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Щ Е НЕ ВМ ЕРЛА УКРАЇНА!

Шановний Читачу! Сподвижниця В.ЯнуковичаГаня Герман наголошує 
на палкій любові В.Путіна до України. З її логіки палким коханням до неї були 
перейняті і Петро І, і Катерина П, і кривавий (нині в Росії святий) цар Микола, і 
Ленін із Сталіним, і Каганович, і хто ще там, який діяв за принципом, образно 
висловленим в російській пісні словами: «Все, что мною пройдено, все вокруг 
мое». При нагоді чомусь Герман не згадала ще таких коханців України, як пани 
Жириновський, Лужков, Затулін, Гризлов і їх співбрати в Україні сущі - колишні 
компартійні лідери Єфремов, Чечетов, інше дрантя. Погляньмо на історію 
Московії-Росії... Де вона і якою за розмірами території була в роки свого постання. 
А потім! За словами Лєніна, Владивосток став «землей нашенской». Навіть на 
Чукотці не зупинилися, поперли вже на Американський континент - в Аляску. 
Правда, пізніше за безцінь продали. Тут певне спрацювало відчуття того, що воно 
ж  не твоє, а загарбане силою . Т о  хай хоч щось дадуть. А яка доля тих «любимих 
народів», які жили на цих колонізованих росіянами за Волгою і Уралом землях? 
Тут російський колоніалізм проїхав катком асиміляції: не хочеш бути «русским», 
то ніким не будеш. «Для приличия» офіційно глаголять про наявність якоїсь там 
автономії Якутії, Туви, Чукчії, ближче -  Комі, Мордви, Марі, а від корінних 
народів там лишилися «рожки да ножки». Екзотикою постає самобутня їх 
культура, вмирає мова, національні вірування тощо. Улюбленим народом для 
Путіна є чеченці, які чомусь вже друге століття ведуть боротьбу за свою свободу з 
«свободолюбною Московією». Але по російському радіо щодня звучать інформації 
про «унічтожєніє столькіх-то бандітов». Але хіба то злочинці гинуть, бандити? Ні, 
то борці за незалежність і самобутність цього маленького, але героїчного народу. 
Так було і з спробою загарбання Афганістану. Запозичити б нам, українцям, у 
чеченців чи афганців їх прагнення до свободи, незалежності від по-фашистському 
налаштованої щодо них Росії.

Згадаймо тут бачений нами епізод того, як відбивається від дорослих 
хлопців дитя, якого вони чомусь несправедливо кривдять. Не маючи сил, щоб їх 
здолати, воно їх кусає. Нерівні сили в чеченців, щоб здолати російського 
імперіаліста, то ж  вони й вдаються до помсти у формі терактів (того ж  «кусання»). 
Інколи дехто твердить: а при чому тут мирні росіяни, які гинуть під час цих 
терактів? Звідси звучить негатив на адресу терористів-чеченців. Але стоп! А хто 
обирав того ж  Путіна, який дав вказівку в сартирі топити чеченців, на вищі просади 
в Російській державі, а відтак дає йому в руки ті військові з’єднання, які 
«унічтожают бандітов». Відтак кожний російський виборець, який віддав свій 
голос за вище керівництво своєї країни прямо причетний до тієї колонізаторської 
політики, яку це керівництво проводить. То ж  не засуджувати треба Доку Умарова 
за те, що він дає вказівку на проведення терактів, а з розумінням підходити до його 
дій. Як той маленький хлопчик, він не має інших можливості здолати по- 
фашистському діючого російського монстра, окрім того, щоб в такий спосіб його 
«покусати».

Продовження на 87-й сторінці...
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

У вищих ешелонах влади України розуміння православ’я ііолі і шоваїїс. В.Януювич 
зустрічається лише з Патріархом Московської Церкви Кирилом, а в Україні -  з

митрополитом Володимиром з УПЦ 
МП. Коли при цьому йде мова про 
православ’я, то чомусь йде мова про 
зміцнення стосунків між Україною, 
Росією і Білорусією. Насправді 
православних церков далеко більше -  
Грузія, Болгарія, Румунія Греція та ін.. 
В.Януювич і МАзаров незрозуміло з 
яких підстав є членами ради «Економіка 
і етика» при патріархові Кирилі. Відтак 
українська влада лобіює економічні 
інтереси Російської православної церкви. 
Курс, який взяла Москва, а відтак 
підтримуваний керівництвом України, не 
зорієнтований на зміцнення автономії 
Української православної церкви, а її 
звуження, а зрештою -  ліквідація. З 

такими пропозиціями -  ліквідувати «самостійність в управлінні» УПЦ МП - вже 
виходить одеський митрополит-русофіл Агафантел, нещодавно нагороджений 
В.Януковичем вищою державною нагородою України.

Віктор Янукович не вітав з Р іздвом Христовим, окрім Церкви Московської 
юрисдикції, жодну іншу християнську спільноту України, а відтак і мільйонні 
спільноти християн України. За що така 
немилість? Хіба із-за того, що вони не 
належать до тієї Церкви, парафіянином 
якої є Янукович. А ось Архієрейський 
Собор закордонної, чужої для 
українців Російської Православної 
Церкви він не тільки вітав, а й 
побажав, щоб його рішення послужили 
«успішному продовженню
богомнатхненної спасенної місії Церкви 
в сучасному світі». Навіть не у своїй 
країні, цебто Росії, а й «в сучасному 
світі», а відтак, щоб рішення собору православних росіян здійснювалися і в Україні. 
Додуматися! То ж певне тому своє послання-вдячність Патріарх Кирило не запізнився 
надіслати В. Януковичу. Характерним є те, що доповідь Патріарха 2 лютого на Соборі 
майже повністю була присвячена стану православ’я в Україні, хоч УПЦ нібито є 
самостійною в управлінні, і славословію на честь В.Януковича за те, що він державно-
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церковні відносини зорієнтовує на користь Церкви (тепер зрозуміло якої). Протягам 
2010 року Янукович мав з Кирилом три зустрічі -  25 січня, 23 липня і 23 листопада, а 
ось на зустріч із главами власне українських Церков у нього часу забракло. Патріарх у 
своїй доповіді на Соборі знову оббрехав УГКЦ за «насильницьке захоплення» нею 
храмів Московської Церкви. При цьому у нього виявилася лише півстолітня пам’ять, 
бо ж відомо, що після так званого Львівського собору 1946 року ці храми нахрапно у 
греко-католиків забрала та Церква, патріархом якої нині він є. Певно нахабність уваги 
Кирила щодо України і її Православ’я була такою, що це зумовило владику 
Володимира (Сабодана) у свою доповідь 4 лютого про Українську Православну 
Церкву сьогодні включити історичну канву про її історичну автономність і про 
самостійність в управлінні (Церковна Православна газета. - №3).

Довкола Українського Католицького Університету знову збираються хмари. Не 
змігши в якийсь інший спосіб ліквідувати норовитих, нинішній міністр освіти 
Табачник прагне ввести кількісний показник
університетського статусу, а це не менше 10 тисяч студентів 
стаціонару. Відтак, за його задумом і УКУ, і неслухняна 
Києво-Могилянка при своїх 1-3 тисячах спудеях
перетворяться в простий коледж. Після відомого інциденту 
ректора УКУ Бориса Гудзяка із службою безпеки і, 
здавалося б, вже налагодження порозуміння після візиту в 
УКУ В.Хорошковського і Г.Герман, особисто до ректора 
більше ніхто не звертається. Проте, я заявив ректор, «я знаю, 
що вони час від часу телефонують деяким нашим
співробітникам із питаннями про інших співробітників, проханнями прокоментувати 
деякі статті, розповісти, що відбувається в університеті, дати «експертну оцінку» 
подіям в релігійному житті країни тощо». «Улізлива настирливість співробітників СБУ 
виявляється навіть після того, коли людина чітко висловила своє небажання 
передавати якусь інформацію і уже набуває ознак психологічного тиску, - продовжує 
Б.Гудзяк. - У нас немає жодного протоколу, як саме працівники УКУ повинні 
поводитися, коли їм телефонують із СБУ Адже це особиста справа та відповідальність 
кожного громадянина України. Адміністрація ні в жодному разі не може порушувати 
права своїх працівників. Проте вони по-дружньому питають ради, адже розуміють 
важливість питання та найбільше переживають, аби не зашкодити Університету» 
(Експрес. -  8-9 лютого).

Володимир Стретович, який, керуючи Християнсько-Демократичним Союзом, 
шляхом входження цієї партії до коаліції з НУНС, став депутатом Верховної Ради,

свого часу, виступаючи на різних зібраннях і 
конференціях, клявся у своїй вірності Україні. 
А  тепер він серед тих «іуш ок», які 
підтримують неукраїнську владу. То ж 
прийшлося звільнити його з посади віце- 
прем’єра опозиційного уряду. Нардеп Сергій 
Соболев відзначив: «Вершиною ідейного
падіння Стретовича стало голосування за 
українофобський законопроект «регіоналки» 
Бондаренко, яким український національний
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музичний продукт був позбавлений державної підтримки... Неначе знущаючись над 
українством, на це голосування Стретович вирядився у вишиванку. Так цинічно він 
вітав ще один крок влади зі знищення української мови». То ж приклад Іуди є 
заразливим і для колишнього лідера християнських демократів.

Готуючись до Євро-2012, міська влада Києва передбачила також реконструкцію 
Володимирської гірки. Окрім вибудови ще однієї кованої бесідки, ремонту доріжок і 
сходів, заміни парканів, передбачено відтворення «Панорами Голгофи», знищеної ще в 
1934 році. Деякі фрагменти її збереглися в запасниках київських музеїв. Панорама 
матиме діаметр 32 метри. Вона відтворюватиме історію розп'яття Ісуса Христа на 
Голгофі. Правда, це буде не та панорама, яка була до її знищення. Тоді був кам'яний 
павільйон у вигляді башти. Тепер буде просто круглий інформаційний стенд. 
Всередині його будуть тематичні чорно-білі фотографії, а зовні -  інформація про те, 
що таке панорама і якими вони бувають.

Віктора Януковича Патріарх Московський Кирило нагородив премією у сумі 50
тисяч доларів. Скільки кошйочок 
бідних православних віруючих 
увібрала ця сума. Коментуючи це 
нагородження, науковий директор 
Школи політичної аналітики НаУМА 
Олексій Гарань зауважив, що це 
«поганий жест із символічної точки 
зору. Замість того, щоб об'єднувати 
Українське Православ'я, Янукович 
його розколює. У нас, коли говорять 
про православ'я, чомусь мають на 
увазі зміцнення стосунків між Росією, 
Україною і Білорусією. Насправді ж 

православних церков значно більше - у Грузи, Болгари, Румуни, Греції'. Навіть 
розуміння православ'я у нас політизоване. Янукович і прем'єр Азаров - члени ради 
«Економіка і етика» при патріархові Кирилові. Відтак українська влада лобіїоє 
економічні інтереси Російської православної церкви. Шлях, який обрала Москва, 
спрямований не на зміцнення Української Православної Церкви, а на звуження 
і фактичну ліквідацію її автономії» (Газета по-українськи. -  20 січня).

Про своє право власності на святині українців заявили два десятки членів 
російського фонду сприяння національному і релігійному порозумінню 
«Князівський» («Княжеский» - рос мовою). Нащадки роду Рюриковичів, як вони 
тепер себе називають, оголосили про свій намір через суд повернути собі Києво- 
Печерську Лавру і Золоті ворота. Як ці пройдисвіти доведуть, що є прямим нащадкам 
Рюриковичів, те невідомо. Ми всі українці -  нащадки Рюриковичів. На Івано- 
Франківщшії є село Княже, де всі жителі вважають себе нащадками Рюриковичів. І не 
безпідставно, бо це село заснував князь з цієї династії. Це не перша епатажна заява 
«Рюриковичів». Не так давно вони претендували на Московський Кремль. Справа 
дійшла навіть до суду (Експрес. -4-6 лютого).

Біляправославні структури Московської Церкви активно працюють на 
впровадження в життя реваншистської концепції російського патріарха Кирила. 
Про це свідчить надіслана О. Пивоварським наступна інформація із Житомира. Там 20
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лютого відбулася зустріч керівництва Всеукраїнської громадської організації 
«Православний вибір» (відоме також як братство Олександра Невського) з 
православною громадськістю міста ( переважно вірні УПЦ МП парафій). Голова 
організації Юрій Миколайович Єгоров розповів про перспективи діяльності 
організації, акцентувавши увагу присутніх на втілення ідеї «русского мира» в Україні, 
проголошеного патріархом Російської ПЦ Кирилом. Тільки єдність трьох братніх 
народів України, Росії, Білорусі і канонічне православ’я можуть протистояти західним 
цінностям. Виступаючий негативно висловився щодо діяльності УПЦ КП. УАПЦ і 
УГКЦ, всіх протестантських церков, діяльності Інституту релігійної свободи, який 
впроваджує ідею рівності перед Законом всіх релігійних організацій, применшує, на 
його думку, роль православної церкви у збереженні єдності держави. Як позитив, 
Ю.Єгоров відзначив припинення обговорення у суспільстві ідеї Помісної 
православної церкви, теми Голодомору, вступу в НАТО. На зібранні була озвучена 
ідея підтримки православ’я в його УПЦ МП вияві на державному рівні. Закликав йти 
у органи влади для вирішення церковних питань: повернення храмів, виділення 
земельних ділянок, боротьби з сектантством, утворення громадських православних 
організацій і партій, які б лобіювали інтереси УПЦ на майбутніх виборах (різноманітні 
братства, блоки як то «Союз Русского народа», «Русское единство», православні 
педагогічні товариства тощо). «Без входження у владу неможливо вирішувати 
питання УПЦ». На завершення Ю.М. Єгоров запропонував присутнім написати 
звернення до Президента України щодо протидії введенню ідентифікаційних кодів 
для православних громадян УПЦ прийняття податкового кодексу, входження 
України у Європейські структури. В планах керівництва організації створення 
обласних осередків по всій Україні, організація передплати на газету «Православный 
вибор».

Відвідуючи Польщу, В.Янукович там заявив, що «мій дід та прадіди були 
литовськими поляками, католиками». Ця заява шокувала навіть поляків, бо ж він в 
Україні всіляко демонструє свою глибоку православність. То ж певне хотів Янукович 
того, щоб поляки сприйняли його за свого і посприяли у вирішенні тих питань буття 
української держави в Європі, на які він розраховував. Проте польські експерти 
висловили сумнів в тому, що така заява до чогось приведе, «бо не це сьогодні головне. 
Нині не браку є конкретних питань». В Москві зізнання ВЯнуковича в тому, що його 
предки -  римо-католики, може не сподобатися. Але цю помилку він надто швидко 
виправив, пославши своє вітання в Москву Архієрейському собору Російської ПЦ. 
Більше того, він ще може сказати, що якщо по дідівській лінії він - католик, то по 
матірній -  православний. І до того ж Московського Патріархату.

По всій Україні 18-25 січня пройшов Тиждень молитов за єдність християн. 
Започаткована ця традиція 43 роки тому християнами Європи. В Україні вона п’ятий 
рік. Щотижня лунали молитви за єдність в молитовних установах католиків, 
православних та протестантів. Як розповів голова Комісії християнської єдності о. Ігор 
Шабан: «Кожна Церква сама визначала формат проведення молитви. Це не літургія, а 
переважно молебні чи акафісти. А ось тему щороку визначають іншу. 2011 року -  це 
слова, взяті із Апостольських Діянь: «І вони перебували в науці апостольській та в 
спільноті братерській, і в ламанні і в молитвах».

Незважаючи на різні застереження православних батюшок молоді щодо 
святкування Валентинового дня, але він був відзначений з великим розмахом по
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всій країні. Це свідчить про те, що авторитет Церкви, про який часто пишуть, є 
дутим. Молодь до неї не прислухається. По суті католицький день св.. Валентина в 
Україні так прижився, що школярі і студенти, які його відзначають вже практично у 
всіх містах країни, скоро можуть порушити питання про надання йому статусу 
офіційного свята. Європейська традиція через свято Валентина ввійшла в кожний дім. 
Про все це обширно повідомляла преса на другий день після Валентинового дня, а 
змістом самого дня відповідними інформаціями були переповнені канали радіо, 
телебачення, інтернету. В кожному місті святкування відбулося за своїм сценарієм. 
Так, в Києві на Майдані Незалежності було споруджено п’ятиметрове «Серце 
Майдану». В ньому були спеціальні дірочки, в які можна було засунути валентинки. 
На площі Ринок у Львові відбувся майданний спектакль про гарячу любов українки і 
італійця. В Івано-Франківську відбувся флеш-моб «Кілометри закоханих сердець». З 
певним підтекстом студенти Черкас спорудили силует серця з презервативів під 
гаслом: «Любов потребує захисту». В Запоріжжі пари, доказуючи свою вірність, 
стрибали з мосту над Дніпром висотою 42 м (зрозуміло, із спеціальним 
підстрахуванням). В Сімферополі відбулося одруження двох дерев. «Закоханих» 
зв’язали кольоровими стрічами з перснями. В Одесі в нічному клубі «Е» 80 дівчаток 
поцілували в щоку американського бізнесмена 118 разів. В Кременчузі в День 
закоханих в маршрутках можна було з водієм розплатитися поцілунком. У Вінниці в 
трамваї «Везунчик» жартівливо оформляли шлюб на один день. У Донецьку Ромео 
дарував закоханим маленькі металеві сердечка. (ВВ. -  15 лютого).

Культовому твору Тараса Шевченка «Заповіт» 165 років. Написаний він Кобзарем не 
під час перебування в Московії, а на рідній для нього українській землі (на той час - в 
Переяславі). Послання своє 31-річний Тарас писав, 
маючи тяжке захворювання. Правда, не він сам дав назву 
цьому віршу. Україна по-своєму прочитала Шевченка: 
вона його заспівала. Бачучи знедоленим свій народ, поет 
часто звертається до Бога зглянутися на нього, навіть 
дорікає його за те, що Він звисока не бачить бідувань 
українців: «А Бог хоч бачить, та мовчить, гріхам 
великим потурає». В «Заповіті» є слова, які часто 
випускають під час його співу. А  це: «Молитися,..., а до 
того я не знаю Бога». «Не знаю» не означає, що його 
немає. Поет просто не приймає бездіяльного щодо 
України Бога. «Я так її люблю, я так люблю /Мою 
Україну убогу, /  Що проклену святого Бога/ За неї душу 
погублю». Не сподіваючись на допомогу Бога, Шевченко у «Заповіті» закликає: 
«Вставайте, /кайдани порвіте / 1 вражою злою кров’ю/ Волю окропіте» (АКолодний).

Зачепивши той аргумент, який часто звучить, що УПЦ МП -  єдина канонічна Церква, 
кардинал Любомир Гузар зауважив, що УГКЦ є однаково канонічною, визнаною 
у світі. Щонайменше дві Церкви Київського походження в Україні є вповні канонічні 
-  УПЦ і УГКЦ. «Але це не є ще, сказати б так, те, що робить Церкву Церквою. Церква 
є чимось більшим, як саме канонічність. І гарно, якщо це збережено. Ми знаємо навіть 
Церкви, які сьогодні існують в Україні і в наших сусідніх краях, де Церква довгі роки 
не була ніким визнана, можна б сказати, - не була канонічна, однак працювала для
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людей, освячувала їх. Це не остаточна міра. Остаточна міра -  чи Церква вповні 
виконує свої завдання, які дає Господь Бої» (Нова Зоря. - №2).

В одній із своїх статей я дорікав нинішню владу за те, що вона мільйони витрачає з 
державного бюджету на розбудову офісу УПЦ МП в Києві (до речі, Церкви, яка в масі 
своїй мало працює на розбудову саме унезалежненої Української держави від свого 
баїатостолітнього Російського колонізатора, і водночас, враховуючи законом України 
визначене рівне ставлення держави до різних конфесій, не допомагає греко-католикам 
добудувати свій офісний центр в Києві на Лівобережжі, ДУМУ - в завершенні 
будівництва мечеті на Татарці, а мусульманам Криму вже більше десяти років ніяк не 
може виділити навіть шмат землі під кафедральну мечеть. Але тут на рівні 
Конституції і законів України, де чітко прописано принципи державно- 
церковних відносин, виявився глава У П Щ  кардинал Любомир Гузар (Нова 
Зоря. -№2). «Ми маємо таку позицію, - наголосив він, - що не хочемо приймати 
пожертви від офіційних органів. Бо це завжди тягне за собою певну, так би мовити, 
«вдячність». Ми хочемо бути церквою свобідною, щоби пожертви не перешкодили 
нам сказати правду, коли її треба сказати». І далі владика каже: «Коли певна державна 
інституція чи орган підгримують якусь церковну ініціативу, що б це не було -  чи 
будова, чи щось інше -  це, звичайно, накладає певний обов’язок. Може, дещо 
промовчати, може, дещо недобачити, одне слово -  зв’язує свободу Церкви. Це дуже 
небезпечна річ. Церква, щоби бути собою, мусить бути настільки свобідною, щоби, 
коли буде потреба, могти і своїм вірним, і всім іншим сказати, що і як» (АКолодний).

Церковна політика КЯнуковича турбує всі Церкви України (хіба що за винятком 
УПЦ МП). Ось що сказав з цього приводу речник УПЩ  Ігор Яців: «Для нас уже й не 
принципово, чи згадав нас Президент у своєму різдв’яному слові або письмовому 
привітанні, чи не згадав (згадав лише УПЦ МП і Московського Патріарха -  ред.РП). 
Це нас турбує менше, аніж те, що твориться до Різдва і по Різдві. Ми звертаємо увагу 
на фаворизацію однієї конфесії, недотримання конституційних норм про рівність усіх 
Церков і релігійних організацій в Україні. За цілий рік жодного разу не відбулася 
зустріч Президента із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій Лише з 
представниками Московського патріархату підгримує стосунки» (Експрес - 13-20 
січня).

Журналістка Ірина Коваленко з львівського 
«Експресу» з’ясовувала, звідки такі 
дорогі авто у Предстоятелю УПЦ МП та
УПЦ КП. Виявилося, що Патріарзху УПЦ 
КП Філарету «Мерседес», на якому він 
частіше всього їздить, а це десь вартістю

біля 2 млн гривень, подарував Віктор 
Балога, коли очолював Секретаріат 
Президента В.Ющенка. Таке ж авто було 
подароване Балогою і Предстоятелю УПЦ
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МП митрополиту Володимиру (Сабодану). На питання кореспондентки, а чи ж у гаав 
названих церков не було бажання продати ці дорогі подарунки й використати кошти на 
щось значиме для Церкви (наприклад, на будівництво кафедрального храму УПЦ МП, 
якусь внятну відповідь вона не одержала. Це лише гаава УПЩ  Любомир Гузар 
подарований йому автомобіль Тойота-Прада» продав, бо ж це, сказав, «справляє 
погане враження, коли духовна особа їздить таким авто» (Експрес 13-20 січня).

Доля Десятинки ще не визначена. Є указ Януковича про відродження храму і, як 
сподіваються в Церкві Московського патріархату, з передачею його їм. Прес-секретар 
УПЦ МП Г. Коваленко сказав: «Я вважаю, що було б добре, якби храм відбудували у 
первісному вигляді і він міг функціонувати і як музей, і як храм». Архітектор Лариса 
Скорик вважає, що будь-яка спроба будівництва на місці фундаменту Десятинки -  
фальсифікація, яка не буде мати нічого спільного з аутентичним храмом. Відсутні 
будь-які дані про те, якою була Десятинна церква. Наявні 6 археологічних 
реконструкцій, але всі вони різко відрізняються одна від одної. Фрагменти фундаменту, 
які лишилися на місці храму, потрібно законсервувати і зробити підземний музей і, 
якщо в ньому буде потреба, проводити в цьому музеї богослужіння. Це буде 
найрозумнішим рішенням». Представник УПЦ КП єпископ Євстратій вважає: «Ми за 
те, що храм має бути відроджений. Але оскільки це перший кам’яний храм, 
побудований в Києві, Московський Патріархат не може мати до нього ніякого 
відношення».

Андріївська Церква Києва знову під загрозою. До Євро-2012 заплановано якусь нову 
реставрацію храму. Оскільки Грунтові води тут розміщені на глибині 1-2 метрів, то це 
означає, що фундамент будівлі знаходиться весь час зволоженим. В стінах церкви є 
вже тріщини розміру 100мм, що в два рази перевищує можливі.

Біля прокуратури Василь Дубинський зустрів Ю щенка плакатом: «Паскуда ти,
Ющенко. Як тебе тільки земля носить». «Я
думаю, що висловив думки всього народу 
вслух, - каже В.Дубинський. - Я  зірвав з 
нього маску. Адже він до цього часу вважає 
себе месією. Я  сказав йому те, що інші 
сказати бояться» (Газета по-киевски. -  1 
лютого)

ІСгавлення КЯнуковича до власне 
Українських Церков -  небажання 
зустрітися з їх лідерами, незапрошення їх 
представників на офіційні заходи (окрім 

УПЦ МП), навіть елементарна безтактність -  непоздоровлення із християнськими 
святами засвідчує те, що режим Януковича прагне переписати українську історію в 
унісон із політикою колонізатора України Росії. Український конгресовий комітет 
СІЛА наголошує на тому, що Янукович, заперечуючи Голодомор як акт геноциду 
щодо українського народу, ліквідовуючи Інститут національної пам’яті, відбираючи у 
Степана Бандери звання Героя України та ін., руйнує українську національну 
ідентичність, дискредитує українців як націю.

З 7 по 10 квітня в Києві відбудеться фестиваль християнської книги.. На ньому збе
руться видавництва й дистриб'ютори, що представляють літературні служіння різних 
конфесій і деномінацій. Спеціальним гостем фестивалю стане Вільям Пол Янг, ангор
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світового бестселера «Хижа», перекладеного 37 мовами і виданого загальним тиражем 
понад 15 мільйонів примірників у 40 країнах світу. Спеціально для учасників, в рамках 
проекту «Школа християнського книговидання», будуть організовані семінари з 
авторського права, маркетингу, використання Інтернет-ресурсів в діяльності ви
давництв (соціальні мережі, блоги, відеосервіси тощо), про ринок електронних книг та 
інші теми. «Книговидання вступило в нову епоху -  в еру e-book (електронної книги) і 
глобального інтернет-маркетингу, тому ми вирішили приділити особливу увагу цими 
напрямками», -  розповідає організатор фестивалю Тарас Бойко. На фестивалі будуть 
підведені підсумки і вручені нагороди переможцям Першого конкурсу християнської 
літературної критики. А  також будуть визначені лідери продажів християнської книги 
2010 року. Автори проведуть зустрічі з читачами, авгограф-сесії та майстер-класи для 
письменників і літературознавців.Докт. філософ, наук Михайло Черенков презентує 
свою нову роботу «Культура впливової меншості» про покликання християнства, яке 
опинилось в статусі меншини в постхристиянському світі. «Фестиваль привертає 
увагу видавців і читачів до гідної, духовної літератури, -  констатує філософ. -  Наша 
країна вже аж ніяк не найбільше читає; а якщо і читає, то не серйозну, морально кори
сну літературу. Тому видавці, автори і читачі повинні зустрічатися для зміцнення взає
мних зв'язків та підтримки».

Діяльність Держкомнацрелігій знайшла схвальну оцінку не лише в правових 
інституціях європейських організацій і країн закордоння, а й в  українських 
релігійних спільнотах. Своє невдоволення ліквідацією інституції висловила 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Муфтій ДУМУ «Умма» Саїд 
Ісмагілов з цього приводу висловився надто грунтовно: «Я підтримую експертів і 
релігійних лідерів, які висловилися за збереження Держкомітету. За роки незалежності 
в нашій країні сформувався унікальний релігійний клімат. Подолано низку складних 
міжконфесійних суперечок, що зрештою підштовхнуло духовних лідерів і рядових 
віруючих до потугу взаємопорозуміння. Українське законодавство у сфері релігії і 
свободи совісті є одним із найдемократичніших у світі. Завдяки цьому мусульмани 
України для задоволення своїх духовних потреб змогти сформувати і зареєструвати 
свої релігійні організації, духовні управління, навчальні заклади, а також будувати свої 
мечеті нарівні з іншими конфесіями. Держкомрелігій відігравав важливу роль, 
виступаючи, з одного боку, як третейський суддя, арбітр в міжконфесійних спорах, а з 
другого -  зближував релігійних лідерів, садовив за один стіл переговорів. Боюсь, що 
знайти йому рівноцінну заміну не вдасться» (Арраид №1).

ПРАВОСЛАВ’Я

В біляцерковних братствах Московсько-Православної Церкви України, як певно і в 
самій Церкві, бо ж саме від Києво-Печерської Лаври проводяться хресні ходи, 
присвячені річниці, як сказано в часописі «Новороссийский курьер» (№1), 
«воссоединения Русского народа по решению Переяславской Рады», відзначають 
нове свято. Учасники Хресного ходу несли плакати «Украина, Россия и Беларусь -  
вместе Святая Русь», «Единство Русской Православной Церкви -  духовная основа 
Руси». Від ходоків до всіх гілок влади і насамперед до В.Януковича були передані 
спеціальні звернення, зокрема із закликом змінити напрямок головного вектора
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зовнішньої політики з євроінтеграційнош на східнослов'янський, заіальноросійський. 
Оголосивши В.Януковича першим православним Президентом України, ходоки 
наголосили, що на ньому лежить відповідальність перед Богом і Церквою за те, куди 
він поведе народ. Є два шляхи: інтегруватися у західний антихристиянський Союз, а 
чи ж бути разом із братніми спільновірними народами Росії і Білорусі. Пропозиції 
щодо канонізації В.Януковича ще не звучали, а ось заклики канонізації гетьмана 
Богдана Хмельницького у вдячність за приєднання України до Росії вже роздавалися.

Київський Патріархат підтримує відтворення (реконструкцію) Десятинного храму 
в Кишу для звершення в ньому богослужінь (з можливим розміщенням в його 
цокольній частині музейної експозиції). Ще в 2004 році на знак початку 
відновлювальних робіт Церквою було встановлено хрест біля фундаментів Десятинки. 
Владика Філарет тоді розраховував, що відновлена церква буде за УПЦ КП. Водночас 
УПЦ КП тепер виступає проти звершення тут Храму Московсько-Православної 
Церкви. «Десятинний храм був побудований на півтора століття до першої літописної 
згадки про поселення під назвою Москва, тому Московська патріархія не має 
історичних підстав претендувати на Київську святиню та своїми претензіями 
розпалювати релігійні протистояння навколо неї» (Голос Православ’я. - №3).

Один із в’язничних храмів скоро відкриється в Дніпропетровському СІЗО. Це буде 
невеличка домова церква на честь преподобного Мойсея Мурина -  святого, який із 
розбійника зробився іноком і своїм щирим розкаянням став приємним Богу (Мир. - 
№4).

Церква Київського Патріархату виступає проти надання статусу юридичної особи 
Церквам, чого добивається Церква Московського патріархату з метою в такий спосіб 
отримати для себе механізм відібрання майна у Київського патріархату та його 
юридичного переслідування. Посилання при цьому на рекомендації ПАРЄ є 
необгрунтованими, бо ж щ  інституція не враховує реалії державно-церковних та 
міжконфесійних відносин в Україні. Архієрейський Собор УПЦ КП переконаний, що 
«в умовах, коли Українське Православ’я розділене, прийняття подібних змін не 
вирішить існуючих проблем, а лише загострить їх, приведе до суспільного збурення та 
відкритого протистояння через храми й інше релігійне майно» (Голос Православ’я. - 
№3).

Проект об’єднання православних церков України розроблено й обговорено на 
спеціальному соборі УПЦ МП в Донецьку. Про це повідомив архієпископ Ігор 
Ісиченко. Сьогоднішній режим України може використати для цього адмінресурс. 
Говорячи про свою єпархію, владика зауважив, що це не відіб’ється на ній. «Можливо 
тому, що наш клір формувався в умовах постійної конфронтації з державною владою і 
ніколи не був привабливий для конформістів» (Успенська вежа. - №2).

На офіційному сайті РПЦ (Патриархия. ІШ ) опубліковані в перекладі українською 
мовою важливі церковні документи, зокрема «Основи соціальної концепції РПЦ», 
«Основні принципи відношення РПЦ до інославія», «Концепція місіонерської 
діяльності РПЦ», документ 2008 року « Про єдність Церкви» та ін.

Реагуючи на заяви декого із очілмшків Московсько-Православної церкви про 
скору смерть Патріарха «Кларета, єпископ Євстратій сказав: «Знаєте, я би, 
можливо, і не торкався цієї теми, але якщо з боку Московського Православ’я про це 
говорять -  то нехай там самі поміркують над питаннями власного життя і смерті... Як 
людина, яка часто спілкується з Патріархом «Иларетом, можу сказати -  дай, Боже,
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кожному у віці 82 років мати таке здоров’я, працездатність і ясний розум, як у нашого 
Предстоятеля! А  ті, хто чекають його смерті, - можуть не дочекатися... Немає вже 
серед живих близько половини учасників так званого Харківського собору. Два роки, 
як помер Патріарх Московський Алексій II, причому обставини його смерті, виявлені 
пізніше самими діячами Московського Патріархату, стали причиною обговорення та 
розмірковувань (РП - ???). Усі ці факти нехай змусять замислитися тих, хто з 
нетерпінням чекає чиєїсь смерті». На думку владики Євстратія, значно актуальнішим 
для Московського Патріархату сьогодні є питання наступника Володимира 
(Сабодана). «Я особисто із симпатією ставлюся до владики Володимира і щиро бажаю 
йому ще многіх літ життя. Але всі добре бачать, що його здоров’я не найкраще... Але 
хотів би застерегти від помилки тих, хто гадає, що раз митрополит Володимир 
фізично не здоровий, то він не може правильно оцінити ситуацію, приймати правильні 
рішення. Думка у владики ясна, він добре і вірно все розуміє і приймає зважені 
рішення. До речі, наскільки мені відомо, головні претенденти на місце митрополита 
Володимира не можуть похвалитися, скажу так, зразковим здоров’ям. Так що і їм та 
їхнім прибічникам не завадило б більше думати про своє майбутнє, а не про здоров’я 
владики Володимира чи нашого Патріарха» (Голос Православ’я. - №3).

