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ІА Ф О Р М А ІІШ А О -А А А Л ІШ А ЇШ  ЖУРНАЛ 2011
а Закону України про свободу совісті 20 років 
а Високий відсоток довіри Церкві від незнання її
а Новий Предстоятель УГКЦ -  людина Любомира 

Гузара
а Мусульманський світ кількісно стрімко зростає 
а Азаров став православним хрестоносцем 
а Негатив щодо УПЦ КП не набрав потуги
а Кирило зачастив на чужі терени. Для чого: УПЦ 

МП має свого главу!

а Із-за бажання зближення з Москвою Ватикан 
нехтує Україною

а Далай-лама відмовився від політичної діяльності 
а За Абу-Сісі Україні погрожують терактами
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ:

ЗАКАРПАТСЬКА РЕФОРМАТСЬКА ЦЕРКВА



Закону України про свободу совісті -  20

Шановний Читану! В цьому році виповнюється двадцять років з того дня, ксли сфера 
релігійного життя України можна сказати вперше набула своє законодавче оформлення 23 квітня 
1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Закон про свободу совісті та релігійні організації, який з 
пізнішими незначними змінами і доповненнями до нього (визнаймо -  не завжди вдалими) діє й нині 
у нашій країні. Незважаючи на те, що він був прийнятий в комуністичні часи, редакція Закону 
виявилася такою, що він міжнародними експертами й по-сьогодні визнається одним із 
найдемократичнішиху світі.

В чому основна перевага цього Закону перед раніше діючим законодавством років 
тоталітаризму? По-1, він пішов далі наявної в соціалістичних країнах свободи совісті (право вірити 
або не вірити), надавши свободу у сфері вибору віросповідань і свободу діяльності конфесійних 
спільнот навіть без обов’язкової офіційної реєстрації останніх. По-2, Закон гарантував свободу 
утворення релігійних організацій і свободу різноманіття діяльності релігійних організацій, в тому 
числі й позакультової, зокрема благодійності, спонсорства, видавництва тощо. По-3, Закон утвердив 
світськість державного життя, заборонивши політичну діяльність релігійних організацій, відокремив 
церкву від держави і школу від церкви По-4, він надав статус юридичної особи релігійним 
організаціям, надав їм право мати майно, займатися виробничою і господарською діяльністю, мати 
міжнародні зв’язки із центрами і спільнотами одновірців тощо.

Проте не все в діючому нині в Україні Законі про свободу совісті вже й так добре. 
Саме тому мали місце вже неодноразові спроби замінити його новим або ж внести в нього помітні 
корективи. При Міністерстві юстиції України діяла спеціальна робоча група, яка під готувала ще один 
новий варіант Закону про свободу світогляду (так у Конституції -  РП) і релігійні організації. Проте 
долю цього проекту залишається нез’ясованою. Вона може бути такою ж, як і попередніх. Але 
славімо Бога за те, що нині діючий Закон 1991 року є вже не таким і поганим й при всіх перебігах 
нових проектів у ВР він успішно працює.

В.Янукович в свою чергу зобов’язав Кабмін подати до грудня 2010 року до Верховної 
Ради проект закону, але грудень вже лишився позаду, розформовано Держкомнацрелій і тепер 
невідомо, хто це розпорядження Президента буде виконувати Конфесії України застерігають 
Януковича від поспіїнності в прийнятті нового Закону, деякі наполягають на тому, що, перш ніж 
приймати Закон, потрібно напрацювати Концепцію державно-церковних відносин, врахувати при 
підготовці цих документів також думки релігійних організацій.

Що мене особисто не влаштовує в діючому Законі? Перше Хоч цей Закон у свою 
назву включає слова «про свободу совісті», але права і можливості невіруючих громадян у ньому не 
розписані, вони (а їх до 25-30%) не захищені від ворожості до них спільнот протилежної світоглядної 
орієнтації. Друге Закон цей однобічний, бо ж він в деталях розписує право постання релігійних 
спільнот, їх діяльності, але нічого не говорить про покарання в разі порушення розписаних в ньому 
прав і релігійних організацій, і державних органів. Третє. Закон не визначає, що є Церква і яку 
відповідальність за її діяльність несе її керівництво (якщо Церква є спільнотою кліру і мирян, то за 
протиправну, політичну діяльність мирянських організацій, біляцерковних структур певних конфесій 
має відповідати і керівництво певної Церкви). Четверте. Закон фіксує відокремлення Церква 
(релігійних організацій) від держави і водночас не надає статус юридичної особи Церкві, а надає його 
лише релігійним організаціям Тому Закон фіксує не рівних у своїх правових виявах суб’єктів: 
держава виступає в Законі як всезагальний суб’єкт права, а Церква -  на рівні своїх складових, а не на 
рівні самої себе як суспільної інституції. Скоріше Закон мав би надати право юридичної особи і 
Церкві, і релігійним організаціям П’яте. Закон не врахував те, що відокремлення Церкви від 
держави не означає відокремлення її від суспільства Як суспільна інституція, вона діє, а відтак слід 
розписати правові можливості її д іяльності в соціумі у цьому статусі. Водночас тут же слід засвід чити 
чітко світськість української держави. Шосте. Закон говорить про відокремлення Церкви від 
держави, але майже нічого про відокремлення держави від Церкви, чим залишає певні можливості
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСШЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

21 квітня В. Янукович нарешті знайшов можливим зустрітися із главами 
релігійних спільнот, які входять до Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій. До цього він зустрічався чотири рази з не обмеженням часу лише з 
чужоземним російським Патріархом Кирилом, який і висвячував його на посаду,

спеціально приїхавши із Москви. В 
своєму біля десятихвилинному 
вступному слові В.Янукович 
насамперед відзначив високий рівень 
співпраці між різними конфесійними 
структурами. Він запевнив їх 
керівників, що «держава не 
втручається у справи ретігійних 
громад,ставиться до них всіх з 
повагою, а свої стосунки з ними 
будую на чинній правовій базі». 
Експерти звернули увагу на те, що 

наголошено було лише на найменшому носії конфесійної визначеності -  
«релігійній громаді». В.Янукович також додав, що політика держави спрямована 
«на створення сприятливих умов для діяльності релігійних 
організацій,забезпечення рівних прав і можливостей, утвердження терпимості та 
поваги між віруючими». Зустріч пройшла в темпі галопу; бо ж кожному її 
конфесійному учаснику відводилося лише три хвилини на виступ. Тому кожний 
тезово наголосив ті проблеми, які найбільше турбують його спільноту. Зокрема, 
патріарх УПЦ КП Філарет висловився за продовження процесу об’єднання 
Православних Церков , який нині чомусь заблошваний, наголосивши, що хоч 
держава й не може втручатися у справи церков, але процесу об’єднання вона «не 
тільки може, але й зобов’язана» засвідчити свою гад^имку. Патріарх висловив 
занепокоєння рейдерством щодо храмів його Церкви. Глава Церкви Московського 
Патріархату митрополит Володимир порушив питання повернення церковного 
майна, насамперед введення мораторію на його приватизацію. На відміну від



з

Філарета, він не закликав державу допомагати об’єднувати Церкви, навіть 
наголосив на тому, що «це можливо тільки на основі Євангелія, градацій і канонів 
Церкви, без втручання політики і політиків». Предстоятель УХПЦ митрополит 
Мефодій порушив питання ремонту Андріївської церкви. Головний рабин України 
Яків Блайк висловив стурбованість станом єврейських кладовищ і про необхідність 
державного рівня вирішення проблем паломництва до Умані. Учасники зустрічі, як 
певне було домовлено, передали В Януковичу свої листи-прохання.

П атріотами якої країни є єврейські олігархи з України, Микола Азаров 
переконався, знайомлячись із Єрусалимом. У Єврейському кварталі йому показали 
синагогу «Хурва», відроджену «українськими» багатіями І.Коломойським і 
В.Рабиновичем. Біля золотого семисвічника-менори Азаров сам зауважив, що то 
подарунок В.Рабиновича Біля маленької синагоги, розміщеної в тунелі біля «воріт 
Коенів», Азаров прочитав, що вона збудована також на кошти Коломойського і 
Боголюбова з України. «Нам вони такі подарунки не роблять», - зауважив прем’єр- 
міністр (За вільну Україну. -  №11).

Урядовці України певне гадають, що християнська заповідь «не кради» не має 
до них ніякого відношення. А тим більше не для них євангельське повчання не 
накопичувати на Землі собі статок. Адже у нас: що 
не міністр, то мільйонер! Із 16 членів уряду 
України п ’ять є офіційними доларовими 
мільйонерами, дехто з яких тягне вже й до мільярда 
(Клюев, Колесников. Тігіпко, Ю.Бойко і 
Присяжнюк), двоє (Балога і Злочевський) -  біля 
цього. Дехто з міністрів ігнорує ще й заповідь «не 
лжесвідч». Таких ще троє (Азаров, Табачник,
Лавринович). Свою власність вони оформляють на 
своїх рідних і постають для громадськості в якості 
«бедного родственника». Як слушно пише газета 
«Експрес», «в країні на чиновницьку роботу йдуть 
задля того, щоб використовувати службове 
становище для власних потреб і наживи. Цьому сприяє загальна система тотальної 
корумпованості... Хто перебуває на посаді міністра обов’язково скористається нею 
для власного збагачення». То ж Україна має «християнський» уряд! Ура йому! 
(Експрес. - №35). Та й прибутки Президента в 2010 році зросли майже на мільйон.

Згідно з видру куваною в «Христианской газете» статтею «Исповедь эмигранта” 
(№3), винуватцем смерті укратськості (сповідник називає її слов’янськіспио) 
в еміграції є Церкви. Саме вони постають винуватцями того, що молодь втрачає 
будь-яку зацікавленість до здавалося б рідного для неї. Ось деякі думки старого 
емігранта: «Со всех сторон подымается тьма беспросветная, готовая поглотить 
самое святое, опорочить и лишить невинности самое чистое, попрать наши 
святыни, нас и детей наших растлить, растворить в аморфном до безобразия 
«правильном котле» либеральной культуры»; «Внутренняя реформация нужна нам, 
реформация каждого в отдельности, преображение семьи и церкви»; «Часть 
славянских церквей оказалась в состоянии самоизоляции и стала жертвой 
собственной удушающей заогнизованности и субкультуры»; «Церкви первых волн
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эмиграции «трещали по швам», а дети, лишенные эмоциональной и духовной 
поддержки, либо уходили в американские церкви, либо растворялись в мирской 
среде»; «Некоторые «борцы за истину» безжалостно бичевали обличениями детей 
и молодежь... Но у наших детей и молодежи огромный потенциал и 
перспективы... Большинство из них стремятся к Господу, любит свой народ и 
церковь, борется с перш ениями, учится и работает... Нашим детям нужно 
помочь...».

У «ритуальному вбивстві» у Севастополі в січні двох дівчаток -  10-річної Насті і 
11-річної Тані - звинувачують євреїв. їх називають «жидами умученними». 
Лідер кримської промосковської козачої громади «Соболь» Віталій Храмов 
наголошує, що дітей «вбили по талмудичному чи каббалістичному обряду». «Якби 
вбивцями були сатаністи, - заявляє він, - то до вбивства жертви були б згвалтовані. 
Але за талмудистськими канонами співжиття із живими християнськими 
дівчатками -  скотоложство. Тіла дівчаток були викинуті через тиждень після 
вбивства саме для того, щоб приховати, що вони не були згвалтовані і померли 
недоторканими. Згідно талмудистського канону саме кров християнських дітей і 
християнських непорочниць -  особливо значима. Це творилося не однією 
людиною -  будь-яке ритуальне вбивство має на оці певну систему. Наші 
християнські діти в російському місті Севастополі знаходяться сьогодні без 
захисту. Ми не дозволимо начепити ці звірячі вбивства на невинних людей і 
говоримо, що ті, хто скоїв їх, - від відповідальності не уникнуть» (Хадашот. - №3).

«Коли Віктор Янукович вступив на посаду Президента,- зауважує Патріарх 
УІII і КП Філарет, - він заявив, що буде однаково ставитися до всіх конфесій. 
Хоч ми знали, що він є парафіянином Московського Патріархату. Але якшо 
попередні Президенти Леонід Кучма і Віктор Ющенко, для того, щоб підкреслити 
своє однакове ставлення до інших конфесій, відвідували на Пасху і Різдво 
Христове різні храми (хоча, наприклад, Віктор Ющенко парафіянин Київського 
Патріархат), то Віктор Янукович обмежився лише деклараціями. Звичайно, ж  
людина, він може сповідувати ту віру, яку хоче, або ж не сповідувати жодної. Але 
коли глава держави відсутній на урочистих богослужіннях, то це вже 
сприймається ж  неповага» (Голос Православ’я. - №6).

На питання кореспондента «Коментаріїв» Ярослава Коцюби: «Якщо Україна 
опиниться на порозі народної революції, чи Київський Патріархат підтримає 
виступ людей проти влади?», патріарх УПЦ КП Філарет відповів: «Якщо це буде 
потрібно для збереження державності, то так. Бо незалежна Православна 
Церква може існувати лише в незалежній державі» (Голос Православ’я. - №6).

Хоч Київський Патріархат і входить до Українського Біблійного товариства, проте 
всі організовані ним переклади біблійних текстів українською мовою не можуть 
бути визнаними і використовуваними в богослужбовій практиці. Про це свідчать 
рішення березневого засідання Священного Синоду УПЦ КП. Зокрема, там 
сказано: «Богослужбові книги українською мовою видаються лише з 
благословення Патріарха Київського і всія Руси-України. Це стосується ж  
перекладених українською мовою, так і новоскладених богослужбових текстів. 
Використання інших видань богослужбових книг українською мовою в 
Українській Православній Церкві Київського Патріархату не благословляється»
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(Голос Православ’я. - №6). Відтак в Церкві Київського Патріархату визнається 
лише переклад Біблії українською мовою Патріархату Філарета. Хоч інші 
християнські конфесії ставляться до цього перекладу надто негативно, оскільки він 
не є перекладом з оригіналу мови написання Старого і Нового Завітів, 
перекладався не висококваліфікованими фахівцями лінгвістами.

На відміну від середньовічного примітиву мислення в Церкві Московського 
Патріархату в оцінках індивідуальних ідентифікаційних номерів, розгляду їх 
як «знаків диявола», в Церкві Київського на це дивляться по-іншому, цивілізовано. 
«Це -  марновірство, - наголосив Патріарх Філарет. - І нагнітання в середовищі 
віруючих очікування другого пришестя. Нагнітання психозу призводить до 
заборони цих кодів. Проте антихристу підпорядковуються не ті, хто має коди і 
номери, а ті, хто втратив віру в Ісуса Христа ж  Спасителя світу» (Голос 
Православ’я. - №6)

Обрядова сфера різних релігійних свят стала об’єктом уваги ділків від бізнесу.
Так вони вже налагодили масове виробництво малюнків із зображенням Ісуса 
Христа, Богородиці, ангелів, святих для прикрашання великодніх яєць. 
Володимир-Волинський владика УПЦ М П виступив проти цього. Він не проти 
наліпок із візерунками, вербовими гілочками, курчатками та ін.. Але «болить душа 
за те, що люди прикрашають яйця наклейками із зображенням святих, святять їх, 
їдять, а священні віконки разом із шкарлупою викидають у смітник. Виходить так, 
що святкують Воскресіння Христове і водночас паплюжать Його святий лик» 
(Експрес. -  31 березня).

Клерикали з Прикарпатського університету вирішили реалізувати проект 
засадження свого ботанічного саду рослинами, які згадуються в Біблії. Деякі з 
них будуть вирощуватися в теплицях, зокрема мирта, коміфор, смоківниця, 
оливки. Професори-клерикали з біофаку університету, відтворюючи Біблійний сад, 
сподіваються на використання в області вирощених ними дерев при оформленні 
територій навколо храмів. То ж матимуть ще на Біблійному саді й прибуток. А  Ісус 
Христос, до речі, розганяв торгівців! Треба ж це знати!

Проросійський Севастополь задовгіміяс релігійні потреби лише прихильників 
Московського Патріархату. Парафіяни інших конфесій, зокрема УПЦ 
Київського Патріархату, УГКЦ, УАПЦ і римо-католиків й досі не мають в місті 
своїх храмів, богослужіння проводять в орендованих приміщеннях. Римо-католики 
звернулися до Євросуду з проханням посприяти поверненню їх громаді будівлі, в 
якій нині знаходиться кінотеатр «Дружба». Аргумент, що в переобладнання 
костелу під кінотеатр були витрачені з міського бюджету кошти тут звучать явно 
некоректно, бо ж скоріше влада міста має заплатити громаді за використання 
протягом багатьох років її будівлі, спаплюження її і оплату відбудови ж  альтової 
споруди (Україна молода. -  12 квітня).

Половина киян (49,8%) є прихильниками Української Православної Церкви 
Київського Патріархату, повідомляє РІСУ з посиланням на офіційний сайт УПЦ 
КП. При цьому, згідно з даними соціологічного опитування, проведеного у Києві 
“Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики, послі
довниками Української Православної Церкви Московського Патріархату назвали 
себе лише 16% киян, Української Автокефальної Православної Церкви -  5,1%,
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Української Грею-Кагапицьюї Церкви -  1,1%, протестантизму -  0,8%, ісламу -  
0,4%, Римо-Католицької Церкви -  0,4%, юдаїзму -  0,1%, іншої релігії -  2,1%. Як 
повідомляє офіційний сайт УПЦ КП, не сповідують ніякої релігії 24,1% 
респондентів. Репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення Києва 
було проведене 19-25 березня. Усього за місцем проживання опитано 800 
респондентів віком від 18 років і старших. Статистична похибка вибірки без ураху - 
вання дизайн-ефекгу з вірогідністю 0,95 не перевищує ±3,5%. Таї^ відповідь дали 
кияни на антиукраїнські загарбницькі вояжі Патріарха Кирила в Україну, на його 
прагнення через пропагований і обстоюваний ним «русский мир» знищити Україну 
ж  незалежну державу, залучити Україну до нового видання московсько-коло
нізаторської імперії.

В ході соціологічних досліджень з року в рік із-за пустодзвонного питання 
дослідників відсоток довіри опитаних до Церкви (не говориться ж якої, бо й 
саентологи називають себе церквою) постійно займає найвищу сходинку.
Наш часопис вже неодноразово застерігав Церкви від тішення цим, наголошуючи, 
що така відповідь -  від незнання. І ось нашу думі^ повторив з відповідною 
аргументацією відомий київський богослов протоієрей Андрій Ткачов. 
Закликавши не сповідатися даними соцопитувань про переважну довіру українців 
до Церкви, він в одному із своїх коментарів сказав: «По-перше, це кредит довіри, 
по-друге, це інерція традиційного світогляду. Але практично все далеко не так, 
тобто на практиці люди прислухаються до Церкви набагато менше. Якщо б, 
наприклад, Церква почала гладити людей «проти шерсті» і голосно заявляти про 
те, що потрібно і що недопустимо, то відсоток невдоволених людей, яким це 
здалося б втручанням Церкви у приватні справи, в бізнес чи в сімейні питання, був 
би дуже великим. Такі результати опитування частково пов’язані з церковною 
позицією невтручання, тобто Церква продовжує молитися і ні до кого 
особливо в душу не лізе. Варто їй взяти на себе більш серйозну роль, ж  відразу ж 
на Церкву посиплеться шквал критики» (Церковна православна газета. - №6).

Чи стане Пересопниця привабливою для туриста? З нагоди виповнення в 
серпні 450 років складення Пересопницької Євангелії, на якій дають клятву 
новообрані Президенти України, в селі Пересипниці, ж е  знаходиться за 35 км від 
Рівного, мають звести культурно-археологічний центр. Саме він нібито має 
приваблювати сюди в наступному туриста. Чого це раптом і чим «приваблювати», 
те ніхто не прагне з’ясувати. Бо ж нині село це з числа вже вмираючих на Поліссі. 
В ньому живуть лише 103 особи. В село веде «вбита», це б то брукована ще за 
Польщі дорога, по якій навіть маршрутки відмовляються їздити. Наявний один 
магазин на все село і той закривають із-за нерентабельності. Школи немає, клуб з 
облупленими стінами на замку. Щ е є фельдшерсько-акушерський пункт. Його 
завідувач сказав таке: «Глухе у нас місце. Єдина нова будівля в селі, то мій ФАЛ. 
Чотири роки ми переїхали до центру села. А  доти сиділи біля храму: люди 
жартували, що там є робота, ж  не медику, то священику -  
відспівувати».Напівсліпий 70-річний дід Петро сказав: «Я не проти. Най люди до 
нас їдуть... Хоч веселіше буде. Живемо тихо -  є кілька старих бабів і пару п’яниць 
невредних. Цивілізацією тут і не пахне». Газу немає, топлять хто чим. Село має 45 
дворів, але багато з них без жильців, живуть в селі переважно пенсіонери.
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Молодих сімей -  десь 5-6. Колись це було княже місто із княжим палацом і 
монастирем, в ж ом у й писалося Євангеліє. На місці їх розміщення вже добре 
попрацювали «чорні археологи». Там до осені (цебто за 5 місяців) нібито мають 
спорудити меморіал-музей, княжу садибу з дерев’яними укріпленнями. Обіцяють 
ще й дорогу, газ... На все це виділено 50 мли гри., лише 10 з яких -  з державного 
бюджету. Але ще нічого не будувалось, лише розроблені ескізи оновлення села, 
розбудови туристичної інфраструктури. Вже приїздили й поїхали високі 
чиновники з Рівного. З ’яляєгься питання: до чого будуть запрошувати на ювілей 
Пересипниці всіх чотирьох Президентів України і в додачу ще Президентів з Росії, 
Білорусі, Словаччини і Болгарії. Сміх і гріх! (Газета по-українськи. -  17 березня).

Чи те треба Тарасу, якщо він не сприймав обрядове облаштування 
християнства. В Полтавській адміністрації, де н іж  не знайдуть згоду з приводу 
спорудження вже й виготовленого пам’ятника українському гетьману Івану 
Мазепі, раптом задумали по-своєму канонізувати Тараса Шевченка. Тут 
презентували його ікону. Її рамка 55x47 см всередині оздоблена позолоченим 
орнаментом. Написів ніяких немає. Іконну рамку виготовив Іван Гринько -  
учасник пісенного колективу «Полтавські пісняри». Виготовляючи, не думав, що 
то буде ікона. «Пофантазував і вирішив зробити саме так. Ніяких ікон не копіював. 
Та й не вважаю, що це ікона». Один із священиків зауважив, що Шевченко не 
канонізований, а відтак на його ікону молитися не треба. Але ж для українців (не 
малоросів) він -  пророк. Полтавські мистецтвознавці не пригадують, щоб когось з 
вітчизняних літераторів зображали ж  святих. Літераторів -  так, а ось політиків 
зображають. До них вже попали В.Ющенко, В. Янукович і навіть ректор 
Донецького інституту штучного інтелекту ВШ евченко (Газета по-українськи. 
№36).

Міська влада Києва більшої дурні придумати не могла, и к дати дозвіл на 
будівництво ринку біля святіші українських греко-католиків - їх
кафедрального собору Воскресіння Христового. Для київських чиновників 
моральні критерії нічого не вартують. Вони нехтують і протестами греко- 
католицької громади столиці, і здоровим глуздом. Тут гроші вирішують все. То ж 
Церкві певне треба звернутися до правових інституцій, щоб захистити центр 
українського греко-католицизму від брудного сусідства. Є ще один аргумент проти 
базару. При перевезенні праху Тараса Шевченка через Дніпро в 1861 році саме в 
цій місцині лежала в очікуванні перевізника домовина. Тут не базар, а пам’ятний 
знак Тарасу варто було б спорудити. Може це зініціює УГКЦ.

В національному музеї Тараса Шевченка в Києві є картина, на якій поет 
намальований з німбом. Заст. директора музею Тетяна Чуйко наголошує, що то 
не ікона. Просто «художник використав християнську символііуд розкриваючи 
образ Тараса Шевченка. В книзі «Легенди про Шевченка ХІХ-початку XX 
століття» є оповідь про Тараса, який був всезнаючою людиною. «Носив він з 
собою чорні книги і по них все вгадував, що робиться в світі». Хоч серед народу 
ходив слух, що Шевченко живий, але питання його канонізації не стояло ні в 
минулому, ні нині. Хоч під час перезахорону в Каневі бачили його нетлінні мощі.

До вересня ще далеко, але міська влада Умані вже думає про наплив 
паломників-хасидів, який щороку стає все більшим. Хасиди, згідно заповіту
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свого духовного лідера цадика Нахмана, приїздять зі всього світу, щоб вклонитися, 
ж  це він заповідав, на хасидський Новий рік -  Рош-га-Шана - його могилі. На 2011 
рік називають цифру від 40 до 70 тисяч приїзду паломників. В минулому році від 
різних видів підприємницької діяльності, пов’язаної з приїздом хасидів, до 
міського бюджету надійшло 607 тис. гри. Проте визнано, що відсутній в місті 
дієвий облік наданих комунальних послуг і отримання плати від споживачів. 
Наявне отримання великих сум неконтрольованих доходів суб’єктами 
підприємницької діяльності та фізичними особами. Відсутній реєстр уманчан, які 
отримують доходи від туристичного бізнесу. УМВС Черкаської області розробило 
проект плану щодо забезпечення охорони громадського порядку та безпеки, 
дотримання законодавства під час перебування хасидів та дорожнього руху в 
Умані.

Буковинське село Розтоки, в ж ом у народилася письменниця Марія Матіос, після 
з’яви тут молодого священика УПЦ МП перейшло до його парафії, 
полишивши храм Київського. Бо ж, дивись, Московська Церква -  канонічна. Та 
й дивного в цьому нічого немає, бо ж, ж  пише Андрій Янович в «Газеті по- 
українському» (25 лютого), молодь тут навіть нічого з написаного Матіос не 
чигала. Однофамілець письменниці, колишній голова Василь Матіос заявляє, що 
Кучма, ж  Президентом був, то він кругом ходив -  і до греків, і до католиків, і до 
православних. Ющенко пасху святив у Філарета, але також кругом їздив. А 
Янукович -  тільки до Московського патріархату ходить, і більше ні до кого. За 
нього Церква з політикою змішалася».

Львівська обласна рада заснувала почесну відзнаку «Пам’яті блаженного 
священномученика Омеляна Ковача». Нею будуть нагороджувати «за значний 
внесок у душпастирство, міжконфесійне і міжрелігійне порозуміння, а також 
учасників національно-визвольної боротьби, активних учасників українського 
державотворення, які своєю працею утверджують і розбудовують Україну».

Жінка-полтавчанка глибокого літнього віку через газету «Україна молода» (17 
березня) емоційно, але мудро звертається до українців з такими словами: 
«Пережила в радянські часи і радість і горе, але такого свинства, ж е  є сьогодні в 
Україні, мабуть не переживу, такого раніше не бачила і не чула. А  живу у вільній 
Україні! Маю телевізор... Але який канал не натисну -  тільки російською мовою. 
Де ми живемо, в якій державі? А це ще новина -  щодня муляє очі «Шустер 
Live» (додала б ще до нього й Кисельова -  РП). У нас його прозвали «Шустер 
лівий». Чому лівий? Бо його брат із шайки бандитів, тих, що добивають Україну і 
все українське, працює міністром освіти України. Це той україноненависник. Його 
прізвище Табачник. Оце щоденно «Шустер лівий» нам цирк показує по 
телебаченню і слова не вимовить по-українськи. Свинить ж  може. Ось була 
передача про об’єднання України. Московські посіпаки, Україна давно об’єднана! 
Ваша мета і завдання Москви -  розколоти її на частини, пересадити людей у 
тюрми. Кремль підібрав добрих послушників під керівництвом Януковича, і 
справа у них, видно, йде успішно. Діло підлаштовуєгься під 1937 рік... Дивилась, 
ж  цей безграмотний Отецько виступає по телевізору, не зрече 20 слів без запису, 
сів перед написаним і чигає 20 речень... Тюрми будують, міліціонерів стає більше, 
гайки закручують, полюють на патріотично налаштованих. Онуків наших калічать,
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убивають... А  що простолюд думає, чи спить, чи погоджується зі становищем? 
Звертаюся до читачів газети: «Шановні українці, ви що не помічаєте, що 
твориться в Україні? Ми вже напівраби. Вам байдуже, що ґвалтують 
українську мову, грабують наші духовні цінності, гендлюють нашою
Церквою. Чому ви, молодь, такі пасивні спостерігачі? Вам не соромно, що 
Гвалтують нашу Неньку Україну? Хто її захистить? Не ховайте голови свої під 
подушки. Захищайтеся від варварів, бандитів, казнокрадів. Від російського ярма!... 
Усе в нас родить, а керівника-націоналіста поки що й не маємо. Буде хліб, статки, 
рідна мова, ж  поборемо злочинців».

Прем’єр України Микола Азаров став православним хрестоносцем. Під час
свого двохденного візиту до Ізраїлю він мав зустріч із патріархом Єрусалимським 
Теофілом III. Владика здійснив церемонію посвячення Азарова у рицарі святого 
гроба Господнього в своїй резиденції в Єрусалимі. Теофіл III також нагородив 
Азарова золотим хрестом, короною, вінком і зіркою. Орден храму Господнюго 
дехто розглядає ж  католицький. Але це не так. Це є організація мирян при 
головному храмі християн, який нині поділений між шістьма конфесіями, в т.ч. й 
православною. Азаров - перший з України, кого посвятили в рицарі Гробу 
Господнього. Є ще кавалери Ордена Гробу Господнього -  вищої церковної 
нагороди Єрусалимської ПЦ. Ними є Л.Кучма, В.Ющенко, а також Предстоятель 
УПЦ МП митрополит Володимир (Сабодан).Знаходячись в храмі Воскресіння 
Христа, Азаров посвятив на Гробі Господньому хрестики та інші християнські 
символи.

Із-за нахабних дій на українських теренах ізраїльської розвідки «Моссад» об’єктами 
атаки арабських екстремістів можуть стати зі к наші посольства і 
представництва в мусульманських країнах, так і об’єкти на території 
України. Погрози такі вже роздаються. Деякі посольства України в цих країнах 
одержали анонімні листи такого змісту: «Українська влада арештувала нашого 
друга і брата доктора Дірара Абу-Сісі без причин. М и попереджаємо всіх 
українських свиней, синів собаки, якщо ви його негайно не звільните, ми будемо 
ставитися до Вас так, ж  палестинці ставляться до ізраїльтян». Наголошено, що 
будуть брати заложників, але не тримати їх, а знищувати: «Допоки ви не звільните 
доктора, ми не будемо з вами милостиві». Справа в тому, що ця ізраїльська 
розвідка, певне діючи і на українських теренах, викрала по дорозі з Харкова в Київ 
технічного директора електростанцій в секторі Гази Дірара Абу-Сісі, дружина 
ж ого  проживає в Україні і він нібито приїхав з метою одержання українського 
громадянства. Тримають тепер в Єрусалимі у в’язниці «Шікма». Мета викрадення 
-  нібито дізнатися, що потрібно зробити, щоб зірвати роботу електростанції в 
секторі Газа. Стало відомо, що під час навчання в Харкові в кінці 90-х років м. ст. 
Дірар очолював тут студентську ісламсьіу організації радикального спрямування. 
Він мав в той час неприємні конфлікти з українськими спецслужбами. Із-за цього 
йому пришилося залишити Україну. В Палестині він нібито був задіяний в 
радикальному крилі ХАМАСу. Дружина викраденого Вероніка, ж а  залишила в 
Палестині у своєї сестри, ж а  також одружена із палестинцем, аж шестеро дітей, 
вважає, що Україна допомогла Ізраїлю викрасти її чоловіка. Але є ще й інша мета, 
про яку пише журналіст І. Золотухіна: «Хвиля революцій в арабському світі може
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привести до влади в Єгипті, Тунісі, Лівії й інших країнах радикальних ісламістів. 
Це означає, що перед Ізраїлем нависає серйозна загроза і він потребуватиме країн- 
союзників. В тому числі і Україну. Гадають, що саме з цією метою Ізраїль відмінив 
візи з Україною і став активно співпрацювати з нами в економічному плані». 
Дружина Абу-Сісі погрожує зверненням до Євросуду з позовом на Україну за те, 
що вона знехтувала правами людини і з байдужістю поставилася до викрадення на 
її суверенній території (Сегодня. - №59,61).

У велику політику прагнуть гратися кликуші і братства УПЦ МП, втягуючи в 
це навіть Предстоятеля Церкви, своєю організацією різних протестних акцій 
проти індивідуальних ідентифікаційних номерів, які ними подаються як «знаки 
диявола». Психоз навколо цього постає свідченням примітивності мислення 
московсько-православного вірянин, наявності в них мислення темної доби 
середньовіччя. Для цієї Церкви це й не чимось новим. Згадаймо, що саме з її волі 
Московська Дума відмовила інженеру Балинському на початку XX століття в 
будівництві московського метро, бо ж це призведе нібито до того, що із 
«преисподней» всіх чортів повипускають. Хоч би десь ця Церква згадала цю свою 
дурість. А  тепер взялися за індивідуальні коди, з якими живуть всі в 
цивілізованому світі. Дивного в тому, що цей психоз нагнітає саме Московсько- 
Православна Церква немає, бо ж вона ніколи не йшла в ногу із суспільним 
поступом. Патріарх УПЦ КП Філарет слушно це назвав забобонством. 
«Антихристу підпорядковуються не ті, хто має якісь коди чи номера, - наголосив 
він, - а ті, хто втратив віру в Ісуса Христа як Спасителя світу» (Комментарии. - 
№ 11).

ПРАВОСЛАВ’Я

Чужоземний Патріарх Кирило має 
намір їхати до України, щоб цього 
разу під стінами Чорнобильського 
реактора з нагоди 25-річчя трагедії 
на АЕС відслужити літургію.
Передбачають, що панахида за 
жертвами катастрофи відбудеться не 
лише в храмах, а й безпосередньо у 
зоні відчуження. Чи усвідомлює при 
цьому Кирило, їдучи до реактора, те, 
що головним винуватцем Чорнобиля 
є його країна? Саме із Московського ЦК було визначено місце будівництва АЕС і 
Президентом Союзної Академії наук Александровим відкинуто заперечення Києва 
будувати станцію лише в ста кілометрах від української столиці і над нею по течії 
Дніпра й Прип’яті, на болотистій місцевості. То ж не стільки молитися треба, а від 
того народу, Церкву якого презентує владика, просити вибачення в українців і 
каятися за скоєне. Літургію за загиблих могли б відслужити і владики рідних для
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українців Церков, мовою тих, хто відійшов у небуття. Молитву патріарха-зайди 
іноземною мовою вони не почують, бо ж то чуже слово і сказане з корисливістю.

Негативне ставлення до УПЦ Київського Патріархату, яким його очікували від 
нового кирилозалюбленого Президента, не набрало потуги, на думію Патріарха 
УПЦ КП Філарета, тому, що «на наш захист піднялися демократичні сили, 
громадські і політичні організації. Навіть за кордоном -  у США та Європі -  почали 
писати про утиски нас. Я  думаю, що це все вплинуло на владу, і вона не хоче далі 
загострювати ситуацію» (Голос Православ’я. - №6).

«Тарас Шевченко. 150-річчя упокоения котрого вшановують в перші постові дні, - 
наголосив архієпископ Ігор (Ісиченко), - нагадує нам про перспективу 
християнського вдосконалення -  про подвиг діяльної любові до свого народу 
під час національної драми, «во врем’я  люте». Солідарне протистояння злу й 
насильству виростає з християнської міці кожного із нас, котра гартується в 
доланні індивідуалістичного самозахоплення. На оливковий листок національного 
порозуміння годі сподіватися, не переживши випробувальних тижнів самотньої 
плавби в ковчезі покаяння» (Наша віра. - №3).

