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З Новим 2012 роком 
та Різдвом Христовим, 

Шановний Читачу! 
 

 Здобутки Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ за 20 років 

 Біблію перекладено 2527 мовами народів світу 

 Кримських караїмів позбавляють їх святині – Чуфут-Кале 

 Соціальне служіння конфесій України 

 Віктор Ющенко виявився псевдомесією 

 УГКЦ організаційно розбудовується 

 Кожний 7-й мешканець Землі сповідує якусь релігію 

 Путін і Гундяєв в унісон плачуть за СРСР 

 В арабських країнах відбулися фактично ісламські 
революції 

 Патріарх Кирило своїми візитами вже дратує 

 Пам’яті практичного релігієзнавця П.Мартьянова 

 
 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ: 
 

Вікка – «природна релігія» 

*** 

Українська Євангельсько-Реформована Церква 

 



ЧАСОПИС «РЕЛІГІЙНА ПАНОРАМА» 
ПРОЩАЄТЬСЯ З ЧИТАЧЕМ 

 
Дорогий Читачу! Тримаєш у своїх руках 

останнє число часопису «Релігійна панорама». В 2012 
році він вже не виходитиме у світ. З середини 2000 і до 
кінця 2011 року ми видрукували понад 130 його чисел. 
До мене дзвонять і запитують про передплату на 
наступний рік. Приходиться з болем в душі відповідати, 
що її не буде. Характерно, що шкодують з цього 
приводу не тільки ті, кому в той чи інший спосіб 
змістовно імпонувала наша Панорама, часто сміливі 
судження й оцінки, а й ті, кого вона, здається, мала б 
дратувати. Редакція прагнула при видруку матеріалів 
виявляти рівне ставлення до різних конфесій, в тому 

числі й до Московсько-Православної Церкви, але до тих меж, поки вони у своїй 
діяльності не переходили у сферу політики і починали служити російському 
колонізатору й антиукраїнським силам. З нашими безкомпромісними і часто 
гострими оцінками таких явищ були згодні навіть в стані УПЦ МП. Один із її 
священиків мені прямо сказав: «Ми повністю підтримуємо те, що пишете Ви про 
нас, але ж сказати це не можемо, бо ж ми «служители». 

Редакція прагнула в кожному новому числі Панорами дати інформацію 
про багатоконфесійне життя України і світу. Для наших «метеликів» приходилося 
щомісячно відзнаходити новинки такої інформації, окрім сайтів Інтернету, ще й 
на сторінках газет і часописів. До Бібліотеки релігієзнавця за передплатою і 
дарінням надходило до 15 різних світських видань і більше 60 - релігійних. Ми 
одержували зарубіжну періодику і видруки конфесій. Зрозуміло, що все це 
опрацьовувалося не в богословському аспекті, а в контексті буття конфесій в 
соціумі, їх відносин між собою і з державою. В кожному числі часопис подавав 
сторінку конфесії. Зауважу, що тут ми не повторилися. Дали інформації і про 
невеличкі, і про ті, які ледь з’являються. І це робилося не для їх пропаганди (нас 
часопис не був масовкою), а для пізнання релігійного процесу, для освідомлення 
однієї конфесії з іншою, яка вже діє або ж лише з’явилася в межах, як люблять 
московсько-православні казати, їх канонічної території. Часто до написання 
статей до Сторінки конфесій ми запрошували носіїв тієї чи іншої релігійної 
традиції. Відтак тоді нас в якійсь необ’єктивності чи заангажованості вже 
звинуватити було не можна. Значною мірою завдяки цій Сторінці нам вдалося 
видрукувати 7-й і 8-й томи «Релігійні меншини України» і «Нові релігії України» 
з десятитомника «Історія релігії в Україні». В томах вміщені інформації про 102 
різні конфесії. 

Цікавою для нас темою була статистика і географія конфесійного життя 
України. Щороку ми видруковували інформації про українську конфесійну 
циферію, а це кількість громад, монастирів, духовних навчальних закладів, 
братств і місій, ЗМІ та ін. Останнім часом під заголовком «Атлас релігійного 
життя України» ми почали друкувати статті про релігійну долю областей 
України. Шкода, що цей проект нам через часопис повністю зреалізувати не 
вдалося. Маємо намір продовжити цю роботу і зрештою видрукувати книгу з 
такою ж назвою. Це може бути вже в 2012 році. 