Священний Синод УПЦ МП звернувсяя з листом до КЯнуковича, в якому 
наголошує на тому, що заборона грального бізнесу була позитивно сприйнята 
релігійними організаціями України. Церкву нині турбує те, що з мотивацією 
потреби наповнення бюджету Міністерство фінансів підготувало законопроект 
«Про азартні ігри», яким ініціюється відродження в країні грального бізнесу. 
Законопроект передбачає повернення казино, гральних автоматів, гри в карти та кості 
на гроші тощо. У зверненні сказано, що результатом такої легалізації буде падіння 
моральності в суспільстві, руйнація родин і розбещення молоді (Летопись 
Православия. -  2010. - №12).

Сподівання на зникнення Церкви Київського Патріархату після смерті Патріарха 
Фі. іарсіа, на що сподіваються світські і церковні москволюби, марна, бо ж
наявність цієї Церкви не є наслідком винятково діяльності Філарета (вона постала до 
нього як Патріарха), а історичними і канонічними передумовами потреби такої 
Церкви, прагненням прав українців до унезалежнення від Московського 
православного колонізатора. Посилаються на те, що Церква не має фігури наступника. 
Реагуючи на такі заяви недругів, патріарх Філарет сказав: «Я дбаю не про наступника, 
а про зростання структури Київського Патріархату щоб збільшувалися єпархії, 
відкривалися парафії, щоб покращувалося навчання у богословських школах, щоб 
розвивалося богослов’я. Турбуюся про те, щоб єпископами ставали достойні люди -  з 
богословською освітою, вірні нашій Церкві. Оце головне, а не «наступник» (Голос 
Православ’я. - №3).

В разі задоволення В.Япукошічем домагань Церкви Московського патріархату на 
Софійський собор Києва, це може трагедійно позначитися на святині. Професор 
Надія Нікітенко, яка вже 33 роки працює науковим співробітником Заповідника, каже: 
«За даними досліджень, у тому разі, якщо в головному соборі проводитимуть 
богослужіння, вібраційні навантаження зростатимуть у ЗОНО разів. Це призведе до 
відшарувань мозаїк, які й без того тримаються завдяки регулярній реставраційній 
роботі. У такому разі не виключено, що падіння величезних шматків мозаїк може 
призвести до травмування і навіть до людських жертв». Активіст організації «Збережи
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старий Київ» Ішр Луценко небезпеку вселення в Софію Церкви вбачає в тому, що тоді 
заповідник перетвориться на «релігійний базар» за зразком того, як це має місце на 
території Києво-Печерської Лаври.

Архієрейський собор УАПЦ, прийняв ухвалу, якою засудив діяльність, як сказано, 
«колишнього архиепископа Харківського і Полтавського Ігоря
(Ісіченка)».Члени Собору також наголосили на своєму відмежуванні від 
висловлювань архиепископа Ігоря у засобах масової інформації. Коментуючи 
ситуацію, архієпископ Ігор сказав, що «учасники 
релігійної організації митрополита Мефодія (Кудрякова) 
самі постійно підкреслюють мою належність до іншої 
конфесії, дистанційованість від їхнього середовища. Я 
ніколи не заперечував цієї дистанції. Вона й звільняє мене 
від принизливої необхідності виявляти будь-яку 
причетність до непристойних сварок і втручатися в 
розвиток цього дивного феномену -  клонованої ще в 2003 
р. Української Автокефальної Православної Церкви». При 
цьому владика наголосив ще на тому, що «вони ніколи не 
припиняли провокувати мене до полеміки, намагаючись 
образити, принизити, знеславити». Але це однозначно 
можна кваліфікувати «як розпалювання міжконфесійної 
ворожнечі й воно підпадає під дію відповідних законів». Архієпископ Ігор наголосив 
на тому, що він «жодного разу не брав на себе ініціятиву в зміні їхнього канонічного 
статусу. Вони мають вирішувати своє майбутнє самі: чи прямувати безсловесною 
отарою в Московський Патріархат, а чи ж повертатися до Київської Церкви, що 
розвивається цілком незалежно від них». Роз’яснюючи стан керованої ним 
Харківсько-Полтавської єпархії в Українському Православ’ї, Ігор (Ісіченко) сказав: 
«Як відомо, нашій, східноукраїнській частині УАПЦ в Україні, вдалося врятуватися 
від захоплень храмів і переходу на нелегальний статус завдяки внесенню змін до 
єпархіяльнош статуту й реєстрації його як «оновленого». Але від цієї вимушеної 
зміни назви реальна належність нашої єпархії, котра виникла ще 27 липня 1942 р. й 
наприкінці XX ст. була сформована з цілком нових парафіяльних громад і священиків, 
покликаних до служіння власне в Церкві Патріярхів Мстислава й Димитрія, до УАПЦ 
не зникає. І йдеться про єдину з погляду церковного права УАПЦ, проголошену в 
лютому 1942 р. в Пінську й очолювану після упокоєння Патріярха Мстислава 
блаженні т и м митрополитом Константином. Єпископат релігійної організації, якій 
президент Кучма передав 2003 р. юридичні права, а його наступник 2005 р. -  
приміщення Патріярхії УАПЦ, складається з осіб, сформованих і рукоположених 
Московським Патріярхатом і УПЦ КП, осіб, чужих або й ворожих соборноправній 
традиції УАПЦ в діаспорі. Досі це старанно приховувалося за псевдопатріотичною 
демагогією. Нині, зі зміною політичної кон’юнктури, конфесійна бутафорія 
відкидається. Триває інтенсивна підготовка приєднання клонованої УАПЦ до РПЦ. 
Але її очільники цікаві для Москви лише як лідери спільноти, котра мала б урочисто 
та масово «повернутися з розколу» й знаменувати включення України до 
проголошеного на зміну СССР «русского міра». Можна припустити, що лічені 
одиниці галичан схочуть супроводити заблуканих лідерів у нетрі цього примарного 
«русского міра», в Сибірах якого гинули їхні батьки й діди. Тим-то виробляються



13

механізми прихованого й безальтернативнош входження під омофор Москви. 
Зрозуміла річ, що кожен, хто стоїть на перешкоді цим планам, викликає лють і в 
ляльково дів, і в їхніх маріонеток». Чи то воно так, а чи ж інакше, маємо вияв 
гонористості владики, але розкол УАПЦ (визнаємо це) також ллє воду на користь 
Московської Церкви. У власне українському політику мі також маємо розколи, з’яву 
дрібненьких партійок і гетьманчків, чому радіють недруги України і наслідок чого 
маємо після президентських виборів. Так буде і з Церквою, в тому числі й з порівняно 
невеличкою єпархією, очолюваною владикою Ігорем. При цьому зауважимо, що, 
окрім його, наявна ще й інша думка щодо підспудних мотивів його «відокремлення» й 
діяльності, зорієнтованої на подальший розкол УАПЦ. А  ще Тарас закликав нас, 
благав «любітеся, брати мої!» (РП).

Спроби ліквідації УПЦ Київською Патріархату були в 1995 і 2002 роках. Т оді УПЦ
Московського Патріархату разом із Компартією України вимагала зняти УПЦ КП з 
реєстрації. Тепер регіонали обмовилися в пресі, що група їх товаришів готує в 
Комітеті з питань духовності ВР проект рішення, яким можна буде позбавити 
Київський Патріархат прав на володіння «захопленим ним майном УПЦ МП». У 
Верховній Раді вноситься також без будь-якого попереднього обговорення іншими 
проект Закону про свободу совісті і релігійні організації.

Плани нинішньої влади щодо Київського Патріархату мають «подвійне дно». Ті, 
хто їх укладав із московського боку, хочуть не так остаточно подолати Київський 
патріархат, як розбурхати українське суспільство до протистояння. Нашій владі нібито 
пропонують рецепт, як зміцнити і зробити духовну єдність України і Росії. А 
насправді прагнуть обмежити можливість дипломатичного або політичного маневру. 
Адже світ негативно сприймає порушення релігійних свобод, обмеження і протидію 
діяльності навіть окремих релігійних течій. Через скандали, можливо кимось свідомо 
спровоковані в Україні, хочуть зробити особу нашого президента неприйнятною на 
Заході. А  тоді ні про європейську інтеграцію, ні про співпрацю з НАТО ніхто там з 
нами не говоритиме (Газета по-українськи. -  4 лютого)

Через півтора місяці після направлення патріархом Філаретом свого листа до В. 
Януковича з проханням припинити організоване державними чиновниками на місцях 
рейдерство щодо Київського Патріархату і обробку священнослужителів і не надавати 
у своїй діяльності перевагу лише одній церкві, Адміністрація Президента дала йому 
таку лаконічну відповідь: «У зв’язку з вашим зверненням до глави держави щодо 
окремих тенденцій державно-церковних відносин в Україні та питань пов’язаних із 
діяльністю УПЦ КП, повідомляємо, що відповідним центральним і місцевим органам 
виконавчої влади доручено вжити необхідних заходів для їх врегулювання». Текст 
відповіді підписав керівник Головного управління документального забезпечення 
Олег Рафальський. Оцінюючи відповідь, керівник інформаційно-видавничого відділу 
УПЦ КП єпископ Євстратій визнав це як позитив. «До проблеми було привернуто 
громадську увагу, а керівництво держави не може цілковито ігнорувати громадську 
думку. Якими ж будуть вказівки державними органам влади, ми дізнаємося з того, як 
розвиватимуться події. Чи проблеми, на яких ми наголошуємо, будуть вирішуватися, 
чи ми отримуватимемо й надалі якісь бюрократичні відписки. В усякому разі не варто 
послаблювати увагу до цих питань» (Україна молода. -  3 лютого). Але тиск на 
парафіяльних священиків, незважаючи на відписку Адміністрації Президента, 
продовжується через чиновників районного рівня, через спонсорів будівництва
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храмів, через особисто знайомих священиків з УПЦ МП. Пропонують збудувати чи 
відремонтувати храм, придбати авто, побудувати помешкання. За словами владики 
Євстратія, зовсім небагато священиків піддалися на такі «пропозиції», хоча творці 
плану були переконані, що у Київського Патріархату ідейних людей немає, а там є 
лише аморальні пристосуванці. Такі дії щодо УПЦ КП -  це лише частина загального 
плану дестабілізації України.

Священики УПЦ КП визнають той тиск, якого вони тепер постійно зазнають, але з 
пресою про це не хочуть говорити Пояснюючи це, патріарх Філарет зауважив: 
«Розмови ці велися конфідеційно, з проханням їх зміст не розголошувати. По суті, це 
протизаконне втручання влади у діяльність релігійних організацій. Але священики не 
хочуть викривати чиновників, бо знають, які це матиме наслідки. Люди, які 
проводили ці бесіди, нікуди не дінуться. Вони при владі і можуть втіяти, як покарання, 
щось недобре» (Газета по-українськи. -  4 лютого)

На знак вдячності Богдану Хмельницькому, який у 1654 році приєднав Україну до 
Московії і віддав її десь на 350 років у російську неволю, кримська митрополія 
УПЦ МП влаштувала відзначення навіть не круглої дати так званої Переяславської 
Ради. Священик відслужив при цьому літію «За вічну пам’ять гетьмана війська 
запорізького Богдана Хмельницького та його вірних сподвижників». Московська 
Церква хвалить Богданову зраду, а Тарас Шевченко шкодує з того, що йога мати не 
задушила, коли він ще маленьким був. То ж українці мають воздавати шану не 
Богдану, а Тарасу.

Архієпископ Донецький і Маріупольський УПЦ КП Сергій готовий спалити себе,
якщо храм в Кам’янці на Донеччині, 
відроджений православною громадою з 
руїн-розвалюх передадуть іншій Церкві. 
«Якщо влада діє проти правди, то мені 
залишається вийти на площу і спалити себе. 
Може хоч це зупинить тиск». А  тиск був і є. 
На сход села привезли з інших поселень 
чужих людей. Вони мали проголосувати за 
передачу храму Московського патріархату. 
Наших односельчан туди н допускали. Із 
900 селян було лише 80, інші -  немісцеві. 
По Кам’янці їздять люди на машинах й в 

мегафон кричать: «Не ходите в ту церковь, она раскольницкая!».

СВІТ ГРЕКО-1РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ

Говорячи про ті проблеми-виклики, з якими зіткнеться новий глава УП Щ , ректор 
Українського Католицького Університету о. Борис Гудзяк виокремив насамперед 
три: «Один із найбільших викликів для Церкви, її провідників -  пошук мови для 
постмодерного секуляризованого суспільства, в якому традиційні вартості, наприклад, 
вартість сім’ї, далеко не очевидні великому відсотку населення. ... Другий виклик -  це 
зберігання єдності. Єдності єпархій в Україні, екзархатів і душпастирських станиць, 
які є в десятках країн на п’яти континентах. Третій -  це традиційна турбота глав
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УПЩ  про єдність церков. Цьому питанню віддавав свої сили і Патріарх Любомир» 
(День. -№24-25).

Впродовж 20 років греко-католицька громада Москви поневіряється, їй практично 
ніде зібратися. Один час їх прихистили в соборі францисканців. Згодом їх змусили 
звідти піти. Тепер греко-католики збираються в костелі, але й тут над ними висить 
виселення. Щось своє громада збудувати не зможе. їм усно заявляють: «Ніколи не 
зареєструємо тут греко-католиків» Українська влада байдуже сприймає ці 
неподобства, у неї немає реального бажання допомогти, захистити українців, яких в 
Росії десь аж до 10 мільйонів.

В межах тижня молитов за християнську єдність 23 січня в Харкові відбувся обмін 
візитами архієпископа Ігоря Ісиченка (Ж ЛЦ) та єпископа Яна Собіло (РКЦУ). На 
ранковій недільній літургії у Свято-Дмитрівському храмі Ж П Ц  проповідь виголосив 
єпископ Ян Собіло. Опівдні на літургії в Успенському соборі РКЦУ -  архієпископ Ігор 
Ісиченко. Єпископа Яна супроводжував і служив із ним месу о. Станіслав Олешко, а 
співслужителем владики Ігоря був канцлер Харківсько-Полтавської єпархії протоієрей 
Віталій Зубак Обидва владики нагадували слова Спасителя про необхідність єдності 
християнських спільнот.

Любомир Гузар висловив сподівання, що до собору з обрання нового глави УПЩ , 
який відбудеться в Києві, нарешті буде впорядковано Патріарший храм 
Воскресіння, а відтак відбудеться і його висвячення. «Ми не прийшли, а повернулися 
до Києва, звідки нас насильно витіснили 300 років тому силами Російської імперії», - 
зазначив владика. При цьому кардинал наголошує ще й на тому, що тепер він матиме 
багато вільного часу для різних спілкувань «В Америці є відомий мюзикл: «Зупиніть 
світ, я хочу вийти!». А  я не хочу виходити,- каже він. -  Я  ще не дав вимурувати собі 
піч, на якій міг всістися, як старий дід» (Україна молода. -  11 -12 лютого).

Виголосивши свою засторогу у зв’язку з активізацією діяльності так званої «групи 
Догнала», Любомир Гузар у своєму Зверненні до вірян УГКЦ закликав їх 
згуртуватися довкола законних пастирів Церкви та не дати можливість ворогу посіяти 
у своїх душах ненависть та злобу. Кардинал наголосив, що особи, які утворили що 
секту -  Антонін (Ілля) Догнал, Роберт (Самуїп) Обергаусер, Ричард (Методій) 
Шпіржік, Василь (Маркіян) Гітюк -  «не є ані католицькими священиками, ані 
монахами, і через твердосерду нерозкаяність за свої злочини супроти Церкви і віри 
знаходяться під Великою ескомунікою, засвідченою Римським Апостольським 
Престолом». Владика дає перелік лиш деяких «діянь» названої секти: єретичне 
відкидання авторитету Церкви; проклинання усіх, хто не згідний з ними; окультно- 
каббалістичне розтягування єврейських слів, яке видається за правдиву форму 
молитви; богохульне обожнення Пресвятої Богородиці; святотатське гадання на 
зернятках вервиці, поламані людські долі, розбиті сім’ї, розбійницька спроба 
захоплення греко-католицьких храмів та ін. (Місіонар. - №1).

Російська держава і Московська Церква горять бажанням не лише шляхом 
рейдерства та інших ііідсіїудшіх дій знищити УПЦ КП. Такі думки опановують 
ними й при підході до УПЩ. Про це відверто висловився близький до Московського 
патріархату аналітик Кирило Фролов. Москва бажає організувати з допомогою «групи 
Догнала» розкол в УПЩ. Організатор цього розколу був агентом чехословацьких 
комуністичних спецслужб. А  спецслужби тодішніх так званих соціалістичних країн 
налагоджено співпрацювали між собою. Це відчувається й нині. Деколи керівництво
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«групи Догнала» навіть не встигало перекладати свої відозви з російської мови 
українською. Часто виникали підозри, що автори закликів не знають стан справ в 
УПЩ  і Західній Україні, бо ж знаходяться поза нею. К. Фролов мимоволі декларує 
бажання Російської Православної Церкви, щоб сектантський рух Догнала 
перетворився у розкол. Оцінюючи ситуацію в УПЩ , він заявив: «Зараз в Україні мало 
хто знає, що уніатська церква далеко не монолітна, там з’явилася і потужно 
розвивається така релігійна організація як синод правовірних греко-католиків, т.зв. 
Підгорецький синод, куди приходить багато молоді, в рядах цього синоду уже дев’ять 
єпископів (звідки він взяв? -  ред. РП). Цій організації не подобається русофобська 
лінія офіційної УПЩ , орієнтація України на Євросоюз. Багато членів організації 
вважають, що Росія, Україна і Білорусія повинні бути разом, оскільки Росія в її очах -  
країна, яка не допустила того, що процвітає в Європі». Відтак підгорецькі сектанти 
вигідні Росії, як і закарпатський православний батюшка Д.Сидір. Вони проти всього, 
що становить український інтерес. То ж певно тут слід шукати шляхи фінансування 
тих, хто розколює українські Церкви, ллє словесний бруд на їх діяльність (Нова Зоря. - 
№3).

У П Щ  допоможе українцям спілкуватися через скап із своїми родичами, які 
працюють в країнах Європи. У віддалені населені пункти Патріарша комісія УПЩ  
у справах мігрантів та Всеукраїнський благодійний фонд «Запорука» завозитимуть 
обладнання для безплатного онлайн-спілкування з рідними. За допомогою цієї 
програми при наявності спеціального обладнання та наявності виходу в інтернгет- 
мережу можна буде спілкуватися тривалий час і безплатно. Його залишатимуть на 
тиждень-два, залежно від кількості тих, у кого родичі на заробітках. «Ми вдаємося до 
цієї акції, бо хочемо допомогти мігрантам, а також їх близьким, зокрема в селах, які не 
мають доступу до інтернету і онлайн-програм, - розповідає о.Василь Поточняк -  
виконавчий секретар пасторально-місійнош відділу УПЩ. -  Багато українців нині на 
заробітках, а тут живуть їхні батьки, дружини чи чоловіки, діти. Часто навіть коротка 
розмова телефоном недоступна українцям, а тут натомість скап -  безплатний»

Вітаючи кардинала Любомира Гузара з нагоди його 10-ліття патріаршого служіння, 
Папа Бенедикт XVI наголосив: «Розпочався період великих ініціатив, які Ви 
розвиваєте в УПЩ. Насамперед потрібно згадати про зміцнення церковних структур, 
які Ви намагалися повного мірою вписати в суспільний контекст України. Йшлося про 
нелегке завдання, але Ваше Блаженство змогао здійснити його у повній пошані до 
багатства конфесійної будови України. 10 років Вашого служіння зробили УПЩ  
більш присутньою у суспільстві, ще ближчою до потреб людей і відповідальнішою за 
майбутнє власного народу. Ваші думки, Ваша мудрість і Ваше свідоцтво радикальної 
євангельської вбогості стали причиною надзвичайної популярності у суспільному 
українському контексті і заслужено зробили Вас одним із найавторитетніших голосів 
сьогодення».

Єпископат У П Щ  наголосив у своєму Зверненні до Президента, що Софія Київська 
може бути передана Церкві тільки тоді, коли чотири Церкви-сестри -  УПЦ МП, 
УПЦ КП, УАПЦ та У П Щ  -  повернуться до первісної єдності. Чутки про передачу 
Софії Церкві Московського Патріархату на її вимогу стривожила всі власне 
Українські Церкви. «Ця звістка стривожила єпископат, духовенство та мирян УПЩ , 
бо всі ми переконані, що такий акт передачі зробить тисячолітню пам’ятку української 
культури та духовності храмом однієї гілки Київської Церкви -  УПЦ, що в єдності з
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Московським Патріархатом, та виключить всі інші три гілки -  УПЦ КП, ЖПЛ, та 
УПЩ , які рівною мірою є спадкоємщми тих, хто будував, оздоблював, малював і 
розвивав цей собор упродовж понад шістсот перших років його тисячоліття, бо 
протягам наступних років опіка над цією всенародною святинею -  через злощасні 
поділи між християнами колись єдиної Київської Церкви -  переходила з рук в руки»

ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ

Як відзначив Михайло Паночко -  гаава Церкви п’ятидесятників України, «заклики до
контактів з нечистими силами і пропаганда 
окультизму, які сьогодні звучать на багатьох 
телеканалах, - це величезне зло як для окремої 
людини, так і для суспільства в цілому. Якщо 
це не зупинити, то Україна може бути піддана 
жахливим наслідкам для фізичного і духовного 
здоров’я нації, гірших, ніж Чорнобильська 
трагедія, з єдиною відмінністю -  їх передумови 
знаходяться в духовній сфері» (Тимофей. -  №11- 

12)
іави євангельських церков України на засідання 
Ради Євангельських Протестантських Церков 
України, яке проходило під головуванням 
президента Церкви українських п’ятидесятників 
М. Паночка, прийняли заяву про необхідність 
припинити пропаганду окультизму на 
телебаченні

8-10 лютого в с. Поляна на Свалявщині відбувся саміт «20 років благовістя в Украї
ні: здобутки і втрати». В його роботі взяли участь більш ніж 300 пасторів і христия
нських лідерів України з декількох протестантських євангельських деномінацій. З 
доповідями інформаційно-аналітичного характеру виступили представники Євро-а- 
зійської акредитаційної асоціації євангельських навчальних 
закладів. В перший день роботи Саміту виконавчий директор 
ЄААА д-р Сергій Санніков виголосив доповідь на тему 
«Коротка історія розвитку протестантсько-євангельських це
рков в Україні впродовж 20 років», у якій був викладений 
аналітичний огляд динаміки релігійної ситуації в Україні за 
останні 20 років, досягнення та проблеми євангельського руху 
на матеріалах соціологічних досліджень. Разом з учасниками 
Саміту була зроблена спроба описати численні напрацювання 
євангельських протестантських груп у соціальній сфері, їх ін- 
ституалізацію та вплив на суспільство. Ректор Львівської 
богословської семінарії канд. іст. наук Роман Соловій у своє
му виступі «Особливості християнського служіння в час зміни 
світоглядів» зазначив, що в сучасному українському суспільстві відбувається по
ступова трансформація переконань та принципів, які визначають розуміння особи-
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стістю світу і свого місщ у ньому. Світоглядні перетворення стають вагомим викликом 
для служіння євангельських церков, вимагають від них адекватної відповіді у 
основних сферах буття церкви -  на рівні помісної спільноти (необхідність посилення 
місіонерського характеру церкви, зменшення інституційності, поєднання тради
ційності і спрямованості в майбутнє), у практиці благовістя (важливість розуміння 
проповіді Євангелія як діалогу, використання розповідей та мистецтва, проповідь з 
точки зору духовності, а не релігії чи організації) та в освітній сфері (потреба розвитку 
духовності у майбутніх служителів, врахування світогляду суспільства та очікувань 
помісної церкви, формування у випускників християнського світогляду). Керівник 
ресурсно-дослідницького центру ЄААА Тарас Дятлик виступив з доповіддю на тему 
«Очікування пасторів євангельських церков від богословської освіти на початку XXI 
ст.», у якій поділився результатами опитування 70 пасторів трьох регіонів України і 
двох регіонів Росії. З огляду на сучасний контекст релігійного плюралізму, головним 
очікуванням пасторів від євангельських богословських вузів на сьогоднішній день є 
підготовка церковнослужителя, який буде здібний жити згідно Біблії та пізнавати Бо
жу. Лише невелика кількість пасторів у ході опитування говорила про місіонерську фу
нкцію богословської освіти (практичну та академічну). Ймовірно, це щось говорить 
про зростаючу тенденцію у помісних церквах зосереджувати свою увагу все більше на 
внутрішньоцерковному житті і все менше на тому, щоб нести Благу Вістку про Ісуса 
Христа освіченим та інтелігентним людям, сучасним молодіжним субкультурам та ін.» 
Саміт показав, що богословська освіта є невід’ємною частиною служіння 
євангельських церков. Це була перша зустріч, яка мала за ціль аналітично осмислити 
останні 20 років релігійної свободи в Україні. Саміт був унікальний тим, що, мабуть, 
ніколи в історії євангельського руху не збиралося разом так багато єпископів, керівни
ків союзів та докторів служіння й богослов’я.

Євангельсько-протестантське середовище в Україні є досить складним, сказав 
М.Папочко як головуючий Ради. Рішення про створення Ради євангельських 
протестантських церков України було продиктоване бажанням до більшого 
порозуміння, братерської спільноти та спільної позиції перед викликами сучасності. 
Протягом 2010 року відбулось 6 засідань Ради, на яких було розглянуто низку питань 
стосовно стану державно-конфесійних відносин, захисту суспільної моралі, 
проблематику спроб політизації релігійних організацій, інформаційного висвітлення 
діяльності євангельських Церков, відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія, 
порушення релігійних прав і свобод. Було напрацьовано ряд документів та спільних 
проектів. За результатами засідань РЄПЦУ оприлюднено низку документів.

Відповідаючи на питання про здобутки Церкви християн віри євангельської в 2010 
році, її глава М С. Паночко зокрем а сказав. Згідно статистики, що надходить до нас ми 
маємо понад 1500 помісних церков, в яких понад 103 000 членів охрещених по вірі в 
зрілому віці. Маємо близько 40 тисяч діток та понад 25 тисяч молоді. Богослужіння на 
інші церковні заходи проходять в понад 1080 молитовних будинках. Соціальна пращ 
звершується в 27 дитячих притулках, 68 тюрмах, громадами засновано понад 60 
реабілітаційних центрів. Проте це далеко не остаточні цифри. Наша ціль на 2011 рік -  
донести Слово Боже до кожного населеного пункту України. У нас є для цього всі 
можливості в 2011 році, особливо зважаючи на те, що він проголошений роком 
Пересопницького Євангелія з нагоди 450-річчя його видання. Україні як хліб і вода 
потрібна Божа Правда, Боже Світло, а вони є тільки у Біблії. Комітет ЦХВЄУ
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затвердив план заходів з поширення Слова всіма наявними ресурсами та засобами, які 
ми маємо. Слово мають почути якомога більше жителів України, і Біблія має бути на 
зрозумілій мові у кожному домі.

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ

Недавній член «Посольства Божого» Сергій Проценко виявився не чистим на руку 
в одурачуванш пастви, заробляючи при цьому великі суми на довірливості 
віруючих. Певно він і залишив Посольство, щоб не ділити із Сандеєм Аделаджою свої 
прибутки. Зблизившись із близьким за духом Віктором Партолою, вони організували 
велику фінансову піраміду Б\УВ, що працює за принципом сіткового маркетингу, й 
під виглядом релігійної діяльності стали прокручувати різні бізнес-проекги. Вони 
почали їздити по церквах п’ятидесятників, зі сцен молитовних будинків зваблюючи 
вірян високими прибутками навіть при незначних вкладах. Аферисти при цьому 
обіцяли роздачу продуктів, соціальне житло, машини за півціни і навіть квитки на 
концерти знаменитостей. Чим більше людей кожний вкладник приводив в кампанію, 
тим більше він мав одержувати відсотків. Попервах гроші дійсно платили, але коли 
піраміда розрослася до всеукраїнського масштабу - виплата дисидентів припинилася, 
а її керівники взагалі невідомо куди зникли. За інформацією МВС, мова йде про 
мільярдні суми, які осіли в кишені вчорашнього прихожанина Проценка і його 
співділків. Гроші збирали через підставних осіб. Махлярство всі бачили або відчували, 
але чомусь не зверталися із скаргою в правоохоронні органи. То ж школа Сандея 
Аделаджі з того, як заробляти мільйони, виявилася ефективною (Газета по-киевски. -  
10 лютого).

При церкві «Світло життя» в селі Велика Яблунівка на Смілянщині її пастор 
Василь Литовченко облаштував християнський реабілітаційний центр 
«Відродження». У викуплених і відповідно облаштованих двох будинках водночас 
тут мешкають понад ЗО осіб. За весь час у закладі побувало 365 осіб. Живуть тут вони 
до року. Пробувши 12 років в колонії, В.Литовченко усвідомив необхідність 
організації такого закладу, в якому проходять реабілітацію наркомани й алкозалежні. 
«Вони нікому, крім мене, не потрібні,- запевняє пастор. -  Я  21 рік був наркоманом. У 
перші роки, як увірував у Бога, давав їм притулок дома. Займався ними. Хтось уже 
зник, а в когось і на весіллі побував, бачу з жінками і дітьми». 12 січня до будинку з 
погрозами розправитися із штундами, з матюками і бійкою увірвалося десь чоловік 
вісім, почали все трощити в помешканні і на подвір’ї. Скоріше весь цей шабаш був 
організований місцевою православною спільнотою. На питання чи вже міліція 
виявила їх, В.Литовченко відповів : «Не знайшли. І не знайдуть». Така у нас на місцях 
свобода віросповідань. Влада опікується лшц Церквою Московського Патріархату. 
Батюшки її таким благодійництвом явно не займуться, а тому, щоб не псували їх 
імідж інші конфесії, вдається до таких погромів.
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МУСУЛЬМАНИ УКРАЇНИ

14-15 лютого —  особлива дата для мусульман всього світу —  день 
народження пророка М ухаммада, М авлід ан-Н абі. За життя пророка цей 
день якось не відзначався. Знаменна дата з ’явилася в ісламському календарі 
значно пізніше —  після поширення ісламу в різних країнах, на різних 
континентах. Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд» і 
Духовне управління мусульман України «Умма» підтримали ті мусульманські 
спільноти, які організували заходи, приурочені до Мавліду й зорієнтовані на те, 
щоб розповісти про життя і місію Пророка. Такі заходи відбулися в мечетях 
Луганська, Донецька й інших містах України (e-mail: dummu. umma @ gmail. 
com)

Ісламський культурний центр Києва зібрав біля 250 імамів й активістів 
ісламських громадських організацій зі всієї України з метою обміну 
досвідом діяльності, підвищення рівня їх освіченості. Лекторами на семінарі 
виступили провідні фахівці у сфері шаріатських наук з Кувейту, Швеції, Сауд. 
Аравії та ін. Так, фахівець з питань ісламського права із Сауд. Аравії шейх 
Джамаль наголосив: «Важливим фактором при винесення фатв є країна 
проживання мусульманської спільноти, місцева культура, звичаї, традиції. Всі 
ці фактори потрібно обов’язково враховувати» (Арраид. - №1).

Все більш ої знаності в У країні і світі набуває ДУМ У «Умма». Свідченням 
цього є зустріч з муфтієм Умми Саїдом Ісмагіловим глави Асамблеї імамів 
Європи Хайсама Рахми. «Я був приємно здивований, побачивши, яка 
величезна робота проводиться серед українських мусульман, - сказав він. -  
Висока організація, самовіддача, відданість і найголовніше -  щирість намірів 
перед Всевишнім. Я  сподіваюся на тісну співпрацю в наступному між 
Асамблеєю імамів Європи і ДУМУ «Умма» (Арраид. - №1).

ДУМ У Умма ріш уче засудило теракт в «Домодедово», наголосивши при 
цьому, що він скоріше зорієнтований на розпалювання міжнаціональної і 
міжрелігійної ворожнечі в російському суспільстві. В документі-осуді сказано, 
що Священний Коран прирівнює вбивство однієї невинної людини до вбивства 
всього людства. Життя людини в ісламі розглядається як найвищий дарунок 
Бога. Водночас ДУМУ Умма засудило ганебний напад в ніч на 1 січня на 
церкву в Олександрії (Єгипет), де загинуло більше 20 осіб. Ми розцінюємо 
прогримілий вибух, сказано в документі Умми, як провокацію з метою 
загострити відносини між християнським і мусульманським світом. Нині 
особливо важливо не піддатися на неї і зберегти пильність, адже серед жертв є 
як християни, так і мусульмани, постраждали розташовані поруч церква і 
мечеть.

