або знищувала держава-колонізатор, або ж перебирала на 
службу собі (згадаймо тут принагідно професуру Києво-Могилянки, зокрема те, як 
митрополити Прокопович і Яворський служили Петру І й стали малоросами);

• відсутність протягом нашої історії такої конфесії, яка з’явилася б на нашому 
українському Грунті, була б виразником ментальності саме нашого народу. Маємо, 
починаючи з християнства 988 року, все чуже, привнесене. Українці не виявили 
здатність до власної релігієгворчості (хіба що певного мірою своїм можна вважати 
греко-католинцзм і біло-братство).

А  тепер суб’єктивні чинники поліконфесійноат':
• кордоценгрична релігійність українців, сприйняття ними релігії не розумом, а серцем, а 

тут конфесійна відмінність не особливо виявляється, а відтак і не протистоїть появі 
поруч іншого, а то й сприйманню його собі частково чи повністю;

• інтровертнісгь українців, життя за принципом «моя хата скраю», а відтак байдужість до 
іноконфесійного оточення, толерантність до нього;

• людинолюбство, небажання принести комусь якусь прикрість, лояльність до змісту і 
способу думання й діяння інших, навіть якась запопадливість ндому, певне сприйняття 
чужого як вищого від свого, а відтак визнання себе і свого як дещо менш овартістю ;

• відсутність відпорності до чужої духовної агресії, а відтак якась байдужість до свого 
національного, традиційного, знецінення його (скажімо, сприйняття богослужінь лише 
російською, бо ж українська, як кажуть, нібито неблагодатна). Так як Бог і святі існують 
десь поза знаним українцем світом, так і форма їх вшанування має у її вияві бути також 
десь поза буденністю, не подібною його повсякденно, навіть мова не рідною, а чужою;

• владопоклоніння, сприйняття її як чогось вищого, навіть Богом визначеного, сприйняття 
її діянь як необхідності, єдиноможливості, а не різноможливості. Влада насаджувала нам 
московське православ’я -  ми його мовники шамали, сприймали вже як своє.

Які події наш ої історії знайшли відгомін в нашій конфеайній карті? Назву деякії
• силою нав’язане християнство («Кто не придет к реке да будет мне противен», - 