Оцінюючи ситуацію в Православ’ї  України, глава УПЦ КП Філарет наголосив: 
«Патріарх Кирило зачастив з візитами в Україну, аби звикли, що саме він є 
главою УПЦ МП, а не митрополит Володимир. Зараз триває боротьба між 
Москвою та Києвом у межах Московського Патріархату за розширення права 
Київської митрополії, яких Москва хочу позбавити. І в самій УПЦ М П існують два 
табори: один виступає за надання автокефалії (таких більшість), а другий -  
менший, але агресивніший, - за повне єднання з Москвою. Тому в цій боротьбі 
митрополиту Володимиру без існування Київського патріархату не втриматися, ми 
потрібні йому як сила, яка його захищає фактом свого існування. І Москва 
побоюється відверто забрати самостійність в управління, бо тоді незгідні в УПЦ 
М П можуть піти на єднання з УПЦ КП. Тому стосунки між нашими Церквами -  
Київським Патріархатом і Київською митрополією кращі, ніж були, наприклад, 10 
років тому. І я  бачу, що активності в сенсі нападу на Київський Патріархат немає. 
Якщо й іде напад, то не з боку Церкви,а з боку представників влади -  бо в УПЦ 
М П розуміють, що майбутнє може поставити їх на місце»(Голос Православ’я. -  
№ 6)

Відповідаючи на питання кореспондента «Коментаріїв» Я.Коцюби: «Якщо Україна 
опиниться на порозі народної революції, чи Київський Патріархат підтримає 
виступ людей проти влади?», Патріарх Філарет наголосив: «Якщо це буде 
потрібно для збереження державності, то так. Бо незалежна Православна 
Церква може існувати лише в незалежній державі».

Приїзд патріарха Єрусалимського Теофіла Ш  до Києва для участі в роботі 
конференції «Світові релігії і громадянське суспільство», яка відбулася 28-29 
березня, зрозуміло аж ніскільки не сприяє входженню дійсно українських 
православних Церков до світової православної спільноти. Його спінювання лише 
із Церквою Московського Патріархату дає підставу для версій, що єдиною 
канонічною в Україні є лише ця Церква. Нагадаємо, що саме цей Патріарх 
нещодавно посвятив главу уряду України Миколу Азарова в рицарі Гробу 
Господньош Єрусалимського. Проте візит не знайшов схвалення у Московського



12

Патріарха, бо бач приїхав без дозволу нібито на його «канонічну територію». 
Проснувся колонізатор! Дивись, українські терени його вотчина! Під виглядом 
«русского мира» Кирило готує аншлюс України подібно тому, ж  свого часу Гітлер 
скоїв з Австрією.

Предстоятель УПЦ МІ І митрополит Володимир підписав документ, який дещо 
регламентує церковне життя Києва. Відтепер нові громади в місті 
створюватимуться не за побажання когось із батюшок з метою стати «невиїздним» 
і знайти собі пристанище в столиці, а лише в тому випадку, «якщо в цьому є 
потреба й існує потенційна можливість виділення землі чи приміщення». На думку 
секретаря Київської митрополії о. Віталія Косовськош, доі^мент регулює порядок 
реєстрації нових громад, не допускає появи бездіяльних громад, появи їх на догоду 
чиїмсь певним особистим інтересам (Церковна православна газета. =№5).

Архієпископ Олександр (Драбинко) є настоятелем першої в Києві парафії УПЦ 
МП, в якій богослужіння звершуються українською мовою. Проте владика 
вважає, що «таку пракгш^ не треба поширювати, оскільки вона існує незалежно 
від нашого бажання. Головне -  це бажання парафії. Практика Преображенського 
храму Києва свідчить про те, що є віруючі, які спеціально приходять на 
україномовні богослужіння або просять звершити Таїнство саме українською 
мовою» (Церковна православна газета. - №5). Факт появи храму УПЦ МП, в ж ом у 
богослужіння буде українською мовою викликав гнів московсько-православної 
газети Дніпропетровщини «Мир» -  вотчини митрополита Іринея.

Реагуючи на заяви Церкви Київського Патріархату щодо державного тиску на нею з 
метою її ліквідації, секретар Предстоятеля УПЦ МП архієпископ Олександр 
заявив: «З такими пропозиціями УПЦ до держави не зверталася і не 
звертатиметься, оскільки вважає покаяння справою особистою і добровільною. 
Про якісь директиви нам не відомо. Про факти тисі^ на «духовенство» УПЦ КП 
нам також невідомо. Питання про те, ж  подолати розділення українського 
Православ’я, має вирішуватися виключно у канонічно-еклезіологічному руслі. 
Якщо це трапиться, ж  кажуть, до літа, то будемо раді із вдячністю Господу 
обійняти один одного і нарешті сказати: «Христос посеред нас!». (Церковна 
православна газета. - №5).

Дніпропетровській єпархії УПЦ МП повернуто Миколаївський храм, в ж ом у з 1997 
рої^  розміщується Будинок органної і камерної музики. Питання його реституції 
викликало різні, часто суперечливі судження. В ситуацію розумно втрутився 
митрополит Іриней -  єпарх Дніпропетровський. Незважаючи на те, що будівлю 
передано Церкві, концерти органної музики, заявив він, будуть продовжуватися в 
ній. Молитися віруючі можуть і в підвальному приміщенні. Владика підкреслив, 
що працівники органного залу і духовенства зможуть знайти компромісну точку 
взаємного існування під одним дахом. Нинішній стан органу і місце розміщення 
його залишаться тим же, допоки не буде споруджено в місті хороший будинок 
органної музики, куди потім можна буде перенести інструмент безболісно. 
«Переконаний, - зауважив владика, - що музика, ж а  звучить в органному залі, не 
зможе завадити віруючим молитися. Класична музика пробуджує духовність і 
дарує людям радість» (Начало. -  №3).
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Пояснюючи те, чому Російська Православна Церква н іж  не хочу відпустити в 
автокефалію Українсьіду Патріарх Філарет наголосив: «Уявіть собі: якби 
Українські Церкви об’єдналися в одну, то вона була б майже рівною 
Російській. І вплив РПЦ на світове православ’я значно зменшився б. Саме 
тому Російська Церква так міцно тримається за Україну. Вона готова навіть піти на 
розкол світового православ’я, аби лише не відпускати від себе Українську Церкву» 
(Голос Православ’я. - №6).

В Київськім духовній академії УІІЦ МІ І відбулася конференція, присвячена 
150-й річниці від дня смерті Тараса Шевченка. В її роботі взяли участь 
представники 11 навчальних -  духовних і світських -  закладів України. Була 
зачитана доповідь Предстоятеля Церкви митрополита Володимира «Релігійний 
світогляд Тараса Шевченка». Ректор Київських духовних шкіл архієпископ 
Антоній виступив з доповіддю «Вклад Київської духовної академії у розвиток 
українознавства (ХІХ-ХХ ст..)». Були заслухані й інші доповіді. До конференції в 
музеї К ДТП було відкрито виставку, присвячену Т.Г.Шевчешдє Відомо, що 
найбільшу підбірі^ Кобзарів поета має саме владика Володимир (Сабодан).

СВГГ ГРЕКО-1РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ

Одним із своїх завдань новообраний глава УГКЦ вважає завершення 
спорудження патріаршого Собору св. Воскресіння в Києві. Восьмий рік триває 
його будівництво. Виконано великий обсяг робіт: зведено саму будівлю, 
змонтовано ідшоли, засклено вітражі. Завершене зовнішнє опорядження, окрім 
деяких деталей фасаду. Потрібно зайнятися тепер переважно внутрішніми 
роботами, монтажом інженерних комунікацій, встановленням підлоги з підігрівом. 
В цокольному приміщенні храму розташовано конференц-зал на 200 осіб. 
Паралельно йде будівництво патріаршої резиденції. Соборовий комплекс буде 
повністю задіяний лише в 2013 році. До збору коштів на будівництво храму були 
зорганізовані практично всі віряни Церкви. Як сказав керівник адміністрації 
Патріаршої курії УГКЦ владика Богдан Дзюрах, «найголовніше, щоб цей храм став 
рідним для южного вірного нашої Церкви, де б він не жив -  в Україні чи за 
кордоном» (Нова Зоря. - №7).

Преса УГКЦ висловлює свою стурбованість перспективою подальшого 
зближення Ватикана з Московським патріархатом. Газета «Нова Зоря» (№7) 
видрукувала статтю «На які жертви піде Ватикан ради зустрічі Папи з Кірілом?» 
отця Ігоря Пелехатого. Коментуючи зустріч Патріарха РПЦ Кирила із кардиналом 
Кохом -  главою Папської ради з питань християнської єдності, я і^  останній оцінив 
словами: «розмова пройшла у відкритій і доброзичливій атмосфері», отець Ігор 
пише: «Єдиним нез’ясованим питанням залишається те, на які жертви піде 
Ватикан заради того, щоб Папа і Патріарх зустрілися. А  ці жертви можуть бути 
надто великі: аж до загрози втрати єдності в лоні Католицької Церкви в обмін на 
московські лестощі і компліменти, якими щедро сипле Кирило ради встановлення 
«єдиного і нерушимого русского міра» в межах «канонічної території» РПЦ -  
тобто в межах колишнього совєцького союзу». Коментуючи ідею зустрічі Папи і
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Патріарха , кардинал наголосив, що «зустріч між ними врешті-решт відбудеться». 
Враховуючи те, що Ватикан практично щотижня відправляє до Москви якусь 
свою делегацію, часопис La Croix вважає, що ця зустріч без сумніву відбудеться в 
2012 році.

Інститут лідерства та управління Українського католицького університету 
розпочинає інтерактивну програму для старшокласників шкіл-інтернатів -
Академію лідерства «Обери своє майбутнє». З дітьми розмовлятимуть про 
самопізнання, лідерство, роботу в команді, ефективне спілкування, конфлікт, 
публічний виступ та планування часу. Програма триватиме з березня по червень 
2011 року. Програма має на меті розвинути у дітей, які навчаються у школах- 
інтернатах, лідерські навички ефективного с т л ів а н н я , праці у колективі, 
планування часу і публічного представлення себе.

На Закарпатті створено обласну греко-католицьку спілку імені владиким Івана 
Маргітича. Ця світська організація об’єднує українську греко-католицьі^ 
громадськість області й покликана продовжити духовно-практичну діяльність 
народного єпископа Івана Маргітича. Мета і завдання спілки: популяризація 
української мови, сприяння її утвердженню в різних сферах діяльності 
Мукачівської Греко-Католицької єпархії; входження МГКЄ в єдину У Г К Ц, до 
якої вона нині не входить; наукова, освітня просвітницька і виховна робота, 
пропаганда і поширення духовних цінностей, християнської моралі, українських 
національних традицій, здорового способу життя. Обласна установча конференція 
спілки відбудеться 9 квітня. В спілці передбачене ж  індивідуальне, так і 
колективне членство.

Історія України відзначається неодноразовим масовим вигнанням її громадян на 
заробітки в зарубіжжя. Цим особливо відзначилися й роки української 
незалежності. Неосвічене керівництво країни не може налагодити роботу 
господарського комплексу так, щоб забезпечити роботою кожного потребуючого її. 
То ж мільйони українців працюють вимушено в різних країнах зарубіжжя. 
Оголошено збір коштів на спорудження у Зарваниці пам’ятника 
заробітчанам-українцям. У святій місцині має постати каплиця, де у постаменті 
Богородиця Оранта обійме заробітчансьі^ родину

Відбув до Москви на посаду Апостольського нунція з аналогічної посади в 
Україні архієпископ Іван Юркович. Шестирічне перебування його в Україні не 
залишило значимий слід в бутті Української Греко-Католицької Церкви, у сфері 
відносин християнських Церков. УГКЦ так і не здобула той статус Патріархату, 
який нібито вже мав на умі покійний Папа Іван Павло II. Церкву продовжували 
заганяти в Галичанський загінок, залишивши фактично поза її юрисдикцією греко- 
католиків Закарпаття і українських діаспорних поселень. Вже можна відзначити 
півстолітній ювілей з часу почату  процесу беатифікації митрополита Андрея 
Шептицького. Владика Іван Юркович не зробив ніяких видимих кроків до 
можливих контактів із власне Українськими Православними Церквами. На 
прийомах в нього були присутні представники тієї Церкви, парафіяни якої під час 
приїзду Папи Івана Павла II в Україну, виходячи із цитаделі УПЦ МП - Києво- 
Печерської Лаври, маніфестували вулицями Києва з ображаючими гідність 
Понтифіка гаслами і криками. Архієпископ не допоміг УГКЦ вирішити питання
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внутрішнюю розколу, бо ж рішення з приводу його з бої^ Ватикану звучить якось 
невизначено і двозначно. Владика боявся тою, що українські науковці, поїхавши до 
Риму на наукову конференцію з теми Україна-Ватикан, прямо будуть там говорити 
про вище назване, а тому зігнорував із їх запрошенням на неї, хоч до цього вони 
вже провели аж чотири конференції з теми в Києві, Франківсьі^, Одесі і навіть 
Римі, передали до нунціатури їх видрукувані матеріали. Я  не можу у всьому 
названому прямо звинувачувати архієпископа-нунція, з одного боку, тому, що в 
самій УГКЦ відкрито про це не говорять, а говорять лише пошепки, а з другого, як 
кажуть у нас в Україні, вище себе не стрибнеш. Владика мав виконувати в Україні 
волю Ватиканської курії, яка із зневагою ставилася ще до митрополита Иосифа 
Сліпого за його постійне ініціювання ідеї Патріархату, прагнення інституалізувати 
Церкву українських греко-католиків. Документально це засвідчує книга о. Івана 
Шевціва «З Богом і Україною в серці». УГКЦ у Адміністрації Католицької Церкви 
як більмо на оці при вирішенні питання налагодження чомусь надто бажаних для 
Ватикану контактів із Московським Патріархатом, віряни якого (а я  це знаю, 
регулярно читаючи шість російських православних газет) ненавидять католиків. 
Може цими міркуваннями я, як світський релігієзнавець і не член Церкви УГКЦ, 
втручаюся у справи останню!, але, як українець, гадаю, що маю право сказати своє 
негативне слово щодо тих хто нехтує нашою суверенністю -  і політичною, і 
церковною. Думаю, що одним із мотивів відходу від керівництва УГКЦ Патріарха 
Любомира Гузара було також і все назване мною вище. Як патріот України, щирий 
українець, владика не міг спокійно спостерігати за тим, ж  в угоду Москві 
плюндрується Україна, та Церква, власне завдяки якій вдалося зберегти на теренах 
її поширення українство (А.Колодний)

Шляхом рейдерства Греко-Католицька Церква захоплює в Тернополі скверики 
і майданчики для спорудження там храмів чи каплиць. Зокрема це має місце 
на вулиці Королюва. Про це мешканці мікрорайону розповідають так: 
«Встановлення дерев’яного хреста і освяченні його грею-католицьким 
священиком по-злодійському робили. 11 березня приїхала машина, буром 
просвердлили дірку. Я  питаю: що тут буде? Кажуть: кабель шукаємо. За день якісь 
хлопці хрест привезли. Запхали -  і навтьоки. Прийшли зрані^ в неділю й 
освячували. Кричимо: «Що ви робите?». А  вони пооберталися спинами і правлять. 
Хтось з наших в міліцію подзвонив. Доки ті приїхали, священики вже втекли. 
Міліціянти сказали нам збирати проти будівництва підписи». Жителі навколишніх 
домів вже зібрали понад 300 підписів проти будівництва, бо ж, ж  з’ясувалося в 
мерії, дозволу на будівництво в названому сквері немає (Газета по-українськи. -  18 
березня).

Відповідаючи на питання про свою подальшу долю, Любомир Гузар сказав: «Я не 
буду посідати жодних посад, це точно. Я  ж пенсійного віку! По змозі, однак, 
чимось займатимусь. Це не буде пов’язано з офіційними завданнями. Робитиму те, 
що можу робити. Буду молитися за Церкву, переосмислювати минуле, стежити за 
тим, щоб ніщо з минулого нашої Церкви не було втрачене. Хотів би проводити 
зустрічі з молоддю, а також з різними професійними групами... Тепер для цього 
матиму більше часу. Багато хто в таких ситуаціях пише спогади, я  ж поки що не
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маю особливих амбіцій це робити. Проте братиму участь у житті Церкви і 
суспільства...» (Місіонар. -  Березень).

Часопис «Патріярхат» (№1 за 2011 рік) видрукував доповідь о.Євгена 
Небесняка «Патріарх Иосиф в контексті «Остполітики» Ватикану»,
виголошену ним в Лондоні в «День Патріарха». З доповіді видно, як, нехтуючи 
Україною і її Греко-Католицькою Церквою, Ватикан прагнув будь-якою ціною 
налагодити контакт з Московським Патріархатом. Стало пізніше відомо, що на 
скликаний Папою Іваном XXIII Другий Ватиканський собор прибули 
представники Російської Православної Церкви лише за умови, що Собор не скаже 
нічого поганого на адресу комунізму й Радянського Союзу, не йтиме на Соборі 
мова про гоніння на вірян в умовах соціалістичних країн. УГКЦ поставала при 
цьому як головна перешкода можливому діалогу православних і католиків. Відтак 
небажаною постаттю за цих умов пошуків зближення Ватикану з комуністичною 
Москвою постав звільнений з ув’язнення ГУЛАГу глава УГКЦ Иосиф Сліпий. 
Митрополит вирішив не «підлакувати» проросійськи налаштованій Римській курії. 
Коли радянська влада вважала, що питання з УГКЦ після т.зв. Львівського собору 
1946 року вже закрите, він прагнув, з одного боку, активно поширював у 
Західному світі інформацію про наявність катакомбної Церкви, про 
переслідування в Радянському Союзі вірян Східної Церкви, нищення храмів і 
монастирів, ув’язнення греко-католицького єпископату і священнослужителів, а з 
другого -  намагався вибудувати структури УГКЦ в діаспорі, оголосив про 
створення Синоду єпископів Церкви і порушив питання завершення ієрархічної 
структури УГКЦ патріархатом. З волі Иосифа Сліпого було вибудувано в Римі 
Собор св. Софії, відкрито Український католицький університет та ін. При цьому 
владика постійно акцентував увагу Римської курії на умовах Берестейської унії 
1596 року, сплюндрованих нею. Але всі ці кроки митрополита Иосифа зустріли 
рішучий опір чиновництва Римської курії. Юридична позиція митрополита ставала 
чимраз «контроверсійною»: йому не було надано жодних конкретних юридичних 
прав, незважаючи на піднесення його до гідності «Верховного Архієпископа». 
Тоді владика вирішив сам, щоб відродити свою Церкву бодай на чужині в діаспорі, 
зберегти її автономію, встановивши легітимно, через Синод єпископів, її 
самоврядування. Свої плани стосовно патріаршого устрою Церкви українських 
греко-католиків як засобу збереження її єдності й самого існування на основі умов 
Берестейської унії Иосиф Сліпий висловив у своєму виступі на II Ватиканському 
соборі 11 жовтня 1963 року. Але у всіх цих своїх намірах митрополит зустрів 
активну протидію Східної Конгрегації, Секретаріату у справах поєднання 
християн і викладачів єзуїтської школи «Руссікум» в Римі. І все це коїлося 
ватиканськими чиновниками із-за їх боязні зіпсувати відносини з Російською ПЦ в 
той час, коли УГКЦ в СРСР зазнавала переслідувань і гонінь. Приїхавши в 1976 р. 
на Синод єпископів УГКЦ до Риму, владики тут же отримали лист за підписом 
кардинала Жана Війо, в ж ом у було сказано, що н іж ош  Синоду бути не може, 
хібащо єпископська конференція. Було заборонено взагалі обговорювати справу 
Патріархату. У  ватиканському прес-релізі було сказано, що «українські єпископи, 
навіть якщо й мають свого главу в особі Верховного Архієпископа, фактично 
мають підпорядковуватися не йому, а безпосередньо Римові». Такі акції Ватикану
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викликали бурю протесту в греко-католицьких громадах. В додачу до цього 
Ватикан не випускав митрополита в зарубіжні поїздки по єпархіях: бувши до цього 
в ’язнем ГУЛАГу, владика Иосиф став «в’язнем Ватикану». Випустили його до 
Австралії за умови, що там він обмежиться лише літургійними урочистостями. 
Така політика Ватикану спричинила розкол УГК Церкви на два антагоністичні 
табори -  пропатріарший і антипатріарший. Владики поставали проти владик, 
парафіян проти парафіян. Замість того, щоб бути місцем пропаганди Слова 
Божого, амвони перетворилися в місце розбором ворогуючих таборів. Ватикан 
спостерігав за цим і звинувачував в такому становищі УГКЦ Иосифа Сліпого. 
Зрештою блаженніший вийшов переможцем у своєму протистоянні 
«Остполітиці». При Папі Івані Павлі II орієнтації Ватикану на Москву почали 
згасати. За зазначених складних обставин митрополит наперекір Риму і Москві 
підняв УГКЦ на нечувану висоту. Хоч Церква й не отримала офіційного визнання 
за нею від Ватикану статусу Патріархату, але за Івана Павла II вже не 
заперечувалося її право на цей статус. Всі названі вище й інші гендлювання 
Ватикану щодо Української Грею-Католицької Церви (та й України взагалі) добре 
засвідчує документально отець Іван Шевців у своїй книзі «З Богом і Україною в 
серці»

Після того, як дізнаєшся про ті витівки, до яких вдаються львівські греко- 
католики щодо об’єктів культури всеукраїнської ваги, втрачаєш будь-яку 
прихильність до них. Думаєш, а що значиміше: середньовічна темінь чи 
освіченість нового часу? Тим більше, що греко-католики при цьому претендують 
на те, що їм аж ніяк не належить. Не так давно вони з певним озлобленням 
випроводили з їм неналежної Домініканської будівлі дорогоцінний закордонного 
виготовлення орган, який задовільняв, в тому числі й духовною музикою, львів’ян і 
гостей міста, був пристосований саме до цієї зали з її аіустикою, загнали до 
підвалу книгосховище Музею історії релігії. Значно сучасним і розумним у цьому 
контексті постав митрополит Дніпропетровський Іриней з Церкви Московського 
патріархату, який не викинув із переданого їм храму орган, а радить знаходити в 
його звуках висоїу духовність (про це див. в цьому числі РП). Тепер греко- 
католики, скориставшись прихильністю до себе нинішньої зклерикалізованої влади 
Львова, взялися за нову будівлю тих же римо-католиків -  костел єзуїтів. При цьому 
наполягають на негайному виселенні звідти книгосховища однієї із найбільших й 
найунікальніших за своїм сховом бібліотек Європи -  бібліотеки імені В. 
Стефаника. При цьому, вирішивши питання про передання храму єзуїтів греко- 
католикам, міська влада не вирішила питання переміщення бібліотечних фондів, 
надання приміщень, де б гарантованим було їх належне збереження (Україна 
молода. -  17 березня). Ставши тоталітарною Церквою в Галичанському регіоні, 
УГКЦ за допомогою влади вирішує тут всі свої капризи, в тому числі й захоплення 
приміщень, які їй не належали, виселення з них установ, до чого, знаючи 
українсьі^ ментальність і Шептицького, і Сліпого, вони ніколи б не опустилися, 
ніколи не погодилися діяти так, як нинішні владики, нехтувати тим, що є гордістю 
українців, зокрема освічених львів’ян. За цієї ситуації бібліотеці ім. Стефаника за 
підтримкою варто було б звертатися не до влади, а до цивілізованої Римо- 
Католицької Церкви, а то й до Папи Римського, які, віримо в це, сказали б грею-
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католикам: зупиніться, не чіпайте наше, у вас вистачає своїх храмів! І як ви, 
перебравши собі ті храми, в яких протягом 50-60 років проводила богослужіння 
Церква Московського Патріархату, радите їй будувати свої, так і ви -  будуйте свої і 
не забирайте чужі. За цієї ситуації - мовчання київського офісу УГКЦ щодо коєного 
у Львові - постає сумнів, а чи ж щирістю є поширювана думка, що УГКЦ 
плекається духовністю українців, її здобутками, а чи ж це лише бравада. Якщо ми 
прагнемо йти в Європу, то не з тим, що її не робило Європою. Україна в своєму 
історичному поступі має йти в ногу з нею, а не плентатися в епосі середньовіччя, 
коли й книги палили, а відтак вона із-за цього практично не дала осіб світової 
духовної вартості, зокрема Галичина. Вимоги УГКЦ викинути із сьогодні на завтра 
книги бібліотеки ім.Стефаника на вулицю рівноцінне середньовічним згарищам. 
Католицька Церква перед світовою громадськістю вибачилася за це. А  греко- 
католики активно прагнуть прагнуть взяти на себе такий гріх. Може для того, щоб 
потім було за що каятися! Соромно за Церкву! (Від імені Української Асоціації 
релігіє знавців А.Колодний).

З 2006 року у складі Комісії у справах душ пастирства охорони здоров’я УГКЦ 
було створено міжєпархіальну підкомісію «За тверезість життя». Діяльність її 
спрямована га подолання алкогольної залежності. В Тернополі цією Комісією було 
створено Консультативно-просвітницький центр для допомоги залежним від 
алкоголю та членам їх родин. На початку 2011 рої^  тут проведено акцію «Золота 
книга тверезості». В храмі парафіяни підписують своєрідну обітницю 
Всевишньому не вживати алкоголь упродовж певного терміну а чи ж взагалі не 
вживати його. На березень такі книги були в двох десятках парафій трьох районів і 
міста Тернополя. За два дні лише в кафедральному соборі в ній записалося більше 
двохсот парафіян.

ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ

Релігійна організація Свідків Єгови мала на початок 2011 року в Україні 1647 
християнських зборів. Зібрання Свідків відвідувало понад 270 тисяч осіб, з яких 
149852 були проповідниками слова Божого. Протягом 2010 ро ї^  ними було 
проведено 34102930 годин бесід на різні біблійні теми, а також в році було 
проведено 96849 біблійних вивчень (І.Вішко).

«Євангелізм в XXI столітті: виклик молодому поколінню». Під такою назвою в 
Ірніні відбулася молодіжна конференція, на яку приїхали молоді керівники 
євангельських спільнот із понад 30 країн світу. В роботі форуму брали участь 
відомі служителі. Йшла мова про розвиток молодіжного служіння, гоніння на 
християн в азіатських країнах. Білоруси, зокрема, розповідали про свої спеціальні 
трудові загони, ж  допомагають дитячим будинкам, церквам, простим бідним і 
немічним людям, облаштовують дитячі майданчики, роблять їх ремонти тощо. 
Росіяни говорили про використання байкарства в місіонерській роботі. Лідери з 
країн Азії просили надавати їм допомогу в проведенні євангелізації. Особливо 
підкреслювалась важливість роботи із студентами -мусульманами, які навчаються 
в університетах Європи, підтримка арабів-християн в їх свідченні своєму народові,
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адже сьогодні це найбільш доступний спосіб благовісти і підготовки потенційних 
місіонерів в закритих регіонах. Йшла мова й про допомогу молоді, яка вже 
знайшла Христа, в її духовному зростанні (Христианская газета. - №3).

Велику місіонерську роботу в Таджикистані й Узбекистані організовує 
Молодіжний комітет ВСО Євангельських Християн Баптистів України. Для 
молодіжного служіння в ці країни направляються місіонерські команди і 
місіонерські сім’ї. Працюють вони в інтернатах для дітей-інвалідів, проводять 
служіння для прокажених в лепрозоріях. Дехто під їх впливом приходить до 
Христа.

Глави ряду протестантських союзів і церков України зустрілися 25 лютого із 
віце-прем’єром Андрієм Клюєвим. Під час зустрічі Г Комендант подопивав 
керівництву країни за відміну 20% податку на ввезення Біблій. Учасники зустрічі 
наголосили на тому, що в ближній перспективі не варто змінювати діючий Закон 
про свободу совісті, який є прийнятним і з повного підставою розглядається як 
один із кращих у світі. Йшла мова про або відкриття на українському телебаченні 
окремого християнського телеканалу, або ж надання християнським церквам на 1- 
му національному телеефірного часу. Це необхідно для відновлення об’єктивного 
образу протестантсько-євангельських церков, руйнованого надто реакційними і 
недостовірними відеопублікаціями деяких центральних телеканалів образу 
протестанта. Піднімалося питання лідерами протестантських спільнот державної 
допомоги в їх соціальній роботі, питання державної акредитації духовних 
навчальних закладів, впливів європейських духовних реалій на українську молодь 
тощо.

Виступаючи на саміті євангельських лідерів, який проходив на Закарпатті, президент 
Церкви п’ятидесятників України Михайло Паночко насамперед подякував Богу
за 20 років свободи і закликав служителів євангельських церков зробити все, щоб 
Церква змогла стати сіллю для краю і світлом для світу. «Християни Європи 
дивляться на Україну, тому що у нас є місіонерський дух. У нас не все так і погано: 
духовно Україна стоїть вище Європи». (Камень Краеугольный. - №3).

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ

Відзначення 17-річчя Церкви Посольства Божого відбулося цього року не в 
обіцяному новозбудованоиу храмі-ковчезі, що мав у три рази перевершувати за 
своїми розмірами київський Палац спорту, а у великій надувній палатці на 
Осокорах. Вхід в п алату  вартував 25 грн в день або 70 грн на чотири дні. Для 
ветеранів та інвалідів вхід був безкоштовним. В залі знаходилося декілька тисяч 
парафіян Церкви. Спочатку співав хор. Пастор Сандей Аделаджа сидів у залі 
поруч із своєю дружиною Босє. Потім він вийшов на сцену, схватив український 
прапор і почав бігати по палатці, нагнітаючи молитовний настрій. Виступаючи, 
Сандей сказав: «Мені загрожують в’язницею. Говорили, що Сандей буде сидіти 12 
років. Але Бог втрутиться в цю ситуацію, ось побачите». Хоч на річницю були 
запрошені Ющенко, Тимошенко і навіть Президент СІЛА Обамма, але вони не 
були в залі. Були знані пастори Альфред Вільямс, Уільям Кумуйї і Тофф Уліссіс.
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Ще приїхали до Києва сотні пасторів і парафіян зі всього світу. Мера Леоніда 
Черновецькош не було, але була його теща Люсія Айвазова.

По-різному оцінюють перспективи Сандея Аделаджі різні провидці, 
нумерологи. Так, астролог Влад Росе передбачає так: «Він відкупиться і не сяде. 
Скоріше виїде з країни, бо ж не буде прямих доказів його вини. Але він дійсний 
аферист. Він заробляв на віруючих гроші шляхом махтярства». Провидиця Лариса 
Кармазь перспективи Аделаджі оцінила дещо по-іншому: «Це-аферист. Просто 
одне слово. Там надто великі гроші крутяться. Його посадять, як би він не бажав 
відіспишся. Він відчуває, що все пройде легко і просто. Але буде якась затримка, і 
людина буде поставлена перед страшним судом на коліна». Нумеролог Лілія 
Романова наголошує: «Він щиро вірить в те, що говорить і робить. Не можна 
казати, що він свідомо обманював людей: він вірив, що людям від цього буде 
краще. Його не посадять, він просто виїде з країни. Він взагалі пестун долі. Йому 
надто хороші карти випадають. Ситуація погана, але вихід з неї -  надто хороший. 
Він може викрутитися і йому в цьому хтось допоможе» (Сегодня. -  18 березня).

Савдей Аделаджа почав пошук нових шляхів розширення своєї спільноти. 
Виступаючи перед парафіянами, він заявив, що у нього було нове видіння. Бог 
нібито вказав йому, що потрібно розсилати посланців Церкви в маленькі містечка і 
створювати там свої церкви, зокрема в Полтаві та Ірпіні. Паралельно з цим Сандей 
почав проводити курси-тренінги для чоловіків. За словами випускників цих 
триденних ісреів, їх дружини вдячні пасторі за те, що чоловіки стали дарувати їм 
квіти, засвідчуватися в коханні і навіть допомагати мити посуд.

Слідство по справі längs Capital завершилося ще восени 2010 року, але в грудні, 
ж  передбачалося, воно так і не було передане до суду. Проте Сандей по ньому 
вже не проходить ж  головний звинувачуваний. Його роль зводиться, за справою, 
лише до залучення клієнтів до вкладів. Пастору інкримінують при цьому 
махлярство, організацію ОПА і п ідроби документів. Максимум, який тепер 
загрожує Сандею -  12 років ув’язнення. Та й ті він навряд чи одержить, бо ж всі 
шишки полетіли на топ-менеджера Олександра Бандурченка. Його звинувачують у 
відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. Постраждало більше 3 тисяч 
громадян. Характерно, що ті, хто не клюнув в минулому на вудочку пропаганди 
Сандея і не довірили свої гроші аферистам, до цього часу вірять Аделаджі, 
влаштовують пікети в його захист.

Василь Литовченко -пастор Церкви «Відродження» на пожертви заснував у 
Смілі, що на Черкащині, реабілітаційний центр для наркозалежних. Сам він у
минулому 21 рік був ін’єкційним наркоманом. Коловся по 5-6 разів щодня. Як 
розповідає, мав у 1980 році будівельний кооператив, ЗО працівників. Але за бійку 
сів 15-річним в тюрму, де й приловчився до коління. «Жінка, донечка -зовсім чужі 
були. Плювать, що є вони, а чи ж їх немає. П ’ять разів намагався навіть вкоротити 
собі віку». Випадкова зустріч із знайомим, який привів його в протестантсы^ 
громаду, змінила долю Литовченка. Розповідає: «Думав, походжу, може на якість 
бабки розведу цих штундів-п’ятидесятників. Знав, що там грошима 
допомагають... Священик їх каже: «Брат Василь, давай помолимося, щоб Бог 
звільнив тебе від цигарок. Ставай на коліна і молися», А  в мене ж наколка, що ні 
перед ким не стану на коліна. Потім подумав: я  ж не перед людьми стаю... Віряни
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почали молитися. Я  вуха долонями закриваю й кажу собі: геть здурів. А  тут як 
обдасть всього якимсь жаром і чую голос: «Ти вільний від всього зла»... 
Відкриваю очі... Батюшка каже, що то Бог мене торкнувся. Відтоді Василь 
Литовченко в громаді протестантів, згодом став її пастором (Газета по-українськи. 
- 1 8  березня).

МУСУЛЬМАНИ УКРАЇНИ

З часу свого утворення ДУМУ працювало й продовжує працювати в аспекті 
відновлення культури і традицій мусульманських народів, які живуть на 
території СЦЦ й України. Часопис конфесії «Минарет» наголошує: «Мы хотим 
дать возможность каждой из этих национальностей приобщиться к традициям 
предков на родном языке и найти на страницах нашей газеты материал, который 
напоминал бы им об их родине» (№2).

28 березня Голова Духовного управління мусульман Азіатської частини Росії, 
Співі о юва Ради муфтіїв Росії шейх Нафігулла Аширов відвідав Ісламський 
культурний центр міста Києва. Шейх, який прибув до Києва для участі в 
міжнародній конференції, зустрівся з представниками ДУМУ «Умма» і ВАГО 
«Альраід» і детально розповів про стан мусульман в Росії. Зокрема, він висловив 
свою стурбованість заборонами на ісламсьі^ літературу в Росії, список якої 
перевалив за 300 найменувань, і висловив своє здивування тим, що під заборону 
потрапили деякі переклади Корану російською мовою, зокрема такі класичні 
твори, як «Тафсир Джалалейн» і «Сади праведних», навіть дитяча книжка «Іслам 
для дітей». Так само муфтій розповів про гостру нестачу мечетей в Москві і Санкт- 
Петербурзі й про прагнення мусульман добитися дозволу на будівництво нових 
мечетей. Н. Аширов побажав миру висловив сподівання на подальшу співпрацю 
між віруючими обох країн (аггаісі. ощ).

В Духовному управлінні мусульман України «Умма» ЗО березня відбулась 
зустріч представників ДУМУ «Умма» - муфтія шейха Саіда Ісмагілова, імама 
Ісламського і^льтурного центру шейха Імада Абу Аль-Руба, голови Духовного 
управління Ігора Карпішена - з прес-секретарем Київської Патріархії, єпископом 
Васильківським УПЦ КП Євстратієм та з католицьким священиком головою 
Йорданського центру міжконфесійного співіснування, доктором Набілем 
Хаддадом. В ході зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку 
міжконфесійних відносин між Україною та Йорданією, цікавились становищем 
релігійних спільнот в обох країнах та домовились про подальшу співпрацю між 
трьома конфесіями. Доктор Набіль Хаддад, розповів про стан християнських 
громад в Йорданії, та власний досвід налагодження стосунків між християнами та 
мусульманами. Представники України, в свою чергу, підкреслили, що Україна, яка 
є багатоконфесійною країною, пишається своїми успіхами в налагодженні 
толерантності та добрих відносин між віруючими всіх релігій (аггаісі. ощ).
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НОВІ РЕЛПТЙШ ТЕЧИ

Так звана «Вселенська Християнська Апостольська Свята Небесна Церква
Сонця», обстоювана Іоанною Боголюбською, у своєму часописі «Цивилизация 
Богочеловека» (№3) твердить, що вже наступив час, про який нібито мріяли 
містики всіх часів і народів, коли утаємничене стане явним для всього людства. Ця 
нова конфесія наголошує на тому, що «наша цивілізація вступила в останній етап 
свого розвитку -  Завіт Святого Духа». На цьому етапі людина нібито має стати 
тим, ким вона була створена відпочатків -  Образом і Подобою Божою -  
Боголюдиною.