Газета «Возрождение», яка фактично висловлює настрої опозиційних щодо 
ДУМ Криму мусульманських спільнот півострова і видруковується в Алуніті, 
вмістила статтю «Халифат -  единство мусульман». Подамо декілька цитат з 
неї без коментарів: «На сегодняшний день мусульман более 1,5 млрд. Однако 
сегодня с каждым днем мы видим, как беды мусульман увеличиваются, растет 
гнет, ложь и смута в отношении Уммы. И каждвый раз, когда наша честь и 
достоинство унижаются в глазах современного мира, мусульманин все больше
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убеждается в необходимости возрождения исламского Халифата и еще больше 
познает величину клада и крепости, которые мы потеряли ... Сегодня 
мусульманам необходимо вернуться к той милости, которую они удержали 
своими руками. Ведь заменить Халифат ничем невозможно. Когда 
существовала кольчуга Халифата и мусульмане наслаждались ею, небыло 
поползновений, которые могли бы просочиться в исламский мир и вести 
разрушительную работу. Это происходит сегодня под знаменем 
демократизациии -  разделение Ислама на традиционный, умеренный и 
фундаментальный, экстремистский, иными словами происходит ревизия 
Ислама... Глаз Халифата оберегал религию Аллаха и наказывал тех, кто хотел 
принести раскол в ряды мусульманского общества, тем самым приводя к 
уничтожению единства мусульман. ... Только в лоне Халифата мусульмане 
были в безопасности и могли претворять весь Ислам, и только потеряв 
Халифат, мусульманне стали беззащитными «сиротами», сданы на растерзание 
врагов Аллаха... Пришло время праведного Халифата, пришло время победы и 
величия Уммы. С вами или без вас, но это надвигается».

Відзначення дня народження 
пророка М ухаммеда Духовним 
Управлінням мусульман України 
відбулося в конференц-залі 
київського президент-готелю.
Виступаючи з привітанням, глава 
ДУМУ шейх Ахмед Тамім, 
зокрема, висловив вдячність тим 
представникам інших спільнот, 
які долучилися до відзначення 
мусульманами свого пророка.
«Це свідчить про велику 
толерантність країни, в якій ми живемо, до всіх людей, незалежно від їхнього 
віросповідання. Зі свого боку можу запевнити, що ми працюватимемо на благо 
держави, яка дала нам можливість служити Всевишньому, й зробимо все для 
зміцнення українського суспільства, - сказав Ахмед Тамім. -  Нас меншість, 
утім достатньо, щоб нести добро. Як сказав Пророк, справжній віруючий той, 
хто бажає своєму ближньому того, що й самому собі. Як сказав Пророк, 
«мусульманин, як дощ: куди він падає -  том проростає добро».

М інюст України розпочав зачистку «мертвих партій». До першої п ’ятірки 
ліквідованих попала й Партія мусульман України, заснована Р. Брагіним в 1997 
році. Як оцінив ліквідовані партії міністр юстиції О.Лавринович, такі партії 
поставали просто для задоволення внутрішньої потреби «лідерського статусу». 
Партії потрібні для формування політичної волі громадян і за їх посередництва 
для створення державної влади. Такі наміри Партія мусульман не виявляла.



22

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧИ

Біля села Підлісне на Житомирщині н захаращеному лісі живе родина відлюдників-
лилсі лсіїшіік Сіриків, в минулому успішних московських художників. Приїхали 
вони на терени своїх батьків, щоб жити тут по-новому . Живуть вони у самими ними 
зробленій саманній хаті. Підлога її вкрита сухою пахучою траво. Глава родини Іван 
Сірик ходить босоніж в шортах і сорочці з льону. Сплять вони протягом всього року 
на сіновалі. Туалетом для них слугує ліс. Купаються, навіть взимку, в озері, 
видовбуючи ополонки. За вісім років життя в лісі пристосувалися обходитися без 
багато чого того, що дає цивілізація. Спочатку Сірики були вегетаріанцями, а тепер 
стали сироїдами. А  ще, як сказала Вікторія Сірик, передбачається їх перехід на 
праноїдіння -  харчування повітрям. Такі люди вже є. Просто бактерії в їхньому 
організмі виробляють всі необхідні речовини із вдихуванош повітря. Організм таких 
людей значно омолоджується Старший син Сіриків, 22-річний Тимофій, працює на 
будовах в Житомирі, шукає собі таку дружину, яка погодиться жити з ним у родовому 
помісті в лісі. Спокій Сіриків охороняють двоє собак -  Жужа і Фокса. Вони також 
виявилися овоче- і фрукгоїдами. їх, як і гриби, Сірики вирощують самі. При цьому 
назбирують і насушують багато грибів. Молодший син Степан записаний в сільську 
школу, що за декілька кілометрів від їх поселення, але відвідує її рідко. Батько навчив 
його читати, малювати. «Більше мені освіта ні до чого», - наголошує хлопець. (Газета 
по-українськи. -1 0  лютого).

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Відбулася чергова конференція Всеукраїнської Асоціації кримських караїмів 
«Кримкарайлар». Делегатами її були представники з низки міст Криму, Одеси, Києва, 
Дніпропетровська та Мелітополя, від Духовного Управління. Йшла мова про 
проблеми караїмського етносу. Головою Асоціації на новий термін обрано В.Ормелі.

Родове Огнище Рідної Православної Віри вже й не можна відносити до українських 
релігійних течій, до власне українських рідновірів. Воно вже навіть почало 
боротьбу з положенням про національні вияви релігійності. То ж мода на «русский 
мир» поширюється не тільки серед православних, зокрема Московсько-Православної 
Церкви, а й серед рідновірів України. Правда, називають вони цей «мір» не «руськім», 
а слов’янським. При цьому обстоюється фантазійна ідея, що нібито до прийняття 
християнства Руссю існувала на всьому східнослов’янському просторі якась одне 
релігійне віровчення. За реконструкцію її спочатку взялася Г.Лозко, потім і нині -  
Г.Боценюк, а за ними вже В.Куровський. Навчаючись в заочній аспірантурі Відділення 
релігієзнавства ІФ НАЛУ він виявився невдалим для написання дисертації, то ж 
кинувся в творення (і не безуспішно в цьому) нової неязичницької конфесії (до нього в 
Україні вже існувало декілька їх течій), вигадуючи при цьому різні слов’янські ведичні 
традиції. І насамперед -  самосакралізуючи себе. В.Куровський у своїй статті в газеті 
конфесії «Вера Предков» пише, що кожному смертному «самостійно читати духовні 
книги і духовно рости неможливо». І далі: «Для того, щоб допомогти людині знайти 
відповіді на основні питання буття і гармонійно пройти життєвий шлях, існує 
Духовний вчитель. Відзнайдення і прийняття Вчителя є навіть більш важливим, ніж
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вибір тієї чи іншої віри або практики, тому що для того, щоб дійсно оволодіти чимось 
серйозним, кожному просто необхідний наставник. Високодостойна особистість і 
добре обізнана людина (яка досягла висот у практиці) може якісно провести вас по 
Шляху, який ви обрали... Таким чином, Духовний Вчитель потрібний кожній людині, 
не погодитися з цим може лише та людина, яка знаходиться в гордині, пристрасті і 
невіданні... Необхідно... пам’ятати, що традиційно слово Вчителя вважається словом 
самого Всевишнього і є обов’язковим до виконання. Завжди й у всі часи в кожній ланці 
учнівської наступності вищими Вчителями і Наставниками вважалися основоположні 
Вчителі-Поконоколінники (ачарья, аді-гуру). В ланцюгу учнівської наступності 
«Радіння Свароже Огнища Родового» виступав Першоволхв Кола Радетелів. Як 
Вчителі, так і Наставники -  це прояв Роду Всевишнього. Знаходячись в праведному 
радінні і одержавши Посвяту в духовний чин, вони стали гідні того, щоб під час 
обрядів через них проходила найвища енергія Всебота, а тому їх не можна сприймати 
як звичайних людей. Будучи поєднані з Родом Всевишнім під час Посвяти, вони 
виступають джерелом Божественного Світла й сили для своїх учнів і всіх праведних 
людей. Духовний Вчитель -  це людина, яка, пройшовши шлях духовного навчання, 
побачила свої темні і світлі сторони, пізнала їх і стала внутрішньо цілісною, почала 
нести Світло Роду Всевишнього в собі, даруючи водночас його іншим... Віра у 
Вчителя -  найважливіша умова для того, щоб людина могла одержати посвяту в учні. 
Учень має з повагою слухати і виконувати всі настанови вчителя, навчаючись у нього» 
(Вера Предков. -  №2-2011). Самосакралізація призвела В.Куровського до того, що він 
вже став виявляти у себе якусь здатність до чародійства й зайнявся, не маючи на те 
відповідної медичної освіти, навіть цілигельством. Що ж, всяк буває! Марина Двигун 
також стала свого часу Марією Деві Христос, а тепер втекла від своїх послідовників до 
Москви і там вже постає під ім’ям Вікторії Преображенської творцем якогось 
містичного театру. Ходять слухи, що й В.Куровський нібито вже зняв із себе сан 
Першоволхва, хоч із останнього числа газети конфесії це не видно (АКолодний).

В родинному селі Вчителя Лева Силпенка -  духовного наставника Рідної 
Української Національної Віри на землі його батьків було збудовано храм- 
святиню конфесії. В молитовному залі споруджено пам’ятник автору «Мага Віри». 
Тепер, як інформував рунтато М.Марченко, йде будівництво готелю на 25-30 місць 
для паломників-рунвірів. До Богоявленського в першу неділя кожного місяця 
приїздять на священну годину послідовники вчення Лева Силенка зі всієї України. 1 
березня конфесія відзначає Новий рік. До цього дня готується чергове число часопису 
РУНВіри. В конфесії негативно ставляться до тих цілигельств-лікувань, до яких 
вдаються з метою навернення до себе побільше вірян у деяких рідновірських 
громадах.

5 лютого в Житомирі за ініціативи голови Слов’янської духовно-релігійної течії 
“Великий вогонь» Князя Оі і на (Геннадія Боценюка) від бувся круглий стіл 
«Етнічні релігії в Україні і світі: актуальність, проблеми, перспективи». Етнічні 
релігії нині активно розвиваються в країнах Європи, все більше людей звертаються до 
давніх духовних традицій своїх народів. Для прихильників язичництва властива 
традиція, заснована на шануванні сил Природи, Бога, Рідної Землі, Предків, це також 
стосунки людини з оточуючим середовищем, де вона є частиною цього світу. 
Слов’янська духовно-релігійна течія «Великий вогонь» - перша в Україні 
неязичницька течія, офіційно зареєстрована як релігійна громада у 1990 році саме в
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С л о в 'я н с ь к а  д у х о в н а  т е ч ія  "В ели ки й  В огон ь"

СЛАВА СВАРОГУ! 

СЛАВА РОДУ! 

СЛАВА ПЕРУНУ!

Житомирі. Тому рішенням Ради Кудесників «Великого Вогню» Житомир було 
проголошено духовним центром огнишдн. За останні роки «Великий Вогонь» активно 
заявляє про свою діяльність в суспільному житті області. Громада планує звернутися 
до міської ради з проханням виділити земельну ділянку для побудови культової 
споруди (капишд), стали систематичними святкування язичницьких свят на березі 
річки Тетерів (наприклад, Масляної). Г. Боценюк шукає контакти з одновірщми з 
метою співпраці не тільки в Україні а й у країнах СНД. Нещодавно він повернувся з 
конференції язичників, яка відбулася у Мінську. Гостем житомирського круглого 
столу був провідний фахівець з дохристиянських вірувань на теренах Східної Європи, 
доцент Нижньогородського державного педагогічного університету Роман 
Шиженський (Росія), який детально ознайомив присутніх з сучасним станом 
язичництва в Росії, звернув увагу на дві проблеми -  історія терміну «язичництво» і 
перерваність традиції давніх вірувань (хронологічна проблема). Більшість 
прихильників язичництва не підтримують термін «неоязичницгво», оскільки вони 
вважають, що традиція давніх вірувань не переривалася. Однак в наш час 
археологічна база не може вибудувати картину буття давніх слов’ян, сучасники 
можуть досліджувати лише окремі її фрагменти. Сучасне язичництво у Росії це не 
тільки культурологічний феномен, тяжіння до віри пращурів, але й політичний -  у 
контексті націонал патріотичного («фа» і «анти фа»), екологічного рухів. Гість 
відзначив, що проведення подібних круглих столів у Росії є проблематичним, а в 
Україні цензура відсутня, або ж мінімальна, тому й можливі такі заходи. Подібно 
православному проекту «русский мир» Московського Патріархату, українські рідно 
віри також разом із своїми російськими язичниками прагнуть конструювати концепції 
єдиної віри слов’ян. Пле при цьому чомусь до слов’ян відносять лише росіян, 
українців і білорусів, хоч слов’янами є й поляки, болгари, ховати,словени, словаки та 
ін. Обстоюється абсурди концепція поверненням слов’янських народів (знову ж лише 
російського, українського і білоруського до своїх якихось національних (??? -  РІГ) 
витоків, що є нібито логічним кроком до «процвітання кожного народу». А  чи такі 
відносини в той час, про який прагнуть вести мову неоязичники, існували, те їх не 
цікавить. Як могло формуватися і функціонувати якесь єдине віросповідання на етапі 
плем’яної роздрібленості, хто був творцем і носієм тієї спільнотно-слов’янської 
релігійності -  про це також мова не йде. Потрібно ж хоч трошки заглядати в наукові
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джерела. Тоді можна буде відчути делітантизм в тих питаннях, які неоязичники 
вирішують на рівні чистого фантазійного мислення. На Круглому столі Р. 
Шиженський презентував свою книгу «Русь языческая: этническая религиозность в 
России и Украине ХХ-ХХІ в.в.». Результатом плідної співпраці Р. Шиженського з 
українським науковцем Оксаною Сморжевською стала монографія «Русь языческая. 
Современное язычницгво в религиозно-культурной жизни», яка також була 
презентована. Присутні могли придбати інформаційний вісник слов’янської духовної 
течії «Великий Вогонь» «Язичник», рунвірівці пропонували «Мага Віру», журнал 
«Слово Оріїв», календарі (О.Пивоварський).

В Україні формуються нові релігійні течії. До Відділення релігієзнавства ІФ НАЛУ 
надійшло вже чотири числа кишенькового формату часопису «Мораль». Часопис є 
органом релігійної громади сповідуючи віру в найвищу цінність людини.
Хранителем цієї віри проголошує себе Юрій Шеляженко. В «Моралі» подаються 
Символ віри конфесії, дається її Священна Декларація, видрукувано Основи теології 
людини та ін. Ю.Шеляженко вважає, що може існувати конфесія навіть однієї особи, а 
відтак домагається офіційної державної реєстрації за ним сповідників віри в найвищу 
цінність людини.

До Сторінки конфесії «Релігійної панорами» неочікувано надійшов матеріал про 
нігерійську релігію Іінеіне Агбайе (Іфа-Оріша) від висяченого в неї, після 
проходження ініціації, під ім’ям Фаталабі українця. Одержавши під час поїздки до 
Нігерії у 2008 році титул Олуво, він набув права проводити ініціації, бути духовним 
вчителем релігії Ішеше Агбайе, а відтак і створювати її громади. У 2009 році Олуво 
Фаталабі ініційовано в культ Огбоні, що є культом старійшин названої африканської 
релігії. До нього в 2007 році у сан Бабалаво було посвячено українця з ім’ям Аво 
Іфадахунсі Адесанья. Ішеше Агбайе є стародавньою пантеїстичною релігією з 
елементами політеїзму та анімізму. В одному із чисел 2011 року буде видрукувано про 
неї Сторінку конфесії (АКолодний)

В Горлівці проводить свою діяльність Співтовариство Христа. Ця конфесія 
з’явилася спочатку під назвою Реорганізована Церква Ісуса Христа Святих останніх 
днів. Засновниками її були мормонські релігійні діячі Джейсон Брігс, Зенос Гьорлі та 
Уільям Маркс. Нову назву вона одержала лише в 1999 році. Конфесія за свого 
засновника, як і Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, сприймає Джозефа Сміта, 
шанує як святиню його книги, зокрема «Книгу Мормона». У своєму віровченні 
Співтовариство близьке до Мормонської Церкви. У них є своє Президентство, 12 
апостолів Але у них немає закритих храмів, як в ІЦХСОД, немає і закритих служб. 
Президентом Співтовариства може бути лише потомок Джозефа Сміта. Центр 
конфесії знаходиться в місті Індепенденс (США, штат Міссурі). Загальна кількість 
членів течії мормонства сягає 200 тисяч. Це в той час, коли Церква Ісуса Христа 
Святих останніх днів має біля 13 мільйонів своїх членів десь в 140 країнах світу. До 
Горлівської громади Церкви Співтовариства Христа нині входить десь біля 30 
молодих людей (Логос,- Донецьк, 2010. - №2)

Передплативши часопис «Цивилизация Богочеловека», Відділення релігієзнавства ІФ 
ПАН України дізналося про постання в Україні ще однієї невідомої для нього 
конфесії Це -  Український Духовний Центр «Вселенська Християнська 
Апостольська Свята Небесна Церква Сонця». З часопису ми зрозуміли, що нова 
спільнота має свого очільника в особі Іоанни Боголюбської. Нам так і не вдалося
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визначитися в тому, чи це є дійсне ім’я і прізвище цієї жінки, а чи ж духовне. 
Принагідно згадаємо, що Марина Двигун називалася Марією Деві Христос, а тепер -  
Вікторією Преображенською. В одному із фрагментів часопису сказано, що «всі 
великі релігії мають зовнішню історію і історію внутрішню: одну- видиму, іншу -  
приховану. Під зовнішньою історією маються на оці догмати і міфи, що подаються 
публічно в храмах і школах, що ввійшли в культ і знайшли своє відображення в 
народних забобонах. Історія внутрішня -  це глибинні знання, потаємне вчення 
великих духовних Вчителів людства, Пророків і Реформаторів, які створили, 
підгримували і поширювали живий дух релігії. Перша, офіційна історія, яка може 
бути прочитана, відбувається при денному освітленні; тим не менше, вона темна, 
заплутана і надто суперечлива. Другу ж, яку можна назвати езотеричним переданням, 
або ж вченням Містерій, тяжко розпізнати, бо ж вона відбувалася в глибині храмів, у 
замкнутих співтовариствах. Її найбільш вражаючі драми розгорталися у всій своїй 
цілісності у душах великих пророків, які не довіряли ніяким пергаментам і ніяким 
учням своїх високих переживань і своїх божественних екстазів. Історія ця пізнається 
шляхом зняття печаті з букви писань, через стягнення образів. Але пізнавши її, стаєш 
співучасником її. Вона залишається завжди в гармонії сама з собою Її можна назвати 
також історією Єдиної Всесвітньої Вічної Релігії. Проте внутрішню релігію 
неможливо відокремити від зовнішньої. Саме через їх єдність виявляється духовна 
еволюція людства. Християнська культура існує протягом двох тисячоліть, але її 
передісторія входить у глибину років набагато глибше». Почавши із формулювання 
кредо своєї конфесії, редактор часопису вирішила видрукувати в 2011 році статгі- 
фрагменти про історію виникнення основних релігій світу із праці Олександра Меня 
«Історія релігій». При цьому І.Бошлюбська зауважує (і це її кредо): «Ви дізнаєтеся про 
духовне житті Давнього Китаю, Індії, Греції, про Біблійних пророків і перших 
апостолів Нового Завіту. Автор приведе нас до усвідомлення того, що насправді є 
лише одна релігія, розлита під різними формами. Світ стоїть на порозі великих 
епохальних подій нашої цивілізації. Пророцтва давніх і сучасних пророків говорять 
про необхідність народження свідомості з таким духовним світоглядом, без наявності 
якого під питанням те, чи зможе зберегти наша цивілізація свою попередню форму 
Життя». Саме цим питанням присвячені видрукувані в часописі статті в 2010 році і 
будуть друкуватися в цьому. їх покликання -  довести, що новітні відкриття сучасної 
науки не тільки не суперечать основним догматам провідних релігій світу, а й 
переконують нас в необхідності таких трансформацій нашої релігійності, коли 
відбудеться зміна чисто поверхових релігійних поглядів на особистнісний духовно- 
містичний досвід. Цікавими є розмірковування в статтях часопису про чорне, зокрема 
про чорний хрест нашого Всесвіту -  чотири чорні «містичні іпостасі» прояву й 
виявлення занепалого духа, чорну росу, чорний хрест, чорний Всесвіт та ін. 
Загадковим для мене виявився вислів: «Пітьма -  це наша свідомість». І далі: 
«Тиражування містичних цінностей Новозавітної моделі свідомості неможливе із-за 
занепалості людської природи» (???). Втішає те, що м. Іоанна адресує часопис тим, 
«хто думає і шукає, чия свідомість готова до сприйняття нових і водночас давніх 
духовних істин». При цьому вона констатує: «Прийшов час, про який мріяли містики 
всіх часів і народів, коли все утаємничене стає явним для всього людства. Наша 
цивілізація вступила в останній етап свого розвитку -  Завіт Святого Духа». І 
розкриваючи основу віровчення нової конфесії, вона наголошує: «На цьому етапі
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людина має стати тим, ким вона була створена від початку -  Образом і Подібністю 
Божою -  Боголюдиною» (АКолодний).

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

Все більше і частіше входить в побут і звичай декого з українців то в одному, а то в 
іншому місці звернення до традицій східних народів, зокрема китайців, японців, 
інших. У конкурсі на вміння якнайшвидше одягати на себе кімоно, дотримуючись всіх 
правил цієї церемонії, цьошріч перемогла студентка Київського НУ ім. Шевченка 
Вікторія Король. Японців вразило зокрема бездоганне володіння дівчиною їх рідною 
мовою. їй навіть було запропоновано лишитися в Японії і працювати там сансеєм. 
Його послуги потрібні, коли японці йдуть на свята повноліття, на власне весілля та ін. 
Весільне вбрання нареченої складається із 5-6 кімоно, одягнутих одне поверх іншого.

МІСТИКА

Спілка астрологів України вимагає визнати 
діяльність астрологів професією і не 
прирівнювати їх до екстрасенсів та ворожок.
На позачерговому Конгресі астрологів Спілка 
астрологів України ухвалила проект Положення 
«Кваліфікаційні характеристики професії 
астролог», згідно з якими астролог повинен мати 
вищу освіту, вміти складати й розтлумачувати 
гороскоп, відчувати клієнта. Голова Академії 
професійної астрології Олена Калантарова 
наголошує, що «у кожного астролога має бути 
відповідний рівень знань зі світової культури, 
історії і навіть економічної географії. Він повинен орієнтуватися у всіх видах 
діяльності. Проект Положення -  це відповідь на намагання депутатів припинити 
діяльність астрологів і визнати нарешті астрологію професією. У зареєстрованому ВР 
проекті законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо 
заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг із 
передрікання майбутнього (долі)» разом з іншими забороняється діяльність також і 
астрологів. За порушення закону передбачено перший штраф в сумі 2 тис. грн., 
повторний -  5 тис. грн.

Ф  ^  Ф
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ

У рамках продовження рекламної атеїстичної кампанії в Москві у січні з’явилися
щити антиклерикального змісту. На
щиті біля Білого Дому подається друга 
частина 14 статті Конституції РФ, яка 
свідчить, що «релігійні об’єднання 
відокремлені від держави і рівні перед 
законом». На щиті в Строганово 
подається перша частина статті 
«Російська Федерація -  світська 
держава». Цей щит розміщений поблизу 
того місця, де наявне протистояння

мешканців мікрорайону 
Російської Православної 
Церкви, яка незаконно 
захопила традиційне місце 
відпочинку москвичів для 
побудови там свого храму.
Характерним є те, що влада 
країни -  і місцева і центральна 
-  постійно лобіює інтереси 
РПЦ. Саме це й формує в 
росіян зневагу до Російської
пц.

У світі зростає кількість висвячених священиків, в той же час відчутно зменшила
ся кількість тих, які залишають священство, повертаючись до мирянського 
стану Такі дані випливають з приготованого Центральним відділом статистики Це
ркви «Статистичного церковного щорічника 2009». І хоч в цифровому вимірі це 
збільшення є незначним і становить лише 1,4 %, значущим є той факт, щоб, починаю
чи від 1999 року, не було такого високого позитивного зросту. Тобто, кількість свяще
ників збільшилася на 809 осіб, що дає можливість дивитися в майбутнє з оновленою 
надією.

28% дорослого населення Німеччини, що засвідчили соціологічні дослідження, не 
вірять в те, що Ісус Христос жив на Землі 2000 років тому і що він є  Син Божий.
У кожного п’ятого опитаного протестанта і у 14% опитаних католиків є сумнів в тому, 
що Ісус народився як Син Божий непорочно. Лише 36% респондентів переконані в 
тому, що Ісус ходив по землі ж  Син Божий. 26% вважають, що це могло мати місце. 
Особливо скептично налаштовані молоді люди у віці 18-29 років. Лише 23% опитаних 
юнаків і дівчат визнали Божественну природу Ісуса Христа (Добрая весть. - №1).
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Індонезійський художник Рональд Маннулланг зобразив лідера нацистської
Німеччини Адольфа Гітлера у 
вигляді напівоголеної вагітної 
Діви Марії*. Є ще картина, де 
Гітлер годує груддю маленького 
Ісуса. «Ця жахлива, могутня

людина змушена годувати груддю 
співати колискові і пестити дитину 
яку глибоко ненавидить, - пояснює 
художник. -  Це покарання його зг 
гріхи, за які він не був покараний т 
землі».

Формувати і обстоювати «русский мир» - це те завдання, яке Президент Росії* 
поставив перед Церквою. Зустрічаючись з учасниками Архі
єрейського собору РП Ц  жому В .Янукович, до речі, послав 
своє вітання, Дм. Медведев зокрема чітко сказав: «Держава 
поки що недостатньо ефективно працює зі співвітчизниками 
за кордоном і в цьому потребує підтримки Російської 
православної церкви. Церква має консолідувати багатоміль
йонний «русский мир» за кордонами Росії». При цьому 
Д.Медведев вручив Кирилу високу державну нагороду -  
орден Олександра Невського.

оНл
пр.

ТО РК Н И
КАТОЛИЦИЗМ

Сучасне світове суспільство Папа Римський порівнює із Римською імперією 
періоду її розпаду: голос розуму дуже слабкий, а християнофобія зростає завдяки 
ідеологічний сліпоті і прагненню до наживи». Католицька Церква відчуває себе 
обложеною і загнаною в кут. З кожним роком зростають масштаби переслідувань її 
священиків, місіонерів, монахів та монахинь в багатьох країнах світу. Якщо в 2009 
році у світі було вбито ЗО священиків, 2 монахи, 2 семінаристи і 3 мирян, то в 2010 
році цифра набагато трагічніша. Лише в Нігерії було вбито і поранено десь 500 
католиків. В Багададі за один нападниками було вбито біля 60 і поранено 67 християн. 
Страшна картина переслідувань і вбивств християн притаманна й багатьом іншим 
країнам.

Папа Римський закликає мирян відповідальніпіе ставитися до вибору імен дітям,
не давати екстравагантні імена, а віддавати перевагу християнським. Понгифік 
пояснив, що християнське ім’я і сам чин хрещення дає дитині непорушний знак, що



зо

завдяки Святому Духу вона ще раз народжується в лоні Церкви. В Італії, як і в інших 
країнах, зокрема в Україні, батьки нерідко змагаються в оригінальності імені своєї 
дитини. В Україні практично вже зникли імена ХІХ-ХХ століть.

Конгрегація у справах духовенства Апостольської столиці опублікувала послання 
«Місійна ідентичність священика у Церкві як невід’ємний аспект здійснення

потрійного служіння». В ньому наголошено на 
необхідності відновлення Церквою свого емісійного 
обов’язку. Поступовий настійливий наступ секуляризму, 
пов’язаний із руйнуванням тих соціальних і культурних 
структур, які опікувалися формуванням у вірі, народжує 
потребу здійснити справжній якісний «стрибок» 
відповідальності, причому як щодо місії «проповідування 
народам» як такого, так і в щоденному здійсненні 
служіння, яке вимагає справжнього апостольського, а 
отже й місійного життя. В посланні зосереджено увагу на 
потребі нової «практики місії», яка залежить насамперед 
від того, чи буде кожна людина свідомим учнем Христа. 
Пастирська і місійна діяльність має базуватися на 
концепції «учнів Господа» - як на рівні сприйняття, так і 
на рівні вчинків. Тоді вона буде ефективною

(Католицький вісник. - №3).
Папа обнародував 5 нових документів, якими визначив нові сучасні підходи до 

регулювання фінансової діяльності на території держави-чіеіа Ватикан. Це вже
одержало назву «фінансової революції». Святий Престол вітає заходи світової 
спільноти щодо правового забезпечення боротьби з використання фінансових ресурсів 
для «відмивання брудних грошей» і фінансування тероризму. Нове папське 
законодавство передбачає більш суворе адміністративне й кримінальне покарання за 
фінансові злочини, пов’язані з «відмиванням грошей», встановлює критерії визнання 
фінансових операцій сумнівними та злочинними, а також усуває ті специфічні риси 
ватиканської фінансової системи, які робили її 
відокремленою і закритою у сучасному 
глобалізованому фінансовому світі
(Католицький вісник. - №3).

Бенедикт XVI видав декрет про беатифікацно 
Івана Павла П. Церемонію призначено на 1 
травня. Відтак Папа 27-ми років стає святим 
Католицької Церкви. Термін проведення 
канонізації його значно прискорений, а процес 
дещо скорочений. Церемонія беатифікації, як 
гадають, стане найбільшою урочистістю 
Католицької Церкви за останні тисячу років.
Очікують приїзду до Риму більше 2-х мільйонів 
католиків зі всього світу, сотень тисяч віруючих із Польщі. Труна із прахом покійного 
Папи із склепу собору св. Петра буде переміщена в спеціальну каплицю в 
центральному поверсі. На мармуровій надмогильній плиті буде напис латиною Beatus
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Ioannes Paulus (Блаженний Іван Павло II). Урочисту літургію відслужить Бенедикт 
XVI. Це буде перша беатифікація, яку цей Папа проведе, перебуваючи на престолі.

На чергову консисторію кардиналів із наявних у світі 179 у Рим прибуло більше 
сотні. Вони представляли 69 країн світу. Кардинальський сан під час зібрання Папа 
надав ще 24 душпастирям. Перед ним стоїть завдання до 2012 року укомплектувати 
колегію кардиналів так, щоб при можливих виборах нового Папи їх було достатньо. 
Справа в тому, що, згідно ватиканських правил, встановлених Іваном Павлом II, 
кардинали, яким виповнилося більше 80 років, у виборах Папи участі не беруть. 
Бенедикт ХУІ врахував цей віковий ценз, бо ж 20-ти із 24 молодші 80 років. 
Невдоволення викликало те, що більше половини із новопризначених -  європейці. А 
це притому, що із десь 1, 3 млрд католиків світу в Європі мешкає лише чверть їх. На 
дві третини їх з Латинської Америки кардиналів лише 21 (Україна молода. -  20 
листопада).

Найсвіжіші офіційні статистичні дані по католицькій Церкві стосуються 2009 року.
Загальна кількість священиків на той час була 410 593, з яких -  275 012 приналежних 
до дієцезальнош кліру. Однак, в Північній Америці, Європі та Океанії відзначено 
зменшення їхньої кількості, в той час, як в Африці та Азії, починаючи від 1999 року, 
кількість священиків зросла на 38,5 % та 30,5 %. Незважаючи на це, у 2009 році май
же половина загальної кількості священиків була у Європі (46,5 %).Тенденції зміни кі
лькості католиків відповідають тим, що стосуються і покликань, тобто в Африці, Азії 
та Центральній Америці кількість католиків зросла, в той час, як у Північній Америці 
та Європі -  зменшилась. Однак, розподілення кількості душпастирів та кількості ві
рних залишається нерівномірним. І якщо в Європі, Північній Америці та Азії відсоток 
священиків від їх загальної кількості переважає такий же показник серед вірних, то, 
наприклад, у Латинській Америці, де проживають 42 % католиків від їх загальної кі
лькості, душпастирюють лише 15 % священиків. Кількість душпастирів в Європі 
зменшується через те, що більшість з них вже похилого віку, натомість Азія та Африка 
втішаються відносно молодим духовенством. Зрештою, третина нових свячень при
падає саме на ці регіони (Радіо “Ватикан»),

Священне братство ев. ГИя X бере участь в переговорах у спеціально створеній 
Комісії разом із представниками Апостольської столиці. Генеральний настоятель 
братства єпископ Вернард Феллє так оцінює ці переговори: «Дискусії сприймаються 
надто вороже більшістю Церкви. «Прогресисти» не хочуть братства в Римі, не ви
знають того, що обговорюється на засіданнях Комісії. Для них ці розмови (якщо вони 
мають бути) можуть мати лише одну мету: загальне визнання Комісії без будь-яких 
умов з боку св. братства св. Пія X. Для Церкви нечувано, аби верховна влада (Рим) 
бралася обговорювати доктрину, яку вона сповідує. Вчення Церкви вже давно 
усталене і з’ясоване, Рим є його зберіїачем (депозитарієм), опікуном та коментатором, 
а тому це вчення не підлягає обговоренню, до нього можна тільки приєднатися. Тому 
для Риму нечувано, щоб обговорювати вчення. Прогресисти знають це і роблять все 
можливе, аби саботувати, спровокувати і т.п.» (Греко-Католицька традиція- -№1).
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ПРОТЕСТАНТИЗМ

Вперше в історії Папської Академії наук її очолив протестант. Лауреат Нобелівської
премії, швейщрський генетик і мікробіолог 
Вернер Арбер належить до кальвіністів -  
євангельсько-реформатської спільноти. До ПАН 
входить 80 призначуваних Папою вчених. 
Утворив Академію більше 400 років тому 
Климент VIII. При визначенні її членів 
національна і релігійна належність значення не 
має, бо ж тут ціняться наукові й етичні здобутки 
вченого.