залякував киян князь Володимир). Відтак це призвело до того, що офіційно народ 
видавав себе християнином, а в неофіційній сфері він залишився язичником. Відбулося 
оязичнення християнства і охрисіиянізування язичництва Хоч як церква не прагнула 
знищити залишки язичництва, вони продовжували жиги й живуть. Нині тн ім
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відгомоном цього є відродження, реконструкція язичництва низкою рідновіровських 
конфесій;
прийняття унії в Бересті в 1596 роні лише верхівкою Київського православ’я, що 
зрештою зумовило відродження у 1621 ронці Українського православ’я гетьманом 
Петром Сагайдачним, який сприйняв уніатство як зраду народу, сприяв поверненню 
православ’я на українські терени. М и стали християнсько двоконфесійними, а зрештою 
із-за цього Русь стала воювати з Руссю. Так наслідки подій 1596 і 1621 років 
охарактеризував потім митрополит Петро М огила Відгомін нрого розколу Україна 
переживає вже більше 400 років. Він знаходить свій вияв у наявному й нині розколі 
України на Захід і Схід;
перебування України протягом майже трьох з половиною століть в колоніальній неволі 
Російської імперії призвело до формування на її теренах духовного окормлювача нрого 
колонізаторсіва, яким були Московським патріархатом керовані його єпархії на 
українських теренах. Після здобуття Україною у 1991 роні своєї незалежності вони 
залишилися в ролі чинників діяльності на повернення України до якоїсь нової 
Московської імперії, яка нині тн ім  патріархом РПЦ Кирилом видається як «русский 
мир», а територія України розглядається ним і далі в дусі російського експансіонізму як 
«канонічна територія» Московсько-Православної імперії;
насильне поглинення Московським патріархатом у 1686 році Київської митрополії 
призвело до нищення Москвою Українського православ’я. Але знищити його повністю 
все ж не вдалося. Острівні Українського православ’я зберігалися завдяки тому, що не всі 
українські терени були під Москвою. їх  добре описав у своїх пралях О.Саган Звідти 
вони перебазувалися в Українські Церкви православної діаспори (в нрому помітна роль 
за митрополитом Іларіоном Огієнком), а вже з діаспори декілька разів переносили на 
материкову Україну (востаннє -  в 1989-1991 рр.). В такий спосіб зберігалася можливість 
до відродження Українського православ’я, що ми маємо в появі і діяльності Українських 
Церков -  УПЦ КП та УАПЦ;
на українських теренах раніше, ніж в інших регіонах Російської імперії, почали 
розвиватися буржуазні виробничі відносини, що супроводжувалося появою саме на 
наших землях частіше завезених сюди закордонними колонізаторами різних 
протестантських течій. Згадаймо, що менонітів до України завезла Катерина П. Баптизм, 
адвентизм завезли на південь України нмщ-колонісги П ’ящдесятницгво із СІЛА було 
завезене до Одеси Воронаєвим;
з одного боку Московія, а з іншого Польшд, знищуючи нашу духовність, нищили її саме 
в її релігійних виявах. Вони нав’язували нам свою релігійність. Відтак боротьба за нашу 
національну самостійність часто набирала форм боротьби за певну релігійну віру. 
Згадаймо принагідно національно-визвольну боротьбу козаціва років Богдана 
Хмельницького, який в поборенні поляків-католиків шукав підтримки в одновірного 
православного щ ря Московського. Згадаймо також Коліївщину, коли боротьба проти 
польської експансії вилилася у боротьбу проти католицизму. Заодно це була боротьба і з 
іудейством, яке завжди прислуговує сильним світу нрого (раніше -  полякам, далі -  
московинам), а потім плачеться, коли українці їх б’ють разом зі своїми прямими 
ворогами-визискувачами (згадаймо тут описані Т. Шевченком в «Гайдамаках» 
Уманські події);
невдачі українців у їх боротьбі за соціальне і національне визволення породжували 
сподівання на прихід якогось засіупника-спасителя. І не звідкись із потойбіччя, а із 
земних. Власне, частково цим можна з’ясувати поширеність на українських теренах
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кеносистичних сект. Зокрема туг можна сказати про мурашшвщв, леонтіївців, 
інокентіївців, митрофанівців та інших;

• толерантність українців щодо послідовників інших віросповідань створювала умови для 
масованих переселень на їх терени гнаних в сусідніх країнах послідовників тих чи інших 
конфесій. Згадаймо, принагідно, переселення на Волинь з Польщі соцініан і 
антринітаріїв, віднаходження місць для групового поселення гонимих в Московії 
старообрядців і молокан. В Україні знайшли собі притулок й вигнані з Європи іудеї. У 
нас з’явився такий відомий їх напрямок як хасид изм;

• низка інших історичних чинників (не стану тут розписувати їх) зумовила з’яву на 
теренах України мусульманських громад, громад вірмен-католиків і григоріан.

Які особливості релігійності сформувала в укршнця така складна їх релігійна істерія? 
Назву деякі з них:

• насамперед двовір’я, яке виявляється не тільки в обрядовій сфері (більшість 
здійснюваних українцем нібито православних релігійних обрядів має чітко 
простежуване язичницьке підгрунтя), а й у збереженій вірі у пальовиків, водяників, 
лісовиків та ін., у високій забобонності, що виражається у вірі в низку різних прикмет,

• обрядовірсіво, бо ж українець достатність своєї релігійності вимірює виконанням низки 
обрядових дійств, часто не знаючи і навіть не розуміючи їх потаємний віроповчальний 
підтекст;

• релігійна неграмотність, бо ж в масі своїй українець релігію не знає в її віросповідних 
викладках: він її лише бачить і дотримується шляхом виконання традицією усталених 
обрядів;

• прагматизм, бо ж обряди виконуються насамперед з метою одержання за їх здійснення 
чогось доброго від Бош. І тут не тільки і не стільки десь і потім райське блаженство, а 
для селянина (згадаймо колядки) благо тут - збереження худоби, високий врожай, міцне 
здоров’я тощо;

• кліризм, що виявляється в пошанування священника як людини Божої благодаті, 
запопадливості перед ним; зникнення розуміння Церкви як цільності кліру і мирян, 
сприйняття Церкви лише як кліру;

• толерантність в ставленні до представників інших конфесій, бо ж їх вони також вірять в 
Бога, в більшості - в того ж Ісуса Христа й Бороданю Марію;