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів у своєму благодійництві постійно 
знаходить якісь нові форми для його вияву Так, миколаївська спільнота 
мормонів здійснила значимий гуманітарний проект для Центру реінтеграції 
безпритульних громадян міста. Завдяки йому було замінено в Центрі старі 
опалювальні котли на нові. Обладнання, придбане ЩХСОД , має високий 
коефіцієнт корисної дії, що дасть можливість помітно зекономити на використанні 
газу, а зекономлені кошти використати для інших потреб установи (Ліяшна. -  
Березень).

НАЦІОНАЛЬНІ РІ ІІГІЇ

Благодатне -  село Лева Силенка - вже має вже свою громаду Рідної Української 
Національної Віри. Завершується обладнання невеличкого готелю, де зможуть 
зупинитися ті, хто приїздитиме до єдиної в Україні святині конфесії. 
Передбачається відкриття при Святині духовного навчального закладу РУНВіри. В 
травні тут буде проведено черговий форум українських рунвістів.

Огіщани України (так називають послідовників «Великого вогню») відзначили 
свій Великдень в день весіннього рівнодення. Вони відзначають переважно 
сонячні свята. А  це: Купала -  на літнє сонцестояння, Святовид на осіннє 
рівнодення і Коляда на найдовшу зимову ніч. Відзначили вони вже й Навський 
Великдень, коли на могилах предків проводиться культова трапеза. Святкують цей 
день у неділю після першого повного місяця після сонячного Великодня. Річниця 
створення «Великого Вогню» відзначається огнищанами 17 серпня на культовій 
галявині біля скелі Тура недалеко від Житомира. В цьому році це буде 21-ша 
(Язичник. - 1 9  жовтня).

Від 1 квітня громадський укрнет зірвався повідомленнями про форсоване 
знищення літописної гори Щекавиці - однієї зі святих київських гір, «ясел» 
столиці Київської Руси. Під приватну забудову зрізано вже півтори, включно із 
рештками християнського кладовища. Небайдужих 
киян обурило варварське знищення святого місця та 
наруга над християнськими могилами пращурів. На 
акції 3 квітня активісти намагалися з’ясувати, кому 
належить будівництво, але їх зустріла міліція, на місце 
події приїхав «Беркут». Кияни влаштували барикаду

Я В І
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від будівельної техніки, розглядалося 
питання зведення наметів на залишку 
Щекавиці. 9 квітня кияни за закликом 
Громадської ініціативи «Збережи старий 
Київ» пішли на Щекавицю з гаслом 
«Не дамо варварам схоронити священний 
символ національної української 
культури!». Проте в набат б’ють в набат 
лише нечисленні активісти. Так звані 
традиційні Церкви ніяк не втрутились в 
ситуацію, коли паплюжать християнські поховання, летять цвинтарні хрести та 
кістки покійників... Якщо промовчать Церкви, впору ставати атеїстом, якщо не 
назбирається достатня кількість киян для ефективного спротиву -  Місто можна 
вважати вповні завойованим. Чужим і своїм бидлом, виродками чи просто 
нещасними у своїй убогості обивателями (О.Недавня).

Організація «Збережи старий Київ» звернулася і  Відкритим листом до 
предстоятелів всіх християнських Церков із закликом посприяти у відверненні 
паплюження християнських поховань, в тому числі братських могил загиблих від 
чуми, сибірки та інших моровиць наших пращурів, викиданні хрестів та ін., 
зокрема й на літописній київській горі Щекавиці. «Щекаеиця, також Славика, 
гора в Києві над Подолом. Назва походить від Щека, одного із легендарних 
засновників Києва. Про назву згадують літописи, тут мав би бути похований кн.. 
Олег. Археологічні знахідки свідчать про існування тут забудови з часів кн. Києва 
11-13 вв. У 16 в. Щ. належала до володінь київ, замку. Бл. 1772 Щ. перетворено на 
цвинтар, там збудовано Всехсвятсыу церкву (1782) та кам’яну дзвіницю (1809). 
Н а цвинтарі поховані А. Ведель, А. Меленський, В. Іконникое та ін.», - зазначає 
«Енциклопедіяукраїнознавства» (Т. 10. - С. 3912).

Збережи Старий Київ
Громадська ініціатива по боротьбі з протиправними забудовами

II ПНІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

Позаукраїнська неоязичницьва спільнота «Родовое Огнище Родной Православной 
Веры» організувала при своїй академії «Правь» училище народних 
промислів. Заняття в училищі проводиться протягом трьох років по 10 днів у 
чотири сесії - весною, влітку і восени. На навчання приймають не тільки членів 
спільноти, а й всіх бажаючих. Училище готує з таких спеціальностей: ювальсью- 
лигвенна справа, гончарно-пічна робота, різьба по дереву, плетіння, кулінарна 
майстерня, бджільництво, органічне землеробство, правництво, бондарна справа та 
ін. (Вера Предков. - №3).
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Перша в Україні Школа магії діє в селі Раштівці Гусятинського району на 
Тернопіллі. Тут навчаються діти з України, Росії і Білорусі. Школу створено при 
Духовному управлінні рідновірів. Ректором школи працює Оріяна Магур. Вона 
говорить: «Магія -  це не просто сказати правильне заклинання... То насамперед 
таємні знання, які треба вміти правильно використовувати. Наші випускники 
знатимуть основні обряди, вмітимуть зцілювати руками». В школі дітей вчать 
ліпити магічні свічки, знатися на травах, медитувати, володіти власного енергією, 
спілкуватися з вогнем. Хлопці до того мають ще заняття з бойового мистецтва 
«Тригаав», а дівчатка -  з вишивки. Викладач практично-обрядового мистецтва 
Вожена Філатова , показавши вишиту сорочку, наголошує, що «у вишивці не має 
бути жодних вузликів чи плутаних ниток. Бо це людина собі долю вишиває». 
«Вишиванки дають нам силу», - твердить учень Православ Тимошенко. Дітей в 
школі вчать травознавству. Навчання в школі розраховане на 5 років. Воно 
відбувається під час канікул у загальноосвітніх школах (тричі на рік по 10 днів). 
Перший набір у школу -  23 учні. Замість шкільної форми діти носять вишиванки із 
ведичними знаками. Таке ж вбрання і у вчителів. Діти в школі живуть і харчуються. 
Навчання -за  пожертви. Школа не схвалює постійні контакти батьків з дітьми, бо ж 
тоді світ тягне дітей назад. (Газета по-українськи. - №29).

МІСТИКА

"Чудеса» на пеньках, гілках, колодах, які не мають чогось надприродного у 
своїй появі, священнослужителі все частіше прагнуть використати ж  засіб 
одурманений вірян й організації на цьому заробітків. Зокрема таке трапилося в 
селі Сьомаки на Волині. Зрізавши гіляї^ півстолітнього горіха, заготівельники 
деревини побачили зображення, ж е  їм нагадало Матір Божу. Хоч коли 
придивитися до нього, то воно скоріше нагадує російсьі^ матрьонп^. При цьому 
спрацьовує принцип: хто що хоче побачити,те й бачить. Підняли шум, покликали 
священика, поїхали з дровинякою в Луцьк до єпископа УПЦ КП Михайла. 
Останній в гілячому зображенні вбачив також чудо спрямоване на «укріплення 
віри людей в Бога». Проте владика все ж застеріг, що «Церква не може кидати 
слова на вітер,тому аби однозначно оцінити, що це може бути за знак, треба, щоб 
пройшов час, потрібні спостереження». Пан Ігор Виримчук, жому належала 
гілжа, повіз її додому. І що розповідає: «Тепер зображення не таке вже й яскраве, 
сік відходить, дерево почало тріскатися. То ж обриси Божого дитятки на руках вже 
не такі яскраві...». В селі Плосканівці на Закарпатті стояв стовбур столітнього бука. 
Вітролом обламав всі його гілки. Вирішили спиляти його. На зрізі зваленого 
старого дерева також виявили зображення хреста. І тут має місце паломництво до 
місцевої церкви Різдва Богородиці, куди передані чурбаки з хрестом. Але, ж  
кажуть росіяни, «ларчик просто открывался». Секрет творіння малюнків на зрізах 
старих дерев розкрив один із майстрів сувенірів, який продає їх на Андріївському 
узвозі в Києві.
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІЛ

РЕЛІГІЯ ІСВГГ

Французька газета «Le Parisien» оприлюднила наслідки опитувань, згідно яких 
34% католиків заявило, що вони не вірять в Бога. Кількість віруючих в Франції -  
36%. 22% французів не змогли однозначно відповісти на питання про віру в Бога. 
8% взагалі ніколи над цим не задумувалися. Цікаво, що 5% тих,хто не практикує 
ніякої релігії, наполягають, що вони вірять в Бога.

На зауваження Петра Зевальда, що нині, «як ніколи, популярними є нові глобальні та 
комбіновані, еклектичні форми духовних вчень», які християнству «не приносять 
користі», Папа Бенедикт XVI зауважив: «Ви праві в тому, що, з певного погляду, 
розпочалася нова ера релігійності, й люди по-різному намагаються 
віднаходити цю релігійність, але не в християнській вірі, не в Церкві, а в 
чомусь зовсім іншому. При цьому релігія часто являє собою всього лише 
різновид просвітницької діяльності, якою прагнуть урізноманітнити будні, або ж 
сходить на манівці магії та сектантства -  і перетворюється на недугу. Великі 
традиційні церкви, мабуть, відчувають деяі^ пригніченість -  через свою надмірну 
інституалізованість, інституційну регламентованість і навіть через власну силу, 
опиняючись під тиском своєї власної історії. Майже не стало проявів живої віри, її 
простоти. Християнство тепер означає тільки приналежність до великої структури, 
до конкретного апарату, а також здатність орієнтуватися в численних моральних 
настановах і догмах. Таким чином, християнство, ж  інститут, почало сприйматися 
ж  баласт, у тому числі ж  баласт традиції, ж о ш  не хочуть позбутися тільки тому, 
що зараз ще мають від нього деяку користь. І, так би мовити, через надмірну 
кількість попелу зверху не може пробитися полум’я» (Католицький вісник. - №4. -  
С.11).

Синодальний відділ із справ молоді РПЦ проводить у вузах Москви акцію із 
роздачі Євангелій кожному студенту. При роздачі Євангелій активісти із 
православних спільнот столиці проводять спеціальні бесіди із студентами. 
Євангелії одержали студенти уже трьох університетів Москви.

Хоч в боротьбі за відставку президента Хосні Мубарака мусульмани і 
християни йшли в одній шерензі, але після його усунення від влади 
протистояння між конфесіями в Єгипті надто загострилися. Гинуть люди... 
Тисячі коптів мітингували в центрі Каїру проти недавнього підпалу їхнього храму. 
В одному із сіл в районі Атфік, де мешкає близько 7 тисяч християн і 50 тисяч 
мусульман відбулася перестрілка. Мотив протистояння -  зв’язки дочки одного із 
членів знаної мусульманської родини з торгівцем-християнином. Після поховання 
мусульман, які загинули під час взаємної перестрілки, мусульмани розгромили 
місцеву християнську церкву, а коптів вимусили тікати до сусідніх населених 
пунктів. Пришилося в село вводити загін військових.

Одержане нове двохтисячолітньої давності джерело свідчень про Ісуса Христа. 
Рукописи знайшли на півночі в Іорданії. Вченим вдалося розшифрувати частину
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сакрального тексту. В ньому йдеться про Месію і Вознесіння. Знайдена місцевими 
жителями бібліотека має біля 70 книг. Кожна з них -  це декілька прошитих 
проволокою свинцевих сторінок.

Для демонстрації рівного ставлення до всіх традиційних релігій президент фонду 
«Взаємодія цивілізацій» Рахамім Еммануїлов вважає необхідним ввести в 
Татарстані до календаря нову пам’ятну дату -  День прийняття іудаїтму 
Хазарським каганатом. Це нібито урівноважить наявний в Автономії День 
прийняття ісламу Волжською Булгарією. Проте не всі згодні з пропозицією 
Еммануїпова. Президент Інституту Близького Сходу Євген Сатановський вважає, 
що ця ініціатива «не має ніякого відношення ні до науки, ні до євреїв, а є калькою з 
ідеї президента Татарстану Шамієва про введення до календаря РФ Дня прийняття 
ісламу в Росії як загальноросійського свята. Навіть активістка єврейської громади 
Казані Ольга Карасик заявила, що тоді можна ввести в Татарстані й День 
прийняття англіканства. Більш вагомі аргументи прозвучали від Інституту історії 
АН РТ: територія сучасного Татарстану ніколи не входила до складу Хазарського 
каганату.

Мертве море, ж е  сприймається християнами ж  святиня, потихеньку вмирає.
Воно розміщене на 420 метрів нижче від рівня Світового океану. Оповідають,що 
колись тут були Содом і Гомора. Бог покарав їх жителів за гріхи. Відтепер в цьому 
морі немає нічого живого. Утворилося це море десь 20-40 тис років тому внаслідок 
тектонічного розлому. Скоріше тепер це не море, а солоне озеро. Ширина його 18 
км, а довжина -  68. Живить море річка Іордан, яка також всихає. Сонячних днів 
тут 330 на рік. Швидкість випаровування моря перевищує швидкість його 
поповнення новою водою. Щороку рівень моря знижується на один метр.

Ядерна катастрофа Японії і її подібність до Чорнобильської засвідчила, що 
остання не була якимсь виявом тих пророцтв, що містяться в Апокаліпсисі 
Івана Богослова про зірку Полинь. Але вона ще раз порушила проблему 
всемилостивості Бога. Скажемо тут словами Т.Шевченка: «За що ти караєш їх 
нещасних?». Чим цей народ так розгнівив Всевишнього, якщо він насилає на нього 
такі стихійні лиха? З одного боку, в цьому чогось незвичайного і надприродного не 
слід відшуковувати: природа діє відповідно до своїх, ще не пізнаних, а відтак і не 
врахованих людиною перспективно процесів. Але це можна розглядати і ж  
реакцію-помсту природи людині за непродумані й непередбачувані спроби 
підкорити її. Ось тут і спрацьовує 
біблійна мудрість: у великій мудрості 
багато печалі. Виступаючи по 
японському телебаченню 77-річний 
імператор Акіхіто, який є суто 
церемоніальною фігурою в країні Сонця, 
але водночас постає символом єдності 
нації, сказав: «Я молюся за кожну 
людину». Він закликав японців у цей 
страшний час не втрачати самовладання 
і підтримувати одне одного. Побувши в 
Японії півмісяця, переконуєшся в
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здатності цього народу на велике, переймаєшся любов’ю до нього, а нині й 
співчуттям (А.Колодний).

КАТОЛИЦИЗМ

Ватикан оприлюднив нові цифри чисельності католиків у світі. Загальна 
кількість католиків виросла до 1,18 млрд осіб, що на 15 млн більше 2009 року. 
49,4% католиків проживає в Америці, 24% - в Європі, 10,7% - в Азії, 15,2% - в 
Африці, 0,8% - в Австралії і Океанії. Нараховується 405178 єпархіальних і 
орденських священиків.

Папа Бенедикт XVI не відшаходить шип якихось передумов для проведення 
чергового церковного собору. «Бачу, що поки що добрим інструментом є синоди 
єпископів, на яких представлено весь єпископат, який, шукаючи істину, тримає 
Церкву в єдності і веде її вперед».

Ватикан оприлюднив програму беатифікації Слуги Божого Івана Павла П. Ця
подія відбуватиметься в 5 етапів. 
Назвемо їх. В суботу 30 квітня в центрі 
Риму на Чірко Массімо розпочнеться 
молитовне чуваши, організоване 
Римською дієцезією, яку Іван Павло II 
очолював ж  єпископ Риму. Молитву 
проведе кардинал Агостіно Валіні. 1 
травня о 10-й годині на площі святого 
Петра Папа Бенедикт XVI очолить 
Службу Божу із здійснення обряду 
беатифікації. Якихось спеціальних 
квитків для входу на площу не 

передбачено. Після завершення беатифікації мощі блаженного будуть виставлені в 
базиліці св. Петра для вшанування. 2 травня знову ж на площі св. Петра 
відбудемся подячне Свхариетійне богослужіння, 
ж е  здійснить кардинал Тарчізіо Бертоне -  
Державний секретар Апостольської столиці. Потім 
відбудеться захоронения тіла Івана Павла II у 
каплиці св. Севастіана в соборі св. Петра, але воно 
проходитиме не прилюдно (Місіонар. -Березень).

Папа Римський оприлюднив уривки із своєї нової 
книги про Ісуса Христа. В ній він знімає з євреїв 
вину за смерть Месії. При цьому Понтифік 
використав метод теологічного аналізу біблійних 
текстів. Згідно міркувань Папи, винуватцем страти 
Ісуса Христа є не весь єврейський народ, а окремі 
особи єврейської національності. При цьому Папа 
ж ось  обійшов ті слова з Нового Завіту, де 
галасливий натовп євреїв вимагав від Пілата
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розіп’яги саме Ісуса Христа, хоч можна було розіп’яги Вараву (Христианский мир. 
- №5-6).

Папа Римський Бенедикт XVI у своїй новій книзі про Ісуса Христа відкинув 
ідею колективної вини єврейського народу за страту Ісуса Христа. Саме таке 
звинувачення, наголошує Понтифік, використовувалося в середні віки ж  
виправдання масових гонінь на євреїв. Відомо, що вже на Другому Ватіканському 
соборі в 1965 році була спростована ідея вини євреїв. Але дискусія з цього приводу 
продовжувалася, Підлив вогонь в неї фільм Мела Гібона «Пристрасті Христові», 
де страта Христа показана в небезпечному раї^рсі. Відомо, що католицька Церква 
не схвалила цей фільм із-за того, що він формує нібито антисемітські почуття. 
Посилаючись на Євангелію від Івана, Папа наголошує, що винуватцями страти є 
єврейські першосвященики, а не весь народ. «Як міг весь народ бути присутнім 
при цьому і вимагати смерті Ісуса? Крім того, сам Іван був євреєм, ж  і Ісус 
Христос і його послідовники. Все раннє християнство складалося з євреїв». Якщо 
взяти первосвящеників, то вони вимагали стратити Ісуса із-за того, що він оголосив 
себе царем іудеїв і цим порушив релігійні закони того часу.

ПРОТЕСТАНТИЗМ

У всьому світі в 2010 році наявними було 107210 християнських зборів Свідків 
Єгови. Так вони називають свої громади. Зібрання в них відвідувало більше 18 
мли осіб. Понад 7 мільйонів Свідків в році пройдешньому проповідували слово 
Боже в 236 країнах. Офіційно проінформовано про проведення 1604764248 годин 
бесід на різні біблійні теми, про проведення 8058359 біблійних вивчень. В 2010 
році охристилосяу Свідки Єгови 249368 осіб (І.Вішко).

Архієписоп Кентеберійський Роуен Уільямс сказав, що Церква Англії не схилиться 
перед громадським натиском і не дасть можливість проводити церемонії 
одностатевих шлюбів у своїх храмах. Він також заявив, що вчення Англіканської 
Церкви про шлюб «не буде диктуватися урядом». Така заява владики багатьох 
вразила, бо ж раніше він щодо названих питань висловлювався ж ось  невиразно. 
Його ставлення до того політичного гомосексуалізму, який посилював тиск на 
Церкву, до останньої заяви відзначався ж ою сь поступливістю, якщо не повного 
капітуляцією.

ПРАВОСЛАВ’Я

Московський патріарх Кирило застерігає, що «Церква не повинна у свідомості 
людини асоціюватися з певною системою обмежень, які самі по собі 
затемнюють сутність Божественного послання». Завдання Церкви, наголошує 
Кирило, «не в тому, щоб на людину тягар покладати незручноносимий, а в тому, 
щоб зберігати цінності, які прийшли до нас від самого Бога. Церква розшифровує, 
актуалізує стосовно кожної епохи Божественні слова». Патріарх назвав
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використовувані священиками різні обмеження «запопадливістю не по розуму» й 
закликав правлячих архієреїв усувати їх (Радонеж. - №2).

Елладська Церква звернулася до своєї пастви в драматичний для країни час -
надто тяжт^ економічну кризу, що загрожує країні дефолтом. «Наша Батьківщина 
вже не є вільною, - говориться в заяві Священного Синоду Церкви, - бо ж вона 
управляється своїми зарубіжними кредиторами... Те, що переживає нині наша 
Батьківщина, не має прецендента і хвилює уяву. Поруч із духовною, економічною і 
соціальною кризою йде руйнація всіх наших основ. Мова йде про викорінення і 
знищення наших традицій, того, що завжди вважалося основою життя нашої 
Вітчизни... Відтак ми, як країна, фактично визнаємо, що знаходимося під 
окупацією і виконуємо волю наших зарубіжних правителів. їх претензії 
стосуються не тільки соціальної і фінансової сфери, а й поширюються на духовну 
й культурну ідентичність, на самостійність нашої Вітчизни». Далі Синод прагне 
з ’ясувати причини такого становища країни, зокрема наголошує: «Ми обожнили 
багатство, шукали спокійного, ситого і заможного життя, не нехтували обманом і 
легкою наживою... Сутність духовної кризи полягає у відсутності сенсу життя і 
замиканні людини в одномірному наявному, на її егоцентричному самолюбивому 
інстинкті» (Православная газета. - №2)

Реагуючи на події в арабських країнах, глава Синодального Відділу із взаємодії 
Церкви і суспільства протоієрей Всеволод Чаплій вважає, що держава має 
право використовувати силу для придушення бунтів. «Бувають випадки, коли 
держава може використати силу, зокрема, придушуючи бунти, змови, спроби 
всупереч волі народу підпоряді^вати його зовнішній силі. Коли таке відбувається, 
влада при підтримці суспільства має відповісти силою на силу». Далі В.Чаплій 
наголосив: «Хто знає, якою була б сьогодні Росія, якби в лютому і жовтні 1917 
року влада гідно, як їй і належало, відреагувала б на дії бунтівників, які аж ніяк не 
репрезентували наш народ і відкрито говорили, що прагнуть встановити диктатури 
меншості над більшістю» (Радонеж. - №3).

«Православним і католикам сьогодні необхідно сприймати один одного не як 
суперників, а як союзників у справі, захисту прав християн. У нас спільне поле 
місіонерської діяльності -  сучасна Європа, яка втратила свої релігійні, моральні і 
культурні корені», - заявив_глава відділу зовнішніх церковних зносин РПЦ 
митрополит Ьіаріон Алфеєв. На його думку, від спільних зусиль православних і 
католиків «залежить майбутнє християнства у третьому тисячолітті». «Ідея 
стратегічного альянсу з католиками -  давня моя ідея. Вона у мене з ’явилася, коли 
католики вибрали нового Папу», - зауважив владика. При цьому митрополит 
зауважив, що це прямо протилежне уніатизму, який не тільки не зблизив 
православних з католиками, а навпаки -  їх віддалив, бо ж уніатизм - не є шляхом 
до єдності. Митрополит наголосив на необхідності сумісної дії у названій сфері без 
спроб усунути наявну велику різниці між Церквами. Ідею поєднання зусиль 
схвалив кардинал Кох -  глава Папської ради щодо християнської єдності, який 
нещодавно перебував в Москві. Угоду він назвав «новонародженою дитиною», але 
сказав, що ще не знаємо «як цю угоду назвати».

Загарбницьку політику щодо татарського народу Московська православна 
Церква увінчала не лише нібито появою Казанської чудотворної ікони, а й
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побудовою на честь взяття Казані Іваном IV  у 1655 році Покровськош собору, 
який, за задумом самого ж Царя, мав складатися із 8 окремих церков, які 
символізували найважливіші дні боїв московітів-окупантів з татарами за їх 
столицю Казань.

Заява глави Комітету Держдуми РФ з міжнародних 
справ К.Косачова про те, що Росія не буде 
вимагати державного статусу російської мови 
в Україні, викликала обурення речника 
Московської Патріархії протодиякона Андрія 
Кураєва. Протопопик заявив, що «обов’язок 
російських дипломатів зробити максимум 
можливого, щоб добитися правових гарантій для 
збереження мови і культури мільйонів російських 
людей, які не з власної волі опинилися в 
новоутворених державах». Активний захисник 
кирилівського «русского мира» чомусь не згадує запрошення В.Путіна до тих 
росіян, які, як зазначає сам Кураєв, «не з власної волі» опинилися поза межами 
Росії, повертатися на рідні терени. Але ж вони чомусь не спішать скористатися 
запрошенням, а діють на теренах «новоутворених держав» не ж  гості, а навіть 
ледь не ж  господарі ( Нова Зоря. - №7)

Румунія страждає на гігантоманію. Поряд із найбільшою у світі будівлею 
парламенту почали зводити найбільший у православному світі храм. Висота храму 
-  120 метрів. Він за 200 млн євро буде до 2013 року збудований на найбільшій в 
Європі площі, що знаходиться в румунській столиці Бухаресті. Підтримуючі ідею 
«Романії маре» («Великої Румунії»), Румунська ПЦ прагне прихопити собі ще й 
деякі парафії Буковини, Закарпаття та Одещини. Незважаючи на те що світова 
криза дошкульно вдарила по економіці, до фінансування названого проекгу- 
будови прилучилася румунська держава, чим викликала невдоволення своїх 
громадян. Глава Румунського гуманістичного товариства Ремус Чернеча зокрема 
заявив: «Це -  скандал. Ми виділяємо на це будівництво громадські кошти в той 
час, коли держава у зв’язку з кризою зменшує пенсії та зарплати, закриває лікарні 
та школи. Наш бюджет на фінансування наукових проектів є найнижчим в 
Європі». Румунія має специфічні відносини своєї держави і Православної Церкви. 
Церква має найбільшу довіру серед громадян країни. До РумПЦ належить 19,5 із 
21,5 млн мешканців країни. Закони дозволяють державі фінансувати храмове 
будівництво Рум ПЦ. Переважно з допомогою держави з 2009 року в країні 
збудовано чотири тисячі нових храмів. Нині в Румунії діє 18 тис. православних 
храмів і лише десь 4 тисячі шкіл (Україна молода. -  16 березня).

Засідання Міжправославної комісії і  підготовки Великого Собору Православної 
Церкви відбулося 22-26 лютого поблизу Женеви. Очолював роботу Комісії 
митрополит Пергамський Іоанн з Константинопольського Патріархату. В 
засідання взяли участь представники 14 автокефальних православних Церков, в 
тому числі й делегація Російської П  Ц, очолювана митрополитом Ьіаріоном. 
Україна ж  одна з найбільших православних країн до Між православної комісії не 
входить із-за поглинення її Церкви ще з 16865 рок^ Московським патріархатом. На
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засіданні йшла мова про порядок денний Всеправославного Собору. Насамперед 
обговорили питання підписання Томосу про автокефалію. Спільну мову при цьому 
не знайшли, бо спосіб проголошення автокефалії, як сказано, потребує подальшого 
вивчення. Так само не прийшли до спільної думки при розгляді питання про 
диптихи предстоятелів Православних Церков. Польська і Албанська ПЦ 
висловили побажання однаковості розміщення їхніх предстоятелів у священних 
диптихах автокефальних Церков. Грузія порушила питання про присвоєння їй 
шостого місця у священних диптихах. Кіпрська ПЦ також висловила побажання 
зайняти більш високе місце у священних диптихах. Відтак досягнення спільної 
згоди з цих питань на сьогодні відсутнє. Знову розбіглися з нічим. Погано читають 
новозавітні повчання Ісуса Христа! Відмінність у священних диптихах окремих 
Церков й надалі буде ділити Православ’я, а відтак питання Собору 
віддалятиметься в нескінченність. Ці відмінності пов’язані також із відсутністю 
всеправславної згоди стосовно чисельності Церков, які визнаються 
автокефальними (Церковна православна газета -№5).

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ свгг

Мусульмани Росії говорять про їх утиски православними. Глава Ради муфтіїв 
Росії Равіль Гайнутдін висловив побажання, щоб «православні були більш 
доброзичливі щодо мусульман і не вважали, що тільки православні в РФ мають 
право на життя, а решта -  це якісь прибульці». Муфтій наголосив, що згідно 
Конституції православ’я  і іслам є рівноправними. «Проте насправді реальність не 
завжди така. Багато хто із православних вважає, що їх більшість і що Росія -  
православна країна. Ми ж говоримо: ні, Росія - і православна, і мусульманська. 
Якби ми, мусульмани, не допомогли організуватися московським князям, то не 
було б і російської держави» (Радонеж. -№2).

В березні 1871 року, а це 140 років тому, помер і похований в Медіні відомий 
борець за свободу народів Дагестану і Чечні, за звільнення їх від російського 
колоніалізму 25 років він очолював горців свого краю й успішно протистояв 
царському режиму. Хоч Шаміль і одержав багато перемог у боротьбі із ворогом, 
але сили були не рівні: на почесних умовах він здався в полон. У 1868 році місцем 
його проживання було визначено Київ. «Місто Київ я  знайшов одним із 
найкращих міст, які мені прийшлося бачити в Російській імперії, як за хорошим 
кліматом, так і за прекрасним гористим місцерозташуванням, яке нагадує мені 
мою батьківщину, де я  народився і виріс», - писав Шаміль. Мешкав він в будинку, 
який не зберігся. Це -  вулиця Грушевськош,28/2. Щ оп’ятниці його тут навідували 
кавказці. Разом з ними імам виконував п ’ятницькі Намази (Минарет. - №2).

Події в арабських країнах останніх місяців актуалізували питання: хто стоїть за 
ними? які суспільні сили чи рухи презентують протестанти? хто є хто? 
Характерним є те, що ті, хто йде нині тут до влади, не налаштовані прозахідно. 
Водночас це й не ісламісти. Протестуючі - скоріше арабські націоналісти, які 
налаштовані на створення великої арабської наддержави. Поєднавши лівійські 
нафтодолари і величезне кількісно населення арабських країн, можна буде



32

створити країну, яка протистоятиме не лише західному імперіалізму, а й 
єврейському владичеству на Близькому Сході. Відтак мета визначена. Залишається 
лише таємницею питання: хто і в який спосіб організував цей протестний рух? Як 
сказав один із російських нафтовиків, «з першого дня революції опозиціонери 
діяли чітко і злагоджено. Різні групи повстанців виконували конкретні завдання. 
Одні громили поліцейські дільниці, другі -  склади зі зброєю, треті -  будинки 
держустанов. Повірте, таких випадковостей не буває, стихійно утворений натовп 
поводить себе інакше». Але якщо арабські революції пройшли відносно легко в 
Єгипті і Тунісі, то це не скажеш про Лівію, де Муаммар Каддафі гарантував 
кожному лівійцю відносно забезпечене життя. Саме тому він має в країні багато 
своїх прибічників. Маніфестанти, які їздять вулицями столиці Тріполлі, 
закликають: «Аллах, Муммар, Лівія!». У всякому разі «Аль-Каїді» не вдалося 
скористатися моментом. Агресори з НАТО бояться як ісламізму,так і арабізму. 
Ізраїль також вдоволений був тією владою, яка існувала в арабських країнах до 
революцій.

Мусульманське населення світу зростає у два рази швидше, ніж 
немусульманське. Протягом наступних 20 років воно буде зростати із 
середньорічними показниками в 1,5%, що у два рази більше від росту немусульман 
(0,7%). Це означає, що протягом наступних 20 років мусульманське населення 
виросте на 35% (з 1,6 млрд в 2010 до 2,2 млрд в 2030 році). Якщо нині мусульмани 
у світі становлять 23,4%, то в 2030 році -  26,4%. Таке зростання мусульман ставить 
під питання майбуття єврейської держави Ізраїль. Нині єврейське населення її 
складає приблизно 75%. Але висока народжуваність з часом призведе до того, що 
євреї в Ізраїлі будуть меншістю

Американські дослідники інформують про стрімке зростання мусульман у світі.
їх нині понад 2,2 млрд, що становить більше чверті населення Землі. У  СІЛА 
кількість мусульман зроста до 6,2 мільйони. В Індонезії живе близько 200 млн 
мусульман, а в Пакистані -  160 млн. Навіть Ізраїль через бум народжуваності 
палестинців-мусульман скоро матиме чверть свого населення. Кожний десятий 
житель Франції, Бельгії та Швеції невдовзі буде мусульманином. Зростання 
відбувається переважно за рахунок високої народжуваності в мусульманських 
родинах (Умма. - №8).

Після багаторічних обмежень на носіння хіджабу в післяреволюційному Тунісі 
відроджується ця ісламська традиція. Протягом 23 років правління президента 
Бен Алі жінкам заборонялося носити хіджаб у громадських місцях, мечеті 
відкривалися незадовго перед молитвами і закривалися відразу ж після їх. Після 
повалення режиму Бен Алі державні телекомпанії транслюють азан, хадиси 
пророка Мухаммада, а мечеті не закриваються.

В Аргентині відтепер дозволено жііікам-мусу.т ьмаї ікам носити хіджаб у 
громадських місцях. Більше того, відповідно до нових правил аргентинські 
мусульманки відтепер можуть фотографуватися на посвідчення особи, не 
знімаючи хіджаб. Президент країни Кристина Фернандес заявила: «Ми хочемо 
повідомити світові, що ми можемо подолати розбіжності заради гарних цілей. 
Ніколи не слід накидати іншим свої погляди, а надто в питаннях релігії».
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Мусульманська громада становить нині 2% населення країни. Мусульмани 
зосереджені переважно у великих містах.

Чим завершиться ланцюг революцій, зший прокотився по арабських країнах, те 
ніхто поки що прогнозувати не може. Питання залишається відкритим. 
Вважають, що Захід підтримав арабських революціонерів, але не він їх ініціював. 
Бо ж вони виявляють відкрито свою нелюбов до західного світу. Один арабський 
лідер появу революційних настроїв пояснював так: «За кількістю користувачів 
БасЙхюк арабський світ -  в лідерах. У нас багато освіченої молоді, яка отримує 
копійки, не бачить якихось перспектив, а тому проводить весь вільний час в 
соцмережі. Там вони й «організувалися». До їх руху прагнули прилучитися різні 
мусульманські організації, зокрема заборонені в Єгипті «Брати-мусульмани». Це 
злякало ж  західні країн, а щонайбільше - Ізраїль. Бо ж бояться, що наслідок буде 
таким, ж  в Ірані, коли до влади прийдуть ісламські фундаменталісти. В Ірані 
революція творилася також не роками ісламістів, а студентами, інтелігенцією, 
середнім класом, незадоволеними владою біднжами. Правда, в Єгипті (подібно 
Туреччині) до влади ісламістів не допустила армія. До того ж, арабське суспільство 
більш освічене й інтегроване, ніж свого часу 1979 р. іранське. Відтак тут ісламісти 
не мають серйозного впливу на уми більшості людей, а особливо молоді. Скоріше 
до влади прийдуть арабські націоналісти, Вони прагнутимуть утворення 
економічно успішної, модернової і незалежної від Заходу арабської наддержави 
(на зразок Китаю). Кордони між арабськими країнами вони сприймають ж  витвір 
в минулому колонізаторів. Якщо ставлення до Заходу арабських революціонерів 
істотно не зміниться, то до Ізраїлю їх ставлення буде войовничим і об’єднаним. 
Палестина буде тим критерієм, який буде визначати вірність арабському світові. 
Якщо до цього часу Єгипет перекривав кордон із сектором Гази, то тепер він 
відкритий, блокада знята, а відтак палестинці мають можливість поповнювати свої 
бойові запаси. Руки ХАМАС розв’язані. Тут важливим є те, що суперечки 
внутрішні ісламського світу не призвели Схід до хаосу і воєн. Дехто проглядає в 
подіях в Єгипті, Сирії та  Лівії слід Саудівської Аравії. Вона за свої кошти могла 
потаємно підготувати «револолюціонерів» з тим, щоб, одержавши 
перемогу реалізувати свою ідею всесвітнього халіфату (Сегодня. -  17 березня).