Міністр культури Албанії підписав угоду із Албанським Євангельським Альянсом,
згідно якої 135 євангельських спільнот одержали право на легальну діяльність. 
Відомо, що комуністичний керівник Албанії Енвер Ходжа ще в 1965 році заборонив 
діяльність в країні будь-яких релігійних організацій. Албанія офіційно була 
проголошена першою атеїстичною країною. З 1992 року гоніння на релігійні 
спільноти в країні припинилося, хоч офіційно не всі конфесії мали право на 
реєстрацію. Албанський Євангельський Альянс є п’ятою конфесією, якій дозволено 
діяти легально в Албанії.

Нещодавно у Благовіщенському гарнізоні Росії відбувся незнаний випадок за всю 
історію Російської армії. Спеціально для соддата-баптиста дещо змінили текст 
Присяги. Молодого солдата Андрія Шаповала схвилювало слово «клянусь». «Нам 
заборонено давати клятву. І в Біблії, зокрема в Євангелії від Матвія, про це 
говориться... По вірі ми клянемося один раз в житті -  лише Богу», наголосив юнак. 
Андрію запропонували із-за його відмови альтернативну службу. Але він, 
посилаючись на сімейну традицію, не згодився. Але ж солдат, який не присягав, не 
може вважатися солдатом. Тоді Андрій запропонував свій варіант клятви: замість 
слова «клянусь» він сказав «зобов’язуюсь» (Добрая весть. - №2).

У відомої польської співачки Анни Герман в 1979 
році виявили ракове захворювання. За півроку до 
смерті вона попросила свого чоловіка Збишека 
Тихольськош принести їй Біблію німецькою 
мовою, яка дісталася їй від бабусі. Два тижні 
читала її, не встаючи з ліжка, а потім покликала 
чоловіка: «Збишек, мені був знак. Я  маю
охреститися». У травні 1982 року вона 
прийняла хрещення в адвентистів сьомого дня 
-  це було віровизнання її бабусь Казала: якщо 
одужаю,то ніколи не вийду на сцену, а буду співати в храмі, для Бога. Вона в цей час 
написала музику до псалмів Давида, гімну любові й молитви «Отче наш». Ані 
зробили кілька складних операцій, але врятувати не змогли. Померла співачка 25 
серпня 1982 року. Похована у Варшаві на євангельському кладовищі. На її чорному 
надгробку вигравірувані скрипковий ключ і ноти (Газета по-українськи. -  11 лютого).
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ПРАВОСЛАВ’Я

Патріарх Кирило здійснив чин освячення прапорів і хоругв військових козачих 
товариств, внесених в реєстр козачих спільнот Російської Федерації. Одинадцять 
нових козачих хоругв -  це полотнища з ликом Спасителя, Богородиці й святих 
покровителів козачого війська. Здійснення цього чину Кирилом зайве доводить що 
Московська Патріархія є російською структурою, а не якоюсь понаднаціональною, 
зокрема східнослов’янською (Летопись Православия. - №1).

Патріарх РПЦ Кирило зауважив, що час, в який ми живемо, відрізняється від всіх 
попередніх часів «якоюсь апока. ііігшчною напругою», бо ніколи сили гріха не 
панували так над родом людським. Тому Церква «не може не реагувати на 
примноження зла». Дехто із-за цього звинувачує Церкві в тому, що «вона втручається

не у свої сфери. Але ці критичні висловлювання 
не стануть приводом для зміни церковного 
курсу» (Мир. - №5).
Московський патріархат постійно по- 
загарбницькому розширює свої канонічні 
території. При цьому хоче, як і в минулому, 
коли разом із російськими колонізаторами аж 
до Чукотки, Камчатки і Японських Курил 
добрався, прихопити собі навіть Антарктиду. В 
2004 році на острові Ватерлоо біля російської 
полярної станції «Беллінсгаузен» було 
збудовано православний храм. Його зробили на 
Алтаї із сибірського кедра, а потім у 

розібраному вигляді перевезли на льодяний континент. Тут храм зібрали за два місяці. 
Він вміщує ЗО парафіян. Тепер і біля української полярної станції «Академік 
Вернадський» буде споруджено каплицю розміром 5x5 метрів. Вона вже завезена в 
Антарктиду.

Синодальний Відділ Російської Православної Церкви з питань взаємозв’язку Церкви і 
суспільства розробив Зведення російських цінностей. Очолює список 
справедливість, яка розуміється як політична рівність, чесність судів, відповідальність 
керівників. Друга цінність -  свобода. Мова йде про особисту та індивідуальну свободу 
-  свободу слова, віросповідання, вибору місщ проживання й роду діяльності, про 
свободу національну. Третя цінність - солідарність, що розуміється як здатність 
поділяти з іншими тяготи їх турбот, труднощі, хвороби, печаль, а також 
загальнонаціональну солідарність. Четверта цінність -  соборність, під якою 
розуміють єдність влади і суспільства в праці на благо країни і людей, єдність 
різноманіття культур. П’ята цінність -  самообмеження і жертовність, тобто відмова 
від егоїзму, споживацького ставлення до ближнього й навколишнього світу, здатність 
жертвувати особистим заради блага ближнього й вітчизни. Наступна цінність -  
патріотизм, віра в Росію, готовність трудитися заради Вітчизни. Далі названі ще такі 
цінності як благо людини, її добробут і гідність. Завершують перелік сімейні цінності 
-любов і вірність, турбота про менших і старших.

Російська Православна Церква вирішила питання введення нових штатних посад 
для катсхпзашіпіої, соціальної та молодіжної роботи на парафіях. Вперше ввела
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педашга-катехізатора, соціального працівника і організатора молодіжного служіння 
на посади до штату багатьох великих парафій Івано-Вознесенська єпархія РПЦ. Вона 
вважає, що цим самим Церква відновлює притаманні їй форми служіння, а не 
займається якоюсь новою творчістю. Тут розробляються посадові інструкції. Не 
обов’язково це мають бути клірики. Єпарх Івано-Вознесенський Йосип навіть вважає, 
що клірики не мають займати ці посади, бо ж тоді матимемо профанацію. Це мають 
бути активні миряни. Зрозуміло, що перед Церквою постало питання підготовки 
кадрів на названі посади, спеціалізувати на цьому свої навчальні заклади (Церковный 
вестник. - №24).

Синод Елладської Православної Церкви виступив із заявою «До народу!». В ній
говориться, що Греція вже фактично знаходиться під окупацією. Грецькі ієрархи 
звинуватили державних діячів в тому, що вони віддали майбутнє країни у владу її 
кредиторів. В Греції нині наявне прагнення викоренити й знищити всі національні 
традиції і права у соціальній сфері. І все це відбувається під приводом: «До таких 
заходів спонукають нас наші кредитори». З цього ієрархи роблять висновок: «Таким 
чином, ми, як країна, фактично визнаємо, що знаходимося під окупацією і виконуємо 
волю наших нових зарубіжних правителів» (Мир. - №1).

На синодальному сайті Російської Православної Церкви Закордоном (РПЦЗ), яка 
не приєдналася до РПЦ, оприлюднено повідомлення про те, що Патріарх 
Єрусалимський Іриней, зміщений кілька років тому зі свого поста нинішнім 
Патріархом Феофілом, підтвердив єдність Єрусалимської Церкви з Російською 
Православною Церквою Закордоном під омофором Митрополита Нью-Йоркськош 
і Східно-Американського, архиепископа Таврійського і Одеського Агафангела 
(Пашковського). Клірик Вологодської єпархії РПЦЗ (А) священик Олександр Ліпін 
повідомив в інтерв'ю Порталу-кредо, що він "раніше неодноразово мав можливість 
спілкуватися з Блаженні т и м Патріархом Іринеєм по телефону, під час перебування в 
Єрусалимі навесні минулого року". Зокрема, з розмови з Патріархом (який вільно 
говорить російською) він "дізнався, що основною причиною його усунення з поста 
Предстоятеля Єрусалимської Церкви стала відмова від вступу до Всесвітньої Ради 
Церков". За словами о. Олександра, "більш широкий погляд на історію Церкви від її 
заснування до наших днів -  наприклад, багатовікове відпадання латинян від 
православ'я, -  дає нам право бачити в сучасних подіях процес відокремлення істинних 
православних юрисдикцій від екуменічного спільноти. У цьому випадку 
підтвердження взаємного спілкування РПЦЗ з Патріархом Іринеєм заслуговує 
набагато меншої критики, ніж, наприклад, спроба ІСЦ Рафаїла (Прокоф'єва) 
налагодити спілкування з тією ж РПАЦ". На сайті РПЦЗ (А) повідомляється також, 
що з 17 по 19 березня пройде Позачергове засідання Архиєрейськош Синоду РПЦЗ.

Виступаючи на Архієрейському соборі РПЦ 2 лютого, патріарх Кирило наголосив, 
що наявні двохсторонні контакти його Церкви з Римом. Обговорюється питання 
про непросту ситуацію в Західній Україні, де в результаті насильницьких дій греко- 
католиків на межі 1980-1990рр. православні віруючі були позбавлені своїх храмів і ни
ні ущемляються у правах. Ця проблема залишається неврегульованою і вимагає 
конкретних практичних кроків католицької сторони» (Церковна православна газета - 
№3). У Кирила певне коротка пам’ять або ж він погано знає історію. Адже ті храми, 
про які йде мова, його Церква підступно забрала після так званого Львівського собору 
1946 року і привласнила собі. Греко-католики повернули їх за умов незалежної, не оку
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пованої совітами української території, коли Московська Церква втратила підтримку 
владного комуністичного режиму. В одній із своїх бесід патріарх Гузар сказав: «На
звіть хоч один храм, який ми у вас захопили (а не повернули як свій) і ми його віддамо 
Вам». Не назвали. То ж злодійство РПЦ Кирило прагне видати за благо, а повернення 
загарбаного -  за зло.

Впливовий грецький архієрей, митрополит міста Пірей виступив на телеканалі 
«Mega TV» із звинуваченням на адресу євреїв. На них він перекладає 
відповідальність за фінансові проблеми його країни. «Світове єврейство є винуватцем 
всіх наших економічних бід», - наголошує митрополит. За словами його, світовий 
сіоністський рух і єврейські банкіри на приклад барона Ротшільда організувати змову 
з метою ослабити Грецію і Православну Церкву. Окрім цього, наголошує владика, 
сіоністська змова зорієнтована на руйнування традиційної сім’ї і заміну цього 
інституту одностатевими шлюбами і батьками-одинаками». Позицію митрополита 
поділяють інші грецькі клерикали, зокрема митрополит Салонік Антімос (Мир. - №1).

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ св гг

Афганські банки будуть відтепер працювати за нормами шаріату.
Реформа, запропонована центробанком афганістану, дасть можливість 
фінансовим організаціям країни залучити більше 3 млрд доларів, яке 
населення не довіряло місцевим банкам. У вересні 2011 року парламент 
розгляне законопроект, який дасть можливість створити в 2012 році в країні 
не менше шести повноцінних ісламських банків.

Революційні події в Єгипті, які змусили Президента країни Мубарака вийти у 
відставку, надто турбують СІНА й Ізраїль. Вони бояться посилення ролі в 
політичному житті Єгипту руху «Брати-мусульмани», які в Єгипті офіційно 
були заборонені ще в 1954 році і діяли підпільно (і не тільки в цій країні). їх 
представники увійшли до парламенту минулого скликання, але як незалежні 
кандидати. Під час парламентських виборів 2010 року брати-мусульмани не 
здобули жодного депутатського мандата.

Таліби вбили одного із засновників руху «Талібан» полковника у відставці 
Султана Амір Тарара. Саме він готував у 80-х роках десятки тисяч 
моджахедів для війни в Афганістані проти радянських військ. Серед них був і 
Усама Бен Ладен, головний організатор «Талібану» мулла Омар, який називав 
«полковника Імама» своїм вчителем. Тарара в березні 2010 року викрали 
терористи із «Азійських тигрів» - секти, яка відкололася від «Талібану». 
Оскільки родичі викраденого не передали призначений за нього викуп, то він 
був вбитий.

Використавши обурення політикою уряду і президента Мубарака, 
представники «Братів-мусульман» вийшли на передові позиції опору й 
навіть почали координувати велику частину виступів від імені народу.
Саме один із лідерів «Братів-мусульман» Ессам аль-Еріан вимагав від 
Мубарака скласти із себе повноваження Президента. «Ми даємо їм цей шанс. 
Тиждень», - сказав він, запевняючи при цьому, що після цієї відставки «Брати- 
мусульмани» не прагнутимуть до одноосібної влади в країні, а лише
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намагатимуться «стати частиною широкої парламентської коаліції». Проте при 
цьому «Брати-мусульмани» активно прагнуть зареєструвати себе як політична 
партія, щоб мати реальні шанси прийти до влади. СШ А уже мають неприємну 
справу з Іраном, в якому в 1979 році до влади прийшли радикальні ісламісти, з 
Палестинською Автономією, де відгалуження «Братів-мусульман» ХАМАС 
несподівано здобуло перемогу. Ізраїль боїться того, що Єгипет з його 80- 
мільйонним населенням при ісламістах зрештою буде плацдармом для його 
знищення. Іракське відділення Аль-Каїди, проголосивши, що двері для 
джихаду відкрилися, закликало єгипетських демонстрантів до «священної 
війни» з тим, щоб створити державу, засновану на законах Корану». Уряд 
Мубарака, на думку Аль-Каїди, винен в тому, що не насаджує закони ісламу, 
тому «краще загинути у боротьбі з такою владою, ніж жити під її 
керівництвом». Якщо ісламісти прийдуть до влади, то постане також і питання 
туризму в Єгипет, бо ж його вони розглядають як вияв всіх моральних вад і 
розпусти. Навіть працю на туристичних об’єктах вони розглядають як великий 
гріх. Проти Мубарака виступила єгипетська молодь, зокрема студенти і 
викладачі медресе і мусульманського університету. Мулли і їх учні 
викрикувати: «Геть Мубарака!» і «Аллах Акбар!» Але що б не відбувалося на 
майданах і вулицях, віруючі опозиціонери і їх противники все ж 
дотримувалися приписів ісламу. Тисячі мусульман у визначений час ставали на 
коліна у бік Мекки й здійснювали намаз.

На сайті «Кавказцентр», з яким співпрацюють чеченські ісламісти, 
розміщено відеозапис інтерв’ю, як він себе називає, верховного аміра «Імірата 
Кавказ» Доку Умарова, який, взявши на себе відповідальність за теракт в 
аеропорту «Домодедово», заявляє, що 2011 рік стане для Росії «роком крові і 
сльоз». Він планує здійснювати теракти, як велить Аллах, раз протягом тижня 
чи місяця.

Сьогодні у світі нараховується понад 1,6 млрд мусульман. їх кількість 
постійно зростає. Середньорічне зростання 2,2%. З 1991 року вони зросли на 
0,5 млрд. Помітним стало уповільнення росту, але не таке, як в інших релігіях. 
Мусульманське населення загалом має вищий коефіцієнт народжуваності. До 
того ж, велика частина населення незабаром досягне або вже перебуває у 
найкращому репродуктивному віці -  15-29-ть років. Суттєво знизилася 
смертність серед мусульман новонароджених і малих дітей. Найбільше 
кількісне зростання мусульман в Пакистані, Індії, Бангладеш, Нігерії. У США 
демографічні прогнози обіцяють збільшення мусульман удвічі протягом 20-ти 
років. У світі кількість їх зросте з 1,6 млрд до 2,2 млрд Темпи зростання 
мусульманського населення будуть удвічі швидшими, аніж тих, хто сповідує 
інші релігії або ж належить до атеїстів (1,5% щороку до 07%). Відтак в 2030 
році мусульманська громада становитиме 26,4% населення світу. До 2030 року 
більшість мусульман світу (десь 60% житимуть в азійсько-тихоокеанському 
регіоні, 20% - на Близькому Сході і півночі Африки. У Франції, Швеції, Бельгії 
кожен десятий сповідуватиме іслам.
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БУДДИЗМ

На Цейлоні пройшов щорічний буддійський фестиваль «Дуруїху Перахера". Існує 
легенда, що Будда відвідав Шрі-Ланку десь 2,5 тис. років тому. Учасники святкової 
ходи збираються біля верхньої тераси храму Келанья, площа якої 4 тис. кв. м. 
Говорять, що нібито саме тут побував Будда. В храмі роздають скриньки із йога 
волоссям. На прикрашених слонах скриньки возять по місту, а потім повертають назад 
у храм. Сотні тисяч туристів прагнуть в цей день бути в містечку Келанья. За 
порядком на святі спостерігало цього року більше 4 тисяч поліцейських.

15 лютого на горі біля буддійського монастиря Ланмум в автономному окрузі 
Ганна Китаю з’являється намальований фарбами на шовковій тканині розміром 
40x100 метрів портрет Будди. Він, згорнутий у довгий сувій, зберігається в монастирі 
і виноситься для вшанування лише в останній День фестивалю молитви. Щоб 
побачити зображення Будди, паломники прокидаються удосвіта. Піднімаються на 
навколишні гори й ходять опісля навколо розстеленого портрету, читаючи молитви. 
Монастир розташований на висоті 3300 метрів.

На кордоні між Таїландом і Камбоджею лунає стрілянина. Є людські жертви. 
Напруженість тут триває з липня 2008 року, коли ЮНЕСКО задовольнило заявку 
Пномпеня і внесло розташований на кордоні буддійський храмовий комплекс Преах 
Віхеар до Списку світової культурної спа дщини як камбоджійський об’єкт. Тайланд, у 
свою чергу, заявив про свої права на пам’ятку. Цьогорічна війна спонукала Камбоджу 
евакуювати із зони конфлікту 10 тисяч мирних мешканців, а Таїланд -  не менше 15 
тисяч.

В країні буддійської традиції Бутані вважають, що паління псує людині її карму.
Тому продаж тютюнових виробів у цій гірській країні строго заборонено. Поліція 
Бутану має право на обшук помешкань з метою виявлення контрабандних сигарет, бо 
ж в самому Бутані їх не виготовляють.

ІНДУЇЗМ

В Індії, де корову вважають священною твариною, нині є десь 300 м ін голів вели
кої рогатої хуіобн У більшості штатів за вбивство корови ув’язнюють. Від корів 
індійці використовують все -  від молока до коров’ячих кізяків. Тому їх так ретельно 
збирають навіть на вулицях міст. З останніх виготовляють брикети, які викори
стовують не тільки для удобрювання полів, а й як паливо. Щоб виготовити брикет для 
палива до кізяка додають трохи нафти й неочшценого пальмового цукру. Коров’ячі 
брикети використовують також як паливо під час кремації. Це далеко дешевше, ніж 
користатися деревом манго. Корова служить сім’ї до тих пір, поки дає молоко. Потім її 
заводять подалі від звиклого для неї місця проживання господарів і залишають там. 
Тому, їдучи Індією, можеш зустріти багато блукаючих корів. Вони навіть ходять по 
вулищх міст, лежать на дорогах, поїдають все, що викидають в мусорки, зокрема 
папір.
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СВОБОДА СОВІСТІ

Кардинал Любомир ГУЗАР

ДЕРЖАВА МАЄ ТІЛЬКИ СТВОРЮ ВАТИ УМОВИ  
ПОВНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ ТА РІВНОПРАВНОСТІ

1. Для забезпечення нормального житія 
народові важливо врегулювати відносини між 
державою та Церквами. Це завжди є проблемою, 
як в умовах теократичної структури, за якої 
вирішальним чинником є релігійна влада, так і в 
умовах секулярної диктатури, гцо в ній державна 
влада в усьому має остаточне слово, а Церква 
цілковито від неї залежна. Окрім цих двох 
крайностей, можуть бути різні варіанти 
відносин. Звичайно, найкращою розв'язкою є 
золота середина, коли держава і Церква є 
струкіурно відокремлені одна від одної, але, які, 

служачи одному народові, діють як повноправні партнери, шануючи закони та права одна 
одної і залишаючи одна одній повну свободу дій. Пам'ятаймо, що свобода -  це не сваволя, і 
свобода одного закінчується там, де починається свобода іншого.

Розглядаючи проблему відносин між державою та Церквою в Україні, треба взяти 
під увагу нашу історію за останні кількасот років. Особливістю того періоду було 
перебування нашої Батьківщини під різними окупаціями (їх було щонайменше п'ять!). 
Відносини між державною владою та Церквою було в той час неоднаковим: одні окупаційні 
режими підгримували, а інші переслідували національно скеровані Церкви.

Тут важливо звернути увагу на обставину, характерну для сучасної України. Досі я 
говорив узагальнено про державу і Церкву, без врахування нашої української специфіки, яка 
полягає також в тому, що в нас немає одної Церкви, ми є поліконфесійним суспільством. 
Про це також не можна забувати у наших роздумах.

Упродовж двадцяти років ми втішаємося своєю державою, але і Церква, і держава не 
має досвіду, які відносини встановити між собою, щоб якнайкраще послужити народові. 
Сьогодні обидві повинні вчитися, як ставитися одна до одної, як шанувати одна одну, як 
зберігати свободу обох партнерів. У цьому напрямку вже зроблено деякі важливі кроки.

Основний закон Української держави передбачає існування багатьох релігійних 
організацій та їх об'єднань, та кожному з них запевняє однакові права, тобто рівноправність. 
Це дуже важливий вияв пошани до кожного віруючого. Однак залишається проблема 
відносин держави і Церкви, чи, докладніше, держави та Церков і релігійних організацій. І в 
цьому контексті вже зроблено великий крок вперед. Представники Церков та держави 
розробили концепцію взаємовідносин. Цей документ, щоб він став нормативним приписом, 
має затвердити Верховна Рада, яка, на жаль, цього не зробила. Ми переконані, що без 
затвердженої концепції не можна видати законів, які б розумно та справедливо нормували 
практичне здійснення відносин. Сьогодні до Верховної Ради подано два законопроекти. 
Один - це осучаснений Закон «Про свободу совісті», а другий стосується реституції
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церковного майна. Якщо в основу проектів цих двох та всіх інших законів щодо відносин 
Церкви і держави не буде покладено розробленої представниками Церкви концепції, то 
прийняття цих законів може стати іграшкою політичних сил та смаків, тимчасовою і 
принагідною розв'язкою надзвичайно важливих прав віруючих громадян.

2. Україна - багатоконфесійна держава. Колись на території нашої держави у різних 
регіонах була така велика концентрація членів якоїсь одної Церкви чи релігійної організації, 
що можна було до них застосовувати назву певної конфесії, наприклад: католицький, 
православний, баптиський і т. п. Сьогодні для будь-якої місцевості нашої країни характерна 
велика кількісна різнищ між членами різних Церков та релігійних організацій, але вони 
розсіяні по всій Україні й настільки перемішані, що такої ідентифікації сьогодні здійснити 
не можливо, і спроба це зробити може призвести до викривленого розуміння ситуації. 
Багатоконфесійність в Україні -  це факт, а не ідеал, бо хотілося б, щоб ми всі були одно. 
Однак різнорідність віровизнань у нашій країні, Боту дякувати, не слід вважати 
драматичною, бо релігійні групи живуть у мирі і злагоді, одна одну шанують та 
сшвпрагщэюгь у міру власних релігійних переконань. Прикладом таких стосунків є 
Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій, яка представляє понад дев'яносто 
відсотків віруючих в Україні. Є ще й інші ради, які діють на загальнодержавному чи 
місцевому рівні і які мають більш обмежений склад, але серед них найважливішою та 
найбільш авторитетною е все-таки Всеукраїнська рада. Незважаючи на широкий спектр 
релігійних віровизнань своїх членів, вона діє у різних ділянках суспільного життя, вільно, 
але гармонійно втілюючи свої рішення. Якщо я не помиляюся, то це найстарша у наш час 
такого роду організація чи не в усьому світі. її існування та діяльність стають можливими 
завдяки трьом елементам, а саме:рівноправність всіх членів, взаємна пошана цієї 
рівноправності та свобода думки і вислову в її діях. Як згадано вище, така організація за 
своєю суттю не означає релігійної єдності, про яку говорив Ісус Христос, але можна 
спокійно стверджувати, що беручи під увагу всі - інколи дуже серйозні відмінності у змісті 
віровизнання - вона є найближчою формою до ідеалу єдності.

3. Найбільшим прогріхом проти миру і злагоди між різними конфесіями є 
нехтування рівноправністю, яку гарантує основний Закон України -  її Конституція. Вживаю 
слово «про-гріх», бо надавання з боку державної влади особливих привілеїв якійсь одній 
Церкві чи релігійній організації або посягання на привілейоване становище будь-якою 
Церквою чи релігійною організацією є шляхом до духовного розбрату, відчуження, а 
врешті, може й ненависті між різними конфесіями. Це, іншими словами, прямий шлях до 
загибелі такої Церкви чи релігійної організації. Бо отримавши привілейоване становище за 
сприяння та підтримки державної влади, такі релігійні структури втрачають свою духовну 
свободу супроти держави, стають на її служінні, а це для життя Церкви є чимось дуже 
небезпечним, бо суперечить її суті.

4. Як вже було сказано, багатоконфесійність -  це фактична, але не ідеальна ситуація з 
точки зору релігійного співжиття. Між різними віровизнаннями, тобто між Церквами та 
релігійними організаціями, існують відмінності різних розмірів. Є дуже великі відмінності, 
як, скажімо, між християнами та мусульманами, для подолання яких треба докласти 
величезних зусиль, або відносно невеликі, як між православними та католиками, особливо 
католиками східної традиції, які можна було б легко перебороти. Ставимо собі запитання: 
яку роль на тлі такої ситуації може відігравати держава? Звичайно, держава не може 
об'єднати різні конфесії в одно, бо це було б здійснено насильними методами. Такі спроби 
були в історії, і всі вони закінчилися трагічно для віруючих людей. Держава має тільки
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створювати умови повної релігійної свободи та рівноправності, які сприяли б порозумінню, 
зближенню чи можливому релігійному об'єднанню. Тому треба відразу застерегти, що в 
таких ситуаціях держава не сміє некритично пропонувати формули об'єднання, тільки 
наслідуючи те, що, може, навіть вдалося в інших державах, бо кожна така ситуація є 
особливою і тісно пов'язана з історією та культурою народу. Те саме стосується й усієї 
сфери державно-конфесійних відносин: будь-яка модель, яка добре функціонує у близькій 
за ментальністю країні, не дасть позитивного ефекту (а радше спричинить серйозну 
суспільну дестабілізацію на релігійному Грунті), якщо її перенести у створені віками 
українські реалії.

5. Можливо те, що скажу далі, не стосується безпосередньо теми нашої нинішньої 
розмови. Йдеться про питання, яке нам сьогодні часто доводиться чути: чи можливим є 
повернення до первісної єдності, що існувала за часів рівноапостольного князя Володимира. 
Дозвольте тут тільки згадати запитання, але водночас виключити відповідь на нього: до якої 
з чотирьох гілок київського християнства можна зарахувати Христову Церкву за часів 
Володимира? Кожний з нас свято переконаний, що до його конфесії. А  ще хтось забажає 
додати Московський патріархат, який також тепер висуває претензії на приналежність до 
Київської Русі.

Повертаючись до питання щодо можливості повернення до первісної єдності, треба 
усвідомити, що у відповіді на нього треба відкинути всякі політичні чи геополітичні 
міркування. Я  зробив би ще один крок вперед. Сумніваюся, що корисним засобом у 
поверненні до первісної єдності був би діалог на рівні ієрархії: гіркий історичний досвід (не 
виключаю і сьогодення) вчить нас, що домовленості на рівні єпископатів часто набувають 
політичного забарвлення, яке віддзеркалює надто близьку співпрацю з державною владою і 
виявляється у різних, штучно створених, категоріях. Діяльність єпископів для справи 
об'єднання є справді надзвичайно важливою, але тільки за умови, що вона побудована на 
основі щирого бажання єдності переважної більшості цього народу та спрямована на 
справжнє духовне благо загалу. Тому для справжнього об'єднання усіх прямих спадкоємців 
Київського християнства, а це насамперед український народ, дуже важливо збудити в 
цьому народі щире релігійне бажання афективної і ефективної єдності. Ми, єпископи, 
повинні виступити тут як провідники, тобто як слуги свого народу і його релігійних потреб.

6. Українські Церкви і Українська держава знаходяться на перехідному етапі від 
штучно, хоча дуже ефективно, накинутих нашому народові більшовицьким режимом 
категорій мислення до тих основних християнських цінностей, які формували українську 
ментальність та культуру впродовж віків і які навіть радянській владі не вдалося цілковито 
викоріни-ти із умів та сердець українців. На цьому шляху між Церквою й державою має 
існувати щира і тісна співпраця. Держава повинна сприяти повноцінному відродженню 
релігійних вартостей, не стараючись жодним чином використати духовні скарби, 
накопичені впродовж віків для тимчасових, шкурних інтересів осіб чи угруповань. Особи, 
які виконують владні функції, повинні сумлінно і чесно, відповідно до державного 
правопорядку, виконувати свої завдання в народі. А  Церкви повинні дбати, щоб їхні члени 
кожен зокрема у своїй конфесії і всі разом у гармонії з іншими громадянами діяли для 
загального блага. Тільки у такій атмосфері, в якій обидва партнери -  Церква і держава -  
співпрацюють для загального блага: духовного і матеріального, можна знайти тривалі, 
справедливі і щирі відносини, -  не кажу про рай на землі, але справді можна знайти, в 
найкращому розумінні того слова, європейську розв'язку.

Передрук із часопису «Місіонар» №1 за 2011 р.
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Архієрейський собор Російської ПЦ прийняв документ «Ставлення РПЦ до 
навмисного публічного богохульства і наклепів на адресу Церкви». В ньому, 
зокрема, сказано, що богохульство -  це «оскорбительное или непочтительное действие, 
слово или намерение в отношении Бога или святыни. Этот грех проистекает из 
стремления оскорбить Творщ, и, - як написано в документі, - является одним из самых 
тяжких нравственных преступлений. Как и всякий грех, богохульство разрушает в 
человеке способность любить Бога, затемняя в нем образ Божий». Однією із форм 
богохульства, як застережливо для себе наголошують ієрархи, є наклеп на Церкву як на 
Тіло Христове. Далі в документі говориться: «Линд, которые богохульствуют и клевещут 
на Бога и Церковь, причиняют великий, иногда непоправимый, вред самим себе, обрекая 
свои души на вечную муку. Кроме того, они соблазняют людей, колеблющихся в вере, 
вовлекая их в богохульство, в согласие с клеветой и распространение клеветы и хулы. 
Пытаются они всеять семена смущения и в душах немощных из числа православных 
христиан, иногда колебля их веру в Бога и в Церковь, а иногда вызывая излишне резкую 
непродуманную реакцию на оскорбление их религиозных чувств». Ієрархи РПЦ 
закликають членів Церкви «разумно и эффективно отвечать разными способами на 
богохульство и клевету в адрес Церкви и ее священноначалия, чтобы немощных 
защитить от соблазна, а самих согрешающих постараться остановить на путях греха и по 
возможности привести к покаянию». В документі перераховуються різні способи 
боротьби з богохульством і наклепами на Церкву. Зокрема, миряни можуть бойкотувати 
якісь організації чи ж пікетувати їх. Окрім цього, можна подавати позив про захист 
ділової репутації в суд або звертатися в правоохоронні органи з проханням порушити 
кримінальну справу.

Як відомо, &Янукович практично в наказовій формі вирішує питання прийняття 
Верховною Радою нового тексту Закону про свободу совісті і релігійні організації
Часу на обговорення його проекту обмаль. До того ж, Церкви України, які входять до 
ВРЦіРО, вважають, що насамперед варто прийняти концепцію державно-церковних 
відносин, про яку вже йде мова не менше п’яти років, а вже потім приймати Закон.

Протягом чергової сесії Верховної Ради депутати мають розглянути низку питань, які 
тією чи іншою мірою стосуються проблем релігійного життя. Є проект 
законопроекту про надання Українській Греко-Католицькій Церкві статусу репресованої, 
про відселення з території Києво-Печерської Лаври низки установ, про мораторій на 
приватизацію майна культового призначення, про забезпечення дотримання таємниці 
сповіді, про надання студентам духовних навчальних закладів тих же пільг, які мають 
студенти світських навчальних установ, про забезпечення права віруючих громадян на 
мирні зібрання тощо. Виноситься також законопроект ГМоскаля про деякі зміни діючого 
Закоту про свободу совісті з метою запобігання діяльності релігійних культів 
деструктивного типу та тоталітарних сект. Наш часопис друкував свій коментар щодо 
міліцейських ініціатив депутата. Прихильники Московсько-Православної Церкви 
пропонують скасувати заяву Президії ВР України від 15 червня 1992 роту про 
неправомірність Архієрейського собору в Харкові у травні 1992 року. Представники 
опозиції внесли законопроект, який розширює перелік Церков, які можуть отримати 
податкове сприяння. Не ввійшли на розгляд законопроекти про вшанування пам’яті тих,
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хто постраждав за віру в часи антирелігійної боротьби, про заміну святкування 2 травня 
святкуванням Днем українського військам 14 жовтня на Покрову.