• відсутність вміння місіонериги, сподівання на те, що наповнення храмів вірянами має 
відбуватися або із-за сліпого слідування традиції, або ж забезпечення їх повноти 
органами влади;

• поліконфесійність при відсутності абсолютного домінування в українському народі 
однієї з конфесій (так, православні організації становлять десь 50% релігійної мережі 
країни, але ж щ  ндфра є кількістю з приписками До того ж, при соцопитуваннях до 
православних себе відносять десь 36^Ю% респондентів, але ж серед них є багато 
невоцерковлених, а то й «приносних» - для хрещення і похорон).
Сказати, що конфесійна карта України вж е (клалася, не можна. Якщо навіть 

Держжомнацрелігій не свідчить це. Кожний рік приносить появу на її теренах в різних 
конфесійних оазисах то однієї, то іншої нової течії. Якщо донедавна ми говорили про 
монолітність Греко-Католицької Церкви, то нині на її грунті вже діють (правда, без реєстрації) 
лефеврисги-ковпаківні, харизмати-довганівці і відроджені покутники Виникла низка нових 
Церков у православ’ї -  Апокаліпсична, Реформована, Апостольська, дрібніші. Навіть 
Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ претендує на статус самостійного церковного утворення
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із допискою «оновлена», а у Львові діє одна громада одного православного владики Надто 
плідно розпочковуєгься євангельський протестантизм, а ще більше -  харизмаїизм. Цьому 
сприяє ототожнення Церкви з громадою, сакралізація і самосакралізація пасторів останніх. 
З’явилося два нових управління і у мусульман -  Київський муфтіят і ДУМУ УМ МА 
Розпорошилися надто рідновіри. Непорушною поки-що є лише Римо-Католицька Церква 
України, відносна стабільність зберігається в наявній в останні десятиліття структурі іудаїзму, 
майже не з’являється у нас щось нове у блоці орієнгалісгських течій.

Щ о постає в ролі чинників нових релігієтворів в нинішній Україні або ж  в ролі 
конфесієоберігаючих чинників ? Назву деякі:

• історична пам’ять -  одні нею користуються для утвердження і збереження власне 
українських релігійних спільнот (УПЦ КП, УАПЦ, українські лютерани, українські 
реформати та ін ), а інші - для утвердження чи насадження позаукраїнських конфесійних 
спільнот (УПЦ МП, Православна Закордонна Церква, ІПЦ та ІПХ, старообрядці, римо- 
католики, іудеї тощо);

• прагнення мати в Україні такі релігійні спільноти, які ідентифікують релігійну 
ментальність українців, постають в ролі чинників їх самозбереження, відпорності щодо 
чужих релігієтворів тощо (УАПЦ, УГКЦ українські лютерани, низка рідновірських 
течій та ін.).
Чим керується у  масі своїй нині вірянин у  своєму релігієвиборі, у  релігієзбереженні? 

Щ о стимулює їх релігієвибірну зацікавленість? Щ о позначається на збереж енні чи ж  
формуванні конфесійної карти нинішньої України? Назву тезово деякі чинники:

• збереження віри батьків, релігійної традиції (з оглядкою на їх національний підтекст або 
з ненаданням цьому особливої уваги);

• орієнтація на ту релігійну течію, яка в той чи інший спосіб знаходить -  пряму чи 
завуальовану -  підтримку влади ( Московське Православ’я -  на Сході і Півдні України й 
в Криму, греко-католицизм -  в Галичанському регіоні), своєрідну рекламу в ЗМІ;

• освіченість священика, пастора, пресвітера, проповідника, що дає можливість набути 
належні релігійні знання, пізнати релігію та ін.;

• конфесійна громадська думка сформована в місцях кучного проживання вірян певної 
течії;

• зручність в користуванні культовими спорудами, близькість їх розміщення, а то й 
принадливість оформлення богослужінь;

• певний прагматизм в орієнтаціях на конфесію (матеріальна допомога і опіка одновірців, 
користання освітніми програмами конфесій, можливість поїздки за кордон для праці чи 
навчання та ін.). Скоріше цим можна пояснити великий прошарок в новорухах 
представників єврейської національності;

• окультна практика деяких течій, користання ними різними психотехніками, зокрема 
харизматів із цілительства, сподівання в такий спосіб «підремонтувати» своє здоров’я;

• вдоволення від внутрісггільношого спілкування, одержання можливості жити в 
доброзичливому колективі;

• місіонерство деяких конфесій, зокрема Свідків Єгови, мормонів, харизматів тощо.