Участь деяких країн НАТО у військових операціях проти Лівії викликала 
невдоволення мусульман цих країн дією їх урядів. Так, в Англії від них можна 
почути: «Англійці поплатяться за Лівію! Всі до одного поплатяться». А  мусульман 
в Англії не так і мало -  біля 2,5 млн із 60-мільйоннош населення країни. Біля 
резиденції прем’єр-міністра Англії стоять демонстранти з плакатами: «Лівія ніколи 
не капітулює», «Британські солдати згорять у пеклі», «Іслам вище всього!», 
«Смерть невірним!» та ін. Голова мусульманської організації Міпйа) іі Кнгап Захід 
Ікбал наголошує, що після відсторонення Каддафі в Лівії почнеться міжплем’яна 
ворожнеча, почнеться вербовка мусульманських фанатиків для джихаду. Вже 
перехоплені перемовини британських мусульман, які готують в країні теракги. 
Нині в понад 60 університетах Англії, навіть в Кембріджі і Оксфорді, діють 
фінансовані арабськими країнами Мусульманські ради, які заставляють студенток- 
мусульманок носити хіджаб, закидають їх за зраду камінням. 72% цих Центрів 
виправдують вбивства з релігійною метою. В Ріджент-парку, біля кого
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знаходиться Центральна Лондонська мечеть, збираються особи мусульманського 
віросповідання. Відомо, що імам Центральної мечеті закликав створити в Європі 
«мусульманську п ’яту колонну».

Якщо в одних країнах знімають заборону на носіння паранджі, то в інших її роблять 
ще більше жорстокою. Так, у Франції набув чинності закон про заборону 
приховування обличчя в громадських місцях. Насамперед це стосується жінок- 
мусульманок, які носять паранджу, тобто 2-3 тисяч із 65-мільйонного населення 
країни. Закон стосується також і жінок-іноземок. Штраф за появу в паранджі в 
громадському місці становить тепер 150 євро. Чоловікам, які змушуватимуть своїх 
жінок носити паранджу, прийдеться 2 роки бути ув’язненним і оштрафованим в 
розмірі ЗО тис євро. Порушниці закону зобов’язані будуть також прослухати курс 
лекцій з правил співжиття у суспільстві.

Участь Великої Британії у військовій операції може обернутися для країни 
кровавим бумерангом. Це розуміє багато хто. Дехто з англійців при цьому навіть 
закликає пожертвувати деякими демократичними принципами, проте влада й 
істеблішмент не мають наміру розлучатися з толерантністю і політ коректністю. 
Мер Лондона Борис Джонсон заявив: Мені давно нзмови про те, якою приємною 
людиною був в минулому той чи інший терорист. Дійсно, деякі майбутні вбивці 
народилися і виросли у нас, але вони завжди були чужорідним тілом. Проте багато 
в чому винуватими ми є самі. Ми не вимагаємо достатньої лояльності від 
емігрантів і їх дітей. Потрібно прививати наші цінності всьому населенню 
Великобританії, в тому числі й мусульманським спільнотам. І насамперед -  
молодому населенню» (Комсомольская правда в Украине. -  5 квітня)

БУДДИЗМ

Міжнародна група дослідників, яка вивчає в Афганістані залишки баміанських 
Будд, підірваних 2001 року талібами, заявила, що, як мінімум, меншу із статуй 
(38 метрів) можна відновити. Але тут є практичні складнощі. Для цього в 
Баміанській долині потрібно буде спорудити навіть невелике підприємство. 1400 
кам’яних уламків статуї (деякі з них вагою 2 тонни) для їх консервації треба буде 
привезти в Німеччину. Найбільша статуя висотою 55 метрів практично втратила 
можливість відновлення.

їдучи в країни орієнталістської релігійної традиції, треба рахуватися з тим, що 
їх місцеві звичаї нам можуть видаватися не надто зрозумілими і якимись 
утаємниченими. Не треба прагнути їх сліпо копіювати, щоб не впасти в якусь 
халепу. Про одні з них розповідає Сергій Бовкун. Це було в Шрі-Ланці. Біля 
буддистського храм у він побачив безліч маленьких прутиків, які нібито підпирали 
його стіну. Чоловік розповідає, що він вирішив, що те роблять нібито для того, щоб 
ще раз тут побувати. Він взяв гілочку й притулив її до стіни. І тут почув сміх тих, 
хто був біля храму. Виявляється прутики ставлять жінки, які не можуть завагітніти 
(Експрес. -  1-3 квітня).

Під час поїздки до Калмикії президент Росії Дм. Медведев відвідав буддійський 
храм-монастир в місті Еліста. Такого не було раніше, щоб православний
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президент віддав шану святині іншої конфесії Ченці пообіцяли йому допомогти у 
вивченні премудрості буддійської релігії.

Далай-лама оголосив, що він відмовляється очолювати уряд Тибету у вигнанні.
Заяву про це він зробив в індійському місті Дарамсалі, де мешкає вже понад 50 
років. Про це своє рішення він повідомив членів тибетського парламенту, який 
також діє в екзилі. Далай-лама готує також відповідні зміни до законодавства, які 
позбавляють його світської влади. Він заявив, що його рішення відійти від влади 
«не має нічого спільного з бажанням уникнути відповідальності», з повним 
відходом від політики, бо ж  «духовним лідером тибетців він залишатиметься й 
надалі». На його думку, передача влади в руки виборних органів тибетської 
адміністрації в екзилі «буде кориснішою для народу в його довгій дорозі до 
здобуття автономії». Офіційний Пекін сприйняв заяву критично, назвав 
«підступом» Далай-лами, який нібито має на меті в такий спосіб «обманути 
міжнародну спільноту». На цей час в Індії мешкає близько 100 тисяч тибетців.

ІНДУЇЗМ

В Непалі переповідають легенду, що нібито коноплю богу Шіві 
приносила його дружина. Але робила вона це з тією метою, 
щоб прив'язати чоловіка до себе. Покуривши коноплю, він 
відмовлявся шукати зв'язки з іншими жінками десь на стороні.
Але з цього року ставлення до марихуани в Непалі змінилося.

Під час фестивалю «Маха- 
шивараті» 2 березня за її 
продаж було арештовано 18 садху-аскетів, яких в 
індуїзмі вважають святими. Раніше ченці 
запалювали сигарети з «трави». Офіційна заборона з 
цього року в країні наркотиків виключила будь-які 
обрядові дійства, пов'язані з ними. Майже 3 тисячі 
поліцейських стежили за тим, аби «святі» 
дотримувалися порядку.
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СВОБОДА СОВІСТІ

ДЕРЖАВА ТА ЦЕРКВА:
ЗАОХОЧЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ,

РІВНЕ СТАВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ДО РІЗНИХ ЦЕРКОВ 
І РЕЛІГІЙНИХ КОНФЕСІЙ

Так звучить назва розділу з 
розширеної доповіді В.Януковича 
«Модернізація України -  наш 
стратегічний вибір», яку він подав ж  
щорічне послання 7 квітня до Верховної 
Ради України.Роботу над Доповіддю вела 
група авторів з Національного інституту 
стратегічних досліджень під загальним 
керівництвом глави Адміністрації 
Президента України.

У документі зокрема відзначається, 
що Українське суспільство є поліконфесшним. Кількість релігійних організацій та 
конфесійне багатоманіття постійно збільшуються, а тому “щільність на віросповідній 
карті країни спонукає суб’єктів релігійно-церковного простору шукати компроміс, 
апробувати шляхи мирного співіснування”.

За майже 20-ліття незалежності Української держави у міжконфесійних 
відносинах відбувся істотний поступ. Різкий перехід від моноідеологічної системи 
суспільних координат до світоглядно плюралістичного суспільства вимагає від 
церков і віруючих діяти згідно зі стандартами правової держави. Фундаментальною 
основою успішних зрушень стала притаманна українцям релігійна терпимість, 
наголошується у Доповіді В.Януковича. Серед міжконфесійних інституцій “єдиною 
дійсно результативною структурою” названа Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій.
За даними опитування, проведеного свого часу Київським міжнародним інститутом 
соціології та Центром «Соціальні індикатори», 71 % респондентів повністю чи 
скоріше погоджуються з твердженням, що різні релігійні групи мають рівні права в 
Україні; 75 % з тим, що необхідно поважати всі релігії. Наведені соціологічні дані 
завершуються висновком про те, що в Україні необхідний діалог між усіма 
сторонами трикутника «держава -  суспільство -  релігійні організації» При 
цьому, на думку авторів Доповіді, задля оптимізації міжконфесійної взаємодії у 
найближчій перспективі важливу роль має відігравати синхронізація дій названих 
суб’єктів на основі рівноправних відносин Української держави з усіма 
церквами та віросповіданнями.

У Доповіді В.Януковича пропонується низка ініціатив з боку держави,
серед яких наступні: доопрацювання та прийняття Концепції державно-церковних 
відносин; закріплення за релігійними організаціями права на заснування
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загальноосвітніх навчальних закладів; забезпечення викладання з вересня 2011 року у 
вищих навчальних закладах усіх форм власності академічного релігієзнавства ж  
нормативної філософської дисципліни, а у середній школі -  порівняльної історії 
релігій; задіяння дипломатичних механізмів для захисту національних інтересів у 
релігійно-церковній сфері, щоб забезпечити релігійні права і свободи українців, які 
стали трудовими мігрантами у країнах ЄС (Португалія, Італія, Іспанія, Греція); 
недопущення використання міжконфесійних розбіжностей ж  приводу для втручання 
у внутрішні справи України.

Серед ініціатіїв громадянського суспільства визначені зокрема такі: 
популяризація за допомогою ЗМІ ідеї, що релігії виступають ціннісною платформою, 
котра визначає поступ людської спільноти; організація національного діалогу між 
представниками релігійних конфесій та світськими лідерами для обговорення 
проблем розвитку культури, забезпечення суспільної толерантності та 
громадянського миру, збільшення авторитету України на міжнародному рівні; 
ініціювання діалогу між представниками різних релігійних традицій; заснування 
мережі дослідницьких центрів з питань міжконфесійної комунікації, створення 
доступних інформаційних ресурсів з метою об’єктивного та поглибленого 
висвітлення особливостей різних релігійних систем.

У документі зазначено, що Україна підтвердила наміри наслідувати 
європейські демократичні традиції, готовність провадити рівноправний діалог з усіма 
зацікавленими сторонами, у тому числі релігійними організаціями.

Страсбуріський суд прийняв ухвалу, згідно ж о ї наявність розп’ять в школах Італії 
не суперечить Європейській концепції з прав людини. «Це рішення є 
остаточним і оскарженню не підлжає», - повідомив представник РПЦ при Раді 
Європи ігумен Філарет.

Згідно доручення Віктора Януковича Прем’єр-міністру М.Азарову від 7 лютого слід 
оперативно опрацювати іішаїшя забезпення у Збройних силах України, інших 
створених згідно законів України воєнних формуваннях умов для реалізації 
військовослужбовцями права на свободу віросповідань, в тому числі й участь в 
богослужіннях і виконанні релігійних обрядів, а також щодо духовної опіки 
військовослужбовців. Уряду потрібно внести у визначеному порядку відповідні 
пропозиції (Христианский мир - №5-6)

Нерозподілені протягом року надходження, одержані релігійними 
організаціями, як добровільні пожертви і фінансова допомога, не підлягають 
оподаткуванню. Таке офіційне роз’яснення Міністерство фінансів України 
надало у відповідь на чисельні звернення церков з приводу новацій Податкового 
кодексу України, що стосуються прибуткових організацій. В роз’ясненні Мінфіну 
сказано: «Зобов’язання із сплати податків на прибуток у відповідності з абзацом
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першим пункту 157.11 статті 157 стосується тільки тих неприбуткових організацій 
і установ, які визначені в підпункті Г пункту 157.1 статті 157 і не поширюються на 
релігійні організації». При цьому, згідно п. 157.7 Податкового кодексу України не 
підлягають податковому обкладанню прибутки зареєстрованих релігійних 
організацій, одержані у вигляді: засобів або майна, що надходять безоплатно або у 
вигляді безповоротньої фінансової допомоги або добровільних пожертв; або ж 
інших прибутків від надання культових послуг, а також пасивних прибутків 
(Христианский мир. - №5-6).

Після минулорічних ЧП в Умані, пов’язаних із хасцдами-паломниками, які 
влаштували бійку, дебоширили в місті, виникла потреба мати спеціальний 
закон про паломництво. Чиновники мають намір прописати права і обов’язки 
паломників, створити зрештою спеціальну структуру, яка буде цим займатися, 
особливо організацією приїзду і розміщення хасидів. Стоїть питання мінімізації їх 
контактів із місцевим населенням, вирішення питання їх переїздів та ін.. Зрозуміло, 
що це не до вподоби уманчанам, бо ж дехто з них заробляв на хасидах щороку 4-5 
тис. доларів.

17 березня Кабімн своєю постановою №267 вніс зміни до переліку напрямів, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навч. закладах за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем бакалавра, та переліку спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців за освітньо-конфесійними рівнями спеціаліста і 
магістра. Згідно із внесеними змінами, у першому із названих переліків, 
затвердженому Кабміном ще 13 грудня 2006 року №  1719, позицію «Гуманітарні 
науки» розділу «Гуманітарні науки та мистецтво» доповнено напрямом 
«богослов’я  (теологія із зазначенням конфесії)». У другому перелік, 
затвердженому постановою Кабміну від 27 серпня 2010 poity №787, до 
найменувань спеціальностей спеціаліста та магістра «богослов’я  (теологія)» 
додано слова «із зазначенням конфесії».

В грудні минулого року В.Янукович підписав Податковий кодекс України. Цей 
закон безпосередньо стосується інтересів віруючих громадян і релігійних 
організацій. Здебільшого документ зберігає всі податкові пільги, передбачені і в 
попередньому законі. Так, від оподаткування звільняються доходи релігійних 
організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безплатно або у 
вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; будь- 
яких інших доходів від надання альтових  послуг, а також пасивних доходів 
(пункт 157.7 Кодексу). Але є одне «проте»: одне із нововведень документу -  
пункт 11 статті 157 Кодексу. Норми, які містяться в ньому, за своїми 
затуманеними формулюваннями утримують небезпеку для релігійних 
організацій. В Законі дослівно говориться: «Якщо доходи неприбуткових 
організацій (в тому числі й релігійних організацій), отримані протягом звітного 
(податкового) року з джерел, зазначених нижче, на кінець першого кварталу року, 
що настає за звітним, перевищують 25% загальних доходів за цей період, то така 
неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок із нерозподіленої суми 
прибулу за ставкою 16% до суми такого перевищення». А  серед цих джерел в 
Законі вказано, зокрема, доходи неприбуткових організацій, отриманих від 
«разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів. Таке
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неоднозначне формулювання дозволяє нашим прискіпливим податковим органам 
безповоротну фінансову допомогу та добровільні пожертви на користь релігійних 
організацій розцінювати як «разові або періодичні внески, відрахування 
засновників і членів». У такому випадку невикористані протягом звітного poity 
фінансові надходження замість повного звільнення від оподаткування, як це було 
до цього часу, підпадуть під дію новації. Інакше кажучи, якщо Церква аі^мулює 
кошти для своїх довгострокових цілей, наприклад придбання нерухомості чи 
будівництва храму, частину накошеного -  16% - вийми та поклади до скарбниці 
нашої держави. Крім цього, незалежно від вищеназваних положень Кодексу, у 
тому разі,коли неприбуткова організація отримує дохід із інших джерел, щодо 
яких не передбачене звільнення від оподаті^вання, то вона зобов’язана сплатити 
податок на прибуток за тією ж ставкою -  16%. Розмір прибулу визначається ж  
сума доходів, отриманих із цих «інших джерел», що зменшена на суму витрат, 
пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище, власне, суми таких доходів. 
При цьому в обох названих випадках сума амортизаційних відрахувань не 
враховується (Камень Краеугольный. - №3).

Згідно з рішенням Національної комісії з питань регулювання 
електроенергетики, з 1 квітня плати за комунально-побутові послуги для 
культових споруд слід за найвищим тарифом, встановленим для населення, - 
30,4 коп. за 1 кВт/шд (разом з ПДВ виходить 36,48 коп.). Як відомо, для населення 
з 1 квітня вартість електроенергії зростає на 50%. Відповідно наполовину 
зростають тарифи і для релігійних громад, яких у цьому сенсі офіційно прирівняли 
до населення. Але якщо більшість звичайних громадян, споживаючи до 150 
кВт/год на місяць, сплачуватимуть за електроенергію 28,02 коп. за 1 кВт/год з ПДВ 
(23,35 коп. -  без ПДВ), то храми плататимуть за підвищеним тарифом, оскільки 
НКРЕ визначила, що вони споживають більші обсяги енергії. Незважаючи на це, 
це у будь-жому разі справедливіше тарифи для релігійних організацій, аніж ті, які 
існували раніше, бо Церква була змушена платити за електрику ж  комерційна 
структура (Експрес. -  1-3 квітня).

Місіонерське служіння є обов’язком священства в Церкві Ісуса Христа Святих 
останніх днів. Президент Церкви Т.Монсон наголошує на тому, що виконання 
служіння «Еосподь чекає від нас, кому було так багато дано». Саме завдяки 
місіонерству-служінню відбувається зростання ЕЦХСОД іцорої^ на сотні тисяч 
нових членів. Інші конфесії подеколи висловлюють своє обурення активною 
місіонерською діяльністю мормонів, а між тим вона визначена ж  обов’язок 
кожному християнину самим Ісусом Христом, який зобов’язував своїх учнів йти й 
навчати (Ліяшна. -  Березень).

Останнім часом надто часто звучить заклик до толерантності в різних сферах 
відносин. Толерантність -  це чеснота, ж о ї так не вистачає в нашому неспокійному 
світі, - зауважує старійшина Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів Рассел 
Нельсон. -  Однак ми маємо визнати, що є різниця між словами tolerance -  
толерантність і tolerate -  вседозволеність. Ваша ввічлива толерантність не дає 
людині права робити щось погане, і також ваша толерантність не вимагає від вас 
зносити чиїсь погані вчинки. Ця різниця є основоположною в розумінні цієї 
важливої чесноти» (Ліжона. -  Березень).
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Глава УГКЦ  Святослав Ш евчук-  
людина Любомира Г узара

Собор єпископів Української Греко- 
Католицької Церкви на своєму березневому 
засіданні в Брюховичах під Львовом обрав її 
главою наймолодшого із своїх владик Святослава 
Шевчука. Йому у травні цього року виповниться 
лише 41. В прогнозах експертів цей єпископ 
навіть не значився серед претендентів на з ’явлену 
вакантну посаду глави УГКЦ після добровільного 
полишення її Любомиром Гузаром. Говорили про 
владик Богдана Дзюраха, Йосифа Міляна, Ігоря 
Возьняка, Івана Мартиняка, Гліба Лончину, отця 
Бориса Гудзяка, декого іншого. Газети при цьому 
перелічували позитиви і негативи кожного із 
можливих претендентів. Так, визнаючи високу 
теологічну освіченість секретаря Синоду 
єпископів УГКЦ Богдана Дзюраха, водночас 
наголошували, що своєю безкомпромісністю вольового керівника він придбав собі 
багато «неприхильників». Хоч прокуратор Верховного архієпископа в Римі Гліб 
Лончина й відзначається стратегічним баченням проблем і перспектив Церкви, але 
він добре не орієнтується саме в питаннях церковно-релігійного життя України, 
оскільки діяльність його протікала в закордонні. Проти митрополита Перемисько- 
Варшавського Івана Мартиняка спрацював скоріше його поважний вік. Ректор 
Українського католицького університету Борис Гудзяк хоч і нажив собі славу своєю 
високою освіченістю, ліберальними поглядами і водночас непохитними моральними 
принципами, але мінусом у обранні його постала наявна його дистанція щодо кліру і 
навіть, як пишуть газети , якась зарозумілість. Ходять слухи-інформація (бо ж робота 
Собору була строго утаємничена), що главою УГКЦ нібито двома третинами голосів 
навіть було обрано церковного діяча ще так званого «катакомбного періоду» 
Львівського архієпископа Ігоря Возьняка, але він відмовився, знайшовши для цього 
якісь надто вагомі аргументи, може й непритаманну йому високу комунікабельність, 
вузький освітній ценз тощо. А між тим на Синоді водночас скоріше йшов пошук і 
якоїсь компромісної фігури між місцевими владиками і владиками діаспори. Відтак 
нібито Святослав Шевчук і постав нею. Тут наявними є висока освіченість, простота, 
комунікативність, досвід організаційної роботи, знання ситуацій релігійного життя і в 
Україні, і в діаспорі.

Рішення Синоду Єпископів було для самого молодого владики неочікуваним. 
Сам він навіть називає ряд аргументів, які, здавалося б, не давали підстав йому для 
такого шлях}' подальшого розвитку і церковної історії взагалі, і його пастирського
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служіння зокрема. «Чесно Вам скажу, - визнає владика, - для мене це стало 
несподіванкою з багатьох причин. По-перше, через те, що я ще досить молодий за 
віком, і зазвичай в такому молодому віці єпископів не призначають. По-друге, я не 
так давно отримав призначення на душпасшрську роботу в Аргентині, а за весь 
період історії нашої Церкви... жодний кандидат з України не призначався на 
єпископське служіння за кордоном. А  по-третє, я лише два роки тому був 
номінований ректором Львівської Духовної семінарії. І логіка підказує, що... мабуть 
на такий короткий термін для такої інституції новий ректор не призначувався б».

Але, попри все, обранець Собору єпископів УГКЦ одержав затвердження з 
боку глави Римо-Католицької Церкви Бенедикта XVI, хоч Артикулами Берестейської 
унії таке затвердження не передбачене: Папу потрібно лише інформувати про вибір 
владик. Але у Вашкані вже давно чомусь забули про їх наявність. Вітаючи опісля 
вже в Римі Предстоятеля УГКЦ із покликанням до служіння та проводу знатної 
Церкви, частини того народу, який понад тисячу років отримав хрещення в Києві, 
Папа зокрема сказав: «Запевнюю мою постійну молитву, щоб Пресвята Тройця 
уділяла повноту дарів, зберігаючи в мирі та злагоді любий український народ». 
Водночас, звертаючись до новоінтронізованого владики УГКЦ, Понтифік наголосив 
на своїй впевненості, що «Ви, просвітлені діяннями Святого духа, очолюватимете 
свою Церкву, провадячи її у вірі в Ісуса Христа згідно з вчасною традицією та 
духовністю».

При спілкуваннях із владиками в день урочистостей з інтронізації відчутно 
було, що не всі архієреї УГК Церкви сприйняли з розумінням обрання 40-літнього 
Святослава Шевчука: ж  же це так -  молодий і «зелений», а вже нами «зсивілими» чи 
досвідченими керувати буде! Але тут на користь молодого єпископа спрацював 
аргумент, що до керівництва Церквою митрополит Андрей Шептицький прийшов ще 
раніше - у свої 35 років. Дехто назвав обрання Святослава Шевчука Предстоятелем 
Церкви «своєрідною енергетичною ін’єкцією для УГКЦ». Певне на користь 
молодого єпископа працював і авторитет Любомира Гузара. Кардинал добре знав 
Святослава Шевчука, бо ж  отець-доктор три роки (2002-2005) був його особистим 
секретарем і начальником канцелярії Церкви. Потім Святослава Шевчука було 
командировано до Аргентини, де він, вже ставши єпископом, очолював єпархію 
Буенес-Айреса. Це відрядження було для нього не зовсім випадковим, бо ж на 
початку 1990-х років отець, добре володіючи іспанською мовою, вивчав богослов’я 
саме в столиці цієї країни у Центрі філософсько-богословських студій «Дон Боско».

Після закінчення у 1994 році Львівської духовної семінарії, отець Святослав 
протягом 1994-1999 років навчався в Папському університеті св. Томи Аквінського 
Angelicum в Римі, де здобув докторат з відзнакою Summa cum laude в галузі 
богословської антропології та основ морального богослов’я візантійської 
богословської традиції.

У 1999-2000 роках він - префект, в 2000-2006 роках - віце-ректор Львівської 
семінарії Святого Духа, а з червня 2007 року до січня 2009 року -  вже її ректор. З 
2001 року отець Святослав Шевчук був водночас і віце-деканом богословського 
факультету Львівської богословської академії (нині -  Українського Католицького 
Університету). До 2001 року йому прийшлося ще й духовно опікуватися 
українськими заробітчанами в Греції.
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Як бачимо, на порівняно молодого єпископа життєва доля покладала велику 
низі^ відповідальних функцій в Церкві українських греко-католиків. Цьому сприяла 
не тільки його висока освіченість, а й знання ним низки мов -  англійської, 
французької, італійської, іспанської, грецької, латинської, церковнослов’янської, 
польської, російської і, зрозуміло, рідної -  української.

Оскільки УПКЦ є Церквою Східного обряду, то чин інтронізації єпископа 
Святослава на посаду Предстоятеля Церкви істотно відрізнявся від того, як це 
відбувається за латинським обрядом. Урочистості з нагоди введення владики на 
престол глави Церкви відбулися в Києві, а не у Львові, який тривалий час поставав 
центром УГКЦ і на що сподівалися галичани, бо ж із-за забаганок Ватикану Церква 
тривалий час постає своєрідним західноукраїнським затінком. А  відтак прийнятий 
Синодом київський варіант місця висвяти свого Предстоятеля -  мудре вирішення 
питання! Адже Греко-Католицька Церква поставала в кінці шістнадцятого століття 
саме на київських теренах. Як це нині здається не дивним, Львівщина і 
Перемишлянщина сприйняли з’единения, як тоді це називалося, лише десь через 
сотню років. Відтак вперше за чотириста років греко-католики інтронізували главу 
своєї Церкви саме там, звідки конфесія починала свій своєрідний вже понад 
чотирьохсотлітній біг в християнській історії. Саме такою територіальною висвятою 
на посаду глави УГКЦ владики Святослава було наголошено: київське коріння -  це 
те питоменне, що має відродити і засвідчити ця Церква. Тому й перенесення її офісу 
зі Львова до Києва цілком виправдане, ж  би не злився за це на УГКЦ, а водночас і на 
Ватикан, московський Патріарх Кирило і його російська та малоросійська братія в 
Україні. Церква своїм осідом не прийшла на береги Дніпра, а повернулася туди, де 
вона постала.

На церемонію висвяти Предстоятеля УГЦК приїхало біля 40 владик Церкви з 
матірної її землі та діаспори, біля пятисот священиків. Були присутні представники 
всіх трьох Православних Церков -  УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ - в статусі 
єпископів, хоч було запрошено їх глав. Київський Патріархат був представлений його 
Предстоятелем Патріархом Філаретом, який, правда, прибув на урочистість з деяким 
запізненням. Реагуючи на присутність на висвяті православних владик, Святослав 
Шевчук наголосив: «Приємно, що у перший день мого служіння я  міг обняти 
єпископів трьох православних церков, сказавши їм з відкритим серцем: «Христос 
посеред нас!». І кожний з них відповів: «Є і буде!». Це -добрий знак. Сподіваюся, що 
наші взаємини розвиватимуться на благо українського народу і нашої держави». 
Оцінюючи нового главу українських греко-католиків, Патріарх Філарет у своєму 
привітанні на офіційному прийомі висловив сподівання, що відносини між УПЦ КП 
та УГКЦ будуть такими ж конструктивними і приязними, якими були вони за 
Блаженнішого Любомира Гузара. «Адже ми повинні показувати приклад єднання, 
хоч і належимо до різних Церков -  Україна ж то у нас одна»!» - наголосив Патріарх 
Філарет.

Далеким від кирилівської ідеї «русского мира» було порозуміння на 
урочистості і між УПЦ М П та УГКЦ. Вдоволено сприйняв Предстоятель УГКЦ 
вітання митрополита Володимира (Сабодана), зокрема його слова-сподівання, що 
«між УПЦ та УГКЦ за часи вашого керівництва будуть вибудовуватися добрі й 
конструктивні відносини, відійде в минуле складний період у наших відносинах, і ми
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разом протистоятимемо проявам агресивного секуляризму в нашій країні», що 
повноцінному розвитку українського суспільства сприятимемо сумісне «виховання 
наступних поколінь наших співвітчизників на основі євангельських цінностей». Своє 
вітання новообраному главі УГКЦ владика Володимир завершив словами: «Вірю, що 
спільними зусиллями ми, згідно зі словами Кобзаря, «знову іменем Христовим 
возобновим наш тихий рай».

Надто представницькою на урочистому заході була Римо-Католицька Церква. 
Окрім колишнього нунція Апостольської Столиці в Україні архієпископа Івана 
Юрковича, який зачитав вітання папи Бенедикта XVI, були присутніми ще від 
Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Санді, глава римо-католиків України 
митрополит Мечислав Мокшицький і всі єпископи з дієцезій РКЦ України. Надто 
представницькими були також делегації греко-католиків із різних країн -  
Словаччини, Румунії, Сербії, Білорусі та ін.

Главу УГКЦ букетом білих троян вітала лідер опозиції Юлія Тимошенко. З 
політичних діячів були присутні ще Ганна Герман, яка передала зачитане під час 
фуршету вітання від В.Януковича, А. Яценюк, В. Наливайченко, В. Ющенко з 
дружиною, низка депутатів Верховної Ради, а також представники посольств, 
зокрема посол США Джон Тефт, Франції -  Жак Фор, Аргентини -  Ліла Ролан Васкес 
де Муан. Знаменно, що був запрошений і знехтуваний В.Януковичем при визначенні 
лауреатів Шевченківської премії автор нашумілого україно-патріотичного роману 
про Холодний «Залишинець» Яр Василь Шкляр.

Народився майбутній глава однієї з найбільших християнських спільнот 
України в звичайній (батько -  керівник майстерні з ремонту телевізорів, мати -  
вчителька музики), надто набожній галичанській родині в місті Стрию на Львівщині. 
«Коли почула про призначення, мало не стрибала з радості, - каже колишня 
вчителька Святослава Анна Ясінь. -  Ніколи не могла подумати, що дитина з простої 
сім’ї і без нічиєї допомоги може здобути та ї^  посаду. То просто чудова була дитина. 
Не мав улюбленого предмета: його цікавило все».

Святослав відвідував богослужіння УГКЦ ще в роки, коли вона знаходилася в 
забороні. Богослужіння такі часто проводилися навіть на дому у Шевчуків. Уже тоді 
Святослав познайомився із деякими священиками Церкви. 3 13 років відвідує заняття 
«мобільної» духовної семінарії. Вирішальний вплив на священиче покликання юного 
Святослава виявив її ректор о. Михайло Косило: «Завдяки його харизматичному (в 
доброму смислі цього слова) впливові я  рішився на цю дорогу, і саме в 
неодруженому стані, бо в тому часі послужити Церкві потрібно до кінця. Це означало 
зректися своїх приватних планів на майбутнє і взяти на свої плечі це Христове ярмо 
переслідуваної Церкви та їй послугувати». Водночас Святослав вчився в 
Бориславському медучилищу по закінченні якого працював фельдшером в Стрию. 
Ще в юначому віці він вирішив не одружуватися, бо ж «бути одруженим священиком 
в Церкві, яка переслідується, не просто». На початку 90-х років м. ст. Святослав вже в 
Львівській духовній семінарії. Я к згадує його стрийський товариш Мирон 
Гринчишин, «він завжди був не такий, як всі інші... Поміркований і дипломатичний, 
духовний і мудрий не по роках. Йому не було рівних за знаннями. Має феноменальну 
пам’ять: може прочитати книгу і тут же переказати її ледь не всю на пам’ять». 26 
червня 1994 року Святослав Шевчук отримав священиче свячення від кардинала
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Мирослава Івана Любачівського. Архієрейська хіротонія його відбулася 7 квітня 2009 
року у Соборі св. Ю ра у Львові. Тоді владика був наймолодшим серед католицьких 
єпископів у світі.

Одержавши єпископську хіротонію, молодий владика поставив перед собою 
завдання - у своєму служінні «відкрити цілком нову стор ін^  своєї особистої історії». 
Для нього вона мала базуватися на: 1. навчанні -  донесенні людям Божого слова (і не 
лише теоретично, а й передусім через власний приклад життя); 2. служінні -  
принесенні себе в жертву за народ; 3. керівництві -  «мудре управительство».

Проте своєрідним університетом життя для молодого Святослава Шевчука 
постала його праця поруч із досвідченим і життєво мудрим Патріархом Любомиром 
Гузарем. Виступаючи 29 березня на прес-конференції в УШАН, владика Святослав 
сказав: «Я фактично стояв поруч Блаженнішого Любомира, коли ми закладали ті 
зміни, які ви сьогодні бачите. Зокрема до відкритості перед мас-медійним 
простором... Я  називаю себе духовним сином і послідовником Блаженнішого 
Любомира. Тож вважаю за честь продовжувати все, що він започаті^вав, заклав 
фундамент чи почав будувати. З іншого боку, у 2006 році Синод єпископів ухвалив 
програму нашої діяльності на наступні десятиліття, яка сформульована у лаконічній 
фразі -  «Святість об’єднаного Божого люду». На практиці це означає: по-перше, 
вести людей до святості, а по-друге, дбати про єдність УГКЦ, поширеної по всьому 
світові. Говорячи про єдність, також маю на увазі нашу відкритість до інших Церков 
Київської традиції».

Пояснюючи свій відхід від керівництва, Патріарх Любомир Гузар наголосив: 
«Наша Церква дійшла до важливого етапу свого розвиту, коли ми починаємо 
думати про наше майбутнє, про життя в наступних десятиліттях... На мою думку, 
було б цілком неправильно в будь-який спосіб пригальмовувати чи зупиняти цей 
поступ. Сьогодні треба передати провід наступним поколінням. Відчуваю, що для 
мене настав час цілком свідомо і спокійно, без будь-якого зовнішнього тисі^ 
відступити і передати кермо Церкви в інші руки, в руки наступних провідників... 
Треба обрати того, хто найкраще зможе зміцнити, підтримати і розвивати ті 
надбання, які ми маємо сьогодні. Отже, тут йдеться не про одну прикмету, а про 
бачення особи». Це було сказано до засідання Синоду, а відтак безвідносно до особи 
Святослава Шевчука. Але потім (вже після обрання останнього) стало відчутним, що 
мав на оці кардинал

Зрозуміло, що не легку спадщину залишив «своїй людині» дещо м ’якший у 
відносинах і с т л ів а н н і  Любомир Гузар. Може, відчуваючи те, що ця м ’якість 
працює не на користь Церкви, він і зрікся посади її глави на користь молодшого й 
оперативнішого, про що він сам неодноразово заявляв, мотивуючи віком прохання 
про свою відставку. Саме тому всі сподіваються, що новий глава УГКЦ продовжить 
політику свого знаменитого попередника у різних започаткованих ним ділянках 
духовної і церковної діяльності. Важливою серед її сфер постає насамперед 
посилення східної ідентичності УГКЦ, набуття нею більшої незалежності від Риму 
через одержання Церквою статусу Патріархату, про що останнім часом взагалі 
чомусь майже забули. Життя засвідчує, що у вирішенні питання Патріархату Церкви, 
ініційованого ще митрополитом Иосифом Сліпим, потрібно буде діяти більш 
настирливо і навіть агресивно, бо ж Ватикан, зважаючи на спротив Московського
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Патріархату і застереження деяких владик і богословів з діаспори, вже півстоліття 
нехтує волею українських греко-католиків. Тут владиці Святославу варто 
продовжити не гузарівський принцип: «Почекаємо!», а згадати гнівно сказані 
«в’язнем Ватикану» (а не тільки ГУЛАГів) Иосифом Сліпим Папі слова: «Ми не для 
того стали католиками, щоб перестати бути українцями!». Коли один журналіст 
запитав у владики Святослава, чи буде він називати себе Патріархом, він 
дипломатично відповів: «Я будуватиму Патріархат. Патріархат ніколи не спускається 
згори, він завжди виростає знизу. Ми повинні навчитися бути собою. Ми завжди 
беремо приклад з когось, захоплюємося чимось, але не вповні розуміємо самих себе».

Ці заяви владики Святослава вже свідчать про те, що його діяльність не буде 
сліпим продовженням мирної політики кардинала Гузара. Перші смілі оцінки різних 
аспектів діяльності Церкви і їх перспектив дають підставу для висновку про значну 
самостійність у мисленні і діянні нового глави українських греко-католиків. 
Відповідаючи на питання журналістів у своєму рідному Стрию 26 березня ще до 
офіційної інтронізації, владика сказав: «Моє служіння має бути мудрим і жертовним. 
З великою увагою до людей. Бо Церква покликана привести особу до Бога і відкрити 
їй життя вічне». Реагуючи на подію інтронізації ректор Університету «Києво- 
Могилянська Академія» Сергій Кміт -до  речі, греко-католик за віросповіданням -  
зауважив: «Я дуже особистісно переживаю історію УГКЦ. Нинішня подія дуже 
оптимістична. Переваги цієї Церкви -  молодість і освіта».

Але якщо перші слова владики давали підставу гадати, що він актуалізуватиме 
перед Святим Престолом в Римі питання статусу Патріархату, то після відвідин ним 
Ватикану стало зрозуміло що в розмові з Папою питання це навіть не порушувалося і, 
як після Риму заявляє владика Святослав, «з нашого боку надмірної настирливості з 
приводу надання статусу патріархату не було і не буде. Ми будемо працювати».