Терміновість і спосіб знищення Дсржко м ііаіірслігііі з адміністративної арени 
викликав тривогу з боку релігійних організацій. «Адже тепер до вирішення справ 
можуть прийти люди некваліфіковані, без досвіду роботи, - говорить О.Саган, який в 
2007-2009 роках був головою Держкомнанрелігій України. -Адже в міністерствах йде 
скорочення штатних посад на 30%, а тому перехід чиновників з держкомітетів в 
міністерства буде проблемним. Відокремлення функцій реєстрації і обліку релігійних 
спільнот (Міністерство юстиціі) з практичною роботою із церквами (Міністерство 
культури) може привести до непередбачуваних наслідків. Хто буде перевіряти 
достовірність поданої інформації і взагалі релігійний характер діяльності громад? Окрім 
того, відкривається шлях до масового релігійного рейдерства, коли незначна частина 
спільноти буде реєструватися самостійно і роками судитися за майно».

Набув нової редакції Закон України «Про основи соціального захисту бездомних 
громадян і безпритульних дітей» (№2823-УІ від 21.ХП.2010) Тепер релігійні 
організації одержали право надавати соціальний захист бездомним. Вони мають право 
брати участь у реінтеграції бездомних осіб та створювати задля цього заклади для їхнього 
соціального захисту. Перелік таких закладів розширено. Це —  будинок нічного 
перебування, центр реінтеграції бездомних осіб, соціальний готель та ін. Можуть 
створюватися центри комплексного обслуговування, в тому числі зі структурними або 
відокремленими підрозділами різного профілю. Передбачено створення закладів 
соціального захисту безпритульних дітей, зокрема центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей, дитячих містечок тощо (Католицький вісник. - №3, а також www .irs. ін 
ua).

Україна посіла 141 місце в «Індексі свободи слова». Таку позицію їй відвела міжнародна 
організація «Репортери без кордонів». Навіть Росія просунулася вперед на 13 позицій і 
стоїть відразу перед Україною. Індекс України названо «важким падінням», бо ж в 2009 
році вона була на 99 місці. Порушення свободи слова почалося після приходу до влади 
команди В..Януковича. Крім того, в Україні спостерігається тенденція до повернення в 
ЗМІ цензури, що ставить під загрозу плюральність думок і переконань. Прогнози змін на 
краще невтішні. Власники ЗМІ і телеканалів прагнуть уникати висловлювань думок 
щодо наявної влади. Найбільш об’єктивним наразі залишається Інтернет, який владі 
тяжко контролювати (Експрес. -22-24 жовтня)..

Депутат федеральних зборів Бельгії Дені Дюкам вніс законопроект, яким забороняється 
носити депугатам-мусульманкам в парламенті хдджаб. Релігійним символам, вважає 
він, немає місщ в політиці. «Ми маємо виходити із принципу державного нейтралітету 
щодо релігійних питань, які відносяться до приватної сфери», - заявив депутат. 
Аналогічний законопроект був прийнятий нижньою палатою парламенту з мотивацією, 
що із-за подібного одягання тяжко ідентифікувати того, хто його носить. Бельгія не 
перша країна, яка забороняє хіджаб. В травні 2010 року заборону на носіння паранджі 
прийняла Франція. Австрія у 2007 і Швейцарія в 2009 році офіційно заборонили 
споруджувати мінарет.
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СУМНА ІНФОРМАЦІЯ

П омерла Клара Ґудзик, 
як ми казали: «Наш а Кларуся»

Релігієзнавці тривалий час творчо 
співпрацювали з цією невтомною і цікавою людиною, 
журналісткою, надто інтелігентною жінкою, 
надзвичайно порядною, непідкупною, принциповою і 
послідовною. Вона писала тільки те, в що сама свято 
вірила і в чому була переконана. Багатьом Клара 
Пилипівна була незручна, бо казала правду, колючу і 
болісну, але тим лікувала рани нашого суспільства, 
виправляла збочену свідомість пострадянських 
безбатченків. Вона була живою, зацікавленою 
співрозмовницею, з нею було легко, оскільки вона 
розуміла значно більше від сказаного. При такому 
рівні розуму і з такою ерудицією, вона була 
дивовижно скромною, не терпіла всіляких почестей і 
ритуалів, привертала увагу не до себе, а до події, яку вона описувала. їй 
вдавалося якимсь сьомим чуттям не тільки цікаво подати проблему, але й 
зазирнути в її справжні причини, в її суть, дійти до її ядра. Зокрема українцям 
імпонували статті, в який Клара Ґудзик обстоювала право України на свою 
Помісну Православну Церкву, в яких вона викривала анексіоністську політику 
Московського Патріархату щодо Українських Церков. Журналістка відзначалася 
високим вмінням взяти інтерв’ю у високого церковного діяча, актуалізувати певні 
події релігійного життя. Статті її відзначалися толерантністю, практичною 
зорієнтованістю.

Вже декілька років, відкриваючи черговий номер газети "День", за звичкою 
шукаєш сторінку з релігійного життя, яку вела Клара Пилипівна. Нам так не 
вистачає її актуальних статей, її аналізу, підходів, її мудрості і толерантності, які 
поруч із принциповістю сформували особливий стиль в журналістиці - 
інтелектуально-духовний, і в такій складній сфері, як релігійна.

Ми завжди мали теплі і дружні відносини з цим Майстром слова. 
Пам’ятаємо її не тільки в цей перший рік скорботи. Згадаймо, за християнським 
звичаєм, її і в наступні роки. І нехай Клара завжди в нашій пам’яті залишається 
світлою сторінкою нашого життя - вона там була і залишиться назавжди.

Сумуюча Українська Асоціація релігіезнавців
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Координаційна рада
з тематики релігієзнавчих дисертацій

КООРДИНАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Координаційна рада (КР) релігієзнавчих досліджень функціонує з ухвали 
Президії НАН України і погодження з ВАК України при Відділенні 
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди. До складу КР входять 
провідні науковці-релігієзнавці як Відділення, так і університетських 
релігієзнавчих кафедр. У її функціональні обов’язки входить фіксація тем 
релігієзнавчих досліджень, затверджених Вченими Радами академічних і 
навчальних установ, усунення дубляжу чи здрібнення дослідницьких тем, а 
водночас узгодження тем, дослідження з яких виконуватимуться у Відділенні 
релігієзнавства та захищатимуться у його Спеціалізованій вченій раді. КР також 
пропонує актуальні релігієзнавчі для їх дослідження на рівні кандидатських чи 
докторських дисертацій.

Для ефективної діяльності КР необхідно, щоб всі наукові та навчальні 
установи, де затверджуються та здійснюються релігієзнавчі дисертаційні 
дослідження, обов’язково надсилали їх теми, а це буває поки-що не завжди.

Саме тому КР може реально відповідати переважно тільки за координацію 
тих тем, над котрими працюють аспіранти та пошуківці Відділення 
релігієзнавства. Якщо ж до нас надходять для захисту дисертації заздалегідь не 
узгоджені з КР, але такі, що дублюють уже закріплену тему, то Спецрада ВР ІФ 
НАНУ їх до захисту не приймає. Але ж людина працювала над текстом дисертації 
принаймні десь три роки.

КР не наполягає на своєму необійденному всеукраїнському статусі, 
продовжує нашу внутрішню координацію. Однак, з точки зору інтересів 
доцільного розвитку релігієзнавчої науки (зокрема, не дублювання досліджень, 
розведення наукових інтересів дисертантів тощо), їй варто було б мати достатні 
важелі впливу для виконання притаманної їй роботи. ВАКу слід було б, зокрема, 
вмінити в обов’язок всім Вченим радам, де затверджуються теми дисертаційних 
досліджень, негайно надсилати нам протоколи цих затверджень. Адреса КР: 
01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кімн. 413, Відділення релігієзнавства, 
голові КР професору Яроцькому Петру Лаврентійовичу.

Вчений секретар КР 
к.філос.н. О. НЕДАВНЯ



45

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 2010 РОКУ

Держкомнацрелігій України оприлюднив таблиці релігійної мережі станом на 1 
січня 2011 року. Вони фіксують її зростання протягом 2010 року на 679 релігійних 
організацій (цебто на 3,8%). Як бачимо, це зростання не є вже таким інтенсивним, як у 
перші роки незалежності (навіть в 2009 році ріст складав 1343 організації). На початок 
2011 року цим державним органом у його офіційних інформуваннях зафіксовано 35863 
релігійні організації. Проте ми тут не можемо сказати точно, скільком різним релігійних 
течіям, церквам і спільнотам належить ця цифра, бо ж ось уже вшосте цим владним 
органом використано оптовий підхід в оприлюдненні статистики цілого ряду 
меншинних конфесій. То ж і маємо тепер в інформації узагальнені „інші” православні 
(113), лютеранські (19), євангельсько-баптистські (283), християн євангельської віри 
(540), харизматичні (503), орієнталістські (52), іудейські (28), язичницькі (73) організації. 
В такий спосіб „зникли” з нашого релігійного життя назаряни і методисти, Сахаджа- 
Йога і Армія спасіння, Собор рідновірів і месіанський іудаїзм, незалежні баптисти і 
п’ятидесятники, Нове покоління і Церква Божа Закарпаття, хоч кількість громад кожної з 
течій в статистиці раніше становила більше десятка, а то й до сотні деяких добиралася. 
, Демає” уже у нас англікан, молокан, інших православних церков, сведенборгців, громад 
Шрі Чінмоя і Сант Мат, деяких інших. Із-за такої «ледачої», а може корисливої 
статистики поза увагою лишається 1827 релігійних організацій, а це - понад 5% 
релігійної мережі. Форма оприлюднення статистики релігійної мережі, запропонована 
Держкомнацрелігії, не дає можливості від слідкувати конфесійні зміни в стані найбільш 
динамічних реілійних спільнот -  протестантів і харизматів. Відтак маємо можливість 
фіксувати цифрові факти, а не глибинно вивчати і відслідковувати тенденції 
конфесійних процесів в Україні, характер змін релігієвибору українців, їх прихильність 
до певних релігій.

Вище ми вжили термін «зафіксовано», бо ж не всі наявні в Україні релігійні 
організації мають державну реєстрацію. Деякі - чи то із-за відмови їм в реєстрації, а чи ж 
із небажання «світитися» - в офіційній статистиці відсутні. Ще одне. В цифри мережі, які 
подаються в цьому числі РП, включаються не тільки державними органами 
зареєстровані, а й незареєстровані ними релігійні організації, але офіційно засвідчені як 
такі, що є.

Названа цифра 35863 включає 34405 релігійних громад, 460 монастирів із 
6736 насельниками, 200 духовних навчальних закладів із 18738 слухачами, 357 
місій, 78 братств. Священнослужителів в різних конфесіях в 2010 році було 30199 (в 
2009р. - 30615) осіб, з них 812 -  іноземці Працювало в 2010р. при громадах 12762 
недільні ніколи, видруковувалось 386 часописів і газет. Зафіксовано, що 1884 (в 
2009 р.-1833) релігійні організації не мали ще державної реєстрації

Як і в минулі роки, найбільшою складовою релігійного життя України залишалося 
Православ'я. Загалом воно на початок січня ц.р. нараховувало 18362 релігійні 
організації, що становить 51,2% від загальної кількості мережі. Найбільші православні 
Церкви -  УПЦ МП, УПЦ КП та УАПЦ разом мають 18108 організацій, а це 50,5% 
загальної кількості. При різних соціологічних дослідженнях до православних себе
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відносить лише 36-48 відсотків респондентів. Відтак Україна не є православною 
країною, як це дехто прагне довести і навіть політично гратися в православ’я, а є 
країною з домінуванням православної конфесії. Тому дещо дивними виглядають 
потуги В.Януковича «околичными путями» підтакувати своєю діяльністю Патріарху 
РПЦ Кирилу в його прагненні втягнути Україну в вифантазований ним з 
колонізаторською метою «русский (зрозуміло -  й православний) мир».

Домінуючою в Православ'ї України є Православна Церква Московського 
Патріархату. На сьогодні вона має 45 єпархій, в яких діють 12342 релігійні організації. З 
них: 12043 ( в 2009 р. -11790) - громади віруючих, 186 монастирів із 4576 ченцями і 
черницями, 20 духовних навчальних закладів із 4568 слухачами, 112 періодичних 
видань, 4344 недільні школи, 13 місій та 34 братства. Церковну службу здійснюють 9680 
священиків. Офіс Церкви знаходиться в Києво-Печерській Лаврі. Церква будує в Києві 
(навіть з невідомо чим законодавчо обгрунтованого державного фінансування) свій 
кафедральний собор. Предстоятелем Православної Церкви України Московського 
Патріархату є митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан).

Українська Православна Церква Київського Патріархату нараховує 34 
єпархії, 4538 ( в 2009 р. -  4415) релігійних організацій. Вона має 48 монастирів із 147 
ченцями, 3021 священнослужителя, 16 духовних навчальних закладів з 1021 слухачем, 
27 місій і 11 братств, 38 періодичних видань та 1248 недільних шкіл. Кафедральним 
собором Церкви є Володимирський храм в Києві. УПЦ КП очолює Патріарх Київський і 
всієї Руси-України Філарет (Денисенко). Українська Автокефальна Православна 
Церква має 1228 релігійних організацій, 64,6% яких знаходиться у 3-х галичанських 
областях України. Предстоятель Церкви -  митрополит Київський і всієї України 
Мефодій. Церковну службу в УАПЦ здійснюють 699 священиків. Церква має 7 ( в 
2009р. -  10) місій, дев’ять монастирів аж з 10 монахами, 301 недільну школу і 7 
періодичних видань. Кафедральним собором УАПЦ є Андріївська Церква в Києві. На 6 
релігійних організацій в Церкві в 2010 р.менше в порівнянні з 2009 р.

В Україні, окрім названих, на початок 2011 року діяло ще ряд інших 
православних спільнот. Так, Руська православна церква (закордонна) мала 33 свої 
організації. Поширені також різні об'єднання православного коріння. Так, 
Старообрядницька церква Білокриницької згоди мала 65 своїх організацій (громад 60). 
До Руської православної старообрядницької церкви безпопівської згоди належало 13 
громад, 5 з яких -  на Житомирщині. Російська істинно-православна церква об'єднує на 
цей час 32 організації. Церква Матері Божої Преображенної налічує десь 15 громад, але 
вони вже офіційно не фіксуються. Всі течії православного коріння не мають в Україні 
своїх навчальних закладів і видань (окрім закордонної), братств і місій, мають обмежену 
кількість служителів культу (відповідно до переліку 28, 31,6,26 і х). Інші, як це названо в 
звіті, православні спільноти мають разом 113 організацій з 89 священнослужителями.

Досить активне відродження Української Греко-Католицької Церкви вже 
дещо уповільнилося. За кількістю релігійних організацій 3827 (в 2009 р. -3765) вона 
займає третє місце в Україні. Церковну службу в УГКЦ здійснює 2424 (було 2347) 
священики. 90% мережі греко-католиків (було в 2009 р. 93%) зосереджено в трьох 
Галичанських та Закарпатській областях. Очолював УГКЦ до лютого ц.р. кардинал 
Любомир Гузар. Церква має 116 (було -105) монастирів з 1296 насельниками, 23 місії, 2 
братства, 16 навчальних закладів (з 1587 слухачами), 1163 недільні школи, видруковує 28
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газет і журналів. В Києві завершується спорудження кафедрального собору Церкви. В 
березні 2011 р. Церква обирає свого нового Предстоятеля.

Динамічно розвивається останніми роками Римсько-Католицька Церква, яку 
очолює з осідком у Львові архієпископ Мечислав Мокшицький. Вона має 1086 своїх 
організацій, з них 914 громади. Діє 8 навчальних закладів з 602 слухачами. На сьогодні у 
Церкві діють 96 монастирів (681 насельником), 41 місія, 4 братства, 515 недільних шкіл. 
РКЦ має 13 періодичних видань, 579 священнослужителів, серед яких 271 -  іноземець.

Надто інтенсивно розвивається в Україні протестантизм. Він має 8572 (було 
8472) релігійні організації, в тому числі євангельських християн-баптистів — 3067, 
євангелістів - 330, християн віри євангельської (п'ятидесятників) -  2658 (було 2585), 
свідків Є ш в и - 1108 (було 1057), адвентистів сьомого дня -  1074 (було 1113). Громади 
реформатської церкви є переважно в Закарпатті (118). Лютеранські церкви -  німецька, 
українська, інші об’єднання -  відповідно мають 41,43 і 19 громад. Пресвітеріан в Україні 
80 громад. Всі протестантські церкви мають необхідні управлінські структури, 90 
навчальних закладів (8379, а було 8858, слухачів); налагоджену видавничу діяльність, 
друкують 75 газет і журналів, опанували ефір українського радіо, виходять на 
телебачення. При громадах діє 4276 недільних шкіл, наявні 238 протестантських місій.

Мусульманських громад в Україні на січень 2011 року нараховувалось вже 
1208 (було в 2005 році 472), які розподілені між 5 управліннями. Чомусь в статистиці 
Держкомнацрелігій не значаться Київський муфгіят і ДУМУ Умма, а йде мова про 
якихось незалежних. Найбільше громад у Духовного Управління мусульман Криму -  
967. В Україні діє 7 духовних навчальних закладів мусульман з 313 слухачами, 
друкується 7 їхніх газет, працює 123 п’ятницькі школи. Іудаїзм має нині у нас сім течій, 
що налічують 276 громад. Існує 7 іудейських навчальних закладів (213 слухачів), 78 
суботніх шкіл, друкується двадцять дев’ять періодичних видань.

Набули поширення в Україні новітні релігійні течії і напрямки. На початок 
2011 року вони мали в країні 2037 (було 1989) своїх організацій, що становить 5,65% від 
всієї релігійної мережі країни. Серед них насамперед помітними є організації різних 
харизматичних напрямків (1516). Найбільшою серед них є Церква Повного Євангелія 
(665). Харизмати є переважно в східних та південних областях України. Діє також 
Новоапостольська церква (59 організації), Церква Ісуса Христа Святих останніх днів -  
мормонів (55), Церква Христа (123). Дещо стабілізувалися неоорієнталістські течії -  
Товариство свідомості Крініни (48 організацій), буддисти (58). Є 52 організації інших 
орієнталістських течій. Функціонує сто двадцять шість організацій різних рідновірських 
напрямів, зокрема 53 -  РУНВіри.

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

У 2010 р. загалом продовжували розбудову своєї мережі православні Церкви, що 
подеколи виливалося в колізії між ними, бо ж іноді щ  розбудова виражалася через 
взаємні переходи громад. Якщо Київський Патріархат десь на 123 (в 2009 р. -на 280) 
одиниці збільшив свою організаційну мережу, а УПЦ МП -  на 260 (в 2009р. на 478), то в 
той же час маємо зменшення на 6 (в 2009 р,- на 21) громад УАПЦ, чому сприяють 
внутрішні чвари в цій Церкві. На 62 організації зросла мережа греко-католиків, лише на 7 
(в 2009 р. -  на 18) -  римо-католиків. Загалом же маємо вже насичення парафіями УПЩ  
та РКЦ західного регіону країни. В Центрі і на Сході чи Півдні України їм тяжко знайти
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собі послідовників. Інтенсивне зростання мережі протестантських спільнот дещо 
уповільнилося, але маємо за рік збільшення їх на 100 релігійних організацій (в 2005 році - 
майже на 400). Тут помітний приріст мали євангелісти і п’ятидесятники (14 і 52 
організації). Єговісти офіційно поповнилися 51 фіксованою громадою. Призупинилося 
зростання громад мусульман в ДУМ Криму (було 960 - стало 961). Продовжуються 
конфлікти між окремими течіями в іудаїзмі та ісламі. Зокрема об’єднанюю в 2009 році 
ДУМК, ДУМУ Умма та Київського муфтіяту протистоїть ДУМ України, очолюване 
Ахмедом Тамімом, і виявляє незрозумілу очікуваність ДІТМУ. Відбувся розкол в 
мусульманстві Криму. В грудні офіційно зареєстровано ДЦМК з центром в Євпаторії. З 
нових течій успіх в поширенні мають деякі харизматичні спільноти. Зокрема, Церква 
Повного Євангелія зросла на 10 (в 2009р. -  на 42) організацій. Тупцюються кількісно на 
місці мормони і новоапостольці. Проте знаменною подією для Церкви Ісуса Христа 
Святих останніх днів було відкриття в Києві у серпні 2010 року її храму -  першого храму 
Церкви мормонів на всьому пострадянському просторі. Загалом стабілізувалися у своєму 
рості неоязичники-рідновіри та неоорієнталісти. Розширення загальної мережі духовних 
навчальних закладів в році мінімальне (на 1), видрук газет і часописів збільшився на 9 
назв, монастирів стало на 21 більше, а насельників чомусь навіть на 6 менше. 
Православні і греко-католицька Церкви не прагнуть до розширення недільних шкіл 
(маємо навіть зменшення їх), але прагнуть за рахунок держави залучити до себе молодих 
парафіян, протизаконно (до речі, при підтримці Міносвіти і його управлінь) вводячи у 
державну школи викладання християнської етики, яке постає своєрідною формою 
катехізації й викликає невдоволення з боку навіть інших християнських конфесій, 
зокрема протестантів і харизматів, не говорячи вже про мусульман, іудеїв та рідновірів, а 
тим більше -  вільнодумців. УГКЦ в галицькому регіоні стала фактично тоталітарною 
спільнотою. На цей статус прагне УПЦ МП не лише на Півдні і Сході країни, а й навіть в 
Центрі, на Поділлі і Волині. Останньому сприяє не тільки діяльність її біляцерковних 
братських структур, що спекулюють на політичних проблемах буття України, а й всіляке 
фаворизування Московсько-Православної Церкви владними регіоналівськими 
структурами, рейдерство щодо інших церков і всілякі обмеження свободи їх діяльності. 
Відносини між конфесіями і Церквами в 2010 році загалом були толерантні, хоч 
подекуди мали місце протистояння між православними різних церков із-за володіння 
храмами, між Московсько-Православною Церквою і іншими християнськими 
конфесіями, а в Криму -  з мусульманськими спільнотами. В році відбулася низка під 
різними приводами і без них візитів в Україну Патріарха Московського Кирила, який 
прагне будь-як утримати в лоні Московсько-Православної колоніальної імперії 
українських православних, обрізати надану його попередником Патріархом Олексієм 
УПЦ МП самостійність в управлінні. Пропагандою своєї концепції так званого 
«русского мира» Кирило працює проти державної незалежності України, нівелює 
самобутність Українського Православ’я, нищить національну ідентичність українців. 
Кирилівське вчення співзвучне з гітлерівською концепцією арійства, але впроваджується 
воно більш підступними шляхами і в ворожих українству формах. Коли в Україну 
приїздив Папа Іван Павло II, то він два рази просив в українців вибачення за те недобре, 
що чинила РКЦ щодо них протягом історії. Кирило виявився близькоруким: він не то що 
боявся зайвий раз сказати слово «Україна», а частіше говорив про якийсь слов’янський 
світ, він гордливо фактично закликав українців позбутися своєї національної
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ідентичності, яку його Церква, як органічна складова російського колонізатора, нищила 
століттями. Проте, як наголошував Тарас, «не вмирає душа наша, не вмирає воля...».

В УГКЦ в 2010 році продовжувала свою ворожу Україні діяльність група 
самосвятних єпископів-догналівців, які утворили свій Синод і прагнуть, розколюючи цю 
Церкву і формуючи паралельні структури якоїсь Правовірної, прагнуть перебрати на 
себе керівництво нею. Незрозумілим (хоч догадуваним) є фінансування як цих 
«єпископів», так і тих „козачків-бойовиків”, які з’являються то тут, то там, де можна 
підспудно шляхом підкупу чи погроз «відтягти» православну громаду з УПЦ КП для 
Церкви Московського Патріархату. Київський же Патріархат, сподіваючись на можливу 
підтримку його з боку держави в протидії рейдерству, практично не розвиває свій 
братський рух, не актуалізує в своєму діалозі із Московським Православ’ям ту думку, що 
українське і російське Православ’я -  це значною мірою відмінне прочитання 
Православної традиції, а відтак мова має йти не про приєднання чи об’єднання, а про 
розбудову в Україні Православної Церкви на основі тих рис, які характеризують власне 
Українське Православ’я, зокрема демократичність, соборноправність, софійність, 
відкритість, народність та ін.

Вирішене питання відходу від керівництвом УГКЦ кардинала Любомира Гузара. 
Сам факт знаходить різне витлумачення. Проте проглядаються й видимі чинники цього. 
Владиці так і не вдалося одержати для керованої ним Церкви статусу Патріархату. В 
цьому виявляється і пряме небажання Ватикану і опосередковане небажання цього 
Московським Патріархатом, з Предстоятелем якого Папа був близьким ще в роки, коли 
вони не займали вищі посади в своїх Церквах. Москва не бажає Патріархату -  Ватикан 
рапортує, що так і буде, щоб не псувати з вами відносини. В унісон з цим мислив і 
нунцій Апостольської столиці в Україні архієпископ Іван Юркович, який нібито з 2011 
року вже перебирається на місце вакантного нунція до Москви. Певну вину за собою 
кардинал певне відчуває в тому, що в Україну заїхали догналівці, не вдалося вирішити 
питання єдності Церкви -  українських і зарубіжних єпархій, затяглося будівництво 
Патріаршого собору в Києві та ін. Хоч безумовним є те, що владика Любомир Гузар був 
знаковою фігурою на теренах історії українського греко-католицизму. Його діяльність на 
зближення Церков Київської традиції підтримувало українство і не сприймало 
зарубіжжя (і не тільки Ватикан чи Москва, а й зарубіжні єпархії).

Дещо напруженим є релігійне життя в Криму, зокрема у відносинах московсько- 
православних і кримотазарських мусульман, останніх -  у своєму ж середовищі з 
ваххабізами, десь більше 40 громад. В АРК зрештою добилися офіційної реєстрації своєї 
спільноти під назвою Духовний Центр мусульман Криму невдоволені Меджлісом і 
Муфгіятом кримськотатарського народу.

В 2010 році фактично була знята на догоду Москві ідея розбудови Помісної 
Православної Церкви України, яку так активно обстоював В.Ющенко. Керівництво УПЦ 
МП шукало шляхи зближення з УАПЦ, а остання в році все більше дистанціювалася від 
УПЦ КП. УАПЦ діє не як єдина організаційно спільнота, а як набір єпархій. Наявне 
несприйнятгя братствами Церкви її Предстоятеля.

Держком України у справах національностей і релігій в 2010 році очолював Ю. 
Богуцький. Але цю інституцію під час перебудови міністерських структур було передано 
до Міністерства культури, де передбачене створення нібито окремого Департаменту 
національностей і релігій із самостійним у ньому відділом релігій. Протягом року 
неодноразово актуалізовувалося питання прийняття нового або ж доопрацюванош
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діючого Закону про свободу совісті та релігійні організації. При цьому не вирішеними 
для Церков залишилися питання реституції церковних споруд і церковного майна, хоч 
держава демократизувала процес одержання релігійними спільнотами земельних 
ділянок, вирішила питання зменшення високих податків, оплати релігійними 
організаціями комунальних послуг тощо. Певні парламентські кола України все частіше 
прагнуть дещо політизували релігійне життя країни. Проросійськи зорієнтовані 
православні організації Півдня і Сходу країни Церкви Московського Патріархату все 
активніше заявляють про своє несприйняття Української Автокефалії, йдучи у вирішенні 
цього питання навіть на протистояння із керівництвом Церкви, прохання до 
Московського Патріархату позбавити УПЦ МП «незалежності в умправлінні». За 
фінансові махінації притягнуто до судової відповідальності пастора Церкви «Посольство 
Боже» Сандея Аделаджу. Проте судовий процес явно затягнувся. Засновниця Великого 
Білого Братства Марія Деві Христос об’явилася в Москві, де вона під ім’ям Вікторії 
Преображенської постає навіть відомим діячем містичного мистецтва.

Такі перші міркування про релігійне життя України 2010 року. Хоч В.Янукович і 
заявив, що всі конфесії для нього рівні і навіть рідні, але цього немає. Він постає 
виразником інтересів лише Московсько-Православної Церкви, перетворюючи цим свою 
особисту віросповідність в мірку державної прихильності лише до цієї спільноти. Йде 
процес формування державної Церкви при одночасному нехтуванні правом вірян інших 
конфесій і релігійних спільнот на свободу свого релігієвибору, своїх релігійних 
віросповідань. Втручання Москви в релігійні процеси України не знаходить відпорності 
з боку української влади.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ

РЕЛІГІЙНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ 
Таблиця змін з даними на 31 грудня відповідного року
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ІСЛАМ
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Примітки:
1. У своїй статистиці за 2004-20010 роки Держком об’єднав споріднені 

релігійні організації в одну рубрику (інші неоязичницькі, інші 
неоорієнталістські і т.п.), що не дає можливості поконфесійно вивчати 
процеси появи і поширення протестантських і нових релігійних течій, 
східних релігій і рідновірських течій, ісламу та іудаїзму. Що вони 
включають в ці різні «інші», дивись статтю Л. Владиченко в нашій РП 
№12 зо 2010 рік.

2. В чисельнику подаються офіційно зареєстровані релігійні організації, в 
знаменнику -  ті організації, які або подали заяви на реєстрацію, або 
офіційно не зареєструвалися, але інформують державні органи про свою 
діяльність. Прочерк в таблиці не означає, що в цей рік громада цієї конфесії 
не функціонувала. Просто ми про них не маємо офіційної інформації.

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

4. Якщо Вас зацікавить пропущена статистика, то дивіться нашу РП за ті 
роки.

Таблицю змін релігійної мережі 
на основі даних держреєстрації 

підготував А.Колодний

АНОНС

1. Авторство видрукуваної в 8-9 числі РП за 2010 рік у рубриці «Релігійний 
атлас України» стаття «Львівщина релігійна» належить к.філос.н, 
доценту С. Боруцькому. Редколегія часопису вибачається перед ним за те, що 
її було вміщено за іншого авторства.

2. Відділення релігієзнавства ІФ НАЛУ влітку цього року матиме свої 20 
років. Керівництво ВР просить зголоситися всіх, хто в той чи інший спосіб 
був причетний до цієї події і подальшої його діяльності. Урочисте засідання 
Вченої Ради ВР з нагоди річниці відбудеться 28 травня в приміщенні 
Інституту філософії (Трьохсвятительська, буд. 4, к 318. Пишіть, дзвоніть, 
приходьте, приносьте свої творчі здобутки для Бібліотеки Відділення.

3. В 323 кімнаті ІФ НАЛУ є ще примірники низки видрукованих колективних 
праць Відділення та його співробітників. Водночас працюють зал релігійної 
періодики і Бібліотека релігієзнавщ (узгодьте можливість користування ними з 
Юлією Недзельською за зел. (0-44) 270-51-73).

4. Інформуємо наших передплатників, що із-за фінансових проблем наш часопис 
тепер є двомісячником. Редакція зверталася до вас з проханням допомогти 
збільшити кількість передплатників. Наше прохання залишилось без підтримки. Тож 
маємо те, що маємо. Часопис буде виходити в кінці кожного парного місяця. 
Видрук часопису саме як двомісячника був обумовлений умовами передплати.
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

ХТО БАЖАЄ ВВІЙТИ В «РУССКИЙ МИР», ЗГОЛОСІТЬСЯ!
ПУТІН ДАВНО ЧЕКАЄ ЗАЯВОК

В Московській Патріархії вже заспокоєнні 
від того, що в Україні вони мають такого 
Президента, який працюватиме на входження 
України в рекламований патріархом Кирилом 
«русский мир». При цьому В.Янукович не 
зауважує навіть на тому, що в тій Церкві, до якої 
він належить, «русский мир» сприймається з 
деякою настороженістю й наавть говориться про 
необхідність збереження за УПЦ МП колись 
наявної на українських теренах київської 
самобутності православ'я. Але давайте глянемо в 
цифрах на той «русский мир», в який Україну (а 
заодно і Білорусь) так настирливо і нахрапно тягне 
патріарх Кирило.

Подаємо ці цифри на початок 2011 року.
Ось вони: чотири мільйони бомжів; близько п'яти 
мільйонів безпритульних дітей: три мільйони 
вуличних і привокзальних повій (ще десь 1,5 мли 
росіянок заробляють в зарубіжжі цією ж  тяжкою 
працею); три мільйони жебраків; шість мільйонів 
психічно хворих росіян; п'ять мільйонів наркоманів; шість мільйонів носіїв Віл-

інфекції вже хворіють на СШД; 750 тисяч нині, у 
мирний час, проти 678 тисяч сиріт повоєння, 
батьки яких загинули в роки війни, а матері 
померли від хвороб і голоду; 37 мільйони 
алкоголіків(споживання спирту на душу 
населення в Росії становить у середньому 14 
літрів на рік); близько трьох мільйонів осіб 
щороку в Росії скоюють злочин (щороку десь 80 
тис. вбивств); понад мільйон ув'язненних; 200 
тис. людей щороку потрапляють в дорожньо- 
транспортні пригоди (близько тридцяти тис. їх 
гинуть); середня тривалість життя в Росії -  64,8 
року; 10 тисяч абортів робиться щодня; 7-ме 
місце у світі за кількістю мільярдерів, це коли 
1,5% населення володіють 50% національного 
багатства; 33, 5 млрд доларів росіяни витрачають 
щороку на хабарі і підкупи; за останні 20 років 
зникло 23 тисячі населених пунктів; скорочення
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виробництва вугілля до 1957 року, виробництва вантажівок -  до 1937 р., комбайнів -  
до 1933 р., тканин -  до 1910 р., взуття -  до 1900 р. та ін. Відомий політолог Збігнев 
Бжезинський передбачає розпад Росії десь після 2012 року із-за наявного зростання 
самосвідомості колонізованих Росією народів. Першим етапом розпаду цієї імперії 
був 1991 рік, коли всі союзні республіки Союзу проголосили свій суверенітет. 
Другим етапом буде боротьба й одержання суверенітету існуючими на теренах 
Російської Федерації автономіями і регіонами, зокрема Сибірським і Далекосхідним.