Закінчення на 3-й сторінці обкладинки...



К О Н Ф ЕС ІЙ Н Е БА ГА ТО М А Н ІТТЯ УКРА ЇН И : Ф ОРМ УВАННЯ І СТАН

Закінчення...

П ер сп ект и ву р е л іг ій н о ї карт и  У країни  т яж ко п р о гн о зува т и . На 
відміну від вірян старшого покоління (на яких переважно й працюють нині 
традиційні церкви) сьогоднішнього молодого віруючого вже не влаштовує 
християнство як «релігія смерті», релігія забезпечення десь і колись 
райського блаженства. Він чекає «віддачі» від своєї релігійності тут і тепер. А 
це може бути і спільнотне життя, яке нинішній людині, зокрема молоді, не 
дає суспільство, і організоване цікаве дозвілля, і можливість спілкування із 
своїми однолітками із зарубіжжя, а то й у зарубіжжі. Освічений віруючий 
хоче «знати релігію», а не бачити її, сприймати в тих формах, які з ’явилися 
століттями тому й були розраховані на неграмотних мирян, сільський спосіб 
життя. Гадаю, що скоро настане в релігійному житті України ситуація 
подібна країнам Західному світу, коли в набудовані храми нікому буде 
ходити. Постане питання, а що з ними робити, де працювати 
священнослужителям, підготовленим розбухлою мережею духовних 
навчальних закладів. Формується новий віруючий, який далекий від 
обрядової традиції, з ’явленої сотню, а то й тисячу років тому. Він потребує 
нових форм вияву своєї релігійності. Тут до користування новоз’явленим 
конфесіям можуть прийти Інтернет і телебачення.

Що ж  стосується історичних конфесій, то тут будемо сподіватися на 
те, що з часом православні українці усвідомлять колонізаторський, 
неукраїноментальний зміст кирилівської концепції «русского мира», 
згодяться на необхідність мати в країні свою Помісну Церкву. Зрештою й 
греко-католики дистанціюються від Апостольської Столиці і повернуться до 
християнства Володимирової доби. Можна прогнозувати подальший успіх в 
поширенні пізньопротестантських течій, а ще більше -  течій харизматизму. 
Зміна конфесійної карти України, як і до цього, не буде супроводжуватися 
якимись гучними міжконфесійними чи міжцерковними протистояннями, 
якщо до цього не буде примішуватися політичний чинник. На даний час 
офіційна влада формує під себе державну Церкву. Відтак всі вади в її 
діяльності зрештою будуть приписані і цій Церкві, а звідси невтішними 
постануть і її перспективи.

П ро ф есо р  А н а т о л ій  К О Л О Д Н И Й



Б о р и с  О л ій н и к

Н Е  З А Б У Д Ь ...

На М айдані, зганьбленим дощенту, 
Патріот невтішено ридав:
«То кому ж  ти, пане Президенте, 
Нас із Україною віддав?!

М и ж  тебе вознесли в піднебесся, 
М и ж  тебе в ікону возвели!
Нас же як снопи у  перевесла, 
П ов’язали й чужакам здали.

Президент, за протоколом, гречно 
Відказав: - А  приглушіть баси,
Бо не я  ж, а ви здали за гречку 
Злодіям в законі голоси.

-Ну, то й  що відповіси, народе,
На такий від Президента спіч? 
Думай, думай . . .  А  поки з нагоди 
Я  тобі відважу меживіч:

Якщо ти встонадцяте у  яму 
Сам себе загнав без сторожів,
То, можливо, трясця його мамі,
Ти на інше вже й не заслужив?

Окрім того, щоб наймитувати 
В крамарів, як споконвіку звик?
То сиди тепера нишком в хаті, 
Зав’язавш и у  ш нурок язик.

Та коли запрагнеш стать Народом, 
А  не козачком в крамарука, 
Доведеться у  Яру Холоднім 
Кликати на круг Залізняка.

Та не жди що знов за нас на палі 
Д іти в Крутах голови складуть.
Не хитруй : вони вже на вокзалі.
Уставай... Тай вила ж  не забудь!