Важливою ділянкою роботи нового владики буде утвердження і просування 
Греко-Католицької Церкви Україною, чому всіляко протидіятимуть як з бої^ Церкви 
Московського Патріархату, так і з бої^ владних структур Сходу і Півдня України. 
Між тим владика Святослав добре усвідомив, що лише поширення мережі УГКЦ на 
всі терени України дає підставу претендувати їй на статус загальнонаціональної 
Церкви. «Я думаю, що думка, що ми є Церквою регіональною -  вже абсолютно не 
відповідає дійсності, - наголосив він в одній із своїх заяв. -  Ми є сьогодні церквою 
глобальною. Ми існуємо дуже далеко за межами Галичини. Маємо бути 
зорієнтованими не лише на Схід і Захід, а також на Південь і Північ». Предстоятель 
сприймає керовану ним Церкву ж  «вірну спадкоємницю віри апостолів». «Наша 
Церква, - наголошує він, - пішла у XX столітті за своїм Спасителем до кінця -  аж до 
тотальної заклади на своїй рідній землі, і, здавалося б, смерті. Однак ця смерть сотень 
тисяч наших мирян, священиків, монахів та монахинь на чолі з нашим єпископатом, 
була смертю хресною, а тому й животворящею!».

Владиці прийдеться по-новому підходити і до налагодження відносин з 
владними структурами, які в регіонах домінування УПЦ МП, де вона негласно має 
статус місцево-державної Церкви, з подання владик останньої не демонструють 
належну пошану до греко-католиків. На питання про відносини Церкви з владою 
Святослав Шевчук був лаконічний: «Коли днями поставили мені провокативне 
питання, ж  я  ставлюся до Президента, то я  відповів, що, ж  громадянин України, маю
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обов’язок його поважати. Сподіваюся, що він також поважатиме й мене». Іншого 
разу владика зауважив, що буде особисто намагатися створювати нагоди для 
спілкування з владою в контексті сьогоднішнього стану церковно-державної 
політики. «Часами, коли бракує спілкування, то, очевидно, дуже легко можна випасти 
з поля зору тієї чи іншої політичної особи. А  ми мусимо з нашого бої^ бути завжди 
готові до такого спішування». Зорієнтованість владики Святослава на налагодження 
діалогу з владою свідчить про розуміння ним того, що лише при наявності контакту з 
нею на різних рівнях відносин можна уникнути низки можливих непорозумінь.

У новому главі Української греко-католицької спільноти Святославові 
Шевчуку органічно поєдналися сучасна освіта та високі організаційні якості. 
Генеральний вікарій Івано-Франківської єпархії УГКЦ д-р Олег Каськів відзначає: 
«Окреслюючи чесноти та харизми Блаженнішого Святослава, хочу наголосити, що 
він -  визнаний інтелектуал. Водночас він -  людина надзвичайно вихована, тактовна, 
толерантна, спокійна і дуже працьовита. Постать нашого Блаженнішого -  це дар для 
нашої Церкви, це Боже благословення». Відносна молодість, енергія, великі здібності 
й всебічна освіченість мусять дати (чого чекають всі послідовники конфесії) 
потрібний результат для розвіш у Церкви. Ті, хто добре знає владику Святослава, 
називають його ж  «чоловіка з позицією», сподіваються на його більшу жорсткість, 
вимогливість, організованість. Згідно передбачень експертів, він не буде таким 
м ’яким, ж  його попередник. Один із греко-католицьких священиків із Львівщини 
анонімно зізнався, що духовенство із певною боязню чекає посилення дисципліни в 
Церкві. «Це не добрий старичок Гузар, - наголосив він. -  Шевчук, незважаючи на 
добродушне обличчя, надто строгий і вимогливий ж  до себе, так і до підлеглих. 
Семінаристи в часи його буття префектом (начальником з виховання) і ректором, 
його побоювалися й молилися, щоб його забрали на підвищення -  так він всіх 
«строїв», гцорашу виганяв на зарядку і заставляв вчитися». Секретар Синоду 
єпископів УГКЦ Богдан Дзюрах наголосив, що Блаженніший Святослав «входить у 
церковний потік свідчення, мучеництва, а також авторитету. Звичайно, він здобуде 
свій авторитет. Але загалом буде ота сила Церкви, ж а  дозволила нам пережити всі 
переслідування, а нині дає надію, що успішно розвиватиметься і виконуватиме свою 
місію... Саме його ім’я  пригадуватиме завдання, ж е  перед собою поставили -  
святість об’єднаного народу! Ми будемо Блаженнішого Святослава підтримувати 
своїми молитвами і працею».

Всі, хто працював поруч із Святославом Шевчуком, зауважують, що він 
ніколи не приймає поспішних рішень, вміє сказати своє тверде «Ні!», але ніколи не 
прагне відразу казати оте «Ні!». Ще одна його прикметна риса: може переконувати 
людину, навернувши її з часом на свій бік. Говорить легко і невимушено. Всі ці свої 
жості, запозичені ним від старших владик і насамперед від Патріарха Гузара, він вже 
проявив під час праці на різних ділянках церковної роботи. «Для мене Блаженніший 
Любомир, - наголошує владика Святослав, - був добрим батьком, який то пригортав 
до свого серця, допускав до найпотаємніших думок, мрій і бажань, то відпускав на 
край світу, щоб я, ж  казав, навчився давати собі раду... Сьогодні він нагадує 
біблійного, але українського Ісаака, який передає первородство. То велика честь -  
бути його спадкоємцем! Більше того, мешкати разом із ним, черпати з його мудрості. 
Зрештою сама його присутність заспокоює і вселяє впевненість». На питання
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газетних кореспондентів владиці, чи не боїться він взяти на себе ношу керівника такої 
великої Церкви, Святослав Шевчук сказав, що «трохи страхаюся. Як мурашка перед 
горою. Однак, з іншого боку, відчуваю велику впевненість, тому що Блаженніший 
Любомир зі мною. Кажуть, що кожний з нас народжується людиною, але потім все 
життя ще мусить ставати нею. Так і тут. У цих днях я  народився ж  Патріарх Церкви, 
а тепер мабуть роками буду ставати ним».

Важливою є заява владики про стратегічне партнерство із всіма 
православними України. Він добре усвідомлює, що без цього партнерства 
неможливий повноцінний розвиток Христової Церкви в Україні. Характерно, що в 
нинішньому конфлікті між можновладцями і УПЦ КП Предстоятель греко-католиків 
відверто став на захист останньої. «Ми завжди солідаризувалися і будемо 
солідаризуватися з основними братами православними Київського Патріархату», - 
зауважив він. Приймаючи букет із білих троянд від Патріарха УПЦ КП Філарета, 
Святослав Шевчук назвав його «святішим патріархом» (а не анафемою, до чого 
вдаються окремі владики УПЦ МП), подопивав за присутність і пообіцяв прийти до 
нього в гості, «щоб разом служити, а якщо буде в цьому потреба -  і терпіти для 
розвиту  Христової Церкви в Україні».

Владика Святослав воднораз усвідомлює всю складність перспективи 
відносин очолюваної ним греко-католицької спільноти із Церквою Московського 
Патріархату в такий час, коли Московський владика Кирило ставить перед 
Ватиканом завдання ледь не ліквідувати УГКЦ, забрати у неї для Московської 
Церкви храмові будівлі та ін. Проте той факт, що на урочистостях з інтронізації 
Святослава Шевчука був присутній від УПЦ МП єпископ Парій вже говорить про 
певну зміну ставлення цієї Церкви до наявної в Україні греко-католицької конфесії. 
Це вперше офіційний представник УПЦ МП спільно молився із єпископами інших 
православних Церков України «на території» Української Греко-Католицької Церкви.

Характерно, що на ім’я  владики Святослава надійшло вітання навіть від 
керівника Відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської Православної Церкви 
митрополита Ьіаріона (Алфеєва), в ж ом у вказано, що «Московський Патріархат 
готовий до розвитку конструктивної дискусії з Греко-Католицькою Церквою, до 
здійснення взаємодії, спрямованої на подолання наявних труднощів». І далі: 
«Покращення взаєморозуміння між православними і греко-католиками сприяло б 
поступовому розв’язанню гострих і болючих проблем, що склалися за довгі роки, 
задля блага і процвітання всього українського народу».

Правда, не всі в УПЦ М П поділяють ці зміни у ставленні московсько- 
православних керівників до УГКЦ. Православна газета «Мир» (№ 13) із 
Дніпропетровської єпархії УПЦ М П висловила своє здивування таким розгортанням 
подій, бо ж ще недавно вона чула, що зустріч Папи Римського і Патріарха 
Московського зможе відбутися лише після прийняття сумісної декларації, в якій буде 
засуджено уніатство, і після повернення Московській Церкві «захоплених 
православних храмів уніатами на Західній Україні». Московсько-православна преса в 
ці дні переповнена статтями змістовно невдоволених тим, що, дивись, УПЦ десь 
шість років тому рішуче протестувала проти перенесення кафедри глави українських 
уніатів до Києва, а сьогодні дозволяє їм вільно поводити себе на її канонічній 
території. Газета «Мир» зазначає, що Київ канонічною територією уніатів в



48

минулому був лише 29 років. «Згадаймо те, - пише вона, - що лівий берег (де сьогодні 
збудовано уніатський собор) у Києва з ’явився лише в XX столітті, а до того нога 
уніата на лівий берег Дніпра жодного разу не ступила. Тепер ступнула. З 
благословення православного Митрополита». А  ось в Одесі єпарх Московської 
Церкви митрополит Агафангел взагалі виступає проти зведення тут храму УГКЦ, 
назвавши це «спробою здійснення агресивної експансії уніатства в Одеському 
регіоні». І його домагання підтримала проросійська адміністрація приморського 
міста.

Проте за будь-яких атак влади і Московського Патріархату на УГКЦ її завжди 
виручатиме велика геополітика, тобто Апостольська столиця Ватикан, що досі має 
помітний і надто значимий свій вплив у світі. Сам же владика Святослав все ж 
сподівається на конструктивний діалог з Церквою Московського Патріархату та 
співпрацю з нею у відстоюванні традиційних християнських цінностей. Наведений 
вище зміст привітання митрополита Володимира (Сабодана) засвідчує, що в УПЦ 
МП є сили, з якими можна співпрацювати на благо України і християнства.

Попри все Патріарх УГКЦ не відкидає можливості своєї зустрічі із 
Патріархом Московським Кирилом. «Дуже хотів би його відвідати і мати з ним 
особисту зустріч, - заявляє владика. - Я  переконаний, що коли ми маємо змогу між 
собою спілкуватися, то в такому відкритому спілкуванні ми можемо зняти будь-яі^ 
напругу. Я  до такого спілі^вання відкритий». Святослав навіть пропонує такти к  
відносин християнських Церков на ближню перспективу. «Думаю, що сьогодні ми 
маємо не так ятрити чи поглиблювати рани протистояння, як їх гоїти. Гоїти рани 
нашої пам’яті можна лише взаємним прощенням. Тому, коли йдеться про будь-яких 
наших братів чи сусідів, які нам нанесли рани чи були нами зранені, то якнайкращий 
спосіб спілкування -  це бути відкритими у нашому братньому діалозі, відкритими до 
очищення нашої пам’яті. Просити прощення і прощати».

Для владики природними і зрозумілими є ті консультації, які продовжуються 
між Римським престолом і Московським патріархатом. Водночас він наголосив -  
змістовно багато значимо - на тому, що УГКЦ повинна позиціонувати себе гідно в 
тих процесах, які при цьому діються. «Найперше ми завжди хочемо бути учасниками 
таких процесів, щоб коли, наприклад, мова йде про нас, ми були не об’єктами, а 
суб’єктами такого діалогу». Це явний закид Ватикану, який споконвіку нехтує 
інтереси українського народу й поза його спиною гендлює ним. Про це добре і 
неодноразово писали Апостоли українців Тарас Шевченко і Іван Франко.

Серед греко-католиків часто звучать прагнення до негайного поєднання 
Церков Володимировош хрещення. Навіть під час заходу з інтронізації, побачивши 
прибулого Предстоятеля УПЦ КП Філарета дехто із присутніх голосно говорив про 
швидке створення єдиної Української Християнської Церкви. Владика Святослав на 
питання про перспективу створення такої Церкви в одному із своїх інтерв’ю 
наголосив, що поки що «не йдеться про якусь об’єднану структуру». Нині важливо 
«відновити наші робочі зв’язки для спокійного розв’язання наболілих питань наших 
відносин, успадкованих нашими Церквами від нашої історії, слід працювати спільно 
для нової євангелізації України».

Одним із завдань нашого часу Патріарх Святослав називає працю для того, 
щоб той еі^менічний діалог, який є між католиками і православними церквами міг
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успішно продовжуватися на теренах України. Владика наголошує на тому, що історія 
УГКЦ «була такою, що ми завжди поставали посередниками між роз’єднаними. Я 
думаю, що це покликання; роль такого посередника ми можемо дуже успішно 
виконувати також і в тій конфесійній ситуації, яка склалася сьогодні в Україні».

Окрім зовнішніх проблем, владика Святослав на старті свого керівництва 
Церквою безумовно зіткнеться і з реальними внутрішніми проблемами УГКЦ. 
Насамперед перед ним тут постає інспіроване ззовні питання існування так званої 
Української Правовірної ГКЦ -  «секти Антоніна Догнала». Чому «ззовні», бо ж 
догналівство є підспудно налагоджений скоріше російськими спецслужбами варіант 
розколу донедавна порівняно цільної і монолітної Греко-Католицької Церкви. Стало 
відомо, що в минулому керівник «підшрецьких ченців» був агентом спецслужб 
ЧССР. В останні місяці так звана УПГКЦ настирливо претендує на офіційну 
реєстрацію її як самостійної греко-католицької спільноти України. Нещодавно вона 
проголосила себе навіть Патріархатом. Немає впевненості в тому, що нинішня 
українська влада на догоду Москві і її Патріарху Кирилу, замість того, щоб вислати 
чужоземців-догналівців з країни, зареєструє їх спільноту (як це вона вже зробила з 
Духовним Центром мусульман Криму), що, зрозуміло, з новою силою загострить 
розкол в греко-католицизмі України. Бо ж, ж  це не дивно, низка василіанських 
монастирів чомусь стали активними прихильниками догналівських розкольників. 
Водночас в країні діють ще й такі інші течії греко-католицизму, ж  лефевристи- 
ковпаківці і покутники.

Виступаючи із заключним словом на церемонії своєї інтронізації, Патріарх 
Святослав сказав, що «сьогодні ми переживаємо весну нашої Церкви, ж а  у своєму 
воскресінні починає молодіти Духом Святим та усміхатися до світу світлом 
Христового Євангелія... Святість об’єднаного Божого люду є і буде стратегією 
розвиту  нашої Церкви. Вона живе і діє ж  єдине тіло у цілому світі, ж  Церква 
вселенського масштабу, вона є і буде душею українського народу, щоб його 
освячувати, відкривати його серце до свого брата і сусіда, щоби зберегти наш люд ж  
люд Божий і вести його до спасіння та життя вічного».

Відповідаючи на питання журналістів про те, ж  протистояти розбудові 
обстоюваного Московським Патріархатом «русского мира» в Україні, Верховний 
архієпископ УГКЦ лаконічно і чітко відповів: «Дуже легко -  розбудовувати 
Український світ». Цим було висловлене несприйняття молодим главою українських 
греко-католиків кирилівського росієколонізаторськош задуму повернути Україну в 
якусь «святую Русь» шляхом входження до неї України, Росії і Білорусі, висловлене 
бажання новообраного Патріарха розбудовувати Греко-Католицы^ Церкву саме ж  
українсьі^ християнську спільноту. Створена на останньому Синоді Церкви 
спеціальна робоча група нині працює над доі^ментом нової стратегії УГКЦ на 10 
років. Окреслюючи план найближчої перспективи, Патріарх Святослав наголосив, 
що до нього входять: євангелізаційна діяльність, тобто проповідування Слова 
Божого, освіта духовенства, опіка молоддю і насамкінець -  інкультурація. 
Розкриваючи своє бачення євангелізації, Блаженніший мету душпастирства визначив 
так: «Найперша мета Церкви -  це донести благовіст Євангелія до кожної людини, до 
ж о ї нас наш Господь Бог посилає, в такий спосіб, щоб та людина могла це Євангеліє 
зрозуміти, його сприйняти і ним жити». Інкультурація благовісті Євангельської, на
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думку владики, має відбуватися не тільки в тих культурах, в яких сьогодні Церква 
живе ж  поза межами України, так і в нашій країні. «Тому що ми бачимо, - наголошує 
він, - ж  надзвичайно швидко відбуваються різні культурні зміни. Люди по-іншому 
починають мислити. Змінюється спосіб життя. І це є нормально, і це є природно, 
тому що і народ, і держава, і світ розвиваються. Але ми мусимо весь час шукати той 
найкращий спосіб, найкращі слова, найкращий вид нашого служіння для того, щоб 
цей благовіст Євангельський, це слово життя вічного до кожного українця ми 
сьогодні змогли донести». І це не так вже й просто. Владика Святослав розповідає: 
«Потрапивши в латиноамерикансы^ культуру, запитував себе: що то -  бути східним 
християнином в Південній Америці? Відчувши з бої^ аргентинців надзвичайну 
цікавість до візантійської традиції, почав поміж них проповідувати іспанською 
мовою, часто перекладаючи притаманні нам церковнослов’янські чи грецькі поняття 
та сталі вирази. Тоді подумав, що то -  ще одна наша місія. До речі, не тільки за 
кордоном, а й в  Україні, де часто сучасні люди не розуміють багатьох «закостенілих» 
слів, які вживають духовнослужителі... Знаєте, один молодик в Аргентині на це мені 
цікаво сказав: «Владико, якщо церква -  музей, де добре зберігаються культурні 
експонати минулого, туди можна прийти раз на рік, ж  і в кожен інший музей. Але 
жити в музеї, то вже вибачте!». Багатозначиме зауваження! Саме тому, наголошує 
Першоієрарх УГКЦ, «ми прагнемо, щоб наша Церква була живою!», а відтак не 
музеєм застарілих форм.

На думку глави УГКЦ, надзвичайно важливою для Церкви є і її богословська 
традиція. «Богослов’я, - зауважує він, - формується відповідно до тих докгринальних 
викликів, у яких живе Церква. Тому ми мусимо сьогодні будувати свою богословську 
ідентичність, розвивати своє богослов’я  в усіх галузях, які б писали книги, проводили 
серйозні історичні і богословські канонічні дослідження».

Нині Греко-Католицька Церква України переживає стрімку зміну поколінь, 
каналізовану самим обранням молодого Святослава її главою. Можна сподіватися, 
що новий глава Церкви зміцнить свою вертикаль і в кадровій політиці, зробить 
ставку на молодь. У своїй проповіді з нагоди введення на престол владика, зокрема, 
сказав: «Сьогодні у цей урочистий день усвідомлюємо, що ми є оновленою й 
омолодженою Церквою! Тому особливо хочу звернутися до нашого здебільшого ще 
молодого духовенства, монашества та й до всієї української молоді. Сьогодні 
Христос покликає до відповідальності за його Церкву нас, молодих! Переймімося 
нею...».

В той час, коли українська спільнота очікує від молодого Предстоятеля 
значимих зрушень в століттями затрадиціоналізованому конфесійному житті Церкви 
українських греко-католиків ж  Церкви Східного обряду, львівські експерти 
наголошують на тому, що якісь кардинальні зміни в житті УГКЦ зважаючи на її 
монолітну структуру з чіткими, в конфесійному плані, орієнтирами не відбудуться 
Владика Святослав буде просто змушений проводити традиційну політш^ 
«середнього шляху», тобто пошуку і дальшого просування шляхом віднайдення такої 
ідентичності, такої лінії поведінки, ж а  б могла консолідувати церкву. Кардинальні 
зміни у зв’язі^  з обранням нового глави УГКЦ не відбудуться ще й тому, що в цій 
Церкві, ж  зазначає директор РІСУ Тарас Антошевський, велику роль відіграє Синод 
єпископів, який вже випрацював стратегію розвитку Церкви, стратегію, до прийняття
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якої прилучався владика Святослав ж  член Синоду. Секретар Синоду єпископів 
Богдан Дзюрах наголошує: «Ми тішимося, що маємо такого главу Церкви -  
динамічного, молодого. Це засвідчує, що наша Церква динамічно розвивається. Вибір 
єпископів показав, що Синод йому дуже довіряє і буде його підтримувати».

Важливою тут має бути підтримка владики Святослава при реалізації його 
задуму з адміністративної реформи. «Якраз на час моєї співпраці з Блаженнішим 
Любомиром я  отримав від нього завдання вибудувати виконавчу вертикаль 
церковної структури, це що ми називаємо курією, - згадує Патріарх. -  Тому що якщо 
ми, владики, на Синоді будемо приймати чудові рішення, а у нас не буде ефективної 
виконавчої вертикалі, ж а  допоможе ті рішення втілити в життя, то це лишиться на 
рівні декларації побожних добрих намірів, але буде далеке від реального життя 
наших вірних, наших парохій і наших громад у цілому світі. Отож ця курія якраз 
сьогодні вже є у Києві, вона розбудовується і такий центр адміністрації має бути дуже 
ефективним. Тому ми тепер вивчаємо досвід сучасного менеджменту, в який спосіб 
бути найбільш ефективними, але водночас найдешевшими. ... Очевидно, що 
адміністрація має послужити душпастирській місії».

У ближніх намірах новообраного глави УГКЦ відвідання всіх єпархій та 
екзархатів Церкви в Україні. «Напросився вже в гості до патріарха Філарета, - 
говорить Святослав Шевчук. - Постукаю і до інших. Нікому не буду нав’язуватися, 
але всім протягатиму руку. Саме таке особистісне спілкування допоможе зруйнувати 
упередження та стереотипи».

Візит Предстоятеля УГКЦ до Ватикану вже відбувся. Під час свого першого 
візиту до Риму у своєму новому статусі Святослав Шевчук відслужив у співслужінні 
з єпископами-членами Синоду УГКЦ і більш ж  50 священиками Архієрейську 
літургію в соборі Святої Софії. В заході взяли участь Префект Конгрегації Східних 
Церков кардинал Леонардо Сандрі, колишній Папський нунцій в Україні, а нині 
Секретар Папських Синодів архієпископ Микола Етерович, інші поважні гости, 
представники монаших згромаджень, ректори та студенти Папських колегій, миряни 
з Риму та інших міст Італії. Главу УГКЦ вітав отець-рекгор Іван Музичка. 
Коментуючи візит Патріарха до Риму, ієромонах Юстин Бойко зазначив: «Українське 
середовище в Італії, зокрема в Римі, отримало новий імпульс ентузіазму віри. 
Панувало відчуття єдності. Всі присутні відчули себе одним цілим. А  це є знаком 
того, що духовні цінності є і залишаються спільним фундаментом, на ж ом у 
український народ може будувати своє майбутнє. І це не може не тішити».

Українські релігієзнавці давно творчо співпрацюють ж  з керівництвом Церкви 
українських греко-католиків, так і з її окремими підрозділами, зокрема УКУ й 
інформаційними службами. Послуговуємося взаємно книжковими і медійними 
видруками, участю в конференціях, консультаціями при підготовці різних 
експертних матеріалів тощо. Будемо сподіватися, що та наша співпраця, ж а  мала 
місце в роки керівництва Церквою Блаженнійшого Любомира Гузара, продовжиться 
і за керівництва нею Патріархом Святославом Шевчуком.

Керівник Відділення релігієзнавства ІФ НАН України 
професор Анатолій КОЛОДНИЙ



52

С п ом и н  Т араса  Ш евч ен к а  
в 1 5 0  р о к ів  від  дня  см ер т і

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАМ’ЯНУТИ...

150 років тому помер Апостол українців 
Тарас Ш евченко. М ало хто звернув увагу на те, 
що за роки свого короткого життя він два рази 
звертався до теми власної смерті. Вперше в 1845 
році, знаходячись в критичному стані під час 
гостини в Переяславі. Написаний тоді ним твір 
«Як умру, то поховайте... » одержав потім назву 
«Заповіту» й став фактично другим нашим 
національним гімном. Його виконання українці 
сприймають стоячи. В ньому ще порівняно 
молодий Тарас прощається з українським 
народом і просить його виконати останню свою 
волю -  поховати над Дніпром у високій могилі, 
щоб звідти було видно лани, степи і всю 
Україну. В останній строфі автор закликає 
український народ встати, скинути кайдани неволі й здобути собі волю. При 
цьому Ш евченко, власне, просить українців не падати духом, які б тяжкі часи 
не були, не сподіватися на те, що хтось дасть їм те визволення, а вірити тільки 
у власні сили і в його, поетове, слово, здобувати волю собі самому. Я к  слушно 
зазначає знавець шевченкової творчості академік Л-д Білецький, «це є перший 
вірш, що так сильно і радикально поставив проблему визволитись із під ярма 
московського. Тому і став він найулюбленішим твором народу українського, 
тому й є він найпопулярнішим з цілої української поезії, бо родить віру у свої

сили й родить надії на національне 
визволення. Особливо він на часі тепер, коли 
йде напружена боротьба з М осквою, коли 
поставлено на карту все, не тільки саме 
існування української Нації, але існування й 
цілого світу... Вражає поет своєю бадьорістю. 
Силою заклику, силою віри, що такий виступ є 
єдиний і невідступний -  інакше вічна неволя 
для Нації і смерть». Поруч з цим у творі 
пробивається краса і велич поетового духу, 
ота мелодійність, непереможна, спокійна і 
тиха велич образів, в якій поет просить не 
забувати і про нього. Хтось вдало сказав про 
ставлення українців до Ш евченка: вони його 
не прочитали, а заспівали. «Заповіт» дійсно не 
можна промовляти, його треба співати. Своєю

')П U u i'vH tty
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думою він зроджує дух Нації, пориває її вижити навіть в найтяжчі моменти 
національної історії, коли на карту, як нині, поставлене саме буття українства, 
змагатися до кращого.

Думка про Україну, її долю та історичне призначення домінує у змісті 
усіх творів Ш евченка. Україна для нього має абсолютну вартість. «Я так її, я 
так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу

погублю», - пише він. Вболіваючи за 
долю свого народу, поет водночас 
зауважує на байдужості до нього Бога, а 
відтак і на марності сподівань на його 
всемилість. Тому в «Заповіт» поет 
вмістив думку «м олитися..., а до того ж я 
не знаю Бога». Це не атеїстичне 
заперечення Бога, а антитеїстичне 
засвідчення для українців того, що, його 
словами, «нема навіть кругом тебе 
великого Бога». Виходячи за межі 
«релігійної пристойності», поет робить 
закид Богові: «І все то те лихо, все, 
кажуть, од Бога! Чи вже ж йому любо 
людей мордувать? А  надто сердешну 

мою Україну. Щ о вона зробила? За що вона гине? За що її діти в кайданах 
мовчать?». Гарно сказано: «В кайданах мовчать». Історична сплячка надто 
глибоко вразила нас, українців, зробила хохлами-малоросами, які ладні навіть 
мовчки вповзти в московсько-православний кирилів-ський «русский мир».

Будучи загрозливо тяжко хворим, нехтуючи лікарями, вірячи все ж в 
повернення здоров’я, але водночас певне відчуваючи наближення смерті, 14 
лютого 1861 року Тарас Ш евченко пише свій останній, власне заповітний вірш 
«Чи не покинуть нам небого...» . В творі звучать адресовані музі-долі слова 
про «риштування возів в далеку дорогу». І вже 
сказано конкретно: «На той світ, друже мій, до 
Бога почимчикуєм спочивать... Втомилися і 
підтоптались, і розуму таки набрались, - то й 
буде з нас! Ходімо спать, ходімо в хату 
спочивать...». Правда, рахуючи свої роки, поет 
висловлює думку, що ще рано вмирати. Тут же 
він пише: «Ой не йдімо, не ходімо, - рано, 
друже, рано! Походимо, посидимо, на сей світ 
поглянем, поглянемо, моя доле!». А  наприкінці 
поет знову ж пише, що в предвічному раю,
«неначе над Дніпром широкім», він збудує 
свою Україну - поставить хаточку й насадить 
садочок й, сидячи в нім у холодку, «Дніпро,
Україну згадаєм, веселі селища в гаях, могили- 
гори на степах і веселенько заспіваєм».
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На відміну від «Заповіту», де поет 
закликає українців «поховайте та 
вставайте, кайдани порвіте і вражою 
злою кров’ю волю окропіте», в творі 
«Чи не покинуть нам, небого», спокійно 
сприймаючи свою смерть як  щось 
неминуче, Ш евченко вже не дбає про 
свою особисту славу (« ...цур  їй. Друже! 
І без неї об ій д уся ...!) й знову згадує про 
розкидані по степах козачі могили, 
закликає веселенько (а це вже оптимізм тяжку годину) заспівати про Дніпро 

й Україну.
Відтак Тараса Ш евченка і в 

1845 і в 1861 роках в годину 
небезпеки власному життю не 
полишала думка про долю України, 
рідного його народу. Він вірив у 
його здатність здобути і відстояти 
свою волю. Так не зганьбімо ж, 
українці, сподівання нашого 
Апостола!

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ



55

КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА ПІДТРИМУЄ ФІЛОСОФІЮ

Конгрегація у справах католицької освіти 22 березня оприлюднила Декрет про 
реформу філософських студій в церковних академічних інституціях. На спеціальній 
прес-конференції документ представляли кардинал Зенон Ґрохолевський та 
архиепископ Жан-Луї Брюгге —  префект та Секретар Конгрегації. Про важливість 
метафізики для вивчення богослов’я  доповідав о. Шарль Мореро - ректор Папського 
Університету святого Томи Аквінського.

В декреті обговорюється роль філософії в контексті швидких культурних змін, 
наслідків науково-технічного прогресу та впливу гуманітарних наук. Перед обличчям 
«фрагментації знання» в напрям у вузької спеціалізації, яка «приводить до 
часткового підходу до істини» та «стоїть на перешкоді внутрішньої єдності людини», 
Церква, пропонуючи цілісне бачення людини та світу, «прагне зробити свій 
специфічний внесок, який би ефективно вплинув на культурні та суспільні проекти».

Новий документ уточнює вимоги філософського формування у церковних 
факультетах й університетах, ж е  повинно включати здобуття ж  знань, так і 
інтелектуальних навиків. «Інтелектуальні дебати в плюралістичних суспільствах, 
яким загрожує релятивізм й ідеології, або в суспільстві, де бракує автентичної 
релігійної свободи, вимагає від студентів церковних фаі^льтетів здобуття солідного 
філософського способу мислення. Ці навики дають можливість з точністю мислити, 
пізнавати та аргументувати, ж  також без страху та переконливо зі всіма вести 
діалог», -  чигаємо в цьому Декреті.

Під час прес-конференції кардинал Зенон Ґрохолевський зазначив, що в 
організації навчальних програм церковні навчальні заклади керуються 
Апостольською Конституцією Івана Павла II Sapientia Christiana (Християнська 
мудрість) з 1979 poity. Часткові реформи відбулися наступними роками в сфері 
вивчення канонічного права та програм Вищих Інститутів релігійних наук. Тепер 
прийшов час на перегляд програм філософських студій. Префект Конгрегації 
католицької освіти зазначив, що причинами реформи є актуальний не надто 
задовільний стан філософської формації в церковних навчальних закладах, який 
збігається з загальною кризою філософських студій, пов’язаною з часом, коли 
піддається сумнівам можливість пізнання істини в сфері фундаментальних питань 
людського життя, а розумові загрожують скептицизм, релятивізм та утилітаризм. Про 
необхідність відповідних філософських студій висловився Папа Бенедикт XVI, 
зазначаючи, що «криза післясоборового богослов’я, значною мірою, є кризою її 
філософських підвалин», без яких «теології бракує Грунту під ногами».

Декрет про реформу філософських студій складається з двох частин. В 
преамбулі йдеться про причини та дух реформи, а в самому тексті вміщено нові 
норми, які замінять дотепер діючі, вміщені в Апостольській Конституції Sapientia 
Christiana. Перегляд правил стосується ж  програм філософських факультетів, що 
надають відповідні академічні ступені в цій ділянці, так і вступної до богослов’я 
дворічної програми філософських студій.

«Християнство допускає гармонію між Богом та людським розумом», -  
зазначив у своїй доповіді о. Шарль Мореро, додаючи, що «віруюча людина не мусить 
протиставляти свою віру істинам, пізнаним за допомогою розуму». За його словами,
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«важливість філософії пов’язана з прагненням людини пізнавати істину, а ж  показує 
досвід, знання філософії допомагає краще організувати вивчення інших дисциплін. 
Метафізика, -  підкреслив ректор Папського Університету Святого Томи Аквінськош, 
-  прагне пізнати дійсність у цілісності, вершиною чого є пізнання Першопричини 
всього, та показати взаємозв’язок між різними ділянками знання, запобігаючи 
замкненості окремих наук на самих собі». А  також теологія повинна вважати, щоб не 
закритися на самій собі, адже якщо так станеться, то утрудниться її діалог з іншими 
сферами знання та відповідь на критику віри».

• frfrk

КОНФЕСІЯ І ПОСТУП

Львівська газета «Експрес» (17-24 березня) видрукувала підготовлений нею 
матеріал, який з’ясовує питання взаємозв’язку домінування в тій чи іншій країні 
ж оїсь християнської конфесії і її місця в історичному поступі, взаємозв’язку 
конфесійного домінування із матеріальним достатком громадян країни тощо. 
Спонукою до підготовки такого матеріалу газеті послужила заява одного із науковців 
про приреченість українців залишатися другосортним етносом із-за того, що вони 
входять у так званий пояс православ'я, країни з домінування ж ого  ж о ш  впродовж 
усієї історії були територіями застою, безправ'я людей і корупції. «Ну подивіться на 
болгар, —  не вгавав він. —  Уже начебто і в Євросоюз їх взяли, і все одно навіть 
європейські чиновники не здатні прибрати до рук болгарських бюрократів. Чи та ж 
Греція. Чому там економічна криза відчувається так гостро, маємо навіть дефолт? 
Причина -  та, бо віра накладає специфічний відбиток на спосіб господарювання».

Ці парадоксальні висновки вразили журналістів газети О.Тамкову й 
Н.Васюнець і в них зродилася ідея зіставити карту панівних релігій у різних країнах з 
рівнем достати  народів. Як показних достатку було взято показник валового 
внутрішнього продукту на душу населення за 2010 рік. Результати, правду кажучи, 
виявилися доволі цікавими. То ж редакція РП вирішила познайомити з ними і свого 
читача.

З'ясувалося, що серед найзаможніших країн —  протестантських найбільше. 
Ними є держави Скандинавії, Німеччина, Австралія, Канада, СІЛА й Великобританія. 
В минулому, 2010 році на душу населення в них припадало від ЗО до 80 тисяч доларів 
ВВП. Жодна протестанська країна (крім Південно-Африканської республіки -  7101 
доларів ВВП на душу населення) не має у рейтингу МФМ ( входять 182 країни) 
показник нижчий за середній по планеті. Цікаво, що цей середній показник ВВП на 
душу населення становить нині 8,985 тисячі доларів на людину і теоретично країна з 
таким рівнем мала б розміститися у списку МВФ десь між католицько- 
протестантською Мексикою і католицькою Аргентиною.
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На другому місці у цьому умовному світовому рейтингу — католики. Це —  
Ірландія із 45,6 тисячі доларів ВВП на громадянина, Австрія, що має 43,7 тисячі 
доларів ВВП на особу, Бельгія —  42,5 тисячі, Франція —  40,5 тисячі доларів ВВП на 
душу населення.

А  найбідніші у християнському світі —  православні країни. Північний 
православний берег Дунаю з такими країнами, як Румунія (67 місце, $7,390 тисячі) і 
Республіка Молдова (129 місце, $1,503 тисячі), а також Росія (54 місце, $10,714 
тисячі), Білорусь (79 місце, $5,607 тисячі), Україна (108 місце, $3,002 тисячі), Грузія 
(120 місце, $2,559 тисячі) і Вірменія (118 місце, $2,676 тисячі) —  мають не найкращі 
перспективи економічного процвітання та поліпшення добробуту.

На православних Балканах справи кращі, однак все одно не такі блискучі, ж  у 
сусідніх країнах, протестантських і католицьких:

Сербія (82, $5,262 тисячі), Болгарія (76 місце, $5,955 тисячі), Боснія і 
Герцеговина (98 місце, $4,157 тисячі), Чорногорія (75 місце, $6,204 тисячі), 
Македонія (88 місце, $4,634 тисячі).