17 лютого на своєму засіданні у Страсбурзі 
Європарламент проголосував за прийняття резолюції під 
назвою «Про верховенство закону в Росії». В ній констатується, 
що ніякого верховенства закону в цій країні фактично немає.
Мають місце арешти опозиційних активістів, розгін мирних 
демонстрацій, цензура преси, вбивства журналістів і 
правозахисників тощо.

Всі наведені вище цифрові дані взяті з російських джерел 
-  Інституту соціально-економічних досліджень Російської академії наук Дитячого 
фонду Аріханова, Світової організації охорони здоров’я, з доповіді генерального 
прокурора Росії Устинова (Експрес. -  10 -  17 лютого)

А ось як оцінює ситуацію в Росії глава Ради муфтіїв Равіль Гайнутдін: 
«Сьогодні російське село руйнується, села зникають. Провину за це не слід шукати в 
мігрантах -  вони наші раби фактично, приїздять і працюють за нас. Але ми самі 
маємо працювати і створювати блага своїй Вітчизні. За 20 років ми виховали таке 
покоління, яке не любить працювати, любить дивитися порно, пити алкоголь, 
приймати наркоту, тусоватися в клубах -  жодний з них не вийде в поле сіяти, збирати 
врожай» (Радонеж. - №11-2010)

М ОСКОВСЬКА ПРАВОСЛАВНА Ц ЕРКВА —
ОСНОВНИЙ ВИНИЩ УВАЧ УКРАЇНСЬКО Ї ДУХОВНОСТІ

Нагадаємо лише основні віхи цього духовного фашизму:
• 1626 рік -  Синод наказав Київському митрополиту Иосифу Краківському 

зібрати зі всіх храмів України книги старого українського друку, а замість 
них завезти московські видання. Акафіст до св. Варвари, складений цим 
митрополитом, був дозволений до вжитку лише після перекладу його 
московською мовою. 1627 р. -  указом царя М ихайла та патріарха 
М осковського Філарета наказано було книги українського друку зібрати і 
спалити.

• 1662р. -  наказом царя Олексія з подання патріарха М осковського було 
спалено всі примірники надрукованого в Україні «Учительного Євангелія» 
К.Ставровецького. 1677 р. -  вийшов наказ патріарха Іоакима видерти з 
українських книжок аркуші «не сходные с книгами московскими». 1689 р. -
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вийшла заборона Києво-Печерській Лаврі на друкування книг без 
патріаршого дозволу. 1690 р. -  засудження й анафемування Собором 
М осковської Православної Церкви «киевских новых книг» П.М огили, 
К.Ставровецького, С.Полоцького, Л.Барановича, А .Радзивіловського та ін.. 
1693 р -  лист патріарха М осковського до Києво-Печерської Лаври про 
заборону будь-яких книг українською мовою. 1709 р. -ц ар  Петро І наказав 
скоротити кількість студентів Києво-М огилянської Академії з 2000 до 161, 
а кращим викладацьким силам (Інокентій Гізель, Іоаникій Галятовський, 
Лазар Баранович, Дмитро Туптало, Стефан Яворський, Феофан Прокопович 
та ін.) переїхати до Москви.
1720 р. -  оприлюднено наказ Петра І: «В Киево-Печерской и Черниговской 
типографиях вновь книг никаких не печатать..., старые книги справлять 
прежде печати, дабы ... особливого наречия в оных небыло». Цар зобов’язав 
київського губернатора князя Г оліцина всі монастирі «осмотреть и забрать 
древние жалованные грамоты и другие письмена оригинальные, а также 
книги исторические, рукописные и печатные». 1724 р. -  оштрафовано 
архімандрита Києво-Печерської Лаври за те, що там була надрукована 
церковна книга «Триодь» «не совсем с великороссийским сходная». Із-за 
цього Чернігівська друкарня була взагалі перебазована до Москви. 1748 р. -  
наказ Петербурзького Синоду київському митрополиту Самуїлу 
М илославському запровадити в Києво-М огилянській Академії та у всіх 
школах України викладання російською мовою. Лише на Лівобережжі із-за 
цього зникло 866 українських шкіл. 1755,1766, 1775, 1786 рр. -  заборони 
Синоду друкувати книги українською мовою. Зрештою, в Україні 
українською мовою було надруковано лише в 1847р. -  одна книга, в 1848р. 
-  три, у 1850 р. -  одна, 1851 -  дві, 1856 р. -  п ’ять і т.д. і т.п. 1759 р. -  Синод 
видав розпорядження про вилучення із шкіл українських букварів. 1763 р. - 
указом Катерини II було заборонено викладання в Києво-М огилянській 
Академії українською мовою. 1765 р. -  Синод видає указ, згідно якого 
Києво-Печерська Лавра може друкувати лише ті книги, які друкуються в 
московських друкарнях і схвалені ним. 1769 р. - заборона Синоду РПЦ 
друкувати та використовувати українські букварі, а українські книги 
замінити московськими. 1777 р. -  заборона царською владою виконання 
творів М аксима Березовського і наказ про знищення його рукописної 
спадщини. 1780 р. -  спалення книгозбірні Києво-М огилянської Академії, 
яка збиралася понад 150 років (Слово. -№ 7 ).

(Продовж ення в наступному числі часопису)

и* и* и*
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СВЯТИШ ІЗРАЇЛЮ СТАЛИ ДОСТУПНИМИ

Стало відомо про ліквідацію візового режиму Ізраїлю для українців. Відтепер не 
треба вистоювати в чергах в Києві біля посольства цієї країни на бульварі Лесі Українки
- купляй квиток, заздалегідь потурбуйся про місце проживання там і в дорогу.

Проте в пресі з’явилися поради щодо різних аспектів самостійної подорожі до 
Ізраїлю, низка консультацій. Хоч візи й відмінили, але прикордонники можуть у вас 
попросити якийсь один із тих документів, який раніше носили в посольство, а при його 

відсутності навіть повернути вас назад. При собі слід мати 
ксерокопію авіаквитків на зворотній рейс, медичну страховку, 
довідку із банка про наявність у вас коштів на рахунку, 
засвідчення бронювання житла в якомусь із міст Ізраїлю, довідку 
про те, що ви їдете лікуватися (якщо це є метою вашої поїздки) та 

ін. Якщо вас запросили в гості, то краще всього надати видрукувані особисті
дані про того, хто вас запросив. Депортованим з Ізраїлю особам в’їзд в країну 

заборонений протягом 10 років. Бронювання готельних місць обов’язкове, навіть якщо 
ви плануєте їздити там на авто, взятому на прокат. Бронювання не обов’язкове, якщо ви 
маєте офіційно засвідчене запрошення від когось з Ізраїлю, із зазначенням їх телефонів, 
щоб по них могли передзвонити туди в разі потреби прикордонники. Через інтернет 
можна бронювати не лише місце проживання, а й одержання авто на прокат. При 
розмовах з «бетахонами» (співробітниками спецслужб), які запитають про мету вашої 
поїздки, треба вести себе спокійно, ввічливо, без якихось усмішок. Якщо у вас виявлять в 
паспорті наявну в минулому відмову в поїздці до Ізраїлю, то вас в країну не пустять: 
треба очікувати 10 років. Відтак ці питання слід заздалегідь узгодити в ізраїльському 
посольстві. Дітей можна з собою везти, якщо вони записані у паспорт батьків. 
Самостійно вони їдуть в країну у віці понад 16-18 років. Термін Вашого паспорта має 
закінчуватися не менше як за 6 місяців до вашого від’їзду з Ізраїлю. Якщо ви раніше 
побували в недружніх щодо Ізраїлю країнах -  Сирія, Ліван, Лівія, Іран та ін.), то це не є 
перешкодою для Вашої поїздки в Ізраїль. Прикордонний контроль Ізраїлю у ваших 
паспортах безоплатно проставляє штампи. Для тих, хто їде до Ізраїлю працювати чи 
навчатися, потрібно оформити спеціальну візу. Водночас в посольстві кажуть, що з 
Ізраїлю безперешкодно можна поїхати в сусідні з ним країни, зокрема в Єгипет, і 
повернутися назад.

Що стосується квитків, то авіарейси прямі з Києва до аеропорту «Бен-Гуріон» 
виконують три авіакомпанії. Квиток з Києва прямий дешевше (400-450 $), ніж з 
пересадками. Вартість перельоту в різних фірм різна: Аеросвіт -  483 $. Щодня; ЕльАль -  
312 $. В пон.-чет. і нед.; Малев через Будапешт -  360 $. Щодня; МАУ -  384 $. Час льоту
-  З години. З аеропорту до бажаного міста треба буде вам добиратися поїздом, на таксі 
чи ж автобусом. Це вже додаткові витрати. Плата за посадку в таксі коштує 9 шекелів, 
поїздка в середньому забере десь 20 шекелів. Перевозка чемодана -  3 шекелі. Пічний 
тариф, як і суботній чи святковий, на 25% дорожчий. Він діє з 21.00 до 5.30. Від 
аеропорту до міста за таксі заплатите 120 шекелів, а за електричку 20. Проїзд по країні 
забере від 150 навіть до 500 $. Але в містах радять ходити пішки. Проблемою є 
поселення. Вам пропонують за різні ціни готелі, хостелі, ціммери і квартири, але ціни тут 
різні, а умови проживання часто далекі від очікуваних чи бажаних. Оплата житла забере 
від 150 до 300 $. їжа -  ще десь 210-280 $. Різні вхідні квитки, придбання сувенірів та ін. -
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50-200 $. Ті, хто побував в Ізраїлі, говорять що витрати на проїзд і перебування в країні 
становлять по мінімуму 900-1100 $., а по максимуму -1600-1900 $.

Деякі дрібніші поради. їхати до Ізраїлю можна на 90 днів протягом півроку. 
Купуючи щось в Ізраїлі, не дивіться на виставлену ціну, бо ж з вас візьмуть дорожче. Не 
бажаєте платити при цьому заявлену ціну -  розверніться і йдіть. Магазини працюють від 
неділі до четверга з 9.00 до 19.00, а в п’ятницю -  до 14.00. В суботу не працюють. На 
базарах треба торгуватися: так можна збити ціну удвоє. Не беріть ніякі нав’язувані вам 
«подарунки» (напр., гілочку оливи) при вході до храмів, бо тут же заставлять вас за них 
заплатити. Ліки без рецепта в аптеці не накупиш: то ж треба запастися з дому. 
Співвідношення шекеля і гривні -  один до двох. Точок валютного обміну надто багато (в 
аеропорту -  не вигідна). Популярні ізраїльські закуски -  фалафель, шаверма чи гумус - 
продаються на кожному кроці -  порція за 20 шекелів. Краще застрахуватися дома, бо в 
Ізраїлі буде значно дорожче. Якихось туристичних інформативок про місто, святині, карт 
й інше в готелях немає, відсутні туристичні інформцентри, а відтак заздалегідь варто 
вирішити питання гіда. Вартість 
проїзду в метро один долар.
Проїзд в автобусі -  6 шекелів, але 
краще купити денний квиток -  
хофші йомі -  за 12 шекелів.
Найхолодніше в Ізраїлі в грудні- 
лютому, найжаркіше -  в липні- 
серпні. В інші місяці погода 
прямо ідеальна, хоч буває що й 
задощить. Платний пляж -  20 
шекелів. Квиток в музеї -  до 30 
шекелів. Воду при собі мати 
обов’язково. Водій таксі бере 
плату по лічильнику без чайових.
В суботу Ізраїль завмирає -  не працює транспорт, магазини, установи, музеї, навіть 
банкомати Прокат авто -  десь 40-50 $ (150 шекелів) на добу, бензин коштує до 2 $ (7 
шекелів) за літр. Ще одне. Треба знати,що якщо у вашому паспорті буде штамп, що ви 
побували в Ізраїлі, то в Іран чи Сирію вас вже не впустять

Насамперед вже дома треба визначитися в тому, які міста ви бажаєте відвідати і 
які святині побачити й вклонитися їм. Знаючи, що Єрусалим є однією з колисок трьох 
релігій авраамістичної традиції -  іудаїзму, християнства та ісламу, тут найбільше 
знайдете саме їх святинь. Але нині на всьому Хресному шляху Ісуса ви побачите тільки 
східний базар. До Стіни Плачу краще йти в п’ятницю. На відміну від суботи в цей день 
тут можна фотографувати. Що б ви могли побачити в Ізраїлі, про те дізнайтеся на сайті 
www.segodnua.ua; проблеми проживання вирішуйте сайтами hostels. Com; booking. 
Com; Jerusalem-hostel. Com; arendaisrael.ru чи kakdoma.co.il, питання транспортного 
характеру - Israel. Railways (А.Колодний).

http://www.segodnua.ua
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КАРДИНАЛ ЛЮБОМИР ГУ ЗАР
ЗАЛИШИВ КЕРІВНИЦТВО ЦЕРКВОЮ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ

Більше десяти років пройшло з того часу, коли 
ще не так відомий єпископ Любомир очолив 
Українську Греко-Католицьку Церкву. Він тоді 
запевнив вірян Церкви, що керуватиме нею до своїх 
семидесяти п ’яти. А  тут дивись вже й 77-й наступив.
На його прохання схвалити добровільне зречення 
пожиттєвої посади Ватикан дещо зволікав. Проте 
втрата зору й загальне погіршення стану здоров’я 
позначалися на ефективності й особистій 
включеності Любомира Гузара як Предстоятеля 
УГКЦ в її діяльність. Як би тобі не розповідали про 
щось, але й бачити його хочеться, як би і що тобі не 
читали, хочеться самому пошукати для себе чтиво.
Можна називати й інші перешкоди в діяльності, які 
відчував владика. То ж його рішення, як він каже, 
передати оголення Уряду Церкви комусь іншому 
зрозуміле і повністю виправдане.

Гузар відійшов від вищої посади в Церкві, 
розбудувати її зсередини. «Собор єпископів не розділений на кілька угрупувань, які 
під час виборів нового глави поборюватимуть одне одного. Це не будуть вибори 
генсека за візантійською традицією, яку ми спостерігали піч час голосування за 
патріарха Російської православної церкви» (Україна молода. -  11 лютого).

Як слушно зазначає Д.Степовик, «найбільшим першим підсумком каденції 
Любомира Гузара є налагодження добрих відносин з іншими церквами. Із 
патріархом Філаретом вони зустрічаються як друзі. Майнові питання відійшли в 
минуле. Другий підсумок - це перенесення митрополичої резиденції зі Львова до 
Києва. Будується Патріарший собор, навчальні заклади і все без урядової підтримки, 
як це має місце в УПЦ МП. Третій підсумок - це зростання Українського 
католицького університету. Без нього церква не стала б інтелектуальною». 
Релігієзнавець А.Юраш до здобутків Гузара відніс духовне піднесення в Церкві і 
втілення такої кількості проектів, якій позаздрив би не один здоровий церковний чи 
політичний діяч. За владики Гузара УГКЦ отримала великі шанси стати кращою 
якісно. Насамперед створені освітні заклади високого рівня, розвинута широка 
мережа каритативної допомоги».

Що не вдалося здобути для Церкви Любомиру Гузару, то це добитися для 
Церкви Патріаршого Статусу. Але в цьому не його вина, а Риму. Ще якщо 
попередній Папа щось обіцяв і говорив, що це в нього на умі і що він чекає зручний 
час на оприлюднення такого рішення, то нинішній Папа - великий латинник. Він це 
питання навіть не порушує, бо ж має давні дружні відносини з нинішнім російським 
патріархом Кирилом і не бажає псувати йому нерви визнання за УГКЦ Патріаршого 
статусу. Втручання Польської католицької Церкви не дало можливості довести до 
завершення справу беатифікації Андрея Шептицького. Не вдалося владиці 
довершити справу об’єднання в одну Церкву всіх українських греко-католиків
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України і зарубіжжя. Зокрема закарпатські греко-католики так і залишилися в 
прямому підпорядкуванні Риму. Але, як бачимо, в цьому вина не стільки Любомира 
Гузара, скільки зверхність Ватикану у вирішенні українських церковних справ, його 
постійні оглядки на Москву і підслуговування колонізатору українського народу. 
Визнаємо, що в руслі такої ватиканської політики щодо УГКЦ активно працював і 
недавній нунцій Апостольської столиці в Україні архієпископ Іван Юркович. Певно 
не даремно його переводять на таку ж посаду в лютому цього року до Москви. 
Знаючи, що в Україні є велика група дослідників, які досліджують україно- 
ватиканські відносини в їх історії і сьогоденні, без дипломатії говорять про те, чого 
це Апостол українців Тарас Шевченко так негативно писав, що «Апостольськім 
престолі ненець годований сидить», вказували послу Ватикану прямо на його 
підлабузництво до Московської Церкви і водночас зневагу до власне українських 
Церков, він не запросив навіть на ту конференцію з цієї проблеми, яка нещодавно 
проводилася в Римі і на якій Україну представляли люди далекі від науки. Дійсно 
українські Церкви як більмо на оці для Ватикану, в налагоджуванні його відносин із 
Московським Патріархатом. Владика Іван Юркович тепер зможе прозвітувати 
патріарху Кирилу, якими кроками протидії він користувався і власне досяг того, на 
що сподівалася Москва. Можливо навіть і усунення Гузара, бо ж її витівка із 
«догналівським розколом» загальмувалася, а постійно зростаюче зближення УГКЦ з 
українським національно-демократичним рухом, а заодно і з саме українськими 
церквами, орієнтація на повернення до Церкви Володимировош хрещення 
Апостольську столицю почало дратувати.

У невирішенні питань Патріархату позначився і податливий характер влидики 
Гузара. Він не зміг прямо сказати Папі так, як сказав свого часу митрополит Иосиф 
Сліпий: «Ми не для того стали католиками, щоб перестати бути українщми».

Але чи до часу відхід Любомира Гузара від керівництва УГКЦ? Ось тут і 
з’являється ряд заперечень. Відомо, що в греко-католицизмі з’явилася секта 
довганівців, яка обливає брудом владику, вимагає його покаяння і зречення, творить 
паралельні УГКЦ структури якоїсь «правовірної церкви». Відставка Любомира 
Гузара, зрозуміло, буде сприйнята довганівцями як їх перемога. Але при цьому вони 
скоріше одержуть для себе поразку, бо ж владика Любомир у своїй діяльності якось 
опредмечував своє ім’я. Він сподівався у відносинах із підгірськими на розум, а 
відтак навіть не виявляв рішучість в перетворенні в життя соборових рішень щодо 
них. Будемо вірити, що його наступник виявить більшу настирливість і доб’ється від 
влади виселення з України чужоземців-сектантів і прямого засудження (а не 
словесних викрутасів) секти Ватиканською курією. Відомо, що владика Гузар 
залюблений у Київську християнську традицію, Володимирову християнську 
спадщину. Все частіше звучать його заяви про можливість поєднання Церков 
України витокового їх коріння. Можливо, що у Ватикані такі наміри владики комусь 
не до вподоби. Не до вподоби й негатив з боку УГКЦ щодо Церкви Московського 
Патріархату, глава якої в добрих відносинах з Апостольською столицею. УГКЦ 
постає тим чинником, який стоїть на заваді зближенню Москви й Ватикану. Як 
заявляє директор Інституту церковно-державних відносин С.Найдьонов, «Рим 
раніше в особі кардинала Каспера зрадив греко-католиків України в тому сенсі, що 
почав домовлятися з Москвою поза межами тих договорів, які існували з УГКЦ. Бо 
Москва вимагає взагалі ліквідувати УГКЦ, що й було озвучено одним із
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представників УПЦ МП одеським митрополитом Агафангелом. Пізніше навіть 
почалися певні юридичні процеси через М ін’юст, Верховну Раду, аби втілити це в 
життя на юридичній основі» (Експрес. - №15). В одній із своїх публікацій 
інформатор УПЦ МП Василь Анісімов заявив, що УГКЦ, як і УПЦ КП, є 
формуваннями з політичним підтекстом 90-х років м.ст., що вони прибрали собі 
храми Церкви Московського Патріархату, які на основі прийнятих Верховною 
Радою законів треба у них забрати.

Згідно з канонічним правом до обрання нового Глави УГКЦ Адміністратором 
Церкви буде архієпископ Львівський Ігор (Возьняк). При цьому за Любомиром 
Гузаром зберігаються всі його титули та почесті, належні його санові. В пресі можна 
читати різні прогнози щодо того, хто соборово може бути обраний на очільника 
Церкви. Називають секретаря Синоду єпископів, куріального єпископа Богдана 
Дзюраха, владик Ігоря Возьняка і Гліба Лончину (з Великобританії). Зрозуміло, що 
для Церкви більш ефективним мав би бути владика, який жив і діяв в Україні, добре 
не тільки знає українські реалії, а й з користю для діяльності Церкви орієнтується в 
них. Цей владика мав би бути належно богословсько освіченим і водночас діяльно 
активним. Зрозуміло, що на фоні духовного і морального авторитету Любомира 
Гузара новому Предстоятелю Церкви прийдеться не легко ввійти в свої керівні 
функції. До того ж, спрацьовуватиме попервах ще й психологічний ефект: вчора я 
був рівним всім владикам Церкви, а тепер постаю дещо функціонально вивершеним, 
залишаючись фактично тим же. Владика Гузар дипломатично не говорить про свого 
наступника і зауважує, що вибір має бути соборів, а не особистністний. «Одним із 
критеріїв для вибору мого наступника є його молодший вік. Мої однолітки - це 
пенсіонери. Передавати уряд комусь із моїх однолітків було б несерйозно. 
Структура нашої Церкви є синодальною. Тому не йдеться про якусь особу, 
обдаровану надзвичайними талантами. Треба шукати провідника цієї спільноти, хто 
найкраще зможе скріпити, підтримати, попровадити і продовжити ті надбання, які 
зроблено дотепер». І далі: «Я відходжу. Далі не обійматиму жодних посад. Бо який 
сенс? Я  ж пенсійного віку. Робитиму лише те, що ще можна робити. Буду молитися 
за церкву, переосмислювати минуле, слідкувати за тим, щоб нічого з минулого 
нашої церкви не затратилося. ... Багато пишуть спогади, я поки що не маю 
особливих амбіцій це робити»

Оцінюючи можливу ситуацію, за якої прийдеться діяти новому главі УГКЦ, 
заст. глави парламентського комітету з питань культури і духовності Ярослав 
Кендзьор зауважив: «Хто б не очолив УГКЦ, взаємини з владою будуть непрості. 
Адже нинішнє керівництво України тісно пов’язане з Московським патріархатом, 
він став уже «державною релігією» для команди Януковича-Азарова. Тому новому 
Главі УГКЦ доведеться боротися із натиском недругів. Яку він тактику при цьому 
обере -  відкритого протистояння чи виваженого захисту своїх інтересів, побачимо» 
(Там само).

Пресовий матеріал упорядкував А. Колодний
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ДО КЛ АД М И ТРОПО ЛИ ТА ВЛАДИМ И РА: 
В ТЕКСТЕ И  М ЕЖ ДУ СТРОК

На интереснейшие мысли должен натолкнуть 
каждого читателя доклад митрополита Владимира 
(Сабодана), Предстоятеля УПЦ (МП), на прошедшем в 
Москве 2-4 февраля Архиерейском Соборе. В нескольких 
страницах казалось бы официального текста 
понимающему читателю откроется такая масса 
интересных фактов и суждений, что для полноценного их 
комментирования пришлось бы писать текст, в несколько 
раз больший доклада. Поэтому, чтобы не утомлять 
читателя, остановлюсь на самом, на мой взгляд, важном.

1. С первых же слов доклада митрополит Владимир 
говорит о вещах, для нынешнего Московского Патриарха 
не совсем приятных -  об особом статусе УПЦ внутри РПЦ. 
Владыка напоминает о 20-летии подписания Томоса о 
самоуправлении, но главное -  подает это событие не как 

уступку внешним политическим обстоятельствам жизни распадающегося СССР, 
охваченного в начале 1990-х «парадом суверенитетов», а как «новый исторический этап 
в жизни Православной Церкви в Украине, который восстановил исконную традицию 
канонического бытия Церкви Киевской Руси» (здесь и далее выделено авт.).

Не секрет, что прокремлевская партия «блистательных одесситов» во главе с 
украинофобом митрополитом Одесским Агафангелом уже несколько раз пыталась 
протолкнуть идею о необходимости отказа УПЦ (МП) от прав независимости в 
управлении. Томос 1990 г. и связанные с ним особенности управления УПЦ 
«блистательные» объявили «происками бывшего митрополита Филарета», от которых 
якобы необходимо отказаться -  во имя укрепления единства Московского Патриархата.

Не секрет также, что эти идеи происходят не из голов «блистательных», а от их 
высокопоставленных кураторов, которые считают, что права самоуправления УПЦ были 
дарованы временно -  для усмирения сепаратистских тенденций. А  так как теперь 
главным направлением церковной жизни Московского Патриархата стала его 
централизация вокруг Патриарха Кирилла, то ныне широкие права УПЦ якобы теряют 
свою актуальность.

Еще осенью прошлого года в своем докладе по поводу 20-летия Томоса о 
самоуправлении митрополит Владимир настойчиво проводил мысль о том, что особый 
статус Киевской Митрополии -  историческая аксиома, а не временная мера на несколько 
лет. Владыка напомнил о том, что на протяжении семи веков Киевская Митрополия в 
составе Константинопольского Патриархата обладала правами широкой автономии, 
которые со временем превратились в фактическую автокефалию.

(Кстати, одним из условий передачи Митрополии от Константинополя Москве в 
1685-86 гг. было полное сохранение за ней всех прав независимости. Эго условие 
практически сразу же было нарушено, а потому и с формальной точки зрения акт 
передачи, позднее осужденный Собором Вселенского Патриархата, не должен считаться 
осуществленным.)
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Так что не даром митрополит Владимир делает акцент на том, что Томос 1990 г. 
не дал Киевской Митрополии что-то новое и временное, а «восстановил исконную 
традицию канонического бытия Церкви Киевской Руси».

И эту традицию значительная часть епископата УПЦ (МП) готова защищать от 
плохо скрываемых посягательств Московского Патриарха, зачастившего в Украину с 
визитами как лично, так и через доверенного митрополита Илариона (Алфеева). Ведь 
неспроста Патриарх то проводит переговоры с Президентом нашей страны без 
присутствия Киевского митрополита, то обсуждает идею присвоения себе титула 
«Киевского» (и, соответственно, лишения этого титула того, кто его сейчас носит), 
то говорит об украинском гражданстве, то думает о собственной постоянной 
резиденции, то рекомендует все архиерейские хиротонии в УПЦ согласовывать с ним.

Во время визитов Патриарха Кирилла в Украину и он сам, и его окружение ведут 
себя здесь как хозяева, что вряд ли по душе украинскому высшему духовенству, 
привыкшему к самоуправлению и условиям не российской автократии, а украинской 
демократии. На дней десять такой стиль поведения еще готовы терпеть -  но не более 
того. Так что в ответ на уединенную поездку Патриарха Кирилла к В. Януковичу 
митрополит Владимир также оставил его во время визита в Днепропетровск одного, чем 
дал понять, что таким стилем «патриаршего протокола» он вряд ли доволен.

2. Митрополит внимательно останавливается на вопросе подтверждения Уставом 
и Соборами РПЦ прав УПЦ (МП) на самоуправление. Вывод из этой части доклада 
таков -  права утверждены и не подлежат изменению. Пока что это так -  но всем 
прекрасно известно, что в РПЦ могут в любой момент отменить даже утвержденные 
Поместным Собором нормы Устава. Так что права самоуправления УПЦ настолько 
тверды, насколько твердо их будут отстаивать. Очевидно поэтому Предстоятель УПЦ и 
напомнил об утверждении -  намекая, что любой пересмотр неуместен и вызовет 
протест.

3. Статистическая часть доклада может показаться просто цифрами. Если не 
сравнивать их со статистикой по РПЦ в целом. А  если сравнить -  станет ясно, какую 
существенную часть от РПЦ составляет УПЦ. Особенно если сравнивать УПЦ (МП) 
только со структурой РПЦ в самой Российской Федерации, без зарубежных приходов. 
По разным параметрам получится от одной трети и более всей структуры.

4. Описание визитов Патриарха Кирилла в Украину напоминают «справки» из 
журналов Синода РПЦ. Где был и что делал Предстоятель РПЦ -  и так все хорошо 
помнят.

В этой части интересно другое.
Думаю никто еще не забыл, что основную часть двух летних визитов 

Московского Патриарха (2009 и 2010 годов) составляла проповедь «русского мира». О 
своей любимой теме Патриарх говорил чуть ли не во всех проповедях, на всех встречах и 
выступлениях. Упоминание «русского мира», «Святой Руси» и производных понятий 
стало чем-то, похожим на обязательное в прошлом цитирование трудов Ленина и 
высказываний здравствующего генсека Компартии в речах советских бюрократов.

Именно этим, в первую очередь, и запомнились визиты Патриарха «Третьего 
Рима». Своими речами он бойко и старательно разрушал с великим трудом 
воздвигнутый в предыдущие полтора десятилетия миф, что Украинская Православная 
Церковь -  исключительно украинская, а не московская. За что Киевский Патриархат ему 
должен быть весьма благодарен.
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Так вот -  митрополит Владимир в своем докладе ни разу не произнес ставших 
ритуальными фраз о «русском мире» и «единстве Святой Руси». Важнейшей духовной 
ценностью Патриарших визитов в Украину владыка назвал молитвенное и 
евхаристическое общение.

Вполне красноречиво!
5. Особое внимание хотелось бы обратить на раздел «Церковные расколы в 

Украине». В паре абзацев сказано так много, что можно было бы написать отдельную 
статью.

Например, когда читаешь предложение «Сохранено единство Русской 
Православной Церкви в годы политической нестабильности», то, в связи с 
предыдущими словами доклада, так и хочется добавить, что оно сохранено ценой 
раскола в Украинской Церкви.

Слова «Увы, нам пока не удалось достичь сколько-нибудь заметных успехов 
в деле уврачевания церковных разделений, возникших в бурные 90-е годы XX 
столетия» -  вообще потрясающе правдивы. Они -  своеобразный приговор всей 
предыдущей политике Московского Патриархата в отношении тех, кого там называют 
«раскольниками». Они -  недвусмысленный намек на то, что если и в будущем идти тем 
же путем, клеймя «раскольников» анафемами, ожидая их самораспада или их 
«обращения» через содействие мирской власти -  результат будет тот же. То есть -  
никакой. Они -  также и укор Патриарху Кириллу, старательно разрушившему 
начавшийся в октябре 2009 г. официальный диалог между Киевским Патриархатом и 
УПЦ (МП).

Дале митрополит Владимир говорит о том, что т.н. раскольники -  не такие уж и 
маленькие группы, как о них принято думать и говорить в Москве. Ведь к УПЦ КП и 
УАПЦ, по словам владыки, относятся около 5 тыс. приходов и миллионы верующих. Не 
всякая Поместная Церковь может похвалиться такими цифрами.

Говоря о «наметившейся тенденции к возврату в лоно Украинской Православной 
Церкви отдельных приходов и служителей», митрополит дипломатично умалчивает о 
том, что речь идет о единичных случаях -  меньше десятка за год по всей Украине. И не 
говорит о том, что приблизительно столько же ушло и в Киевский Патриархат из УПЦ 
(МП). Так что никакой тенденции -  несмотря на все старания и помощь властей, на 
самом деле нет. И не будет.

И это понимает сам Предстоятель УПЦ (МП), отмечая, что единичные переходы 
«не могут решить проблему расколов в целом». То есть, владыка дает ясно понять, что 
нанизываемый из Москвы план «перетягивания» приходов Киевского 
Патриархата в Московский он считает, по меньшей мере, бесперспективным.

6. Говоря о деятельности возглавляемой им комиссии Межсоборного присутствия 
по противодействию расколам, митрополит Владимир дипломатично дает понять, что 
сама комиссия фактически расколота на два лагеря -  на тех, кто за преодоление 
разделений путем диалога, как это было в случае с РПЦЗ, и «блистательных одесситов», 
которые упорно желают ждать вползания «раскольников» на коленях в пресловутое 
«лоно...».

Так же дипломатично митрополит говорит и о фиаско, которое потерпел 
подготовленный «блистательными» проект документа комиссии. Эта слабенькая 
противораскольная проповедь, выдаваемая авторами за богословский документ, не
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прошла горнило публичного рассмотрения и поэтому пленумом присутствия была 
отправлена фактически в утилизацию.

Владыка Владимир сожалеет о том, что из-за упорства «блистательных» и их 
московских кураторов, несколько месяцев работы были потрачены фактически впустую: 
«Сегодня рано говорить о каких-то практических результатах наших трудов. А  ведь 
Церковь ждет от нас не просто глубокого изучения проблемы, а конкретных 
предложений и действий для достижения результата -  восстановления единства 
украинского (!) Православия». Кстати -  последнее словосочетание звучит весьма 
смело, и, кажется, даже крамольно в цитадели «русского мира».

Выводы.
В целом доклад производит хорошее впечатление, особенно на подготовленного 

читателя. Мне почему-то кажется, что главным адресатом доклада был Патриарх 
Кирилл, который, будучи человеком умным, должен был понять то, что вписано между 
его строк. Своим докладом митрополит Владимир показал всем, что он -  не марионетка 
в руках Московского первосвятителя, а Предстоятель большой Церкви, имеющий свое, 
отличное от московского, видение ее будущего. О в нескольких предложениях показал, 
что проблему церковного разделения в Украине не решить московскими методами -  
бурей и натиском.

Для того, чтобы произнести именно такой доклад, митрополиту Владимиру, как 
кажется, нужно было иметь за собой поддержку значительной части украинского 
епископата, без которой он бы не пошел на такие достаточно откровенные заявления. А 
это вселяет надежду на то, что УПЦ (МП) видит церковную ситуацию более здраво и 
объективно, чем «блистательные одесситы» или Московская патриархия. И понимает, 
что преодоление украинского церковного разделения возможно только на том пути, 
который был начат в октябре 2009 г. -  на пути диалога, взаимного сближения и единения 
вокруг Киевского Престола.

P.S. В своем Определении (и. 8) Архиерейский Собор РПЦ показал, что 
церковная Москва вряд ли услышала и поняла церковный Киев. Ведь митрополит 
Владимир красноречиво не упомянул принятое 26 июля 2010 г. Обращение Священного 
Синода РПЦ «к отделившимся» - бесплодную попытку добиться сдвига в процессе 
церковного объединения путем старательного повторения тысячу раз повторенного 
ранее. А  вот Собор поставил это обращение во главу угла.

А  также не двузначно похвалил нынешнюю «гармонизацию церковно
государственных отношений» в Украине - мол, так держать. Уверен, что через несколько 
лет обо всем этом можно будет снова сказать словами митрополита Владимира - увы, 
нам пока не удалось достичь сколько-нибудь заметных успехов в деле уврачевания 
церковных разделений...

Епископ ЕВСТРА ТИЙ

УПЦ Київського Патріархату 
Офіційний сайт Церкваінфо 

Мф://мг>т.сегксалпфо/ик/риЬІісаїіот/агїісІех/1259-doUad-mv.html
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СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

доповідь Блаженнішого митрополита Київський і всієї України Володимира 
на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 4 лютого 2011 року

Минулого року виповнилося двадцять років 
підписання Святішим Патріархом Олексієм II 
Благословенної грамоти (Томосу) про дарування 
Українській Православній Церкві самостійності і 
незалежності в її управлінні. Ця подія відкрила новий 
історичний етап у житті Православної Церкви в 
Україні, який відновив споконвічну традицію 
канонічного буття Церкви Київської Русі.

27 жовтня 1990 року Архієрейський Собор 
Руської Православної Церкви ухвалив Визначення про 
Українську Православну Церкву, яким нашій Церкві 
було даровано самостійність в управлінні. У той же 
день Святіший Патріарх Московський і всієї Русі 
Олексій II підписав Грамоту, якою благословлялося 
«бути віднині Православній Українській Церкві 
незалежною і самостійною у своєму управлінні».

У 2000 році Ювілейний Архієрейський Собор 
ухвалив новий Статут Руської Православної Церкви, у якому відображено 
особливий статус Православної Церкви в Україні. Пункт 18 восьмий глави 
Статуту гласить: «Українська Православна Церква є самоврядною з правами 
широкої автономії. У своєму житті і діяльності вона керується Томосом 
Патріарха Московського і всієї Русі 1990 року та Статутом Української 
Православної Церкви, який затверджується її Предстоятелем та схвалюється 
Патріархом Московським і всієї Русі». Помісний Собор Руської Православної 
Церкви 2009 року, який обрав Предстоятелем Руської Православної Церкви 
Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила, затвердив ухвалені 
рішення всіх Архієрейських Соборів, що проходили в період з 1990 по 2008 рік. 
Таким чином, всі визначення, що стосуються Української Православної Церкви, 
отримали загальноцерковну рецепцію.

Сьогодні Українська Православна Церква здійснює свою Богом заповідану 
місію згідно із Словом Божим, керуючись нормами чинного церковного 
законодавства.

Статистика
У даний час Українська Православна Церква складається з 45 єпархій. 

Єпископат нашої Церкви налічує 70 архієреїв (45 правлячих, 19 вікарних, 6 на 
спочинку —  13 митрополитів, 25 архієпископів та 32 єпископа).

Українська Православна Церква сьогодні —  це понад 11 тисяч парафій, на 
яких несуть пастирське служіння понад 10 тисяч священнослужителів. В 
Українській Православній Церкві 205 монастирів (з них 107 чоловічих і 98 
жіночих). Загальна чисельність насельників монастирів складає понад 5000 осіб.
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На території України сьогодні діє одна духовна академія (у Києві), одна 
богословська академія (в Ужгороді), 7 духовних семінарій і 13 духовних училищ. 
Видається 66 церковних газет і 24 журнали. Діють 230 церковних інтернет- 
видань, регулярно виходять в ефір 22 православні телепрограми.

Патріарш і візити до України
За два роки, що минули з моменту проведення Архієрейського і Помісного 

Соборів Руської Православної Церкви 2009 року, у житті Української 
Православної Церкви відбулося чимало знаменних подій. Насамперед, цей період 
був відзначений візитами в Україну Святішого Патріарха Московського і всієї 
Русі Кирила. За два роки свого Первосвятительського служіння Його Святість 
відвідав Україну чотири рази.

Влітку 2009 року протягом десяти днів свого перебування в Україні 
Святіший Владика відвідав Київ, а також Донецьку, Горлівську, Кримську, 
Рівненську, Луцьку, Володимир-Волинську та Тернопільську єпархії Української 
Православної Церкви. Його Святість звершив Божественні літургії в усіх трьох 
Лаврах, розташованих на території України: Києво-Печерській, Святогірській і 
Почаївській. Трансляції богослужінь, виступи Святішого Патріарха Кирила в 
прямому телевізійному ефірі, його зустрічі з громадськими, політичними й 
культурними діячами стали однією з найяскравіших подій у житті України в 2009 
році.

У 2010 році Його Святість тричі відвідав нашу Церкву. Вже традиційно 
відвідуючи Україну до Дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, 
Святіший Патріарх Кирил побував у Києві, а також в Одеській та 
Дніпропетровській єпархіях. Крім здійснення богослужінь візит був відзначений 
зустрічами з інтелігенцією, працівниками одного з найбільших промислових 
підприємств України, студентами та молоддю. Багато тисяч віруючих людей 
мали можливість молитися разом зі Святішим Патріархом і почути його 
Первосвятительське слово. Саме в цьому молитовному і Євхаристичному 
спілкуванні полягає найважливіша духовна цінність Патріарших візитів до 
України.

Особисто для мене великою радістю і глибокою розрадою стала 
присутність Його Святості, Святішого Патріарха Кирила, а також представників 
усіх Помісних Православних Церков, численних архіпастирів і пастирів з 
України, Росії, Білорусі, Молдови та інших держав на урочистостях з нагоди 
нашого ювілею —  75-річчя. Спільна молитва біля престолу Божого стала для 
мене важливою духовною підмогою в несенні митрополичого служіння на 
стародавній кафедрі Києва —  матері міст Руських. Користуючись нагодою, хочу 
висловити щиру сердечну подяку не тільки тим, хто особисто прибув до Києва на 
урочистості в листопаді 2010 року, але й тим, хто направив нам свої привітання, 
повні теплих слів істинної християнської любові.

Церква й У країнська держава
Найважливішою політичною подією в житті України в 2010 році стали 

вибори Президента України. Новим главою Української держави було обрано 
Віктора Федоровича Януковича. Перед інавгурацією він відвідав Києво-
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Печерську Лавру, де було відправлено подячний молебень, який очолив 
Святіший Патріарх.

Протягом 2010 року Українська Православна Церква вибудовувала 
конструктивні стосунки з нинішньою владою. Керівництво країни бере участь у 
богослужіннях у дні великих церковних і державних свят.

На рівні державних міністерств і відомств та Синодальних відділів 
Української Православної Церкви відбулися робочі зустрічі з метою розвитку 
співпраці між державою і Церквою у справі служіння народові та реалізації 
просвітницьких, освітніх, благодійних та соціальних проектів.

Кілька разів ми зверталися до представників державної влади з проханням 
врахувати позицію православних віруючих у різних проблемних питаннях, таких 
як прийняття нового Податкового кодексу України, запровадження в Україні 
ювенальної юстиції, а також з питання легалізації в Україні грального бізнесу. 
Держава шанобливо ставиться до нашої позиції і обіцяє враховувати її при 
прийнятті рішень щодо зазначених питань.

Все це свідчить про те, що церковно-державні відносини в Україні 
розвиваються і Українська Православна Церква має можливість вести і 
відповідно веде конструктивний діалог із державою.

Ц ерковне життя, соціальна та благодійна діяльність
Головною подією в 2010 році став фактичний початок будівництва в Києві 

кафедрального собору на честь Воскресіння Христового та Духовно- 
просвітницького центру Української Православної Церкви. Сподіваємося, що з 
допомогою Божою нам вдасться завершити будівництво до 2015 року і Церква, 
нарешті, отримає таку необхідну інфраструктуру для реалізації свого спасенного 
служіння в сучасному суспільстві. Просимо ваших молитов про успіх цієї 
важливої для нашої Церкви справи.

Сьогодні наша Церква реалізує безліч просвітницьких, благодійних та 
соціально значущих проектів. Досить сказати, що нині в Українській 
Православній Церкві діє 22 Синодальних установи (це комісії, відділи, комітети й 
місії), які займаються розвитком та координацією церковного служіння в різних 
напрямках.

Одним з найпомітніших нових соціальних проектів минулого року став 
благодійний ярмарок із просвітницькою програмою «Від Миколая до Різдва», 
який проходив майже місяць на центральній площі столиці —  Майдані 
Незалежності.

Українська Православна Церква, під водійством Духа Святого, повноцінно 
здійснює свою місію в українському суспільстві.

Ц ерковні розколи в Україні
Основним болем нашого серця і незціленою раною на тілі всієї Христової 

Церкви продовжує залишатися розкол в українському Православ'ї. Збережено 
єдність Руської Православної Церкви в роки політичної нестабільності. За роки 
служіння на кафедрі Київських митрополитів нами зберігається внутрішня 
єдність Української Православної Церкви та істотно примножено кількість її 
парафій та монастирів. Але, на жаль, нам поки не вдалося досягти скільки-небудь
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помітних успіхів у справі подолання церковних розділень, що виникли в бурхливі 
90-ті роки XX століття. На жаль і сьогодні близько 5000 парафій (а це сотні тисяч, 
якщо не мільйони, наших братів і сестер) перебувають поза спасенним лоном 
канонічного Православ'я у складі не канонічних структур: так званих
«Української православної церкви Київського патріархату» (УПЦ КП) та 
«Української автокефальної православної церкви» (УАПЦ). У 2010 році 
намітилася втішна тенденція до повернення до лона Української Православної 
Церкви окремих парафій і служителів, але це не може вирішити проблему 
розколів у цілому.

Проблема церковних розділень в Україні стала предметом окремого 
обговорення в рамках комісії Міжсоборної присутності Руської Православної 
Церкви з питань протидії церковним розколам та їх подолання. На засіданнях 
комісії відбулися важливі дискусії, які виявили всю складність проблеми і 
відмінність підходів до зцілення церковних розколів. Членами комісії було 
уважно вивчено досвід інших Помісних Церков у справі подолання церковних 
розділень, розглянуто канонічні та історичні аспекти цієї проблеми. Члени комісії 
висловлювали різні погляди на перспективу подолання розколу в Україні. Перші 
плоди нашої роботи було подано до президії Міжсоборної присутності. Проте 
сьогодні рано говорити про якісь практичні результати наших трудів. Церква 
чекає від нас не просто глибокого вивчення проблеми, а конкретних пропозицій і 
дій для досягнення результату —  відновлення єдності українського Православ'я.

Сьогодні, користуючись нагодою, я хочу звернутися до Вас, Ваша 
Святосте, і до всіх наших братів-архіпастирів із проханням посилити свої 
молитви про єдність Руської Церкви і зцілення церковного розколу в Україні. Це 
наш спільний біль і спільне завдання.

П ерспективи 2011 року
У 2011 році в Україні на державному рівні святкуватиметься 1000-річчя 

Софії Київської —  стародавнього Кафедрального собору Київських 
митрополитів, а також 450-річчя Пересопницького Євангелія, на якому сьогодні 
приносять присягу Президенти незалежної України. У квітні ми відзначатимемо 
25-річчя трагічної дати —  вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. 
Православна України чекає на чергові візити Святішого Патріарха Московського 
і всієї Русі Кирила як на можливість продемонструвати нашу братерську любов і 
єдність у Христі Ісусі.

Детальніше з життям і діяльністю Української Православної Церкви, з 
інформацією про наші досягнення та проблеми можна дізнатися, ознайомившись 
зі звітами Синодальних відділів і комісій, що випускаються щорічно друкованим 
виданням, а також розміщені на офіційному сайті нашої Церкви в Інтернеті.
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НОВІ КНИГИ БІБЛІОТЕКИ РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ

Гофман Генріх. Історія релігієзнавства в Польщі. -  К., 2010. Так фундаментально 
дослідиш польське релігієзнавство в його специфіці і включеності в контекст 
світового до Г.Гофмана ніхто в цій країні не зміг. Автор не тільки піддає аналізу 
творчі здобутки, скажемо так, чистих релігієзнавців своєї країни. Він показує внесок в 
релігієзнавчі дослідження представників інших наук, зокрема етнографів, 
антропологів, сходознавців, філологів та ін. Починає свою книгу Г.Гофман із 
з’ясування особливостей релігієзнавства як наукової дисципліни.

Релігія -  Світ - Україна. В 3-х книгах. Кн.1: Релігія у світі культурно- 
цивілізаційного діалогу. Колекг. монографія за ред. АЖолодного і Л. Филипович.
-  К., 2010. Розглядаються питання функціональності і трансформацій релігійного 
феномену в контексті сучасних культурно-цивілізаційних змін, в умовах світу 
глобалізації, секуляризації та постмодерну.

Бути людиною. Збірник цитат Любомира Гузара. -  К., 2011. Висловлювання 
кардинала підібрані тематично: бути християнином, бути монахом, бути священиком, 
бути подружжям, бути патріотом та ін..

Гаврилова Наталия. Современная религиозность. Во что и как верит молодежь 
Украины. -  Саарбрюкен (Германия), 2010. В книзі розглядаються проблеми 
формування і якісних характеристик релігійної свідомості студентства, особливості 
трансформації релігійної свідомості студентства в ситуації світоглядного плюралізму.

Гурко Елена. Божественная ономатология (именование Бога в имяславии, 
символизме и деконструкции. -  Минск, 2009. Автор запропонувала і обґрунтувала 
нову наукову дисципліну ономатологію. Дається цілісний аналіз проблематики 
іменування Бога як фундаментальної передумови розуміння мови і людського 
існування як такого.

Межэтнические и межконфессиональные отношения в Крыму: проблемы и их 
решение. Сборник научных работ. -  Симферополь, 2009. До збірки ввійшли 
різнотемні статті. Тут йде мова про формування етнічної та релігійної толерантності за 
умов полікультурного Криму, розглядаються питання культури толерантності в 
ісламі. Більшість статей збірки присвячені питанням релігійної історії Півострова.

Кирил, патриарх РПЦ. Быть верным Богу. -  Минск, 2009 Книш включає низку бесід 
Предстоятеля РПЦ на різні теми історії і сьогодення. Видрукувано багато різних 
інтерв’ю патріарха.

Религиозное народовластие: сущность, определяющие компоненты и основные 
вопросы. -  СПб, 2010. Виникнення після Ісламської революції в Ірані вчення про 
релігійне народовладдя і ґрунтована на цьому вченні політична система постають як 
критично осмислена, місцева й релігійна форма західної демократії в ісламському 
світі. Збірка включає статті з теми іранських ісламознавців.

Держава і Церква в новітній історії України. Збірник наук. Статей. -  Полтава, 2010.
-  Збірка ввібрала низку статей, присвячених переважно проблемам буття релігії і 
Церкви в умовах Радянського Союзу. Автори прагнули показати особливості 
функціонування за комуністичного режиму різних конфесій і насамперед 
православних, католиків та протестантів.



75

Будущее религии в Европе. Сборник статей. -  СПб, 2010. В книзі йде мова про 
майбутнє релігії загалом і окремих її конфесій. Думки висловлюють як російські 
науковці, так і їх зарубіжні колеги. Розглядаються питання міжконфесійного діалогу й 
екуменічних тенденцій у взаємних відносинах деяких конфесій.

Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення. -Харків, 
2009. Встановлюються спільні риси та відмінності релігії і права як форм суспільної 
свідомості і суспільних регуляторів із врахуванням їх генези, сфери регулювання, 
формального, функціонального, ціннісного та інших аспектів.

Релігійна свобода: міжконфесійні відносини у їх сутності і виявах в Україні. Наук, 
щорічник. Спецвипуск №2. За ред. АЖолодного і В.Климова. -  К., 2010. 
З'ясовується конфесійна ситуація в Україні, аналізуються ті відносини, які 
складаються між конфесіями за умов глобалізації, секуляризації, подальшої 
конфесіоналізації та постмодерну.

Религиоведческие исследования. -  2009, № 1-2; 2010, №3-4. -  М., 2009 и 2010. Нове 
періодичне релігієзнавче видання російських науковців вццруковує не тільки статті 
російських авторів, а й релігієзнавців зарубіжжя. Насамперед наявна в числах низка 
статей про предмет релігієзнавства і його структуру. Є набір статей про Курта 
Рудольфа і Нініана Смарта. Надто великий бібліографічний розділ , інформації' про 
конференції.

Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози. Колекг. монографія за ред. 
А.Арістової. -  К., 2011. В книзі розглядаються особливості та форми вияву 
реліїійного максималізму в мусульманському контексті. Досліджуються природа і 
специфіка функціонування мусульманського традиціоналізму, суспільно-політичні, 
соціально-психологічні й культу рні чинники «демонізації» ісламу та поширення 
ісламофобії в масовій свідомості, конфесійно-історичні аспекти буття ісламу на 
теренах України, проблеми функціонування мусульманської умми та реіїтгеграції 
ісламу в український соціум.

Православна Церква Східної Європи. XX століття. Збірник статей. Укладач К.Ша- 
йо. -  К., 2010. Вміщено огляд історії різних Православних Церков за проблемно- 
хронологічним принципом. До цього КШ айо видрутувала книгу «Історіїї Правосла
вної Церкви у Західній Європі. XX століття», яка ввібрала 16 статей з історії різних 
православних церков європейських теренів. Мета книг -  заклик до екуменічного 
діалогу і плекання всеправославнош духу.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

ОСТАІШ Ж  ВНУТРІШНО-ЦЕРКОВНЕ ВІДГАЛУЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ’Я**

Оеташі (румун. - ОаБІеа Гктншіш, що буквально, 
означає - „Воїни Господні"). Іноді слова „ОаБІеа Оотішіиі" 
подають ж  „В оїни Христові". Однак це не зовсім 
відповідний переклад, оскільки ім'я Христос румунською 
звучить так само, ж  більшістю національних мов світу -  
Хш Об [Релігієзнавчий словник За ред. проф. А.Колодного і 
БЛобовика. -  К., 1996. -  С. 226-227].

Румунське слово „ботпиіиі" - буквально означає 
„пан, владика" й, оскільки Ісус Христос, ж  Друта Особа 
Пресвятої Трійці, є „паном пануючих, і царем царюючих" (1 
Тим. 6:15), то віддані Ісусу Христу називають його своїм 
Господом. Власне такий підхід простежується у посланні апостола Павла до коринфських 
християн: „Немає іншого Бога, крім Єдиного. Бо хоч і є так звані боги, чи на небі, чи на 
землі, - так ж  є багато богів і господарів багато, - але в нас (істинно віруючих християн - 
Авт.) один Бог Отець, від котрого все, і ми для нього, і один Господь Ісус Христос, через 
котрого усе, і ми через нього" (1 Кор. 8:4-6).

Отже, для означення оеташества етимологічно найбільш правильним є вживання 
С Л ІВ  „Воїни Господні”. Не спотворює суті Ц Ь О Г О  феномену І словосполучення ,ЗоІНИ 
Христові".

Значно складнішою постає проблема релігійно-конфесійної класифікації і 
типологізації оеташества ж  специфічного православного церковного руху7. Це зумовлено 
декількома чинниками. Найголовніший з яких полягає у тому, що в самій релігієзнавчій 
наущі чіткої системи класифікації релігій не існує в принципі, а інший зумовлений тим, що 
оеташество постає не самостійним ідейно-релігійним утворенням з яскраво вираженою 
віроповчальною доктриною.

У догматичному7 плані оеташество нічим не 
відрізняється від ортодоксального християнства та 
інетитуційно юно, за богословською традицією, 
класифікується складовою Христової Церкви, яка живиться 
Духом Святим і має єдине спільне джерело Одкровення - 
Біблію і Священне Передання. Жоден оеташ не мислить себе 
поза Церквою Христовою, незалежно від її етно- 
національного оформлення - румунського, молдавського, 
українського, російського чи ще жогоеь іншого.

Для означення оеташества не підходить і поняття 
„конфесія". По- перше, оеташі не претендують на докгринальне оформлення власного 
віросповідання, натомість сповідують фундаментальні положення ортодоксального 
християнства. Вирізняються оеташі з поміж решти православних хіба, що жоюсь своєю

В кожному новому числі часопису' «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії. 
Автори матеріалу' д.філос.н. В.Докаш та кіст. н. М.Шкрібляк (Чернівецький національний 
університет).
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замкнутістю, іноді фіксованим членством, систематичними зібраннями, що відбуваються, 
ж  правило, у післялітургічний час, але не обов'язково у храмі. Справжнє Богослужіння, на 
думку осташів, може відбуватися всюди, підтверджуватися кожним кроком людини, 
кожним порухом її думок і почуттів, а не лише тоді, коли вона бере участь у храмовому 
Богослужінні.

Водночас осташество має локальний характер. Як внутрішньо церковне парафіяльне 
об'єднання православних вірян, юно виникло у лоні Румунської Православна Церкви, а 
тому присутнє на тому георелігійному просторі, де є румуномовний і духовно-культурний 
румунський вплив. Однак ні в час виникнення, ні сьогодні осташество не було 
альтернативним рухом ні до Румунського Православ'я, ні до Православ'я загалом.

Незважаючи на це, у радянській історіографи осташів інакше не називали ж  
„сектою" або „напівсекгою. А до яких тільки типів релігій не зараховують осташество 
сьогоднішні релігієзнавці! Якщо не до деномінації то просто до релігійних рухів. Мабуть

існують й інші означення цього феномена Румунського 
Православ'я, однак очевидним є те, що жодне із наявних 
нині релігієзнавчих класифікувань не підходить для того, 
щоб ним називати осташество.
Як свідчать дослідження, релігійно-місіонерський рух 
„Воїни Господні" виник у 20-х роках минущого століття 
на теренах Південної Буковини в лоні Румунської 
Православної Церкви, і постав своєрідним внутрішньо- 
церковним православним парафіяльним об'єднанням, що 
отримало назву „Осгаші”, завдяки церковно- 
місіонерській та ідейно-богословській діяльності 
священика Іоеіфа Тріфи1.
Існує думка, що спонукою до створення цього 
внутрішноьо-церковного об'єднання осташів для Іосифа 
Тріфи послужила байдужість Церкви до таких 

суспільних явищ , ж  п'янство, розпуста та інші суспільні пороки. Бачачи, що загальна 
деморалізація суспільства вийшла за межі допустимого, Іосіф Тріфа урочисто проголосив 
створення нового релігійного об'єднання. Це буша невелика груша людей найближчого

1 Іосіф Тріфа народився 3 травня 1888 року у містечку' Семигор'ї, в християнській 
православній родині Дмитра та Анни Тріфів. У 1895 р. пішов на навчання до місцевої 
школи. Провчившись тут 4 роки, для продовження навчання батьки відправили його у 
гімназію м. Беюш. Після закінчення навчання у гімназії, молодий Іосіф поступає на 
навчання у богословсько-педагогічний інститут м. Сібіу. Одружуються. Стає священиком. 
Згодом його, як найбільш активного і богословськи підкованого священнослужителя і 
богослова (на той час він мав уже видані кілька книг і брошур), Трансільванський 
(Ардяльський) митрополит Миколай Балан призначає редактором часопису' „Світло для 
села". З того часу' Іосіф Тріфа почав активну' духовно-просвітницьку' діяльність. Крім 
основного виду' діяльності звершення Богослужінь та редагування часопису', Іосіф Тріфа 
пише богословські трактати (здебільшого це коментарі на Святе Писання та Проповіді). 
1923 року' у' своєму' часописі він опублікував звернення з доволі палкими і проникливими 
закликами до духовного відродження всієї країни та духовного оновлення кожного 
румунського християнина. З того часу' авторитет Іоеіфа Тріфи у Православній Церкві 
Румунії став безапеляційним.
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оточення фундатора руху. Сам Тріфа у своїх спогадах писав: „Створивши рух, я понад рік 
був з десятьма Воїнами на всю країну... У цей час наклепник постійно мене спокушав, 
нашіптуючи: „Облиш цю затію! Хіба не бачиш, що ганьбиш себе?". Та Іосіф, був 
переконананий, що його рух - саджанець від Бога, а тому, хоч і повільно, але приживається 
та й ще дає плоди. Впевненості в тому, що його справа є Богоугодна Іосіфу Тріфі додав, за 
його спогадами, митрополит Трансільванії Миколай. Він не лише духовно підтримав його, а 
й благословив розробити статут і накреслити основні напрямки діяльності нового 
внутрішньо-церковного утворення. Більше того, він запросив Іосіфа Тріфу, аби той очолив 
редакційний відділ церковного часопису (Lumina Satelor - Світло для села), що не могло не 
сприяти популяризації та поширенню ідей нового руху. Згодом осташі мали свою 
друкарню, бібліотеку та власне незалежне друковане видання „Iisus Biruitorul" (Ісус 
Переможець), що є основним часописом цього об'єднання аж до наших днів.

Коли більшовицька влада взяла відвертий туре на боротьбу з церквою, важко стало 
жити й осташам. їх переслідували, висилали на каторжні роботи, морили у в’язнищх. 
Найтяжчі часи для осташів наступили зі смертю Трансільванського (Ардяльського) 
митрополита Миколая (Балана). З тих пір активну позицію у боротьбі з осташеством 
зайняла й офіційна Церква Румунії. Спочатку вона позбавила Воїнів їхнього друкованого 
засобу, а пізніше включилася в активну боротьбу з викорінення проявів осіашества.

Однак знищити Воїнів Господніх не вдалося. Відгомін тоталітарних репресій мав і 
свій зворотній бік. Багато осташів емігрувало за кордон у різні країни світу, де 
продовжували свою місію - служіння Христу. Тому сьогодні цей рух функціонує, зокрема, в 
Ізраїлі, Італії, Болгарії, Англії, Росії, Сполучених Штатах Америки та ін. країнах світу. Його 
чисельність складає біля 100 тис. послідовників.

Найбільшого поширення осташество набуло в Україні, а точніше на Буковині, 
починаючи десь з 1925-1927 рр. Його поява була однією з форм реформаторського руху 
православних священнослужителів, спрямованого на боротьбу зі зростаючим 
індиферентизмом та атеїзмом як у самій Румунії, так і на території Північної Буковини. 
Представники цього руху вважали, що ієреї церкви недостатньо відповідають своєму 
призначенню як посередники між Богом і віруючими людьми, тому після богослужінь у 
церкві збиралися якомусь в іншому приміщенні і проводили богослужіння за 
протестантським зразком. Доктрина осташесгва поєднувала в собі елементи православ'я і 
протестантського віровчення та культу.

Осіаніі запозичили у протестантів заборони на вживання алкоголю і паління. 
Обмеження також відносились і на світські забави: танці, розваги, співи нерелііійних пісень. 
Складовою частиною програми осташів стало відродження й активізація церковного житія. 
За їх рахунок йшло будівництво церковних храмів, організовувались пишні релігійні 
демонстрації, походи, мітинги, маніфестації, хресні ходи. Остатні встановили спеціальний 
символ воїнів Господніх: на фоні трьохкольорового румунського прапора вимальовувалось 
зображення й ініціали Христа. Отримав розповсюдження і звичай встановлювати біля 
церков хрести з буковинською різьбою. Остатні також створювали спеціальні молодіжні 
легіони, які мали свою спеціальну форму одягу.

Зауважимо, що розповсюдження осташества на Буковині переслідувало конкретну 
мету - сприяти відродженню активності православ'я та румунізації українського населення. 
Активним послідовником Тріфи на Північій Буковині був священик Віорел Бужеряну. 
Спочатку в м. Кіпмань, а опісля і в Чернівщх він проводив місіонерську роботу як серед 
рядових православних віруючих, так і духовенства. Цим же займалися його прибічники, які
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закликали православне населення приєднувалися до осташів. До 1940 р. групи осташів були 
створені в декількох десятках сіл. За роки радянської влади організаційна структура цього 
напрямку була зруйнована, а принлщпи їх повчань не знайшли широкої підтримки серед 
православних віруючих [Релігійна панорама. -  2010. -  №10. -  С. 69-70].

Сьогодні найактивнішими церковно-релігійними об'єднаннями осташів є громади, 
лцо функціонують у Герщївському, Новоселищжому, Хотинському, Глибоцькому та 
Сторожинецькому районах області (тут проживають корінні румуни, а також тут 
сконцентрована найбільша кількість румуномовного населення Буковини). Наявні 
невеличкі осередки (здебільшого сімї/родини) осташів і в Кінманському районі, в т.ч. й 
серед україномовних сімей. До цього варто також додати й те, лцо осташество поступово 
долає свої етнонаціональні та етноконфесійні кордони. Цьому сприяють передусім змішані 
лцлюби.

Остатні є внутрішньо-церковним об'єднанням Румунської Православної Церкви, а 
тому доктринально нічим не відрізняються від християнської ортодоксії. Щоправда, багато 
об'єднань осташів діє й у Північній Буковині, які функціонують під патронатом або ж 
безпосередньо у структурі Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Діяльність румономовних ослашів Північної Буковини є доволі активною. Вона 
здійснюється під патронатом намісника Банченськош монастиря Михайла Жара (УПЦ 
МП). Буковинські остатні мають свій Статут (хоча на практиці користуються й багатьма 
неписаними правилами та нормами поведінки), різного роду грамотами, циркулярями які 
видає єпархіальне управління митрополита Онуфрія (УПЦ МП) на Буковині. Окрім того, 
місцеві громади осташів тісно сшвпрагцоють із парафіяльними священиками, намісниками 
монастирів, навчально-освітніми закладами тощо.

Світовим центром осташества є місто Сібіу (Румунія), а для ослашів Північної 
Буковини - с. Банчени (монастирський комплекс Михайла Жара). Специфічною рисою 
внутрішнього устрою об'єднання осташів є те, що в ньому відсутнє поняття єдиноначалія. 
Однак це не означає, що немає чітко сгруктурованої влади. Очолює рух осташів президент і 
рада. Сьогодні президентом цієї ради, а отже й всієї общини осташів (як в Україні, так і 
Румунії), є 80-літній старець, подвижник віри і благочестя Мойсей (Велеску), віце- 
президентом - активний місіонер Румунської Православної Церкви, професор, 
митрофорний протоієрей Василь Міхоко. До специфічних рис інституційного устрою 
осташів належить також те, що очолювати рух осташества може будь-який мирянин. 
Нинішній президент осташества Мойсей не є священиком, а тим паче монахом. Варто 
зауважити, що таке нововведення у церковно-ієрархічний устрій осташества було 
привнесене з часом. Спочатку цей рух очолювався виключно священиками, але в часи 
гонінь, як з боку держави, так і офіційної церкви, священики боялися і не хотіли 
ідентифікувати свою діяльність з цим рухом. Сьогодні в раду осташества і його президію, 
крім мирян, входять і біле, й чорне духовенство. Авторитет лідера для цього руху є чужим. 
Всі рішення ухвалюються соборно на різних рівнях. Фактично цей досвід нічим не 
відрізняється від загальноприйнятої церковної практики.

Між об'єднаннями осташів та православними парафіями (найнижчий рівень), як 
правило, існує тісна сшвпращ. Д іяльність руху осташів інтерпольована в діяльність парафії і 
має підтримку (духовно-моральну та матеріальну) з боку офіційного духовенства. Проте 
буває і навпаки. Духовенство іноді не сприймає активної проповідницької діяльності 
осташів та їхнього надмірного втручання у внутрішнє церковне життя парафії.
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Осгашем може стати кожен, хто приймає ідеали руху осташества і сповідує його 
мету. Проте існує спеціальна процедура (протокол) вступу в общину. Передусім, ставленик 
урочисто проголошує обітницю перед всіма її членами, склавши присягу-обітнилю, 
новонаверненому вішають на шию спеціальний натільний символ (медальйон-хресгик), 
який носять тільки посвячені у воїнство. Щоправда, постійне носіння цього символу не 
обов’язкове.

Після цієї церемонії, воїн Г ОСЛО ДНІЙ робить своєрідну заяву, фрагмент якої містить 
такі елементи: ,Д, (прізвище та ім'я), воїн Господній, бажаючи носити хрестик - 
символічний знак, призначений для членів Воїнства Господнього, обіцяю, що буду носити 
його з гідністю, прагнучи самовіддано виконувати настанови Воїнства Господнього, що 
зафіксовані у  книзі про Воїнство...

Хоча прийняття у Воїнство не носить характер ні православного, ні протестантського 
культу, засновник течії все ж таки акцентував увагу на тому, що новонавернений -  
православний. Підтвердження цьому ми знаходимо у 6-му виданні його книги. Там 
зазначається, що „головна мета тих, хто вступив до Воїнства Господнього -  Богопізнання, 
впровадження в житія і проповідь Ісуса Христа розіп’ятого. Для Воїнів Господніх 
Євхаристійний Ісус Христос і Христос -  Слово є частина Того ж Цілого. Звідси повне житія 
воїна в рамках Православ’я стає ідеалом і образом великого значення” [Що таке Воїнство 
Господнє? -Сібіу, 1996. -С . 14].