У  той же час сусідня з православною Боснією і Герцеговиною католицька 
Хорватія посідає 44 сходинку із втричі більшим ВВП на особу, що становить 13,5 
тисячі доларів. Найбагатша серед православних країн —  Греція —  27,264 тисячі 
доларів ВВП на кожного громадянина, але ця країна нині —  на межі дефолту, має 
великий клопіт для Євросоюзу.

Проаналізувати проблему названі журналісти «Експресу» запросили 
науковців. Директор Інституту філософії ім. Г. Сковороди ПАН України Мирослав 
Попович наголосив, що «свого часу німецький соціолог Макс Вебер розробив 
теорію «протестантської успішності». Він вважав, що перехід від кальвіністської чи 
лютеранської конфесії зумовлював і подальший перехід до нової християнської 
етики. Так само історики доводили, що протестантизм був найбільш адекватною 
формою для ідеології індивідуалізму, ж а  своєю чергою відчиняла двері для 
суспільного накопичення, а згодом - і добробуту... Проте вважати цю теорію 
абсолютною не варто. Маємо приклад Франції. Тамтешні протестанти здебільшого 
переселилися до Швейцарії і Німеччини. Однак за сприятливих умов ця країна 
досягла досить високого рівня добробуту і без них. Зрештою, і головна нинішня 
економічна потуга Європи -  Німеччина -  вже давно не переважно протестантська 
країна... Що стосується України, то тут проблема не так у православ’ї, ж  у тому 
візантійському державному ладі, який вона успадкувала від Російської імперії». 
Заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ 
Олександр Майборода сказав, зокрема: «Є концепція, згідно з ж ою  протестантська 
етика була фундаментом капіталізму. Саме це забезпечило розвиток Західного світу, 
його домінування на планеті у кілька останніх століть. У протестантизмі закладено 
певні елементи, які стимулюють роботу людини. Це ощадливість, підпорядкування 
всього життя праці, постійне прагнення успіху і так далі... Утім, в історії чітко 
визначеної залежності між віросповіданням і добробутом країни не простежується. 
Колись православна Візантія значно випереджала інші світи рівнем розвитку. Нині 
серед мусульманських країн є дуже заможні, які живуть за рахунок експорту 
природних ресурсів, а є дуже бідні. Подивіться, ж  вирвалася уперед синтоїстська 
Японія, ж  динамічно розвивається мусульманський Іран!». Керівник Відділення
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релігієзнавства ІФ НАНУ Анатолій Колодний зауважив: « Протестантські регіони, 
як-от Скандинавія, Німеччина, справді досягай більшого успіху у своєму науково- 
технічному поступі, аніж країни з домінуванням православ’я. Натомість православ’я  і 
дотепери зберігає певні середжньовічадиції у ставленні до науки, до прогресу, 
зрештою -  до людської особистості... А  тому, мабуть, не можемо назвати жодної 
право славної країни, ж ав  б входила до списі^ найрозвиненіших держав світу. 
Візьмомо , до прикладу, ту ж Болгарію, Румунію, Сербію чи Грузію, чи нас... ЦК 
країни які в соціальному, економічному аспектах значно відстають від сусідів з 
домінуванням інших християнських конфесій... Протестанти першими, переклавши 
Святе Письмо національними мовами, дали можливість людям читати і розуміти 
його, жити за проголошеними ним цінностями. Біблійне гасло, що людина створена в 
образ і подобу Божу, а Бог в Біблії постає діяльним і пізнаючим, відкрило можливість 
не нехтувати розумом, а використовувати його для пізнання і перетворення довкілля. 
Крім того, протестанти вважають, що Бог перебуває у кожній людині, а тому не 
потрібно витрачати час на величезну кількість обрядів і свят, на це 
"ідолопоклонство", ж  вони називають різні обрядодіяння, маючи на увазі 
православних і католиків. Насамперед слід трудитися. А  трудитися -  це молитися. 
Таке сприйняття особливостей свого віросповідання є надто важливим, бо ж 
спонукає кожну людину до активної життєдіяльності, а через неї -  і до поступу... Це 
дає більше впевненості у собі, сприяє прояву особистністної ініціативи, активної 
життєвої позиції, посилює відчуття індивідуальної відповідальності за кожний 
вчинок».

В цьому ж числі «Експресу» видрукувано наступну таблицю-інформацію: 
Люксембург має в 2010 році ВВП на душу населення 104,390 тисяч доларів 
(католики в країні становлять 97%), Норвегія -  84,543 (протестанти -  97%). Катар -  
74,422 (мусульмани - 77,5%), Швейцарія -  67,074 (католики -  48%, протестанти -  
44%), Данія -  554,113 (протестанти -  81,5%), Австралія -  54,869 (протестанти -  45%, 
католики -  27%), Швеція -  47,667 (протестанти -  90%), ОАЕ -  47,406 (мусульмани -  
96%), СІЛА -  47,132 (протестанти -  52% католики -  24%), Нідерланди -  46,418 
(атеїсти -  42,7%, католики -  26,6%, протестанти -  16,8%), Канада -  45,888 (католики 
-  54,2%, протестанти -  42%), Ірландія -  45,642 (католики - 92,6%), Австрія -  43,723 
(католики -  78%, протестанти -  5%), Фінляндія -  43, 134 (протестанти -  84,2%), 
Сінгапур -  42 653 (буддисти -  42,5%, мусульмани -  14,9%, атеїсти -  14,8%), Бельгія -  
42,596 (католики -  76%), Японія -  42,325 (буддисти і сінтоїсти -  87%), Франція -  
40,591 (католики -  76%, мусульмани -  5%, протестанти -  2%), Німеччина -  40,512 
(протестанти -  32%, католики -  31,7%), Ісландія -  39,563 (протестанти -  95%), 
Великобританія -  36,298 (протестанти -  47%, католики -  16%).

Матеріал підготував до друку А. Колодний
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ЛЮТНЕВИЙ АРХІЄРЕЙСЬКИЙ СОБОР РПЦ—
СОБОР КОЛОНІЗАТОРІВ

На п очату  лютого 2011 року в Москві відбувся Архієрейський Собор Церкви 
Московського Патріархату. Собором було заслухано й прийнято Заяву «Про життя і 
проблеми корінних малочисельних народів», яка, що характерно, не обійшла широї^ 
рекламу ЗМІ. Але в ній знайшла своєрідне формулювання ідея «прикладного 
православ’я», через яку РПЦ прагне зреалізовувати яі^сь нову свою цивілізаторську 
місію в світі і в своїй країні -  Російській Федерації.

Тут можна лише заперечити Собору в тому, що ця політика є новою. Велика 
кількість народів так званих російських теренів або вже гигнула, або ж знаходиться 
на стадії своєї скорої смерті. До них можна застосувати в образній формі слова 
російської пісні: «И никто не узнает где могилка моя». Росія офіційно зветься 
Федерацією, але на теренах багатьох її суб’єктів залишився низький відсоток 
представників того етносу, ім’я  якого носить цей суб’єкт. Та й представники ці в масі 
своїй вже настільки зросійщені, що й мову свого етносу не мають в повсякденному 
вжитку, якщо ще її знають. А  мова ж -  це душа народу. Без неї немає народності чи 
нації.

Названа Заява Собору розглядається в Російській ГТЦ ж  ідеологічна основа для 
сьогоднішньої організації соціального життя цілих національних округів країни. В 
ній наголошено, що «на кожному великому народі лежить відповідальність за 
існування і розвиток народів невеликих». Описавши жахливий соціально- 
економічний, духовний і морально-психологічний стан корінних народів РФ, 
документ проголошує висновок: «Все це є свідченням того, що в людей заслабла воля 
до життя». Архієреї Московської Церкви висловили переконання, що з метою 
ефективної реалізації заходів із захисту духовності й моралі серед малочисельних 
народів, вироблення заходів з їх підтримки і розвиту  потрібно створити сумісні 
групи Церкви і державної влади В Заяві сказано, що Церква вже має низі^ 
пропозицій, зорієнтованих на реалізацію задуму, але для їх задіяння потрібне 
відповідне державне фінансування: «Відзнайти ці кошти конче потрібно».

Але, висловивши нібито свою стурбованість подальшим існуванням малих 
народів, Собор РПЦ у ньому зв’язку виступає з гаслом захисту «традиційних 
цінностей». Але саме тут й з ’являється замовчувана Церквою колізія. Бо ж треба 
достеменно визнати, що для цих народів традиційною цінністю є не православ’я, а 
давні дохристиянські вірування, з якими пов’язана їх культура, весь спосіб життя. То 
ж чи буде Православна Церква підтримувати й розвивати саме ці дорогі для малих 
народів їх традиційні цінності? Аж ніж. Вона горітиме бажанням асимілювати їх в 
православ’я, а відтак нищитиме ту унікальну самобутність, ж а  є дійсним духовним 
надбанням малих народів. Адже таке вже було в історії Російського Православ’я. 
Згадаймо, ж  в дореволюційні часи ця Церква хитрістю і насиллям нав’язувала себе 
народам Поволжжя і Сибіру. Добре описав цю «цивілізаторсьі^ діяльність» 
Російського Православ’я  Микола Лесков у своєму оповіданні «На краю света». Там, 
зокрема, оповідається ж  архієрей УПЦ відмовився від місіонерства серед якутів, 
усвідомивши на власному досвіді, що їх мораль не є гіршою від християнської.
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Характерним, явно імперськи зорієнтованим має з ’ясування доі^ментом 
причин кризи буття малочисельних народів. Ось вони: «Відстороненість людини від 
Бога, розрив наступності поколінь, деградація національних традицій, руйнація 
зв’язків з природою, а водночас зв’язків трудових, сімейно-побутових і духовно 
культурних». І що в цій архієрейській риториці особливого? Хіба її з таким же 
успіхом не можна застосувати до того ж російського народу, чи народу інших 
національностей? До того ж, фактом є те, що саме культура малих народів 
нерозривно пов’язана саме із традиційним побутовим укладом і бережливим 
ставленням до природи. Чому тут вчити їх збирається Православна Церква? У них 
вона цьому може ще повчитися.

Чигаючи Заяву архієреїв РПЦ, ловиш себе на думці, що це є надто хитрий 
православно-колонізаторський проект Московської Церкви, зорієнтований не тільки 
на одержання коштів від держави, яка зацікавлення у формуванні етнічної 
одноманітності в РФ, а й на якесь своє обгрунтоване втручання в долі тих малих 
народів, які ще збереглися в цій, ж  В. Ленін назвивав Російсьі^ імперію (тепер це 
Російська Федерація), «в’язниці народів». Але малі народи -  це лише початок 
загарбницько-колонізаторської політики Російської Церкви з реалізації кирилівського 
«русского мира» на теренах Московії. Потім досвід з реалізації цього проекту можна 
буде зреалізовувати й на народах, які входять до так званої «канонічної території» 
РПЦ, а за словами В. Путіна -  до тих регіонів, де чутно російську мову. Це б то й 
щодо України.

Професор А.КОЛОДНИИ

ПРОГНОЗ
ЕРА БЕЗБОЖЖЯ В ЦИВІЛІЗОВАНИХ КРАЇНАХ

Кількість віруючих у світі, насамперед у т.зв. цивілізованих країнах постійно 
скорочується. З року в рік стабільно зростає кількість людей, які відкрито називають 
себе атеїстами. До такого висновку прийшли американські вчені під керівництвом 
Даніеля Абрамса із Північно-Західного університету і Річарда Вейнера з університету 
Арізони. При цьому вони проаналізували інформації за останні сто років із США, 
Канади, Нової Зеландії, Австралії і деяких країн Європи. Більше всіх їх (до 40%) нині 
в США і Голландії. Лідерство в цьому серед країн Європи захопила Чехія -  понад 
60% безбожників.

Для з ’ясування причин зростання феномену антирелігійності вчені звернулися 
до безстрасної математики. Вони попробували змоделювати ситуацію, взявши на 
озброєння просту гіпотезу: люди прагнуть прилучитися до тієї соціальної групи, 
членство в якій їй найбільш вигідне. Дехто із-за вбачення у молитвах і поклонінню
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Богу чогось корисного, із-за матеріальних і духовних мотивів, якими користуються 
чисельні представники послідовників тієї чи іншої релігії, пристають до спільнот 
віруючих і то певних конфесій. Це дечим нагадує таку ситуацію, коли дехто із-за 
певних мотивів надає перевагу у своїх спілкування з оточуючими його людьми не 
своїй рідній мові. Остання для нього (як і своя рідна релігія) втратила свою 
привабливість і можливу функціональність.

Про грядущу еру атеїзму для Абрамса і Вейнера свідчить не тільки 
використовувана ними статистика. їх прогноз підкріплює і математична модель (на 
основі нелінійної динаміки), яка засвідчує майже повну відповідність із статистикою. 
Відтак теоретично (тут математично) визначена кількість людей, які відмовилися від 
релігії, майже співпала з реальним станом речей у сфері релігійності.

В 2008 році релігійний фонд Джона Темплтона, який регулярно підтримує 
вчених, зайнятих пошуками Бога і науковими обгрунтуваннями віри, виділив 2 мли 
фунтів стерлінгів (більше 3 мли доларів) на пошуки причин, із-за яких люди стають 
релігійними. Кошти освоює відомий психолог із Оксфордського університету 
Джастін Баррет з чисельними колегами із різних країн. Його проект із назвою «Чому 
люди вірять в Бога?», який завершився в цьому році, всупереч Абрамсу і Вейнеру, 
доводить користь релігійності. Працюючи із Барретом канадський психолог Ара 
Норензаян і дослідник із Британської Колумбії Азім Шаріф вважають, що релігійні 
люди більше пристосовані до тягот життя, до виживання в тяжкі його години. 
Прагнення до подолання всіляких життєвих незгод поєднує людей, формує у них 
взаємовиручі^ тощо. Самі умови життя зрештою призвели до того, що майже в 
кожної людини живе віра в Бога. Антрополог Паскаль Буайє із Вашингтонського 
університету виокремлює ще одну особливість мислення людини, яка робить її 
надзвичайно сприйнятною до релігійних ідей. Це вміння, ж  він пише, 
підпорядковуватися особам, ж  і на даний час відсутні серед людської спільноти. Без 
цього не могли б існувати великі організовані колективи. За аналогією з цим у 
більшості культур за поведінкою людей «слідкують» потойбічні істоти -божества. 
Вони виконують функцію відсутнього вождя чи авторитета-родича.

Якщо корисність релігії названі вчені доводять переважно на прикладах 
співтовариств минулого, то в наш час маємо вже дещо інші тенденції. Перед наукою 
стоїть питання - чому люди втрачають прагнення вбачати сенс свого життя в 
релігійності, чому вони відходять від віри, що робить для них корисним 
безрелігійний спосіб життя тощо? Стоїть також питання -  чому цивілізованому світу 
стають непотрібними традиційні форми релігійності, чому релігія в бутті 
цивілізованого світу втрачає колишню корисність, чому духовні лідери конфесій не 
мають того авторитету, яким вони користувалися в минулому?

Американські вчені Д. Абрамс і Р. Вейнер наголошують, що безрелігійність, 
незважаючи на різний відсоток її виявлення в різних країнах, стає масовим 
феноменом, не фіксованим громадською думкою. Вона переміщується у світ 
індивідуального (навіть не сімейного) буття кожного, його мислення і діяння.
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НОВІ КНИГИ БІБЛІОТЕКИ РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ

■ Релігійні меншини України. За ред. А.Колодного. -  К., 2011. Це є сьома 
книга десятитомника «Історія релігії в Україні». В томі розглядається 
специфіка феномена «релігійна меншина», розкриваються особливості появи 
релігійних меншин, правове забезпечення їх з ’яви і діяльності в 
поліконфесійному просторі України. Коротко розглядається історія, специфіка 
віровчення, обрядової практики і суспільного функціонування п ’ятцдесяти 
різних релігійних меншин християнського,мусульманського та іудейського 
коріння.

■ Релігія -  Світ -  Україна. Міжконфесійні відносини поліконфесійної 
України. За ред..А.Колодного і ЛФилипович. -  К., 2011. Це є друга книга 
означеного циклу. Матеріал монографії зблоковано в чотири розділи: 
1 .Поліконфесійна природа релігійного життя України. 2.Конфесійні вияви 
релігійних відносин України. 3.Міжконфесійні відносини ж  релігійний 
процес. 4. Конфесійне бачення міжцерковних відносин України. Всі параграфи 
кнши написані науковими співробітниками Відділення релігієзнавства ІФ 
НАНУ.

■ Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського 
народу. За ред. А.Колодного і П. Мазура. - Київ-Кременець, 2011. Науковий 
збірник вібрав статті, які розкривають бачення А.Річинським проблем 
становлення національної Церкви, необхідності існування в Україні 
незалежної Православної Церкви, оцінку мислителем шовінізму російсько- 
православної релігійності, проблем православно-католицької єдності та ін..

■ Українське релігієзнавство. Вил. 57. -  К., 2011. Чергове число бюлетеня 
УАР і ВР ІФ НАНУ вміщує низку статей науковців України, об’єднаних 
розділами: 1. Релігієзнавча та богословська думка. 2. Історія християнства. 3. 
Історія релігії і Церкви в Україні. 4. Бібліографія, рецензії. Особливий інтерес 
викликають статті П.Павленка «Від Ісуса до Христа: метаморфоза месіанських 
ідей», П.Яроцькош про особливості філософської концепції людини Кароля 
Войтили і нинішні спроби її ревізувати, В.Климова про філософський 
скептицизм та ін.

■ Докам і В.1 Соціологія релігії. -  Чернівці, 2011. В навчальному посібнику 
подається теоретичний матеріал до курсу, теми лекцій та плани семінарських 
загять. Посібник укладений із врахуванням кредитно-модульної системи 
навчання.

■ Лончина Богдан-Іван. Український мирянин XX століття. -  Львів-Рим,
2010. Це є перша збірка праць професора. Ще будуть «Українська Церква і її 
помісність» та «Сучасні проблеми української діаспори». В першій збірці
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читач знайде цінні думки з питань віри, екуменізму, науки, освіти, моралі, 
культури та ін.. Збірка засвідчує, що професор був скромним сином Церкви і 
свого українського народу.

■ «Русь языческая»: этническая религиозность в России и Украине ХХ-ХХІ 
вв.». Выл. I.- Нижний Новгород, 2010. До збірки ввійшли статті авторів, які є 
носіями сучасного слов’янського язичницького світогляду. З метою 
формування широкого і об’єктивного уявлення про відроджуваний 
слов’янський «етніке», до збірника включені матеріали «польового характеру», 
одержані під час спілкування -інтерв’ю з лідерами язичницьких об’єднань.

■ Мураш кіп М.Г. Основа ненаукової картини світу (релігійно-містичне та 
естетичне). -  Дніпропетровськ, 2010. В монографії розкрита основа 
ненаукової картини світу -  релігія, містика, естетка, а також художня 
діяльність людини, яка формує цю картину світу. Говориться про зіткнення 
ненаукової картини світу з науками, про її різноманітне спрямування. 
Розглянуті її онтологічний, гносеологічний, аксіологічний та соціальний 
аспекти.

■ Безкоровайна Любов. Живим і ненародженим. К., 2010. Подаючи своє 
бачення історії походження українського етносу, його мови, причетності до 
фрмування інших європейських народів, авторка значний масив книги 
присвятила аналізу первісних вірувань праукраїнців.



64

РЕЛІГІЙНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ*

Сьогодення Полтавщини релігійної*"

На рубежі тисячоліть розвиток 
релігійних об'єднань на Полтавщині 
сприяв створенню у нашій області 
розгалуженої мережі організацій різного 
віросповідання. Як і в минулі роки, на 
початку XXI ст. релігійна ситуація в
області залишалася загалом спокійною і “ ариторія: 2Е.В їи с .кв.м

передбачуваною. Силових конфліктів на ■■, ‘ Населення: 15Игис.осй
конфесійному Грунті не виникало. " Дата утворення: 22.09.1937

Державно-церковні взаємини характеризувалися витриманістю і толерантністю. 
Цьому сприяли, зокрема, широкомасштабні заходи з участю держави, присвячені 
2000-літтю Різдва Христового, що проводилися в Україні і області.

Полтавщина відзначається великим конфесійним розмаїттям: діє на її теренах 
нині 41 конфесія, течія чи релігійний напрямок. Станом на 1 січня 2011 року на її 
теренах діють 1043 релігійні організації (з них: 1020 релігійних громад, 11 
управлінь, 3 духовні навчальні заклади, 4 монастирі, одне братство та 4 місії).

Полтавщина протягом останніх років входить до переліку областей зі 
сталими показниками відтворення мережі релігійних організацій. Проте аналіз 
ситуації в релігійній сфері упродовж останнього десятиліття свідчить про загалом 
уповільнення темпів зростання легалізації релігійних громад. Станом на січень 2001 
року на Полтавщині діяла 621 релігійна організація. Тенденція до зростання 
конфесій залишалася на рівні трьох попередніх років. Зокрема, спостерігався

інтенсивний розвиток православних 
церков і протестантських 
релігійних громад. З 456 громад, що 
утворилися впродовж 1992-2000 
років, 297 були православні 
(65,1%), а 130 —  протестантського 
напрямку (28,5%). З 92 утворених у 
2000 році громад 52 належали до 
православного напрямку (56,5%). 
У 1999 році цей показник становив 
уже 64 відсотка, а кількість громад 
прихильників протестантських 
конфесій збільшилася на 35 (або

В кожному новому числі часопису рубрика «Релігійний атлас України» надається 
авторам із кожної області України з коротким описанням ними історії релігійного 
життя регіону, поданням інформації про його сучасну конфесійно-церковну карту. 
Матеріал підготували Ю. Вільховий, М. Перепелиця та Р. Сітарчук.
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38% проти 26,6% у 1999 році).
Мережа релігійних громад, які зареєстрували власні статути, у 2000 році, 

мала такий вигляд: Українська Православна Церква Московського Патріархату —  
34 громади, УПЦ Київського Патріархату —  17, Церква Повного Євангелія—  12, 
п'ятидесятники —  11, євангельські християни-баптисти —  10, іудеї—  3, римо- 
католики —  2, організація Свідків Єгови —  2, Українська Автокефальна 
Православна Церква —  1.

У 2009 році зареєстрували свої статути 53 релігійні громади, а у 2010 —  лише 
21. Кількість релігійних організацій, що зареєстрували свої статути у 2010 році, 
зменшилась у порівнянні з 2009 роком удвічі. Зареєстрували статути релігійні 
громади: УПЦ МП -  8, УПЦ КП -  1, УАПЦ -  1, УГКЦ -  1, ХВЄП -  3, Повного 
Євангелія -  1, інші ХВЄ -  З, УХЄЦ -  1, харизматичні -  2.

На 1 січня 2011 ро ї^  найчисельнішими і найвпливовішими релігійними 
організаціями в області залишаються православні (разом 641, з них: 452 -  УПЦ МП, 
171 -  УПЦ КП, 2 -  УАПЦ, 16 -  інші), організації яких становлять 61,5% від 
загальної кількості релігійної мережі області. Варто зазначити, що проти минулого 
року питома вага православних організацій в релігійному середовищі області 
зменшилась на 0,2%.

Українська Православна Церква Московського Патріархату
залишається найбільшим і найвпливовішим релігійним утворенням на Полтавщині 
як у православному середовищі (70,5% проти 70,4% у 2009р., 71,3% у 2008р. та 
71,0% у 2007р.), так і серед усіх релігійних організацій області (43,3% проти 43,4% у 
2009р., 43,7% у 2008р. та 43,9% у 2007р.). До складу цієї спільноти входять 2 
єпархіальні управління, 4 монастирі, Духовна місіонерська семінарія, Православне 
Братство, 444 релігійні громади, при яких діє лише 50 недільних шкіл.

Дві єпархії УПЦ М П мають в області 384 приміщення для задоволення 
релігійних потреб віруючих. Забезпеченість релігійних організацій Церкви 
культовими спорудами становить 86,5%. На 444 релігійних громади УПЦ МП 
нараховується 311 священнослужителів, що свідчить про недостатню їх кількість.

Релігійні громади УПЦ МП переважно зосереджені у містах обласного 
значення (майже 28% від загальної кількості релігійних організацій) та районних 
центрах області. У сільській місцевості релігійні громади малочисельні і не мають 
можливості подеколи навіть утримувати священика, а тому він опікується двома- 
трьома або більше парафіями, в яких здійснює почергове богослужіння.

У м. Комсомольську діє Місіонерська духовна семінарія Полтавської єпархії 
УПЦ МП. На її богословсько-пасторському та регентно-псаломщицькому 
відділеннях навчається 456 слухачів, у тому числі 144 на стаціонарі та 312 - заочно.

16 березня 2010 р. єпископ Кременчуцький та Лубенський Тихон змінив 
плани будівництва нового кафедрального собору УПЦ МП, який мав раніше 
розташовуватися в мікрорайоні „Озерний”. За новими планами, православний собор 
постане на березі Дніпра неподалік річкового вокзалу. Кременчуцьке єпархіальне 
управління УПЦ МП заявило, що не буде сперечатися з представниками УПЦ КП 
за територію, на якій раніше стояв Свято-Успенський міський собор.

Українська Православна Церква Київського Патріархату є другою за 
кількістю парафій і станом на 1 січня 2011 року в області. Очолює єпархію єпископ
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Федір. Вона нараховує 171 релігійну організацію, що становить 26,7% від кількості 
їх православного віросповідання в області (26,9% у 2009р., 26,0% у 2008р. та 25,8% 
у 2007р.) і 16,4% серед усіх релігійних організацій проти 16,7% у 2009р., 15,9% у 
2008р. та 16,0% у 2007р. Цифри свідчать про незначне зменшення питомої ваги 
релігійних організацій УПЦ КП в останні роки.

Релігійні громади УПЦ КП для задоволення потреб віруючих мають 75 
культових споруд. Крім того, 12 будівель орендовані, 14 будуються. Забезпеченість 
релігійних організацій УПЦ КП культовими спорудами становить лише 43,9%. 
Полтавське єпархіальне управління УПЦ КП до цього часу не має свого 
приміщення. У штаті єпархії УПЦ КП 65 священнослужителів на 171 релігійну 
організацію, що не відповідає потребам громад, а тому їх частина діє нерегулярно. 
У Карлівському та Котелевському районах громади УПЦ КП взагалі відсутні. У 
2010 році лише одна громада УПЦ КП зареєструвала свій статут, що свідчить про 
значне зменшення в порівнянні з 2009 роком, коли було зареєстровано 14 статутів.

Єпархія Київського патріархату бере активну участь у всіх заходах, які 
проводять в області національно-демократичні організації. Так, 22 січня 2010р. у 
Полтаві біля меморіальної дошки голові Директорії, Головному отаманові військ 
УНР Симонові Петлюрі відбувся при участі УПЦ КП мітинг, присвячений Дню 
соборності України, у якому взяли участь кількасот полтавців.

У лютому 2010р. за ініціативи єпископа Полтавського і Кременчуцького 
УПЦ КП Федора, актора Б. Бенюка у с. Білоцерківці Пирятинського району 
заснували жіночий монастир. Це перша чернеча обитель УПЦ КП в області. їй було 
надане приміщення колишньої місцевої школи. 16 травня 2010р. у день пам’яті 
жертв політичних репресій в урочищі Триби поблизу Полтави була проведена 
панахида, яку очолив єпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП Федір. Йому 
спів служили представники духовенства Полтавської єпархії. На заході були 
присутні представники громадськості.

Українська Православна Автокефальна Церква в області представлена 
14-ма релігійними громадами УАПЦ(о) та УАПЦ. Головою УАПЦ(о) є декан 
Полтавського деканату Харківсько-Полтавської єпархії протоієрей о.Ігор Литвин, 
який водночас є і настоятелем Свято-Юріївської парафії у м. Полтаві. У лютому 
2010р. змінено юридичну адресу Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, яку 
очолює єпископ Афанасій, на с. Ш і^рупіївка Решетилівського району Полтавської 
області. Єпархіальне управління УАПЦ власного приміщення не має.

Стабільно функціонують Свято-Юріївська релігійна громада, яка має 
однойменну каплицю -  пам’ятку архітектури, і парафія Всіх Святих у м. Лубнах, 
яка має молитовний будинок, та діє фактично у підпоряді^ванні єпископа УАПЦ 
Афанасія. Інші громади активності не проявляють. Майновий стан парафій і 
кадрове забезпечення їх священнослужителями надто слабке. На всі релігійні 
громади -  одна типова культова споруда, 4 пристосованих приміщення і 5 
священиків.

Руська древньоправославна церква (Новозибківська згода станом на 1 
січня 2011 року в Полтавської області мала діючих три парафії: 2 - у  м.Кременчуці і 
1 - у  с.Соснівка Гадяцького району. Релігійна громада Різдва Христового Руської 
Древньоправославної церкви с. Соснівки Гадяцького району діє понад 100 років,
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хоча реєстрація статуту була проведена лише у серпні 2007 року. Громада налічує 
близько 100 віруючих, має типову ал ьто ву  споруду, поряд з якою розташоване 
велике кладовище.

Громади Української Греко-Католицької Церкви в області малочисельні, 
підпорядковуються Донецько-Харківському екзархату. УГКЦ в області 
представлена 9-ма релігійними громадами. У 2010р. було зареєстровано ще одну 
громаду цієї Церкви, яка стала вже п’ятою у Кобеляцькому районі. Громадами 
області опікується декан Харківського деканату Донецько-Харківського екзархату 
УГКЦ о. Ю.Кролевський. Громади УГКЦ мають 7 священиків, 3 недільні школи.

Релігійна громада м. Полтави не має власного приміщення. Неодноразові 
звернення до Полтавського міськвиконкому з приводу виділення земельної ділянки 
під забудову храму позитивного результату не дали.

Римо-Католицька Церква на Полтавщині представлена 5-ма релігійними 
громадами та однією місією. У  2010 році нові громади РКЦ не з ’явились. РКЦ має 
одну культову споруду у Полтаві та пристосоване під молитовний будинок 
приміщення в Миргороді. Інші парафії свої зібрання проводять в приватних оселях.

Релігійні громади РКЦ області підпорядковуються Харківсько-Запорізькій 
дієцезії. Настоятелем римо-католицьких парафій області є громадянин Польщі о. 
Павло Куб’як, який має вид на проживання в Україні.

Серед протестантських течій найбільшими і найвпливовішими на 
Полтавщині є євангельські християни-баптисти, п ’ятидесятники та адвентисти 
сьомого дня. До обласного об’єднання Євангельських християн-баптистів входять 
81 релігійна організація, які діють майже в усіх містах і районах області. Очолює 
об’єднання старший пресвітер ЄХБ в Полтавській області Овсій О.І.

Церкви об’єднання ЄХБ поділені на три регіони: північний, центральний та 
південний. У їх власності 54 ал ь то в і споруди (34 типові, 20 - пристосовані під 
молитовні). 18 використовується на правах оренди і 11 молитовних будинків 
знаходяться в стадії будівництва. Забезпеченість релігійних організацій ЄХБ 
культовими спорудами становить 66,7%. При об’єднанні діє Кременчуцький 
регіональний біблійний коледж. На його заочному відділенні (церковне служіння, 
християнська освіта, бакалавр пасторського служіння, музичне служіння, 
місіонерське служіння, бібліотекар церкви) навчається 152 студенти. Працює також 
місія „Центр християнського служіння євангельських християн-баптистів”.

В області діють ще й чотири громади колишньої РЦ ЄХБ, а також три 
незалежні громади євангельських християн-баптистів. Особливого впливу на 
релігійне життя регіону вони не мають.

П ’ятидесятницькі релігійні організації на Полтавщині мають чотири 
об’єднання, зокрема від Всеукраїнського союзу церков Християн віри євангельської 
(п’ятидесятників), Союзу вільних церков Християн євангельської віри, 
Українського центру об’єднаної церкви Християн віри євангельської та Української 
Християнської євангельської церкви.

ХВЄ(п) мають своє обласне управління, 52 релігійні громади. Управління 
очолює старший пресвітер Павлусь Є.І. Це найбільш організована релігійна 
структура п’ятцдесятницького середовища області. Конфесія має 41 молитовне
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приміщення. У 2008 році зареєстрована Полтавська обласна богословська семінарія 
ХВЄП у м. Лубнах, на заочному відділенні якої навчається 50 слухачів.

свцхєв нараховує 18 громад та одне обласне управління. Для проведення 
богослужінь громади використовують орендовані приміщення. За останні роки не 
було утворено жодної релігійної громади цієї течії. УХЄЦ має 12 релігійних громад 
і також одне обласне управління. Власних молитовних будинків течія не має. 
Релігійні потреби віряни задовольняють в 9 орендованих приміщеннях. Очолює 
управління за сумісництвом єпископ Беспалов О.В., який у 2009 році 
всеукраїнським об’єднанням УХЄЦ направлений на пастирське служіння до 
Львівського об’єднання церкви. У 2010р. зареєстровано релігійну громаду у м. 
Карлівка.

Інші релігійні організації ХВЄ представлені 41 громадою. Із них лише 4 
мають свої молитовні будинки, інші орендують приміщення. У 2010 році 
зареєстровано три релігійні громади у Кременчуці та Комсомольську Також діють 4 
релігійні громади Божої Церкви ХВЄ в Україні (Церква Божа в пророцтвах -  
Хорол, Комсомольськ, Пирятин, Гребінка) та одна громада Союзу Церкви Божої в 
Україні („Джерело Надії” м. Кременчука) У м. Карлівці діє обласна структура ХВЄ 
-  Український центр об’єднаної церкви ХВЄ.

Церква Повного Євангелія в області налічує 27 своїх організацій (одне 
релігійне управління Полтавського обласного об’єднання християнських церков 
„Світло життя” та 26 громад). Організації досить активні, наявна незначна динаміка 
росту -  в 2010 році зареєстровано одну громада у Кременчуці. Очолює об’єднання 
обласний єпископ Д.А. Лаптєв. Організації мають 7 недільних шкіл, 3 споруди у 
власності, 17 знаходяться в оренді. Об’єднанням щоквартально видається газета 
«Християнин». На початку вересня громада „Світло Життя” організувала 
проведення у Полтаві дводенного фестивалю Ісуса. Захід проводився на території 
храму релігійної громади. Запрошеними на фестиваль були міжнародні євангелісти 
та місіонери із Швеції. Захід відвідало більше 800 осіб.

Адвентисти сьомого дня в Полтавської області мають 48 громад. 
Самостійного об’єднання АСД в регіоні не мають. Полтавські релігійні громади 
АСД входять до складу регіонального центру, який знаходиться в м. Черкасах. 
Очолює громади АСД в області старший пресвітер М.В. Тук. АСД мають у 
власності 3 типові ал ь то в і споруди, 19 будинків пристосованих під молитовні, 7 
знаходяться у стадії будівництва. 22 релігійні громади орендують приміщення. 
Забезпеченість релігійних організацій АСД культовими спорудами становить 
45,8%.

Організація Свідків Єгови представлена в області 16-ма громадами, які 
діють в містах та райцентрах області. Вони мають 10 своїх культових будівель.

В області діють дев’ять громад Церкви Христа, які обслуговують 9 
священнослужителів. Після конфлікту в одній з громад у 2008 році була 
зареєстрована нова релігійна громада Полтавської Церкви Христової. Працюють З 
недільні школи. Релігійні потреби задовольняють в 6 орендованих приміщеннях.

На початок 2011 року в області діє 27 релігійних організацій, створених за 
національною ознакою. Насамперед це мусульманські спільноти. В області 
функціонує 12 мусульманських громад, 9 з яких підпорядковані Духовному
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Управлінню мусульман України. Представником ДУМУ в області є імам Мамед 
Мурадов. Дві інші релігійні громади мусульман (міста Полтава і Кременчук) є 
незалежними і утворені за етнічною ознакою (азербайджанці, турки-месхетинці, 
поволжські татари), ще одна складається з нинішніх і колишніх студентів медичної 
стоматологічної академії, вихідців із арабських країн („Аль-Года” м. .Полтава). 
Лише одна полтавська громада мусульман, що належить до ДУМУ, має молитовне 
приміщення, ж е  вона придбала за власні кошти і переобладнала під мечеть. Нею на 
околиці м. Полтави облаштований та утримується мусульманський цвинтар. Решта 
громад релігійні потреби задовольняють в орендованих приміщеннях.