З метою пропаганди переваг вступу у рух, осташі навіть підготували малюнок- 
заклик, що спонукав залишити збір мирських благ (сміття світу цього) та вступати у 
Воїнство, щоб отримати вінець житія вічного.

Важливим елементом осташества є суспільно-релігійне життя і соціальне служіння 
членів цього об'єднання. У цьому плані Воїни Господні суттєво вирізняються з поміж всього 
православного загалу як Румунської, так Українських Православних Церков. Уже з перших 
днів появи, осташі почали збиратися на позахрамові Богослужіння. Спочатку такі зібрання 
проходили на дому, як правило, увечері кожного недільного дня. Зараз - двічі на тиждень і 
не в недільний день, а в середу та п'ятницю, також по великих церковних святах. Під час цих 
зібрань вони співають різні церковно-релігійні гімни, моляться, тлумачать уривки зі 
Священного Писання, досліджують історію власного руху.

Активізація соціального служіння осташів і поступове зростання їхнього впливу на 
церковно-релігійне житія ієрархічних структур Румунської Православної Церкви з боку 
Воїнів Господніх (таку практику свого часу випробувала на власній шкірі Київська 
митрополія і її результати доволі резонансні і контроверсійні), зумовило й розробку 
специфічних віросповідних елементів та ідейно-релігійних концептів осташества, а їхнім 
теоретиком став засновник руху Іосіф Тріфа.

Головною метою новосгвореного внутрішньо-церковно релігійного руху було 
дослідження Біблії, пропаганда здорового способу житія. Особлива увага приділялася 
чистоті сімейно-шлюбних відносин. Фактично така соціальна доктрина нічим не 
відрізняється від протестантизму.

Настільною книгою Щоїнства Господнього'" є праця фундатора одноіменного руху 
Іосіфа Тріфи. Перші два видання його творів з'явилися на світ 1926 і 1927 років під спільною 
назвою: „Вступайте у Воїнство слуги Ісуса" з підзаголовками „Заклики до боротьби для 
спасіння душі”. Третє і четверте видання вийшли під іншою назвою „Вступайте у Воїнство 
Господнє” у 1934 році, однак із тим же самим підзаголовком, що й перші два видання.
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У передмові до останнього 5-го видання цієї книш 1934 року Іосіф Тріфа говорить, 
що щ  книга має стати керівництвом як для тих, хто уже у Воїнстві, так і для тих, хто ще 
ввіллється до нього. Праця Іосіфа Тріфи - це своєрідні катехегичні настанови для його 
послідовників, в яких засновник осташества практично нічого нового не подає, хоча 
зустрічаються окремі з погляду віровчення претензійні положення. Наприклад, Христос 
розіп’ятий за Церкву (тобто за людей), основу якої складають ,Цоїни Господні" (остатні); 
духовно-моральне відновлення людини відбувається лише за умови особистого 
переживання кожним індивідом особливої зустрічі з Христом, шляхом співстраждання й 
усвідомлення значущості Викупної Жертви Спасителя, а не формальне звершення таїнства.

Ці постанови, як шість основних принципів викладені в шостій перевиданій праці під 
назвою «Що таке Воїнство Господнє?» засновника цієї течії Іосіфа Тріфи (Сібіу, 1996):

1. Христос Розіп’ятий і Його Церква складає центральний принцип у повчаннях 
Воїнства Господнього. Хрест Господній є дверима до спасіння і ключем перемоги 
над спокусами і гріхами.

2. Боротьба проти гріха і значення істинного християнського житія випливають із 
правильного розуміння досконалої перемоги Христа на Голгофському Хресті. 
Знамення Святого Хреста «може прогнати сатанинську силу тільки тоді, коли ми 
заглиблюємося в розуміння досконалого подвигу Спасителя на Хресті, Жертви 
Хрестової, і, особливо, коли приймаємо дар Жертви -  Спасителя Ісуса і Його 
перемоги». Звідси -  «Ні Христос без Хреста, ні Хрест без Христа».

3. Моральне і етичне оновлення індивіда і суспільства приходять через зустріч з 
Христом у Хреста, через прийняття Його і Своїх дарів, тобто через свідчення 
народження (звшце) і рішення змінити житія.

4. Воююча Церква повинна боротися проти гріха і будь-якого зла всією зброєю 
боротьби і захисту, яку дає Дух Святий.

5. Для послідовників Христа, щоб знаходитися на правильному шляху, важливим є 
пізнання Біблії та Святоотцівської Літератури.

6. Важливими принципами для Воїнства є визнання мирянського апостолату 
(апостолату рядових віруючих), добровільний вступ у Воїнство Христове, через 
які оживотворяється Православна Церква і відбувається оновлення її віруючих 
[Священник Иосиф Трифа. Что есть Воинство Господнє? Изд 6-е. -  Сибиу, 1996. 
-С . 9-10].

Тут же зазначається, що книш І.Тріфи вважаються путівником для пізнання Біблії і 
книг християнського віровчення.

Поряд з цією роботою засновника основи віровчення осташів викладено ще й в таких 
основних пралях: «Дзеркало людського серщ», книш про Святого Духа, «Корабель Ноя», 
«Содом і Гомора», «Ближче до мого Господа», «Заблудний син», «Тлумачення Євангілій», 
«500 моральних розповідей».
Для осташества, враховуючи еклектичне поєднання в ньому елементів православ’я і 
протестантизму у їх віровченні та культовій практиці, характерною є низка різних протиріч. 
Так, наприклад, Церква визнає сім таїнств як такі, що даються їй для зміцнення і спасіння 
душ людських: Таїнство Св. Хрещення, Св. Миропомазання, Св. Причастя, Сповіді 
(Каяття), Священства, Шлюбу, Маслособорування. І. Тріфа у своїй книзі зауважує, що 
„Святі Таїнства для послідовників є не просто символами, а реальним джерелом благодаті і 
спасіння”, в той же час таїнство священства в осташів замінюється принципом загального 
священства.
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Хоча остаїтті - це православні громади, які дотримуються догматики та культу 
ортодоксального християнства, водночас у їхніх поглядах та релігійному сприйнятті наявні 
такі елементи, які наближають їх до протестантизму. Так, у своїх настановах, Іосіф Тріфа 
особливу увагу звертає на принцип загального священства, що є одним із ключових 
положень протестантизму. У його вченні він оформлений як принцип мирського 
апостолату. Мирський апостолаг утворюють всі бажаючі, які входять у Воїнство. 
Щоправда, у 6-му виданні праці Тріфи „Що таке Воїнство Господнє” ми знову зустрічаємо 
суперечливу тезу, що „тільки церковній ієрархії; законнорукоположеній, належить 
літургійна частина і ритуали, які миряни не можуть звершувати” [Там само -  С. 15].

Ще однією підставою говорити про осташів як, про одне із протестантських 
утворень є те, що Іосіф Тріфа у своїх релігійних настановах ігнорував значення 
Божественної Літургії, Таїнств, культу ікон, мощей та інші явища сакрального порядку, які є 
наріжними у церковно-літургічній практиці ортодоксального християнства Проте, варто 
зазначити, що самі осташі, не вважають це за той критерій, згідно з яким Воїнство Господнє 
можна класифікувати як пізпьопротестантську секту православного коріння тоталітарної 
доби Румунії. „Звичайно ж, - говорить одна із сучасних послідовнице» Іосіфа Тріфи - 
прихильники сектантського неопротестантизму прагнуть протиставити осташів Церкві, а 
тому зараховують нас до своєї реформи, але насправді ж це зовсім не так. Отець Іосіф Тріфа 
ніколи не був реформатором догматів і вчення Церкви. Він був реформатором життя 
віруючих, змінюючи й обновляючи їх духовно, живучи в Церкві та з Церквою, яку 
складають Воїни Господні". Осташі, як і решта протестантів, наголошують на есхато- 
хіпіастичних аспектах християнства

На захист же православності засновника руху осташів - Іосіфа Тріфи (хоча б з 
огляду на принцип загального священства) Воїни Господні наводять такі аргументи: по- 
перше, він був не просто священиком, а „одним із тих, хто полюбив Церкву до 
самопожертви"; по-друге, якщо уважно придивитися до настанов Іосіфа Тріфи, то можна 
знайти багато чого такого, що засвідчує його повагу до Священного Передання Церкви, 
Літургії; Таїнств, свят і обрядів. Іосіф Тріфа, кажуть його послідовники, на відміну від 
протестантів, добре розумів, що церковно-літургічна практика, не мислима без Таїнств. Він 
був не звичайнісіньким православним священником-требозвершувачем, а передусім 
теологом, і тому його не потрібно було переконувати в тому, що всі церковні таїнства мають 
божественну природу і силу. Для Іосіфа Тріфи церковні Таїнства - це не просто символічні 
дії, а реальне дасерело благодаті і спасіння.

Важко судити сьогодні, чи справді так думав засновник руху осташества. Проте 
лише так і не інакше розуміють його позицію з цього питання теперішні Воїни Господні.

Отже, якщо осташів у жодному разі не можна назвати православною сектою, то 
таким цей церковно-місіонерський рух є за формою, а не за змістом, адасе воїни Господні, не 
відкидаючи основних православних догматів, вважають, що заснована Ісусом Христом 
Церква не може вповні виконувати своєї місії ні в догматично-канонічному, ні суспільному 
плані без Отців.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

За даними Німецького фонду демографіних 
досліджень на 1 січня ц.р. населення Землі 
становило 6 млрд 934 мли 195 тисяч осіб. То ж
скоро нас буде 7 мільярдів. В 2010 році 
населення Землі збільшилося на 82 мільйони: 
кожні десять секунд на Землі з ’являється 26 
немовлят, за хвилину -  до 156. В 2012 році 
приріст перевищить 100 мільйонів осіб.
Приблизно на 20-25 % приріст
збільшуватиметься й у наступні роки. Нині десь 
5,7 млрд осіб живуть в країнах, що розвиваються. Це приблизно 82% усього населення 
Землі. До 2050 року їх тут буде більше на 2,2 млрд. До середини століття в Африці 
житиме приблизно 2 млрд осіб, бо ж тут приріст населення нині ж є найбільшим.

Вчені вважають, що релігійність людини пов'язана з хімічним складом її мозку,
сильніша віра людей, тим більше дітей вони будуть 
мати. Релігія і спіритизм можуть отримати більше 
поширення у світі, оскільки віруючі люди 
передають своїм дітям "ген віри", а дітей у них, як 
правило, більше, ніж у атеїстів. "Чим сильніша віра 
людей, тим більше дітей вони, найімовірніше, 
будуть мати", - вважає професор економіки з 
Кембрідасського університету Роберт Роуторн. 
Враховуючи існуючу, на думку професора, 
генетичну схильність народжених дітей до 
релігійності, кількість послідовників різних 
релігійних навчань у світі буде неухильно зростати, 
пише ТСН з посиланням на The Daily Telegraph. 

Свою думку вчений обґрунтовує даними опитування, проведеного в 82 країнах світу з 
1981 по 2004 рік. Дослідження показало, що дорослі, які відвідують богослужіння 
більше одного разу на тиждень, в середньому мають більше двох дітей у сім'ї, ті, хто 
заходить до церкви раз на місяць, заводять двох дітей, а люди, які ніколи там не 
бували, - менше двох нащадків.

Кілька років тому директор американського Національного інституту генних структур 
Дін Хамер після вивчення більш ніж 2000 зразків ДНК прийшов до висновку, що 
релігійність людини пов'язана з хімічним складом її мозку. Він попросив групу 
тестованих відповісти на анкету з 226 питань, 
для того щоб визначити їх ставлення до Бога.
У результаті цього дослідження учений 
прийшов до висновку, що люди, глибоко 
віруючі в Бога, мають у своєму організмі ген, 
який він визначив як VMAT2.

тому, за висновками вчених, чим



КОРОТКИЙ ЗВІТ
ПРО РОБОТУ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РЕЛІГІЄЗНАВЩ В

В 2010 РОЦІ

Організаційні питання. Планувалося протягом року провести переоблік 
обласних осередків УАР, їх персонального складу, а водночас провести переатестацію 
членів УАР. Із-за невиконання цієї ділянки роботи обласними осередками при 
недостатній відповідальності Правління УАР маємо затримку із видачею вже 
виготовлених Посвідчень члена Асоціації. До Правління не надійшли не тільки списки 
членів організації із більшості обласних осередків, а й протоколи їх звітно-виборчих 
зборів. Відсутні у Правлінні УАР плани роботи значної частини обласних осередків. 
Відзначимо задовільну працю Донецького, Дніпропетровського, Полтавського, 
Одеського, Тернопільського, Хмельницького й Чернівецького осередків. То ж на 
черговому засіданні Правління в березні 2011 р. буде розглянуте питання подальшого 
перебування у складі УАР бездіяльних її обласних структур, питання скоординованої 
роботи Правління і обласних осередків, пошуку нових форм співпраці.

Загальні наукові і науково-просвітницькі заходи УАР 2010 року. У звітному 
році з участю УАР в їх організації було проведено низку наукових конференцій. 
Насамперед тут варто згадати велику міжнародну наукову конференцію «Свобода релігії 
і демократія» (серпень, Київ), до участі в роботі якої прилучилося понад 40 науковців із 
13 країн зарубіжжя. Важливою для вшанування пам’яті колег з фаху була конференція 
«Релігієзнавці України в пам’яті їх наступників» (березень, Київ). Проведено у році 
наукові конференції: «Міжетнічні і міжконфесійні відносини в контексті сучасних 
суспільних трансформацій» (квітень, Чернівці), «Роль науки, релігії та суспільства у 
формуванні моральної особистості» (травень, листопад, Донецьк), «Проблеми 
міжконфесійних відносин в сучасній Україні» (червень, Херсон), «Регіональні виміри 
міжконфесійних і державно-церковних відносин» (листопад, Хмельницький), «Релігійна 
свобода як умова міжконфесійного діалогу (листопад, Київ), «Іслам в його проблемах і 
трансформаціях» (лютий, Київ) та інші.

Протягом року ЦеРІС УАР ініціювала проведення Днів релігійної свободи і 
толерантності в Чернівщх, Одесі, Полтаві, Хмельницькому, Дніпропетровську. 
Продовжилася практика проведення прес-конференцій, виступів членів Асоціації з 
актуальних релігієзнавчих питань по радіо і телебаченню, в пресі (В.Єленський, 
І.Козловський, О.Недавня, О.Саган, Л.Филипович, АЮ раш та ін.).

Як асоційований член Міжнародної Асоціації істориків релігії, українські 
науковці у серпні 2010 року брали участь в роботі XX конгресу істориків релігії в м. 
Торонто (Канада). Вирішене питання вступу УАР до Європейської Асоціації істориків 
релігії, нашої участі в тих заходах, які вона проводить, зокрема в роботі наукової 
конференції «Нові рухи в релігії: теорії і тенденції» в Будапешті (Угорщина) у вересні
2011р.

Видавнича діяльність. Протягом року продовжувалася робота над проектом 
десятитомної «Історії релігії в Україні» із залученням до написання окремих розділів 
книг науковців з різних міст України. В році видрукувано том «Нові релігії України» 
(830 с.), підготовлено до друку том «Релігійні меншини України». Видрукувано також в 
2010 році книги: «Релігієзнавча наука років незалежності», «Дисциплінарне
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релігієзнавство», «Іслам в його проблемах і трансформаціях», «Релігія в контексті 
культурно-ндвілізащйного діалогу», індивідуальні праці А.Колоднош «Церква Ісуса 
Христа Святих останніх днів», Н.Гаврилової «Религиозное сознание: во что и как верит 
украинская молодежь», Ю.Недзельської «Православний мирянин: життя в сьогоденні» 
та ін. Видрукувано також два випуски щорічника «Релігійна свобода», чотири випуски 
бюлетеня «Українське релігієзнавство» і 12 чисел щомісячника «Релігійна панорама». 
Разом з Російською Академією державної служби підготовлено і передано до видруку 
двохтомник «Вопросы религии и религиоведения. Религиоведение Украины». 
Продовжувалася робота над «Українською Релігієзнавчою енциклопедією». Проте 
відзначимо той факт, що до Правління не надходять вичерпні інформації про видавничу 
діяльність членів обласних осередків. Мало ще пропонується наукових робіт для 
видруку їх у збірниках і часописах УАР. Обласні осередки не виявляють особливу 
активність у пропаганді і поширенні видань Асоціації, організації передплати на її 
часописи, зокрема на журнал «Релігійна панорама». Із-за незначного його накладу, а 
відтак фінансових труднощів, пришилося на 2011 рік відмовитися від видруку його як 
щомісячника.

Вирішені і іісшірішсні проблеми. В приміщенні ВР ІФ ПАНУ вдалося 
оформити кімнату релігійної і релігієзнавчої періодики. Передплачується і надходить до 
неї понад 60 різних газет і часописів. Не вдалося налагодити роботу вже наявної 
Релігієзнавчої бібліотеки в офісі УАР по вул.Мазепи. Не завершено роботу із 
оформлення кімнати-музею «Українське релігієзнавство». Розширюючи творчу 
співпрацю з різними конфесіями, не вдалося налагодити регулярну роботу 
інформативного семінару із запрошенням на його засідання релігійних діячів. Все більше 
звертаються з проханням прикріплення для написання дисертацій релігійні діячі різних 
конфесій. Членами УАР протягом року написано до двох десятків різних науково- 
експертних матеріалів, вони постійно відповідають на листи різного змісту, які 
надходять до центрального офісу УАР. Все частіше стали звертатися до науковців- 
релігієзнавців з різними питаннями журналісти ЗМІ не тільки з України, а й із зарубіжжя. 
Досі не створена інтернет-сторінка УАР.

Президент УАР А.Колодний

и* и* и*

ПЛАН РОБОТИ УКРАЇНСЬКО! АСОЦІАЦІЇ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ 2011 р.

1 . Продовжити роботу з утворення науково-дослідницьких 
груп із різних проблем релігієзнавчої науки й зорієнтувати 
їх роботу на написання колективних монографій.

2011р.
А.Колодний, М.Бабій

2. Вирішити питання з написання типової програми із 
вузівського курсу релігієзнавства і написання на її основі 
типового підручника.

1 півр. 2011 р. 
В.Докаш, В.Лубський
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3. Долучишся до проведення конкурсу молодіжних 
наукових праць з релігієзнавчої тематики МАН. Праці 
переможців видрукувати в квартальнику «Українське 
релігієзнавство». Надати методичну допомогу 
новоствореній репігієзнавчій секції відділення Філософія. 
Суспільні науки.

Квітень 2011
ЛФилиповичДКулагіна
ПЛавленко.

4. Провести всеукраїнські конференції за визначеними з 
Правлінням УАР графіком і проблематикою. Роботу 
конференцій завершувати видруком їх матеріалів.

Впродовж 2011 р. 
Керівники осередків.

5. Видрукувати анотований тематичний план спецкурсів з 
релігієзнавчих дисциплін, які провідні науковці- 
релігієзнавці, вузівські викладачі можуть прочитати на 
спеціалізаціях університетів країни

4 кв. 2011 р. В. Докаш, 
В.Лубський, 
ПЯроцький, О.Недавня

6. Видрукувати в «Українському релігієзнавстві» тематику 
дисертаційних робіт, над якими вже працюють і бажано 
працювати аспірантам, пошуківцям та докторантам.

Зкв. 2011 р.
П. Яроцький, О.Недавня.

7. Запустити веб-сторінку УАР в Інтернеті. 2 кв. 2011 р. О.Недавня, 
ЛФилипович

8. Виготовити буклет про УАР українською та англійською 
мовами

2кв. 2011 р.
ЛФилипович, Г.Кулагіна

9. Завершити видрук книг з десятитомника «Історія релігії в 
Україні», підготувати до фуку 1-й том «Української 
Релігієзнавчої Енциклопедії».

2011р.
А.КолоднийДШевченко 
, О.Саган, В.Титаренко

10. Продовжити видрук періодики УАР -  щорічника 
«Релігійна свобода», квартальний «Українське 
релігієзнавство» та двомісячника «Релігійна панорама», 
сприяти їх поширенню і передплаті.

Впродовж 2011 р. 
А.Колодний, М.Бабій, 
ПЛавленко

11. Завершити переатестацію членів обласних (міських) 
осередків УАР і видати членам УАР відповідний 
документ-посвідчення

3 кв. 2011 р. М.Бабій 
Г.Кулагіна

12. Активізувати роботу читального залу релігійної та 
релігієзнавчої періодики. Через обласні осередки 
поповнювати його видруками з областей країни.

2кв. 2011 р. 
М.Бабій, ДБазик

13. Дооформити в кімнаті 324 будинку Інституту філософії 
кімнату-музей «Релігієзнавство України».

Зкв. 2011 р.
В.Шевченко, Г.Кулагіна

14. Провести ювілейну наукову конференцію (Академічному 
релігієзнавству України - 20», присвячену 20-літпо 
утворення Відділення релігієзнавства ІФ НАЛУ .

2 кв. 2011 р. А.Колодний, 
ЛФилипович, Г.Кулагіна

15. Сприяти розширенню участі членів УАР в зарубіжних 
релігієзнавчих асоціаціях, в релігійних та релігієзнавчих 
заходах, зокрема в різних проектах, конференціях, школах, 
конгресах.

Впродовж 2011 р. 
ЛФилипович, О.Саган

16. Вирішити питання членства в УАР зарубіжних 
українських релігієзнавців та богословів, залучення до 
членства в УАР вітчизняних богословів-репігієзнавців

Впродовж 201 Іроку.
М. Бабій, ЛФилипович

Президент УАР А.Колодний
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ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА!

Продовження. Початок на 2-й сторінці обкпадинки

Щ о характерно, то до освячення такої політики «людинолюбної» Російської 
влади приєднується і Російська Православна Церква. Висвятою вбитого чеченцями 
солдата вона засвідчує нібито Богом санкціонований прихід росіян на чужі для них 
землі. Згадаймо, гцо й в минулому ця Церква колонізаторські загарбання Московії, 
нищення, пограбування й асиміляцію поневолених народів подавала ж  благо, 
«манну небесну», а боротьбу їх за своє визволення кваліфікувала ж  злочин, 
протизаконну, навіть антибожу діяльність. Багатьом відома нібито чудотворна ікона 
Казанської Божої Матері. Але мало хто знає, що її нібито десь там чудотворною 
з’явою Церквою освячувалося загарбання Московією Казанського ханства, 
поневолення московитами татарського народу, історична доля жого, до речі, майже 
на 100% співпадає з долею українського в його відносинах з московитами. 
Прочитайте брошуру Д.Ісхакова та А.Закірова «Татары» і переконаєтеся в цьому.

А  що Російська імперія зробила за роки її колонізації на українських землях? 
Вона фактично знищила українців ж  народ, перетворивши їх у масі своїй на 
малоросів, на Іванів, які не знають і не пам’ятають свого родства, не виступають, ж  ті 
ж чеченці, на боротьбу за нього навіть на своїй рідній землі, віддають вищі державні 
посади людям іншої етнічної належності. Щоб любити Україну, треба бути 
українцем, коли для тебе рідним буде доля твого народу, його традиції і культура, 
його мова і його Церква. Українець (а не малорос) не піде шукати для себе патріарха 
в чужій землі, не сприйматиме чужу Церкву за свою, чужу мову ж  всепридатну і 
благодатну, а свою - ж  кимось витворений суржик, оцінить Голодомор ж  геноцид, а 
Т абачника ж  україноненависника.

То ж скажемо пані Ганні, що ми, 
українці, маємо любити Україну. З 
Путіним в цій любові не по дорозі. Хай 
він любить свою Росію і цією любов’ю 
вчить і наших вищих тому, ж  треба 
любити свій народ і свою Батьківщину, 
якщо вона твоя, якщо ти народився на її 
землі, якщо ти з болем сприймаєш її 
історія, якщо її мова звучить для тебе ж  
пісня, якщо духовність її народу є твоєю. 
Без любові Путіна ми можемо спокійно 

обійтися, бо ж ту любов Тарас означив словами: «Як кішечка підкрадеться, вижде 
нещасливий у тебе час і запустить пазурі в печінку». Свій пазур-нафту Путін вже не 
один раз використовував щодо нас. А  наше керівництво - згадаймо принагідно 
прислів’я, «йому пісяють в очі, а воно каже, що то дощ іде». В Росії, у цій «братній 
державі», нищаться будь-які спроби української діаспори мати свої інституції, 
відкривати українські культурні центри, вищі навчальні заклади, українські школи, 
видавництва, мати свою пресу, радіо і телеканали. Все це є у багатьох країнах світу,
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де є українська діаспора, окрім «братньої Росії», владика якої, як сказала Герман, 
«любить Україну». В такій ситуації самі росіяни говорять: «Серый волк тебе брат».

То ж маємо брата-хижака. Мільярди рублів витрачаються з російської казни 
на те, щоб знищити незалежність України, повернути Україну до якогось нового 
союзу, до витвореного хворою фантазією Патріарха Кирила «русского мира». При 
цьому у нас українців не питають, чи ми хочемо йти в цей «русский мир». Навіть не 
згадуючи ніколи про своє національне минуле (Гундяєв -  явно не російське прізвище, 
а скоріше башкирське, бо ж дід його був священнослужителем в башкирському селі), 
Кирило хоче, щоб і ми, українці, забули про свою національну належність, позбулися 
своєї власної української ідентичності, прямо чимчикували з ним в «русский мир».

Тут легко на його агітацію піддався вже російськоцерковноорденоносний 
В.Янукович. Та це й зрозуміло: він же не українець. То чому ми маємо в одній 
шерензі з ним йти туди. Згідно Конституції України релігійність в її конфесійному 
вияві - то є особиста справа кожного. Відтак ніхто не має права, в тому числі й 
Президент, нав’язувати мені московську православність. Ми маємо свої, дійсно 
українські церкви -  православні, католицькі, протестантські, а відтак, відповідно 
законодавчо гарантовану нам свободу свого релігієвибору, маємо повне право на 
сповідування Бога в своїх конфесійних виявах. Тим більше, що я  особисто разом із В. 
Червонієм був у складі групи, яка працювала на створення Церкви Київського 
Патріархату 20 років тому. Чого це маю міняти шило на мило? Я  -  українець і 
«руський мир» Московського владики мене аж ніскільки не вабить.

При цьому я  повністю усвідомлюю право В. Януковича на його свободу 
віросповідання, на його право, як громадянина (а не Президента), обирати одну із 
конфесій в Україні чи поза нею сущу. Але ми свідомі й того, що свій особистий вибір 
В.Янукович, користуючись своєю посадою і підслужними йому адміністративними 
структурами, не має права нав’язувати всій країні. Ще Ісус Христос зауважував на 
тому, що не по словах треба судити, а по ділах. Так ось, сказавши, що для нього всі 
конфесії рівні і навіть рідні (не знаємо, правда, який зміст при цьому вкладався у 
слово «рідні»), В.Янукович мав би, зрозуміло, турбуватися про свободу конфесійного 
вияву громадян країни, а не працювати не то що на моноконфесійність (скажімо, 
християнськість), а й навіть на моноцерковність. До того ж, на моноцерковність 
Православної Церкви чужоземної юрисдикції. Відтак Президент -  свідомо чи 
несвідомо -  певне із-за цього забув вітати, як це до нього робили всі Президенти 
України, з Різдвом Христовим всі інші Церкви, окрім Церкви Московського 
Патріархату. При цьому він навіть вітання надіслав Архієрейському собору цієї 
Церкви, який проходив у Москві, а ось всі українські християни, окрім московсько- 
православних, виявилися не гідними для його президентського вітання і побажання. 
Це ж навіть і не по-християнському. Бо ж Ісус Христос вчив любити не просто 
ближнього (хай для Віктора Федоровича такими є віряни Московського Патріархату), 
а й навіть ворога (певно такими є віряни інших Церков, якщо він так до них 
поставився).

Закінчення на 3-й сторінці обкладинки...



Щ Е НЕ ВМ ЕРЛА УКРАЇНА!

Закінчення...

Ще одне. Україна має свої Православні Церкви. Вони постали і 
розвиваються в рамках української православної традиції, сформованої в роки 
перших семи століть автономного існування Українського Православ’я в рамках 
його належності до Константинопольського Патріархату як своєї Церкви-матері. 
Відтак в Україні має поставати, відроджуватися і розвиватися Православна Церква 
на тих особливостях, які ми мали в ці століття, а саме: соборноправність, 
демократичність, євангелістськість, софійність, народність, відкритість та ін. 
Помісна Православна Церква України -  це не Церква, яка може нібито з ’явитися 
шляхом механічного поєднання УПЦ МП, УПЦ КП та УАПЦ, а шляхом 
відродження української православної традиції. Дехто називає її Володимирової, бо 
ж  під час хрещення 988 року християнство не було поділеним.

Написати цей дещо гострий Вступ мене спонукав вірш Тамари 
Вакуловської із села Комарівці, що на Вінничині. У свій вірш «Байдужим» вона 
вклала такі думки: «Знов мовчите?/ Чи забракло вам мужності?/ Знову сховались/ 
під ковдру байдужості?/ Серце -  надійно /за двері броньовані?!/ Чим же, скажіте,/ 
чим ви схвильовані? /  Маємо в думці: як то прожити?/ Як виживати? Де заробити?/ 
тільки ж  одним/ ще болить Україна./ Інші: «У всьому, Вкраїно, ти/ винна!»/ Ще не 
навчилися / ми розрізняти, /  Де Мати-Вкраїна,/ а де депутати. /Та що депутати?/ А  
ми, українці?\ Що ми напишем /  на білій сторінці?/ Сховаємось знову/ до хати, до 
скрою?/ Питаю у кожного, /  в себе питаю...» . Біда українців в тому, що вони в масі 
своїй не мають національної гідності, відпорності всьому чужому. Ми приймали й 
приймаємо на свої терени переселенців із закордоння (особливо від східно- 
північного сусіда), а вони діють у нас за принципом: пусти свиню за стіл, а вона й 
ноги на стіл.

Я не людина-хамелеон, яка міняє себе відповідно до обставин, як мене 
дехто назвав. За свій націоналізм я мав неприємність в часи радянського режиму. 
Тепер бачу, як за нього страждають українці і в роки «незалежності» України. Бо ж, 
щоб не виглядати хамелеонами, малороси продовжують залишатися ними і в 
незалежній Україні. 20-річчя цього статусу -  незалежності - ми маємо відзначати в 
серпні цього року. Але постає питання: чи ж  так незалежні ми, як того хотіли ті, хто 
тоді проголосував за цю незалежність? Чи ж  не повернулися ми до часів, коли за 
націоналізм в кутузку саджали? Ще Л.Кучма кинув гасло «Україна -  не Росія», а 
нині до моди постає з підспіву не тільки Кирила, а й вищої влади України, інше: 
Московія і Україна (в додачу ще й Білорусь) -ц е є Росія. Цього хоче насамперед 
Патріарх Кирило, до цього ведуть Україну ті, хто закоханий в нього, тримає у 
своєму кабінеті навіть його портрет (не Тараса, а Кирила). Проте, незважаючи на 
те, що дехто прагне в нашому Гімні змінити в той чи інший спосіб його перші 
слова, ми все ж  співатимемо їх певне ще довго: «Щ е не вмерла У країна!».

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ



Теодор КУКУРУЗА

ПІСНЯ ПРО УКРАЇНЦІВ

Я запятую в себе, питаю у вас, у людей,
Я шукаю в книжках, роздивляюсь на кожній 
сторінці:
Де той рік, де той місяць, той проклятий 
тиждень і день,
Коли ми перестали пишатись, що ми - 
українці?

І що є в нас душа, повна власних чеснот і 
щедрот,
І що є у нас дума, яка ще від Байди нам 
в'ється,
І що ми в Україні також - український народ, 
А не просто юрба, що у звітах населенням 
зветься.

І шр хміль наш в піснях, а не в барилах вина, 
І шр шедрість в серцях, а не лиш у 
крамничних вітринах,
І шр є у нас мрва, і шр українська вона,
Без якої наш край - територія, а не країна.

Я до Тебе скажу і до кожного з нас повторю: 
Говорімо усі, хоч ми добре навчились 
мовчати,
Запитаймо у себе: відколи, з якої пори 
Почали українці себе у собі забувати?

Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до 
буття,
У якому свідомості нашій збагнути незмога: 
Чом солодшим від меду нам видався час 
забуття
Рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від 
порога?

Українці мої! Тож слов'яни ми з вами чи як?
Чи в "моголах" і вмерти судилось нам ще від 
Тараса?
Чи в могили прийдеться забрати нам наш 
переляк,
Що знітив нашу гідність до рівня вторинної 
раси?

Українці мої, як гірчать мені власні слова, 
Добре знаю, шо й вам вони не солодкі гостинці, 
Але мушу сказати, бо серце мов свічка сплива, 
Коли бачу, як широ себе зневажають вкраїнц.

І тоді в мене ниє крамоли відламок тупий,
Мене думка одна непокоїть на славу:
Ради кого Шевченкові йти було в Орські 
степи?
Ради кого ховати свій біль за солдатську 
халяву?

То хіба ж не впаде, не 
закотиться наша зоря,
І хіба не зотліє на тлін 
українство між нами,
Коли навіть на згарищ долі 
й зорі Кобзаря 
Ми і досі спокійно себе 
почуваєм хохлами?

Українці мої! Дай вам Боже і шастя і сил!
Можна жити й хохлом - і не згіркне від того 
хлібина.
Тільки хто ж колись небо прихилить до ваших 
могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна?