Іудейська конфесія в області представлені 11 релігійними організаціями, з 
яких дев’ять -  прихильники об’єднання хасидів Хабад Любавич (1 управління, 8 
громад), одна -  послідовники прогресивного іудаїзму і ще одна, що належить до 
Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних організацій. Спільноти Хасидів 
Хабад Любавич, окрім однієї громади, що діє в Полтаві, є структурними осередками 
об’єднання іудейських релігійних громад та організацій Кременчуцького регіону, 
ж е  очолює рабин Шломо Соломон, громадянин Ізраїля. За його ініціативи в м. 
Кременчуці відбудована синагога та відкритий і діє навчально-виховний комплекс.

Іудейська релігійна громада м. Полтави так і не розпочала будівництво 
синагоги, хоча земельна ділянка міськрадою виділена. Громада прогресивних іудеїв 
у м. Полтаві активної, насамперед богослужбової, діяльності не проявляє.

Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква має в області дві свої 
громади -  в Полтаві і Кременчуці, які є нечисленними за своїм складом. Обидві 
громади мають священнослужителів, а Полтавська —  ще й молитовний будинок.

Корейська Методистська Церква має свою малочисленну громаду в 
Кременчуці. Громада конфесії утворена за національною ознакою. Вірменська 
Апостольська церква представлена в області двома громадами, що діють у м. 
Полтаві та Кременчуці. У с. Верхоли Полтавського району діє каплиця для 
здійснення релігійних обрядів та богослужінь віруючими вірменської апостольської 
церкви.

З нових та нетрадиційних релігійних течій в області найбільш активною є 
ще Церква Ісуса Христа останніх днів (мормонів). Її представляє всього одна 
організація. Мормони більше 10 років готуються до будівництва свого молитовного 
будинку - центру, для ж ого  викуплена велика земельна ділянка в Полтаві. 
Зареєстровано також дві громади Новоапостольської церкви, одна з яких у м. 
Полтаві придбала приміщення під молитовний будинок. Наявні ще одна громада 
Дослідників Святого Письма, одна буддистів і дві Віри Багаї. У  своїй більшості 
названі релігійні громади для проведення богослужінь використовують орендовані 
приміщення. Сучасне рідновірство в області має 8 своїх громад РУНВіри, статути 
яких зареєстровано. Проте реально, хоча й несистемно, діють лише чотири. 
Матеріальна і фінансова база у прихильників РУНВіри відсутня, власних 
молитовних приміщень вони не мають. Серед їхніх керівників та членів відсутня 
єдність.

Кадрове і майнове забезпечення. Діючими в області громадами віруючих 
усіх церков і конфесій опіі^ються 791 священнослужитель, 383 із них належать до 
православного духовенства. Через дефіцит кадрів у православних єпархіях близько
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третини парафій діють нерегулярно вже протягом багатьох років. Майже повністю 
забезпечені священнослужителями громади протестантські, харизматичні та 
новітніх релігійних течій.

Для задоволення сакральних потреб релігійні організації мають 614 будівель, 
що на 10 більше, ніж у 2009 році. Це 227 типових альтови х  споруд (27 пам’яток 
архітектури), 373 приміщення, що пристосовані під молитовні будинки. У стадії 
будівництва 74 храми та молитовні будинки. 215 релігійних громад, які не мають 
власних культових споруд, орендують приміщення державних установ, організацій 
та приватних осіб. На даний час в області практично всі культові споруди, зокрема 
й ті, що взяті під охорону державою як пам’ятки архітектури, передані релігійним 
організаціям.

Процеси, що відбуваються в релігійному середовищі. Релігійні організації 
області у 2010 році мають сталу динаміку росту та у своїй діяльності в різних 
суспільних сферах були досить активними. Церква, як соціальна інституція, 
користується довірою населення регіону і має певний вплив у суспільстві, причому 
цей вплив значно розширюється. Але віра в багатьох випадах має ситуативний 
характер. Масову аудиторію збирають великі релігійні свята, освячення 
новозбудованих храмів, благодійні акції, загальновизнані обрядові заходи. Постійно 
богослужіння відвідує незначна частина віруючих. Віруючі рідко розпізнають 
конфесійні ознаки храмів або церков.

Протестантські громади, за винятком декількох, що діють в м. Полтаві, 
Кременчуці, малочисельні, але досить активні. Найбільш активними громадами є 
громади „Світло життя” , „Християнська реформаторська церква”, „Слово життя”, 
Полтавська християнська церква та інші. Також малочисельні релігійні громади 
УГКЦ (9) та РКЦ (6), які активно діють відповідно лише в с. Білики Кобеляцького 
району та м. Полтаві. їх управлінські структурі в області відсутні, суттєвого впливу 
на релігійну ситуацію в регіоні громади не мають.

У 2010 році в області продовжували розвиватись протестантські конфесії. У 
своїй діяльності основним завданням вони вбачають зміцнення матеріального та 
кадрового потенціалів, посилення місіонерської роботи через різноманітні акції. 
Віруючі протестантських конфесій толерантні до інших віросповідань, але болюче 
реагують на образи або негативні коментарі на їх адресу.

Серед новітніх релігійних течій найбільш активні харизматичні громади. 
Помітна їх культова діяльність, благодійність, боротьба з наркоманією та 
алкоголізмом. Діяльність цих громад неоднозначно сприймається представниками 
традиційних конфесій та окремими верствами населення. Разом з тим конфліктів 
між ними не спостерігається. Релігійні організації національних меншин 
малочисельні. Помітно зросла активність мусульманських громад, що пояснюється 
збільшенням кількості мусульман в області. Серед іудейських громад досить 
активно діють Полтавська та Кременчуцька громади Любавич Хаббад.

В області зареєстровані та видаються 21 друкованих ЗМІ, засновниками яких 
є релігійні організації. Періодичність їх виходу -  один раз на місяць. Наклад 
становить від 100 до 5000 примірників. Так, регулярно видавалися „Відомості 
Полтавської єпархії”, журнал „Мгарський колокол”, „Кременчук православний” 
(УПЦ МП), „Полтавські єпархіальні відомості” (УПЦ КП) та „Ма Хадаш? Що
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нового?” (Полтавська релігійна громада Любавич Хаббад). Інші друковані ЗМІ 
релігійними організаціями видаються нерегулярно.

Духовенство та віруючі області постійно беруть участь у представницьких 
державних та громадських заходах з відзначення Днів Соборності України, 
Конституції України, Прапору України, Незалежності України, Перемоги тощо. 29 
січня 2010 р. з нагоди річниці подвигу Героїв Крут відбувся урочистий мітинг та 
покладання квітів до меморіальної дошки Голові Директорії, Головному отаману 
військ УНР С.Петлюрі. Захід відвідав єпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ 
КП Федір.

10.02.2010р.у с. Жуки Полтавського району відбулись урочистості з нагоди 
340-ї річниці від дня народження літописця Самійла Величка. Захід пройшов на 
території Меморіального комплексу Українського козацтва. Під звуки запорізького 
маршу громадськість поклала квіти до стели, спорудженої на честь земляка. По 
тому за Самійла Величка помолилися єпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ 
КП Федір та духовенство Полтавської єпархії. Під залпи гармат учнів 
Тахтаулівської загальноосвітньої школи прийняли у козачата.

8 травня 2010 р. в урочищі Шумейкове Лохвицького району з нагоди 65- 
річниці Перемоги у Другій світовій війні відбулося культурно-мистецьке дійство 
„Вічна слава героям!” та проведений обласний мітинг-реквієм. Захід відвідало 
духовенство УПЦ М П на чолі з архієпископом Полтавським і Миргородським 
Филипом та єпископом Кременчуцьким та Лубенським Тихоном. В усіх храмах 
області відбулися заупокійні відправи за полеглими у цій війні.

16 травня 2010р. в урочищі Триби (с. Копили Полтавського району) відбувся 
обласний жалобний мітинг та покладання квітів до пам’ятного знака жертвам 
репресій 30-х років ХХст. З нагоди відзначення Дня пам’яті жертв політичних 
репресій. На згадку про жертв репресій представники влади і духовенства поклали 
вінки і квіти до пам’ятника -  Хреста жертвам сталінського терору.

27 листопада духовенство православних єпархій відправило заупокійні 
літургії та панахиди за всіма жертвами голодомору 1932-1933 та інших років. Також 
відбувся обласний мітинг-реквієм у с. Мгар Лубенського району біля Меморіалу 
пам'яті жертв Г олодомору та поминальна панахида у храмі Спасо- 
Преображенськош Мгарського монастиря.

Церкви також ведуть активну громадську діяльність. 11 священнослужителів 
(десять - УПЦ КП і один харизмат) балотувались у депутати районних та сільських 
рад. Депутатом став лише благочинний Лохвицького району УПЦ КП о. Г. 
Лобачевский. Депутатом Лохвицької районної ради він балотувався від ВО 
„Свобода”. Настоятель Всіхсвятського храму УПЦ М П о.Георгій, секретар 
єпархіального управління УПЦ КП о. Миколай та старший пресвітер об’єднаних 
церков ЄХБ області Овсій О.І. є членами координаційної ради з питань запобігання 
захворювання на СШД, яка створена при облдержадміністрації.

Єпископ Полтавського обласного управління УХЄЦ Беспалов О.В. є членом 
координаційної ради з питань розвитку і підтримки волонтерського руху при 
облдержадміністрації. Активно працюють релігійні громади „Християнської 
реформаторської церкви” . Це і відкриття підлітково-молодіжних клубів, проведення 
зустрічей, молодіжних просвітницьких програм. Важлива увага приділяється
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різноманітним семінарам, тренінгам, конференціям, обміну досвідом з іншими 
молодіжними організаціями.

Міжнародна діяльність церковних організацій. Відповідно до Закону 
України “Про свободу совісті та релігійні організації” у 2010 році відділом у 
справах національностей та релігій за клопотанням релігійних громад погоджено 
перебування в області 36 іноземних громадян з метою проведення проповідницької 
діяльності. Крім того, близько 1400 адептів іудейського віросповідання Любавич 
Хаббад (хасиди з різних країн світу) в звітному періоді здійснили паломництво в м. 
Гадяч до поховання визнаного іудейського релігійного діяча Залмана Шнеуера 
(Шнейєрсона), яке входить до п ’ятірки так званих „святих місць” паломництва 
хасидів в Україні.

Більшість зарубіжних священнослужителів, проповідників, місіонерів, які 
займаються релігійною діяльністю в регіоні, виявляють повагу до законодавства 
України і традицій її народу, прагнуть будувати нормальні стосунки з 
послідовниками інших віровчень.

Соціальна діяльність релігійних організацій в області має досить широкий 
спектр застосування і здійснюється за доброчинним, громадським, освітньо- 
виховним напрямками. Значну соціальну роботу проводить Полтавська єпархія 
УПЦ МП, де діють єпархіальні відділи по роботі з молоддю, взаємодії зі збройними 
силами, правоохоронними органами та виправно-трудовими закладами, релігійної 
освіти, місіонерства та катехизації тощо.

З 2005 року діє Синодальне управління УПЦ КП у справах молоді, метою 
якого є підвищення ефективності роботи церкви в молодіжному середовищі. Його 
очолює єпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Управління включає в себе 
відділи: таборів та паломництв, духовних недільних шкіл та соціальної роботи, 
інформаційний, зв’язків з громадськістю і готує до видання журнал „Ковчег”.

18 червня 2010р. розпочав свою роботу Всеукраїнський православний табір 
„Дорога до Бога” УПЦ КП на базі Дитячого оздоровчого табору для дітей та 
юнацтва „Фонтан” с. Клюсівка Новосанжарського району. За зміну в таборі 
відпочило 70 дітей з різних ідточків України, які змогли оздоровитися не тільки 
фізично, але й духовно. Для дітей біли організовані ігри, конкурси, естафети, малі 
олімпійські ігри, гурткові роботи, екскурсійні подорожі.

Традиційними стали проведення релігійною громадою „Світло життя” м. 
Полтави до Міжнародного дня захисту дітей (1-го червня) та Дня знань (1-го 
вересня) розважальних дитячих програм „Мир у всьому світі”. Релігійною 
громадою було проведено пасхальну розважальну програму для дітей Полтавської 
школи-інтернату №2. Захід був проведений у ігровій формі, що викликало 
задоволення у дітей вищезазначеного закладу. Освітньо-виховній роботі значну 
увагу приділяють й інші протестантські релігійні організації. Крім того, іудейські 
релігійні громади Любавич Хаббад м.м. Полтави та Кременчука утримують 
навчально-виховні комплекси.

Більшість релігійних організацій регіону, незалежно від їх конфесійної 
належності, надали благодійницьку і милосердну допомогу інвалідам війни та 
праці, дітям-сиротам, пенсіонерам та іншим верствам населення в рамках
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благодійної акції „Милосердя”, відзначення Міжнародних дня захисту дітей, дня 
громадян похилого віку та дня інвалідів.

Доброчинна та благодійна діяльність релігійних організацій в області 
здійснюється переважно в наступних формах: відпочинок та оздоровлення дітей, 
допомога бідним, допомога дитячим будинкам, будинкам для літніх людей, 
багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, соціально-реабілітаційним центрам, 
доброчинна діяльність у місцях позбавлення волі. Зокрема з цією метою при 
Полтавському єпархіальному управлінні УПЦ М П розпорядженням керуючого 
єпархією архієпископа Филипа створено відділ благодійництва і соціального 
служіння. Релігійні громади єпархії надають допомогу школам-інтернатам, 
лікарням, здійснюють гуманітарні заходи у виправно-трудових колоніях. 
Священнослужителі та віруючі під час відвідування дітей-сиріт, самотніх хворих, 
передають їм одяг, продукти харчування, предмети побуту, що зібрані в церквах.

Договір про співробітництво у сфері надання медико-соціальної, 
психологічної та духовної допомоги хворим та членам їх сімей був підписаний між 
Полтавською єпархією УПЦ М П та 4-ю міською клінічною лікарнею.

Біля Свято-Макаріївського кафедрального собору щотижня проводяться 
благодійні обіди. Цю традицію започаткував і старанно нею опікується голова 
доброчинного товариства „Спільна допомога на Фільдері” Йохан Капе (Німеччина). 
Активно діють в літній період православні табори Кременчуцької та Полтавської 
єпархії УПЦ МП: „Орлятко” (м. Карлівка), „Дзвоник” (с. Лука Лохвицькош 
району), „Псел” (с. Яреськи, Шишацького району), „Зоряний” (с. Потоки 
Кременчуцького району). Є й інші приклади системної благодійності.

Розпорядженням голови облдержадміністрації в області утворені 
координаційні ради з питань захворювання на СШД та розвитку і підтримки 
волонтерського руху, до складу яких увійшли і беруть участь в їх роботі 
представники УПЦ МП, УПЦ КП, ЄХБ та Української Християнської 
Євангельської Церкви. Крім того, відповідно до положення про спостережні комісії 
та піклувальні ради при спеціальних виховних установах утворена обласна 
наглядова комісія, до складу якої увійшов та бере участь в її роботі голова 
єпархіального відділу УПЦ МП із взаємодії зі Збройними Силами, 
правоохоронними органами та виправно-трудовими закладами.

Обласне об’єднання ЄХБ опікується дітьми-сиротами, хворими на С И Д , 
вихованцями школи-інтернату №1 м. Полтави. Представники Римо-Католицької 
Церкви беруть участь в організації змістовного дозвілля вихованців обласного 
притулку для дітей. Стало вже доброю традицією кожного року, 19 грудня у день 
Св. Миколая дарувати подарунки дітям, насамперед сиротам і знедоленим. Цього 
року в багатьох православних храмах для дітей було організовано благодійні вечори 
з врученням їм святкових подарунків.

Активно в напрямку благодійництва працюють і протестантські громади 
області. Так, церкви ЄХБ через постійно діючу кімнату взаємодопомоги 
підтримують хворих за місцем їх проживання продуктами харчування, одягом, 
взуттям. Під патронатом об’єднання ЄХБ у регіоні діяло декілька літніх дитячих 
таборів. Релігійні громади „Християнської реформаторської церкви” протягом 2010 
року активно займалися питаннями просвітницької діяльності, роботи з дітьми,
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молодцю, літніми людьми, малозабезпеченими категоріями, роботи в інтернатах. 
Наприклад, в с. Біологічне та смт Машівці працюють клуби для дітей „Краплинка 
доброти”. Молодіжний рух „Бумеранг” активно веде свою діяльність з підлітками 
та молоддю. На даний час у м. Полтаві діє танцювальний колектив і гурток по 
брейк-дансу „Envoys”, театральний гурток „Жива вода”, музичний гурт „Advance”, 
клуби для дівчат та хлопців. В літній період 2010 року було проведено 8 змін 
таборів різної направленості, а саме: дитячий денний табір „Перлина” (с. Біологічне, 
Полтавського району), спортивно-туристичний підлітковий табір „Колчан” (смт 
Котельва), дитячий табір „Перлина” (с. Верхоли Полтавського району), дитячий 
денний табір „Перлина” (с. Макухівка Полтавського району), табір-похід (с. 
Макухівка Полтавського району), сплав на байдарках для молоді (смт Котельва-м. 
Полтава), тощо. При церкві працює клуб для людей похилого віку „Золотий вік. З 
березня 2010р. розпочав свою роботу клуб в с. Новоселівка Полтавського району.

Полтавське обласне об’єднання церков ХВЄП, постійно отримуючи 
гуманітарну допомогу розподіляє її серед дітей-сиріт, малозабезпечених громадян, 
лікарняних закладів тощо. Вирішується питання про відкриття громадою ХВЄП м. 
Лубен будинку для дітей-сиріт.

Релігійні громади ведуть роботу серед ув’язнених Машівської виправної 
колонії №9, Божківської виправної колонії №16, Крюківської виправної колонії 
№29, Полтавської виправної колонії №64, Надержинщинської виправної колонії 
№65, Кременчуцької виправної колонії №69, Кременчуцької виховної колонії, 
Комсомольського виправного центру, Полтавського слідчого ізолятора.

З метою проведення духовного спілкування і для здійснення реабілітаційної 
роботи із засудженими багато релігійних громад і організацій отримують дозвіл в 
спеціальних установах. Багато роботи в цьому напрямку проводить Полтавське 
обласне об’єднання церков християн віри євангельської п ’ятидесятників (єпископ 
Павлусь С.І.). Заслуговує на увагу діяльність Свято-Миколаївської релігійної 
громади УПЦ у ВТК №69 м. Кременчука для неповнолітніх.

Християнською громадою „Життя у Хресті” м. Кременчука, яка утворила 
реабілітаційний Центр для нарко- і алкозалежних, через молитви та спілкування з 
пасторами здійснюється вплив на хворих з метою їх відмови від згубного 
захоплення наркотиками та алкоголем. Громада церкви євангелістів „Нове життя” 
створила реабілітаційний центр „Благодать”, де живуть 8 колишніх алкоголіків, 
наркоманів та злодіїв. В області за підтримки євангельських організації проводиться 
музичний фестиваль ОТМ (Outside The Matrix), мета якого -  збереження молоді від 
наркотичної та алкогольної залежності, пропаганда здорового способу життя.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

Закарпатська Реформатська Церква”

В іроповчальні основи ЗРП. Серед догматичних принципів кальвінізму, які 
сповідують реформати Закарпаття, виділимо насамперед вчення про абсолютну Божу 
суверенність у сферах матеріального і духовного буття, вчення про 
напередвизначення і мирське покликання вірян. У  проповідуванні Божественної 
благодаті кальвіністи культивували ідею жорсткого напередвизначення людини до 
спасіння чи до вічних мук, встановленого ще до її народження, а в розумінні історії 
—  принципи есхатології і фаталізму, тобто безкомпромісного напередвизначення 
Богом загальної орієнтації світового розвитку і конкретної подієвості у ньому. Згідно 
з вченням про мирське покликання християн, освячується їхня релігійна і 
позарелігійна діяльність. Тому адепти Закарпатської Реформатської Церкви (ЗРЦ) 
проводять посильну культурно- і загальноосвітню роботу, пропагують здоровий 
спосіб життя і душеопікунство, відстоюють національні й господарські інтереси 
угорців.

У кальвіністській екпезіології створені Богом Церква і держава повинні 
співіснувати та співпрацювати. Церква виявляється одночасно Божою і людською 
інституцією та виникає й діє незалежно від держави. Систематизуючи віровчення, 
структуру і організацію Церкви, Кальвін констатував наявність вказівок у Святому 
Письмі щодо визначеної форми церковного управління і послідовності проведення 
богослужінь у Церкві ж  даної Богом необхідності задля духовного вдосконалення

людини. Підгрунтям культової і позакультової 
діяльності реформатської Церкви є усталена 
кальвіністська структура, а також збереження 
таких засад демократичної протестантської 
Церкви, як виборність священиків, помісність 
церков, республіканська форма правління. 
Демократичне управління -  це наслідок вчення 
про повну Божу суверенність у діяльності 
Церкви.

Ключовим першоджерелом про Бога і 
Всесвіт у системі реформатського 
віросповідання визначається Біблія, яка 
продукує наявність Божої благодаті як 
концентрованого сакрального вияву. Це 
засвідчує незмінність одного з головних 
принципів кальвіністської віроповчальної й 
культової системи Sola Scriptura, що

В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії. 
Автор матеріалу канд. філос. наук, доцент Л. Стасюк (Національний університет водного 
господарства, місто Рівне).
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передбачає абсолютний авторитет Святого Письма у релігійному пізнанні та у 
проблемному полі людського буття.

Ст ановлення Реф ормат ської Ц еркви на Закарпатт і. Національна 
приналежність членів Закарпатської Реформатської Церкви має історичну та 
іеополітичну обумовленість. Її становлення відбувалося в умовах активізації на 
території сучасного Закарпаття реформаційного руху, учасниками якого ставали 
угорські мешканці краю. У  зв’язі^  із зосередженням протестантів на боротьбі проти 
римської теократії та нечисленності Православної Церкви українське православне 
населення Закарпаття спочаті^ залишалося маргінальним щодо реформаційних 
процесів. З часу утвердження кальвінізму у першій половині XVI ст. посилюється 
його вплив на православне українство, аж до можливості «переходу в кальвінізм 
руського населення» Щит. за: Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. -  
Львів, 1995.- С .  100].

До православних українців, волохів і румунів кальвіністи ставилися 
толерантно. Зважаючи на моральну кризу Православної Церкви, влада Трансільванії 
лише привласнила собі право призначати єпископа, не втручаючись у православне 
віровчення, представники якого були їхніми союзниками в боротьбі проти Габсбургів 
і католицизму. За панування княжого двору Ракоці православ’я  фактично опинилося 
в юридичній залежності від кальвіністських керівників (суперінтендантів). У 1627 р. 
кальвіністи прийняли кальвіністсько-православний катехізис, відповідно до якого 
здійснювати причастя необхідно під двома видами й надавати його виключно 
дорослим; вважати ікони церковними прикрасами, а хрест -  символом жертовної 
смерті Христа. Вимагалося також, щоб суперечності між православними 
священиками узгоджував місцевий реформатський суперінтендант. [Див.: Петров 
Л.А. Відзвук Реформації в Руському Закарпатті. -П рага, 1923. -С. 84-85].

Упродовж багатовікової історії Закарпаття формування духовної культури 
полінаціонального населення краю відбувалося за важких і нестабільних суспільно- 
політичних умов. Відтак на тлі політичного безладдя, спричиненого боротьбою за 
угорський трон, асимілювалися ідеї Реформації та раннього протестантизму. 
Закарпатська Реформатська Церква апріорі походить від угорських протестантів, які 
на початку XVI ст. відстоювали свої громадянські і релігійні права у боротьбі проти 
панівної Католицької Церкви Австро-Угорщини та проти Габсбургів за свою 
національну незалежність. Домінування реформатства над першопоширеним в 
Угорщині лютеранством посилюється з часу визнання більшістю угорських 
протестантів кальвіністського «Ченгеріанського сповідання» близько 1557 р., а 
офіційна фіксація реформатського релігієвибору більшістю трансільванських 
протестантів відбулася у 1562 р. на синоді у Дебрецені. Релігійно-церковне життя 
реформатів не було стабільним ні на стадії становлення на Закарпатті у 20-30-х рр. 
XVI ст., ні у процесі подальшого вкорінення конфесії у краї. Неодноразово за період 
свого існування реформатство домінує кількістю громад (особливо серед 
протестантів) у релігійній мережі Закарпаття. Відтак у 1564 р. кальвінізм було 
визнано третьою офіційною релігією в державі, внаслідок чого реформатство майже 
до початку XVIII ст. перебувало під державною опікою, що сприяю його 
поширенню та помітному місцю у релігійному і суспільно-політичному житті 
угорського соціуму.
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Обопільна співпраця держави і Церкви -  необхідна умова для повноцінного 
людського буття, оскільки найголовніше завдання Церкви полягає у турботі про 
духовну та моральну рівновагу людини, а забезпечення матеріального добробуту -  
одне з пріоритетних завдань держави. Реформатське богослов’я  у відносинах Церкви 
і держави дотримується позиції підтримки і поваги вірянами влади, оскільки Церква і 
держава виникли і будуються на волі Божій як спільному підґрунті, що передається 
через Святе Письмо.

Громадянсы^ і релігійну свободу реформати, ж  і лютерани, отримали після 
тривалих протистоянь з католиками у результаті укладення 23 червня 1606 р. 
Віденського миру між австрійським імператором Рудольфом та лідером угорського 
повстання кальвіністом Іштваном Бочкаі (Bocskai Istvän). Власне, ця подія стала 
початком організаційного оформлення та історії Угорської (Закарпатської -  Л.С.) 
Реформатської Церкви. [Кондратович І. Історія Підкарпатської Русі для народу. -  
Ужгород, 1924. - С .  39].

На землях, суміжних з українськими, угорськими та румунськими кордонами, 
діяли активні кальвіністські проповідники Мартін Кальманчай, Петро Меліус, Павло 
Тур та ін. У переході угорського населення Закарпаття у протестантизм вирішальна 
роль належить таким земельним магнатам, ж  Другети, Добо, Сірмаї, Переньї, 
поміщикам -  Горвати, Пожгаї, Шіпаї, Банягазаї, Пінковці, Доброні, барон Балашші та 
ін. В умовах феодалізму перехід дворян чи поміщиків на сторону лютеранства чи 
кальвінізму означав, ж  правило, й перехід у нову віру усіх їхніх кріпаків, оскільки 
беззастережно діяло правило „Cuius regio, eius religio” -  „Чия влада, того і релігія”. 
Особиста зацікавленість угорського дворянства й землевласників значно сприяла 
поширенню в країні протестантизму. До речі, серед угорського населення Закарпаття 
вчення Кальвіна поширювалося швидше, ніж в Угорщині в цілому. Приміром, у 
Мукачевому в 1532 р. активно проповідував кальвінізм Кальманчай. Про швидке 
поширення кальвінізму свідчить такий факт: у 1593 р. лише на території Березького 
комітату діяли 43 реформатські громади, а до 1645 poity кількість їх зросла до 65 
[Warfild В. The plan of Salvation. -  Grand Rapids: Eerdmans, 1981. -  97 p.]. Наприкінці 
XVI C T . в Закарпатті вже нараховувалося близько двохсот протестантських громад 
[Перфецький Є. Угорська Русь-Україна в першій половині XVII ст. -  Україна, 1917. -  
Кн. 3-4. -  С. 38]. У зазначений період «кальвіністи стають найчисленнішою 
нововірчою партією в регіоні...у придунайських землях налічувалось більше 700 
кальвіністських громад, на теренах Закарпатської Русі -  близько 200. До кальвіністів 
переходить школа у Шарош-Потоці, яку з XVII ст. доповнює навчальний заклад у 
Дебрецені» [Цит. за: Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. -  С. 100].

У  часи політичного й морального занепаду країни протестанти впливали на 
зростання відчуття національної солідарності угорців, динамічно поширюючи ідеї 
Реформації упродовж століття на всю націю. У  критичному та фаталістичному вченні 
Жана Кальвіна угорський народ, який називав це вчення „угорським віровизнанням”, 
знайшов опору від загибелі. Угорський філософ Золтан Бейоті (Bejötti) зазначає, що із 
часу запровадження християнства протестантизм був першим культурним рухом, що 
охопив усю націю. Сотнями з’являються провісники нової віри, апостоли культури, 
що проникала все глибше й набувала все більше й більше національного характеру.
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Наприкінці XVII -  на п очату  XVIII ст. успіхи кальвіністів змінюються на стан 
стагнації, якої зазнають всі протестантські конфесії. Суттєві втрати протестантів 
спричинені низкою політичних антагонізмів і військових дій за розподіл території, 
панування Росії, Польщі, Швеції, Туреччини на теренах України та подальшою 
колонізацією південних і східних українських земель Росією; відповідно до наказу 
Катерини II у другій половині XVIII ст. У XIX ст. помітно активізують політичну 
діяльність кальвіністи європейського простору.

ЗР Ц  в поліконф есійному середовищ і краю. Сучасна Закарпатська 
Реформатська Церква функціонує за етноконфесійних реалій, у яких більшість 
території Закарпаття населяють українці, діють більш і менш численні конфесії 
православної, греко-католицької, римо-католицької церков, понад десяти 
протестантських відгалужень, новітні релігійні рухи і течії, іудаїсти, кришнаїти, 
буддисти, мусульмани. Проте це не заважає цій Церкві посідати провідні позиції за 
кількістю громад і вести діалог з реформатами насамперед Угорщини, а також 
Румунії, Словаччини, Великобританії. Новим поштовхом до активізації ЗРЦ як на 
внутрішньоконфесійному регіональному рівні, так і щодо консолідації реформатів у 
міжнародних масштабах, у плані міжконфесійного і державно-церковного зближення 
став період здобуття Україною незалежності.

У XX ст. реформати Закарпаття існують в умовах найдинамічніших змін щодо 
територіальної належності краю різним державам. Після перебування Закарпаття під 
владою Угорщини до 1918 р. двадцятирічним адаптуванням до нового політичного 
режиму та ситуації транзитності й буферності між Угорщиною і Галичиною, що тоді 
належала Польщі, стало функціонування Реформатської Церкви в межах 
Чехословаччини, до складу якої увійшло Закарпаття відповідно до Паризького (Сен- 
Жерменськош) мирного договору 1919 р. Чільне місце Реформатської Церкви під час 
чехословацького панування частково обумовлене самостійним адміністративно- 
державним статусом Закарпаття, яке тоді називалося Автономний край 
Підкарпатська Русь. Проте Угорська Реформатська Церква в Будапешті й надалі 
неофіційно керувала релігійно-духовною і соціально-політичною діяльністю 
об’єднаних в єдину церкву підкарпатських і чехословацьких кальвіністів. Зокрема, у 
1928 р. було прийнято угорську церковну «Конституцію», якою реформати 
Закарпаття користувалися до прийняття церковного статуту в 1978 р. за правління 
єпископа ПФоршна. На початку 30-х р. з метою пожвавлення релігійно-церковної 
діяльності реформати Угорщини долучилися до створення численних організацій 
«Пробудження».

Релігійно-церковну пракгш^ реформатам-угорцям довелося проводити з 
урахуванням політики урядового шовінізму чехів й атеїстичних поглядів місцевого 
населення, які поширювалися в умовах гарантованої державою демократії, свободи 
світоглядних переконань. Неабияких зусиль довелося докласти адептам 
Реформатської Церкви у протистоянні насамперед зміцнілим Свідкам Єгови задля 
стабільного конфесійного функціонування. Реформатська Церква постала перед 
проблемою підготовки нових пасторів і проповідників, оскільки більшість 
досвідчених духівників залишилася в Угорщині, що на деякий час унеможливило 
посилення євангелізації і проведення достатньої кількості богослужінь.
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ЗР Ц  в конт екст і суспільний подій перш ої половини X X  ст оліт т я. 30-ті рр. 
м. ст. характеризуються загальносвітовою економічною кризою, на яку Реформатська 
Церква реагувала, дотримуючись політичних принципів кальвінізму, основаних на 
розпочатому Кальвіном, а систематизованому і завершеному його послідовниками 
(Т.Беза, Хотман, Альтузій, Г.Прінстерер, А.Кайпер, С. Ломан, А.Анема та інші) вченні 
про державу. Підвалинами кальвіністських поглядів на політик  є Біблія, а 
визначальним началом їхнього ставлення до держави є воля Бога, у дотриманні якої 
реформати вбачали вихід із скрутної соціально-економічної ситуації. Стійкість і 
повноцінність віри як наслідок Божої благодаті М.Вебер визначає основним 
способом переконання людини у вибраності до спасіння, закладених у доктрині 
Кальвіна. Адже прославлення, служіння Всемогутньому, виконання Божих заповідей 
постають ключовим призначенням кальвініста, а його діяльність у миру, зокрема, 
професійне здійснення, накопичення капіталу як необхідний результат успішності, 
отримує релігійне виправдання і загалом відповідає конфесійним установкам і 
життєвим принципам вірян. Хоча дослідження М.Вебера стосується періоду 
зародження капіталізму, проте його ідеї не втратили свою актуальності для 
реформатів-угорців у XX ст. -  найбільш динамічному столітті в історії людської 
цивілізації з огляду на те, що, оцінюючи місце релігії у формуванні ціннісних 
орієнтацій, соціолог насамперед звертається до кальвінізму. Статистичні 
спостереження і висновки його учня М.Оффенбахера про перевагу протестантів із 
середньою технічною і вищою освітою стосуються у тому числі й Угорщини.

Основною причиною соціальних і економічних проблем тогочасний глава 
Угорської Реформатської Церкви єпископ Ласло Равас вважав те, що капіталізм став 
безбожним, і пропонував відновити й вдосконалити його на християнських, зокрема 
кальвіністських, засадах. Людські ж намагання подолати соціальні відмінності 
єпископ вважав утопічним, оскільки приватна власність є споконвічною й буде 
існувати вічно як Богом дане і контрольоване державою явище. У цьому вислові 
фіксується дотримання ще одного принципу, джерела якого кальвіністи знаходять у 
Біблії: «Всяка душа да буде покірна вищій владі» (Рим. 13:1) або «Мною царі 
царюють» (Пр.8:15). Сутність цього та інших принципів полягає у тому, що вони 
стосуються не лише таких «центральних питань, ж  всевладдя Бога і обов’язок 
покори владі, але й багатьох інших політичних проблем, наприклад, відношення 
особистості й суспільства, зв’язків церков та інших суспільних організацій з 
державою, межі влади уряду і прав особистості” [Мітер Генрі X. Основні ідеї 
кальвінізму. -  CRC World Literature Ministries: «Християнський міст», 1995. - С. 83]. 
Дотримання своїх політичних принципів пояснює прагнення реформатів не лише 
духовно підтримати та в певній мірі солідаризуватися передусім з робітниками, а 
також з іншими прошарками населення, але й підтримати і виправдати дії буржуазії.

Пропагуючи вихід з економічної стагнації, реформати закликали до аскетичної 
поведінки і дотримання моральних приписів і настанов відповідно до догмата про 
мирське призначення. Успішним вирішенням проблеми бідності Іштван Ковач 
вважав помірковане вживання спиртних напоїв і куріння та обгрунтував поради у 
книзі «Християнство й суспільні проблеми» (Kovacs Istvan. A  keresztenyseg es а 
tarsadalmi kerdesek.—  MRE kiadasa. Budapest. 1933) тим, що економічна криза -  це 
наслідок надмірності, непоміркованості бідних. У контексті кальвіністських догматів



80

розгорнуто тезу про формування соціальної етики з урахуванням нової парадигми, 
яка, за М.Вебером, Грунтується на засадах системності життєвого укладу, «коли люди 
цілеспрямовано прагнуть до збагачення в рамках своєї професійної діяльності, 
водночас свідомо обмежуючи себе у витратах на споживання і надаючи, знову ж таки 
цілком свідомо, своєму способові життя певних аскетичних рис» [Погорілий О. Макс 
Вебер і його класична праця // Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. -  К., 
1994. -  С. 11]. Закликаючи до християнських методів удосконалення капіталізму, 
Л.Равас опирався на кальвіністське трактування вчення про покликання, що тісно 
пов’язане із вченням про абсолютне божественне напередвизначення, згідно з яким 
спасіння грішної за природою людини повністю залежить від Божого промислу, а її 
фінансові, навчальні, професійні, сімейні успіхи опосередковано засвідчують про її 
вибраність всесильним Богом до спасіння, а не приреченість до загибелі.

Незважаючи на втрату краєм автономного статусу, реформати утримували 
належні позиції у культовій і позакультовій релігійній діяльності й у період 
приєднання Закарпаття до Угорщини у листопаді 1938 р. згідно з «Першим 
угорським арбітражем». За період другого угорського панування у Закарпатській 
області до 1944 р. Реформатська Церква знову не сходить з авансцени політичного, 
соціокультурного, економічного життя краю. Реформатські проповідники Возарі, 
Бертік, Дьердь та інші стають членами Угорської національної партії (Magyar Nemzeti 
Part), єпископи і пастори стають членами Угорського парламенту, в якому вони 
беруть участь у вирішенні національних проблем (прийняття «єврейських законів»), 
розподілі земель загалом і перерозподілі землі для реформатських громад зокрема. 
Реформатські пастори з різних округів Закарпаття Є.Сутор, Б.Густі, І.Наранчік, 
Л.Кіш, Л.Шаркань та інші стають членами правління Північно-східної освітньої 
спілки, основною метою якої є пробудження релігійної й національної 
самосвідомості та самовпевненості угорської молоді. Безпосередня участь Угорщини 
у релігійно-церковному житті реформатів спостерігається не лише у період її 
панування на території Закарпаття, а й упродовж всього подальшого функціонування 
Реформатської Церкви ж  інституції угорської національної меншини.

ЗР Ц  в ум овах Радянської влади. У  листопаді 1944 р. на з ’їзді Народних 
комітетів Закарпаття приймається рішення про возз’єднання краю з Українською 
PCP (у складі СРСР), узаконення і унормування ж ого згідно з вимогами 
міжнародного права відбулося 29 червня 1945 р. І знову в результаті приєднання 
Закарпатської області до Радянського Союзу реформати опиняються між двома 
опозиційними таборами. З одного боку, Радянський уряд з його тоталітарно- 
атеїстичним режимом, з іншого -  протестантські спільноти, у тому числі міжнародні 
організації з намірами подальшої євангелізації та міжконфесійних взаємодій. Після 
приєднання припиняються ж  духовно-релігійні, так і соціокультурні, економічні, 
політичні контакти з Угорщиною, що призводить до втрати реформатським кпіром 
зв’язку з координаційним і керівним центром у Будапешті.

Не лише для прихильників Реформатської церкви, а й для угорців інших 
віросповідань настає період нелегких випробувань, пов’язаних із засланням у 
концтабори угорських чоловіків, злиденним існуванням місцевого населення, 
здирницьким оподаткуванням селян, ремісників, торговців. Аналогічні заходи 
відбуваються відносно реформатських пасторів, яким призначають значно більші
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податки, ніж, скажімо, православним священикам, реформатів репресують за 
антидержавні промови, державні чиновники зазіхають на незалежність 
внутрішньоконфесійного життя.

Через потребу в духовній підтримці реформатів і угорського населення 
загалом активізується релігійна діяльність створеного на добровільних засадах 
духовно-освітнього руху молодих прихильників реформатського віровчення клубу 
«Східних братів» („Napkeleti Baräti Kör”) у напрямі соціалізації молодого покоління 
шляхом його релігійного виховання. Клуб поширюється на Закарпатті у м. Берегово з 
1936 р. під назвою «Клуб біблейських братів» за керівництва пасторів С. Д ’єрке, 
Ж.Шимона, Б.Горкаі, у 1939-1943 рр. перейменовується на клуб «Східних братів». 
Його члени починають проводити нелегальні проповіді Євангелія, організовують 
недільні та буденні домашні богослужіння, євангелізацію, створюють біблійну школу 
для молоді у селі Гече (Geese). їх підтримують та ініціюють нові перспективи 
досвідчені духівники-реформатори. Для покращення релігійної ситуації на Закарпатті 
правління Реформатської Церкви приймає рішення про співробітництво з 
Радянською владою. Проте на перших порах це співробітництво унеможливилося 
через лист, написаний Сталіну представниками організацій «Пробудження» та 
«Дружнє коло» (закарпатський аналог «Пробудження»), За нього керівництво 
означених організацій зазнає жорстоких репресій, зокрема, ув’язнення майже на 10 
років за звинуваченням у антирадянській діяльності та пропаганді ворожих владі ідей 
серед молоді. У  листі заявлялося наступне: «Ми отримали наказ від Бога на те, щоб 
Тебе з любов’ю, але серйозно попередити про наближення Божої кари, яка уразить 
нашу державу, якщо її вождь і народ не підкоряться Богу і назад не повернуться до 
нього... Наша держава під Твоїм керівництвом перед цілим світом відкинула Бога. 
Наведемо декілька прикладів для доказу:

1. В школах заборонена молитва..., та треба вчити, що Бога нема...
2. Висміювання Бога цілком дозволено, проповідування Божого слова дуже 

обмежено...» Щит. за Саламаха І. Реформатська церква Закарпаття в перші 
післявоєнні роки (1945-1948) // Історія релігій в Україні. -  Кн. І. -  Львів, 
2001 .-С . 372-378].

Внутрішня конфронтація і роз’єднання реформатів на три угруповання, 
нелегальний статус Церкви ускладнювали і без того нелегке існування 
реформатських громад. Обставини складалися так, що покращити вкрай складне 
становище Церкви можна було б завдяки приєднанню реформатів до Союзу 
Євангельських християн-баптистів (СЄХБ), який перебував під юрисдикцією 
Всесоюзної Ради євангельських християн-баптистів (ВРЄХБ) і під державним 
контролем. Частина пасторів не погоджувалася з ініційованим у 1945 р. державними 
посадовцями об’єднанням Реформатської церкви з СЄХБ, про що переконливо 
аргументували низкою розбіжностей у теоретично-догматичних засадах (різне 
тлумачення вчення про напередвизначення), культово-обрядовій практиці (різні 
підходи до хрещення, втілення принципу загального священства) та мовних 
особливостей (російськомовності нечисленної й недостатньо забезпеченої 
альтовим и спорудами і кваліфікованими пасторами спільноти баптистів).

Більша частина реформатів Закарпаття погоджувалася з пропозицією Л.Раваса 
-  голови Генеральної Ради Угорської Реформатської Церкви щодо об’єднання із
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Союзом Євангельських християн-баптистів задля отримання духовної, матеріальної 
та юридичної підтримки і співробітництва, для чого, після узгодження умов 
об’єднання та частково усунення внутрішньоцерковних непорозумінь, надіслали 
такого листа Уповноваженому Ради у справах релігійних культів при Раднаркомі 
СРСР по УРСР: «Ми, підписані нижче пастори Угорської Реформатської Церкви 
Закарпатської області, заявляємо про свою готовність до співробітництва з 
Євангельськими християнами-баптистами» Щит. за: Саламаха І. Реформатська 
церква Закарпаття... -  Є. 376]. Посередником у цій справі було призначено 
представника Ради Иванова, якому було передано листа, підписаного пасторами 
Б.Дюло, Л.Олександром, Г.Бейлою, І.Іштваном, такого змісту: « . . .У зв’язку з 
отриманим листом від доктора Ласло Раваса, єпископа церкви і голови Генеральної 
Ради реформатської церкви Угорщини про бажаність об’єднання Закарпатської 
угорської реформатської церкви з ВРЄХБ СРСР, ми, зі свого боку, з християнським 
братерським серцем вітаємо це і готові приступити до практичного проведення 
зазначеного співробітництва» [Там само.]. Незважаючи на те, що на нарадах, 
переговорах узгодився план співробітництва, розв’язалася низка організаційних 
питань, що сприяло зближенню між учасниками об’єднання, співдружності між ЗРЦ 
і ВРЄХБ так і не відбулося через підозру влади в антидержавній діяльності 
реформатів під прикриттям процесів об’єднання.

Наприкінці 40-х р. до середини 50-х р. за нової радянської ідеології, відповідно 
до якої, окрім збереження державного контролю над релігійними організаціями, 
проводилося їхнє обов’язкове реєстрування і здійснювався деталізований перепис 
кожного духівника. У  1948 р. реформати домоглися офіційної державної реєстрації, 
переважної більшості громад проте питання правового статусу Закарпатської 
Угорської Реформатської Церкви залишилося нез’ясованим. У  цей період у Церкві 
нараховується близько 95000 членів, а 90 громад обслуговують 67 пасторів [Дцдрих 
Г.-Х., Штриккер Г. Реформати на Закарпатській Україні /Г.-Х. Дцдрих, Г.Штриккер. 
Реформати на території України, Білорусії, Литви /  http://ww.h'otov.mfo/history/20/iz_ 
istori/shtrikker. html], кількість яких протягом двадцяти років поступово 
зменшувалася. Повноцінному розвиткові Реформатської Церкви перешкоджали 
велика віддаль і незадовільні шляхові сполучення між поселеннями, нестача і 
постійне зменшення пасторів як результат виселень і позбавлення їх права на 
проведення богослужінь без реєстраційної картки, яку конфісковували за найменше 
порушення, а також офіційний дозвіл на використання угорської мови лише у межах 
церкви. Продовжуються переслідування, ув’язнення за не завжди обґрунтованими 
звинуваченнями низки проповідників (Ф.Пал, Ж.Иожеф, В.Иожеф, Г.Пал) з приводу 
критики радянського устрою.

ЗР Ц  в лещ ат ах радянських законів. У  60-х р. відбувається посилення 
державного контролю над християнськими конфесіями. Постановами Ради Міністрів 
СРСР від 16 березня 1961 р. і Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1961 р. прийнято 
рішення про демаркацію між релігійними громадами. Законні підстави для 
репресувати  реформатів с. Велика Добронь, пасторів С.Дєрке, Ю.Петнегазі та 
інших, надає Указ Президії Верховної Ради УРСР від 27 червня 1961 р. щодо змін у 
статті 209 Кримінального кодексу, пов’язаних із санкціями за посягання на права 
громадян під приводом проведення релігійних обрядів. Окрім того, Реформатська

http://ww.h'otov.mfo/history/20/iz_
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Церква опиняється, за спостереженнями О. Лешко, у полі зору трьох опозиційних сил, 
які, переслідуючи власні інтереси, намагаються посилити на неї вплив. Радянська 
влада в основному зосереджує увагу на зовнішньополітичних питаннях. Зокрема, у 
грудні 1962 р. вона офіційно забороняє Реформатській Церкві Закарпаття членство у 
Всесвітньому Союзі Реформатських Церков (ВСРЦ), наполегливо рекомендує 
утриматися від участі єпископа А.Генчі в міжнародних релігійних форумах, 
конференціях, конгресах, зібраннях у капіталістичних країнах на користь аналогічних 
заходів, тцо проводитимуться у Союзі Радянських Соціалістичних Республік та в 
зарубіжних країнах соціалістичного табору. Керівники ВСРЦ, навпаки, прагнуть 
зберегти юридичне членство Церкви у своєму Союзі.

І, нарешті, неабияке значення для поступу реформатства на Закарпатті мала 
Угорщина. Незважаючи на проведення маніпуляцій з реформатським кліром, 
«єпископу вдавалось балансувати між цією впливовою тріадою. Але час вимагав 
зміцнення позицій Церкви, що стало можливим вже з наступником А.Генчі -  
ПФоршном: прийнято церковний «Статут», актуальними стають зв’язки із Руською 
Православною Церквою, пожвавлюються вони й з одновірцями Угорщини» [Лешко 
О.В. Протестантські громади Закарпаття 1945-1991 рр. —  Ужгород, 2008 -  С. 14].

21 травня 1978 р. єпископом реформатської церкви став П. Форгон, якого, 
після 30-річного очолювання реформатів Закарпаття єпископом А.Генчі, 
інтронізували угорські єпископи Т.Барт і К.Тот. Якщо протягом 80-х років в умовах 
атеїстично-репресивного режиму, який декларував обмеження контактів з угорською 
реформатською громадою і відсутність програми підтримки національних меншин, 
зменшення кількості адептів реформатства становило близько 65 тис. осіб і, 
відповідно, до 80 громад та 21 пастора, то наприкінці 80-х рр., після зміни 
політичного режиму, для Угорщини відкриваються нові можливості у напрямі 
безпосередньої підтримки етнічних угорців у їхньому прагненні відродити 
національно-і^льтурні й релігійні традиції. Позитивні зрушення, зумовлені потребою 
адекватного сприйняття релігійних спільнот, організацій та їхньої діяльності, 
відбуваються у державно-церковних відносинах. Питання взаємин між державою і 
церквою залишається актуальним щодо реформатів Закарпаття з огляду на високий 
показник угорськомовної, а відтак угорськонаціональної ідентичності у сільській 
місцевості, а також в Ужгородському, Берегівському, Виноградівському районах, що 
спричинене численністю угорців, кількість яких, за результатами перепису населення 
у 1989 р., становила 155711 осіб. Репрезентує й лобіює інтереси угорської 
національної меншини створене у 1989 р. обласне Товариство угорської і^льтури 
Закарпаття, яке об’єднало низі^ національно-культурних товариств і спілок краю.

В  ум овах демократ ичної України. З початку 90-х р. в Україні відкрилися 
перспективи для реалізації свободи світогляду і віросповідання, врегулювання 
міжконфесійних і державно-конфесійних відносин через прийняття 23 квітня 1991 р. 
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Закон був позитивно 
оцінений Парламентською Асамблеєю Ради Європи та здобув загальне визнання 
експертів Ради Європи ж  один із найдемократичніших у посткомуністичному 
просторі. Вагомим для збереження, транслювання і захисту етнокультурної 
спадщини та національної ідентичності представників національних меншин 
громадян України стало прийняття Закону «Про національні меншини». Право на
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свободу сповідування або несповідування будь-якої релігії, ведення релігійної 
діяльності, гарантування рівності перед законом незалежно від віросповідання чи 
світогляду загалом забезпечує стаття 35 Конституції України. Значущим для втілення 
і^льтурно-освітніх запитів реформатів-угорців, окрім означених Законів, стала й 
«Державна програма відродження і розвиту  освіти національних меншин в Україні».

Культурно-освітньому вихованню і навчанню своїх адептів сприяє традиційна 
практика реформатів, яка у XX сг. характеризується новими формами і змістом 
відповідно до сучасних вимог часу. Отож, 13 січня 1994 р. Закарпатська 
Реформатська Церква стала одним із засновників благодійного фонду «У підтримі^ 
Закарпатського угорського інституту», створеного з метою відкриття і забезпечення 
навчального процесу ушрськомовнош навчального закладу, яким став Закарпатський 
угорський інститут (ЗУІ) ім. Ференца Ракоці II -  перший у краї вищий навчальний 
заклад для угорської національної меншини. Підготовку майбутніх студентів для ЗУІ, 
а також загальноосвітній процес угорського населення, чисельність якого становить 
12% від загальної кількості населення Закарпаття, забезпечують близько 107 
угорськомовних шкіл. Громада ЗРЦ м. Берегово передала на 15 років в оренду 
Інституту частину будівлі. Реформатська громада Тячева оплачує роботу вчителів 
Тячівськош ліцею, які проводять навчальні заняття на релігійно-духовну та моральну 
тем ати к . Створенням належних умов для здобуття вищої освіти угорців 
Закарпаття опікується і Міністерство освіти Угорщини, яке не лише виступає 
основним спонсором Закарпатського ВНЗ, а й бере участь у конференціях, урочистих 
подіях, заходах, що організовує професорсько-викладацький склад інституту. Не 
залишається осторонь освітніх прагнень угорців й Українська держава, яка з метою 
втілення освітніх потреб національних меншин, відкрила Відділ навчальних закладів 
національних меншин при управлінні освіти Закарпатської облдержадміністрації. 
Для представництва організацій Угорщини у 1999 р. створено Центр освітньої 
діяльності навчальних закладів при обласному управлінні освіти.

Окрім консультативно-дорадчої функції, органи державної влади беруть 
участь у заходах, ініційованих управлінням ЗРЦ. Відтак у 2006 р. у рамках Світової 
зустрічі угорських реформатів керівництво Закарпатської обласної й районної 
держадміністрацій, голова Демократичної Спілки угорців України та голова 
Товариства угорської і^льтури Закарпаття вітали реформатський клір Угорщини, 
СІЛА, Канади, Румунії, Словаччини, високопосадовців Угорської Республіки. 
Традиційно держкерівники Закарпатської області та Угорщини беруть участь у 
заходах, які уже 12 років поспіль відбуваються у приміщенні Закарпатської 
Реформатської Церкви м. Берегово, з нагоди початку навчального року чи вручення 
дипломів випускникам Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці. 
Зокрема, у 2010 р., окрім урочистих привітань, Закарпатська держадміністрація, 
придбавши набір ксерокопіювальної техніки, здійснила цільово-матеріальну 
підтримі^ навчально-виховного процесу закладу [Закарпатська ОДА // 
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/616.htm]. В присутності всього 
вищого керівництва області 23 січня 2007 року в Береговому відбулася урочиста 
інтронізація єпископа ЗРЦ Зан Фабіана Олександра, обраного Синодом Церкви на 4 
роки.

http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/616.htm
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Таї^ ж вагомість у релігійній діяльності Закарпатської Реформатської Церкви, 
ж  євангелізаційна робота і освітянські інтенції у напрямі підготовки професійних 
духівників, катехіт та створення умов (за потребою) для світського і богословського 
навчання угорської учнівської і студентської молоді, має соціальне служіння. 
Соціальний потенціал реформатів зумовлений їхніми соціально-богословськими 
принципами, загальний зміст яких зводиться до побудованого на основі біблійної 
антропологічної концепції християнського усвідомлення значущих для сучасного 
суспільства соціальних проблем. Частиною соціальних проявів ЗРЦ є 
душеопіідшство і матеріальна підтримка соціально незахищених прошарків 
населення, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, фінансування чотирьох 
спеціалізованих шкіл-інтернатів, 5 дитячих садків, 7 благодійних їдалень з 
безкоштовним харчуванням близько 300 чоловік, 3 будинки для престарілих. Щоліта 
у дитячих таборах оздоровлюється близько 2000 дітей. Благодійний фонд 
Закарпатської Реформатської Церкви опікується будинком-інтернатом для розумово 
відсталих дітей, що знаходиться в Ужгородському районі в с. Велика Добронь.

Визначні діячі Закарпатської Реформатської Церкви отримують державні 
винагороди. Зокрема, подяку від Ужгородської міської ради отримав Янош Гейдер, 
головний секретар управління ЗРЦ, пастор реформатської громади м. Ужгород за 
«вагомий внесок у проведення виховної роботи серед дітей та молоді міста Ужгород, 
формування в них духовної культури та найкращих моральних цінностей» [Вісник 
Євангелія. Газета Ужгородської Реформатської (кальвіністської) Церкви. -  2010. -  
березень. -  С. 10]. За поданням посольства Угорської Республіки в Україні одну з 
найцінніших нагород Угорщини -  Лицарський хрест отримали глава Консисторії 
ЗРЦ, єпископ Шандор Зан Фабіан та пастор реформатської громади Тячева Ласло 
Карло, який взяв безпосередню участь у побудові у Солотвині й Раковцях храмів для 
реформатів краю [http://www.nшkachevo.net/ua/news/view/ 26171].

Нині на полінаціональних теренах Закарпаття кількісно переважають українці, 
менш численними є національні меншини -  угорці, румуни, росіяни та інші. Проте 
Закарпатська Реформатська Церква є найчисленнішою протестантською конфесією 
області. Її громади є у 8 районах краю. Церква поділяється на три округи -  
Ужанський, Березський та Мароморош-Угаванський.

Серед християнських напрямів більшість угорського населення краю належить 
насамперед до Закарпатської Реформатської Церкви, частина угорців сповідує римо- 
католицизм, греко-католицизм і православ’я, частина долучилася до 
різноконфесійних протестантських відгалужень і неорелігійних течій. За звітом 
Державного комітету України у справах національностей та релігій «Про стан і 
тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-церковних відносин в Україні за 
2009 р.» станом на 1 січня 2010 р. кількість релігійних організацій в Україні 
збільшилася порівняно з минулим роком на 719 одиниць, і їхня загальна кількість 
становить 35184 в межах 55 віросповідних напрямів. На тлі щорічного поступового 
збільшення загальної численності релігійних організацій громади Закарпатської 
Реформатської Церкви, демонструючи динамічне зростання у 1992-2007 рр. із 91 до 
118 громад, до 2010 рої^  залишаються кількісно статичними [Колодний А. Релігійна 
мережа України. Таблиця змін з даними на 1 січня відповідного року /  Релігійна 
панорама. Інформаційно-аналітичний журнал. -  2011. - №1]. Якщо брати до уваги те,
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що чисельність угорського населення згідно з переписом 1989 і 2001 р. зменшилася 
на 4195 осіб у зв’язі^  з міграційною активністю до Угорської Республіки та 
природним скороченням, то факт зростання і трирічна юлькісноконфесійна 
стабільність свідчать про оптимальність та ефективність змісту і виявів релігійної 
діяльності реформатів в краї. У тому ж інформаційному звіті Державного комітету 
України у справах національностей та релігій також зазначено, що у 2010 р. 
Закарпатська Реформатська Церква на 89,8% забезпечена молитовними 
приміщеннями, що є найвищим показником не лише серед християнських конфесій, 
а й інших віросповідних напрямів України.

Кальвіністська система церковного управління, яка будується за принципом 
«знизу вгору», вважається найдемократичнішою у світі. Общиною керує 
пресвітеріат, обраний громадою таємним голосуванням на чотири роки. Пресвітеріат 
обирає головного пресвітера, який разом з пастором очолює громаду та узгоджує 
свою діяльність з іншими пресвітерами. Пастор відповідає за якість проведення 
богослужінь, місійну й виховну роботу.

ЗРЦ, маючи 118 своїх організацій, функціонує нині у восьми районах 
Закарпаття, ж е  традиційно поділяється на три таких церковні округи: Ужанський (27 
громад, близько 22000 членів), Мараморосько-Ушчанський (29 громад, близько 
20638 членів), Березький (49 громад, близько 41236 членів). Церковні округи 
об’єднуються в єпископат начолі з обраним пресвітеріатами єпископом і головним 
пресвітером. У 1991 р. створено синод ЗРЦ, який, поряд із Загальними зборами, є 
найвищою церковною владою. У деяких громадах Закарпатської Реформатської 
Церкви у визначений час богослужіння проводяться українською мовою, що 
викликано необхідністю задовольнити релігійні потреби вірян-реформатів, які є 
представниками міжетнічних сімей. Попри значне домінування в угорській 
національній меншині шлюбної ендогамії, все ж близько 20% шлюбів зареєстровано 
між угорцями та українцями [Берені А. Суспільно-політичне становище та 
культурний розвиток угорської національної меншини Закарпатської області (1991- 
2004 рр.)—  Ужгород, 2007. -  С. 12]. Завдяки україномовному перекладу пастора 
ужгородської громади Г.Яноша реформатський пастор Ш.Болаж проводить 
українські богослужіння.

Загалом з кінця 90-х рр.м. сг. у краї існує чотири громади Української 
Євангельсько-Реформованої Церкви ( Ужгород, Свалява, Мукачеве, Вишково). В 
українській реформатській громаді м. Ужгорода видається газета «Вісник Євангелія». 
У 2009 р. вдруге перевидано з виправленнями і доповненнями 500 примірників 
пісенника. Громада ужгородської церкви, задовольняючи бажання адептів угорської 
й української реформатських спільнот, організувала поїздку до озера Синевір та до 
Шипотського водоспаду, про яку висловлюються ж  про «хорош нагод для ближчого 
знайомства членів української та угорської реформатських громад» [Вісник 
Євангелія. Газета Ужгородської Реформатської (кальвінської) церкви. - 2010. -  
Березень].

В ЗРЦ поступово руйнуються стереотипи другорядності жінки в релігійному 
житті. Помітною стає їх роль у релігійній діяльності. Закарпатські жінки-реформати 
отримали можливість бути катехінами з правом проведення служіння та 
пресвітерами і пасторами. Але це мало місце незначний час. У лютому 2006 р.
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двадцять чотири члени генеральної ради Реформатської Церкви затвердили 
постанову, відповідно до якої жінкам заборонено ставати пасторами, дозволяється 
лише виконувати інші церковні обов’язки. У результаті деякі жінки втратили роботу, 
знівелювалися їхні дипломи. Незважаючи на те, що лише чверть жінок повернулася 
після богословського навчання в Угорщині й Словаччині, більша частина вірників 
ЗРЦ сподівається на перегляд названої постанови. «Це рішення стурбувало 
одновірців у Європі -  майже у всіх Церквах -  членах Всесвітньої Ради 
Реформатських Церков є пастори-жінки. В Україні перші пастори з’явилися в 
деномінації ще 19 років тому» [http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1687].

ЗР Ц  в екум енічних процесах. Закарпатська Реформатська Церква 
долучається до екуменічних процесів на регіональному, всеукраїнському і світовому 
рівнях. Регіональні екуменічні потенції ЗРЦ полягають у запрошенні до участі і до 
спільних богослужінь на урочистих заходах, які ініціює або стає безпосереднім 
суб’єктом дії Закарпатська Реформатська Церква, передусім духовенство Греко- 
Католицької Церкви і Римо-Католицької Церкви. Так у перелік  заходів, що 
проводилися національно-культурними товариствами Закарпатської області за участі 
відділу у справах національностей, а також Центру культур національних меншин 
Закарпаття упродовж III кварталу 2006 р., констатовано, що представники названих 
Церков благословляють випускників ЗУШ ім. Ференца Ракоці II на врученні 
дипломів, що відбувається у будівлі ЗРЦ м. Берегово, проводять спільні 
богослужіння з нагоди відзначення Дня Святого Іштвана, який був першим королем- 
державотворцем Угорщини. Міжконфесійне взаємозближення уможливлюється з 
огляду на існування кількох точок перетину між означеними Церквами, зокрема 
певною тотожністю соціального вчення, активізацією соціальних місій тощо. 
Консолідуючу роль у міжконфесійних відносинах відіграє національно-угорська 
ідентичність, яка, ж  уже було зазначено, у віросповідному виборі деференціюєгься за 
етноконфесійною належністю угорців переважно до ЗРЦ та основним віросповідним 
вибором іншої частини угорців до віровчень римо-католицької, греко-католицької, 
православної та інших церков.

Закарпатська Реформатська Церква є членом сформованої у 1996 р. 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), ж а  основними 
завданнями визначає «обговорення актуальних питань релігійного життя та 
підготовка взаємно узгоджених пропозицій по вдосконаленню чинного 
законодавства щодо свободи совісті та релігійних організацій; об’єднання зусиль 
релігійних організацій у добродійній діяльності; сприяння міжконфесійному 
взаємопорозумінню і злагоді; активізація участі релігійних організацій у духовному 
відродженні України, зміцнення гуманістичних засад суспільства; організація та 
проведення конференцій, семінарів, нарад з питань духовності, застосування і 
додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації; сприяння 
всебічному висвітленню релігійного життя в Україні засобами масової інформації» 
[Положення про Всеукраїнсьі^ Раду Церков і релігійних організацій /  http://vrciro.org. 
ua/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Iterпid=29]. Члени ВРЦіРО, ж  
учасники еі^менічнош діалогу, залишаючись у межах своїх конфесійних 
віросповідних систем, кожну з яких вважають істинним віровченням, намагаються

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1687
http://vrciro.org
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всіляко сприяти українському духовному відродженню. Для цього вони прагнуть 
налагодити відносини з державою відповідно до загальнохристиянських принципів.

Варто наголосити також на наявній загальнопротестантській тенденції до 
об'єднання, згідно з якою слід, по-перше, виявити й узгодити міжцерковну єдність, 
що закладена в основі християнства, і, по-друге, забезпечити взаємодію 
християнських спільнот і досягти взаємовизнання ними головних засад віровчення і 
релігійної обрядовості. Кальвіністські богослови, визначаючи обов’язки держави 
перед Церквою, акцентують увагу на гарантуванні державою свободи совісті, 
свободи віросповідання та релігійних переконань всім громадянам незалежно від 
їхнього конфесійного вибору. Найоптимальнішою участь держави у розвитку релігій 
буде за обставин, коли «держава зможе подолати перешкоди на шляху вільного 
розвитку церков..., не буде підтримувати будь-яку релігію протилежного змісту..., 
не буде нав’язувати релігію силою” [Мітер Генрі X. Основні ідеї кальвінізму. -  CRC 
World Literature Ministries: «Християнський міст», 1995. -  С. 153]. Означені 
кальвіністські ідеї обумовлюють позитивне ставлення і практичне втілення 
екуменічних інтенцій Закарпатської Реформатської Церкви.

Нових форм і орієнтирів екуменічному рухові надала Всесвітня Рада Церков 
(ВРЦ). Хоча Закарпатська Реформатська Церква, як і інші протестантські 
віросповідні напрями України, не входить до складу ВРЦ, проте підтримує її 
ініціативи, як у випадку участі ЗРЦ у Тижні молитов за єдність християн. В Україні 
вперше Тиждень молитов відбувся у 2007 р. У світі цей захід проводиться упродовж 
41 року. На Закарпатті у 2009 р. християнський клір реформатів, римо-католиків, 
греко-католиків молилися за єдність з 19 по 25 січня у римо-католицькому храмі 
святого Мартина у м. Мукачеве, у реформатській церкві м. Мукачеве, у греко- 
католицькому Успенському соборі, в Ужгородському Хрестовоздвиженському 
кафедральному соборі, у римо-католицькому храмі святого Георгія в Ужгороді 
[http://www.traducionalist.info/news/2009-01-27-82]. Оцінюючи екуменічні потенції 
Закарпатської Реформатської Церкви як української за територіальним розміщенням і 
угорської за суттю, О.Кисельов зазначає, що «з усіх українських Церков лише одна з 
них є все ж таки суб’єктом екуменічного руху -  Закарпатська Реформаторська 
Церква як член КЄЦ і Лоенберзької угоди» [Кисельов О.С. Феномен екуменізму в 
сучасному християнстві. Монографія. -  К., 2009. -  С. 96]. Вирішення своїх 
канонічних та організаційних питань на засадах автономного управління керівництво 
ЗРЦ узгоджує з настановами Всесвітньої Реформатської спілки.

ЗРЦ зрештою не є угорською Церквою, як це її подеколи прагнуть подавати. 
Вона -  світовий християнський феномен. Реформатська Церква -  офіційна Церква 
Голландії, Швейцарії та Шотландії, одна із офіційних в Угорщині, ПАР, США, 
Канаді, на Філіппінах, навіть в Японії. Найбільша Реформатська Церква діє нині в 
Нігерії.

http://www.traducionalist.info/news/2009-01-27-82


для неї втручатися навіть у власне релігійні сфери церковного життя. В Законі мусить звучати не ВІД , 
а І -  відокремлення Церкви і держави. Сьоме. Закон забороняє політичну діяльність релігійних 
організацій і водночас дозволяє участь в політичному житті священнослужителям. Ця суперечність і 
призвела до того, що маємо нині «партійних батюшок (пасторів, рабинів, монашок тощо)». Восьме. 
Закон застерігає ворожість одних релігійних спільнот щодо інших, але водночас він не говорить про 
форми покарання тих, хто на релігійному Грунті розпалює міжконфесійну ворожнечу, формує 
нетолерантність міжконфесійних відносин. Дев’яте. Закон не передбачає покарання для тих 
релігійних спільнот, які виявляють антидержавну діяльність, працюють на ідеї сепаратизму, ліквідації 
державної незалежності України, є ворогами української України. Десяте. Потрібно узаконити 
правом комплексну експертизу новітніх як для України релігійних спільнот -  соціологічну, 
світоглядну (чи то є релігійна течія), історичну, психологічну, етичну, правову.

Можна назвати ще низку положень діючого Закону, які потребують зміни або 
доповнення, низку сфер релігійного життя, які потребують правового оформлення Зокрема, варто 
чіткіше зафіксувати сферу міжнародного підпорядкування і зв’язків діючих в Україні релігійних 
спільнот, застерегти конфесійні спільноти від втручання в їх діяльність політичних партій, визначити 
право релігійних організацій на відкриття своїх конфесійних світських навчальних закладів різного 
рівня, передбачити державне фінансування суспільно значимої діяльності релігійних організацій та 
інше.

Закон мав би відвернути ту тенденцію до поттизації релігійного життя і клерикалізації -  
державного, що має яскравий вияв в Україні протягом останніх десь п’яти років. Нехтуючи статтями 
Конституції і Законів, які відокремлюють Церкву від держави і гарантують світськість освіти, 
Президент своїми розпорядженнями і практичними діями включає релігійний чинник у сферу 
державної діяльності, в діяльність державних інституцій (освячення приміщень державних установ, 
капеланство -  в Армії, християнська етика -  в державній школі та ін.) Більше того, має місце пряме 
втручання влади (навіть підміна) у сферу конфесійного життя (вирішення зверху питань 
організаційного життя релігійних спільнот, перебирання на себе виконання деяких обрядових дійств, 
зокрема одержання великоднього вогню, та інше). Спостерігається прагнення на догоду чужоземцю 
Московському патріарху Кирилу зробити Україну навіть не моноконфесійною, а моноцерковною, 
нехтуючи при цьому її псшконфесійтсть, прагнення жити не в «русском мире» як духовному 
різновиді російської колоніальної імперії, а в «українському світі».

Детальний аналіз того, що відбувається у практичній сфері державно-церковних відносин 
України і в сфері практичної діяльності домінуючих в країні конфесійних чи церковних спільнот, дає 
підставу для висновку, що ми рухаємося в напрямку ліквідації свободи совісті і навіть свободи 
віросповідань, бо ж в офіційних відносинах держави і Церкви серед конфесійних організацій 
останньої вже з’являються її «любимчики».

Відтак хоч діючий Закон України про свободу совісті та релігійні організації загалом не 
викликає особливих застережень, все ж в ньому є ряд статей, які потребують доопрацювання і 
доповнення. Чому я наголошую на останньому -  доопрацюванні і доповненні, бо ж боюся, що якщо 
попаде до Верховної Ради підготовлений новий проект Закону, то зрештою з нього залишаться, як 
кажуть, «рожки та ножки». Таке мало місце у нашого сусіда: після обговорення і прийняття нового 
закону Російською Думою маємо тепер такий його текст, який піддається критиці різними 
міжнародними правовими інституціями, а в самій Росії він діє із значними роз’ясненнями щодо його 
застосування. Депутати мають бути освіченими в проблемах релігійного життя, знати міжнародний 
досвід його правового забезпечення перш ніж братися за формування законів, які його 
регламентують. Цього поки що в Україні не маємо, а влада ще часто в цій сфері діє «по понятиям», 
нехтуючи науковим опрацюванням проблем сфери державно-церковних відносин і приймаючи 
далекоглядні рішення щодо їх вирішення часто ситуативно, на буденному рівні, за принципом «я так 
думаю, ате,якя думаю, є всезагальна і незаперечна істина».

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ



Тарас Ш ЕВЧЕНКО
РОЗРИТА МОГИЛА

Світе тихий, краю милий, моя Україно!
За що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась?
Чи ти діточок непевних звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась, день і ніч не спала,
Малих діток доглядала, звичаю навчала.
Виростали мої квіти, мої добрі діти,
Панувала і я  колись на широкім світі, - 
Панувала... Ой Богдане! Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала про свою недолю,
Що, співаючи, ридала, виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку! Якби була знала,
У  колисці б задушила, під серцем приспала.
Степи мої запродані жидові, німоті,
Сини мої на чужині, на чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає,
І могили мої милі москаль розри ває.
Нехай риє, розкопує, не своє шукає,
А  тим часом перевертні нехай підростають 
Та поможуть москалеві господарювати,
Т аз матері полатану сороч у  знімати.
Помагайте, недолюдки, матір катувати».
Начетверо розкопана, розрита могила.
Чого вони там шукали? Щ о там схоронили 
Старі батьки? -  Ех, якби то,
Якби то найшли те, що там схоронили -  
Не плакали б діти, мати не журилась.

1843, Б ерезань

Розритою могилою постає нині, після сплюндрування Ющенком Майдану, наша Україна. 
Тарас написав передбачливо ніби про її сьогодення. «Могили, що скрізь розкидані по 
Україні, в національній свідомості Шевченка були найдорожчими святощами, 
найглибшими символами української визвольної боротьби. В могилах спить українська 
воля, в могилах спочиває українське козацтво. Тому могили -  то національні скарби, 
мавзолеї Нації, бо вони прикривають тіла й кості українських героїв .. Могили в 
національній душі поета символізували духовну силу України: свідки слави козацької, 
дідівщини державної незалежності. Сповиті народними піснями, переказами, легендами 
про колишню славу й волю, ці могили вічно будили народну уяву, розкривали перед нею 
колишню силу, потугу, відвагу, розповідали про визвольну боротьбу дідів, про силу 
козацьку, про національних героїв, кликали внуків до наслідування. Україна справжня, 
хоч вона й похована в могилах, не вм ерла. Шевченко вірив, що прийде час -  вона 
прокинеться».

Доктор Леонід БІЛЕЦЬКИЙ