Часопис наш обстоював свободу совісті і віросповідань, толерантність 
міжконфесійних відносин, демократизм державно-конфесійних взаємин. Ми 
видрукували на своїх сторінках всі міжнародні та українські документи з 
правового забезпечення свободи буття релігії, інформували про досвід її 
забезпечення як в Україні, так і в інших країнах. 

На сторінках «Релігійної панорами» ми вміщували статті науковців і 
богословів з різноманіття тематики, передруковували низку публікацій з 
релігійної періодики тощо. У своєму Передслові до кожного числа мені 
приходилося також - у моєму баченні - аналізувати ті чи інші події релігійного 
життя, розповідати про здобутки української академічної релігієзнавчої науки. 
Може мої міркування не всім подобалися, але вони були моїми. Читач мав право 
їх заперечити (ми й такі листи одержували), але формат часопису і його 
функціональне призначення не давали нам можливості до проведення дискусій на 
його сторінках. Не згодним із нами в оцінках релігійних процесів ми просто 
радили не передплачувати наше видання і пропонували повернути гроші за вже 
здійсненну передплату, якщо вони того бажають. Важливо було також 
інформування наших читачів про новинки релігієзнавчих і богословських видань. 
Більшість з них є в нашій Бібліотеці релігієзнавця. 

Ми вдячні всім нашим читачам і дописувачам (особливо щомісячному 
І.Вішку), всім, хто залишається другом нашого часопису. Гадаємо, що Ви з 
порозумінням сприймете із-за фінансових труднощів вимушене припинення 
подальшого видання нашого часопису. Правда, могли бути й інші мотиви. 
Останнім часом з’явилися доноси на нас в певні владні органи за нашу політичну 
відвертість. Проте офіційно якихось реакцій звідти ми ще не одержували. Були 
листи й до Президії Академії наук, але оскільки часопис не значився академічним 
виданням, то їх дописувачам просто відповідали, що вони звертаються не за 
адресою. Розуміємо, що просто перервати видрук часопису «Релігійна панорама» 
ми не можемо. Вже зник раніше з релігієзнавчого поля часопис «Людина і світ», а 
тепер зникає й «Релігійна панорама». Ви звикли до нас, ми звикли працювати на 
Вас. То ж передбачаємо тепер давати в нашому квартальнику «Українське 
релігієзнавство» огляди трьохмісячних подій релігійного життя світу й України. 
Шкода лише, що він не йде в передплату, але його можна заздалегідь замовити 
для себе, подзвонивши у Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ за телефонами 
(044) 279-04-18 або 270-51-73 і попросивши там когось із співробітників записати 
Ваші координати (адресу і телефон). В міру виходу квартальника про це Вас 
будуть повідомляти. Тепер відкривається ще й сайт цього Відділення, де ми 
також матимемо свою сторінку. 

Підготовка і випуск кожного нового числа часопису – то була велика 
робота. Мені хочеться висловити щиру подяку за неї насамперед вченому 
секретарю Панорами доктору філософських наук Павлу Павленку. Редакція 
працювала на голому ентузіазмі. Одержаних коштів за передплату нам не 
вистачало навіть на оплату третини видруку. Тому десь на середині дороги 
відмовилися від різних редакторів. Знаємо, що наявними були різні огріхи, але ми 
вибачалися й їхали далі. Тепер вже зупиняємося. Як головний редактор 
«Релігійної панорами», бажаю нашим читачам добра і віри в те, що ще 
зустрінемося. 

  
Професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

 
 
 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Українська Греко-Католицька Церква закликала Президента та Уряд 

виконати обов’язок держави перед учасниками бойових дій в Афганістані і 
ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Секретар Синоду єпископів 
Церкви Богдан Дзюрах у своєму інтерв’ю УНІАН наголосив, що «Церква з 
великою стурбованістю і болем стежить за голодуванням чорнобильців і 
протестами незахищених соціальних груп. Очевидно, що Українська держава 
не може взяти на себе відповідальність за рішення комуністичних ідеологів 
Радянського Союзу, які посилали юнаків в афганське пекло, але її обов’язком є 
зробити все, щоб допомогти своїм громадянам залікувати рани минулого та 
почуватися соціально захищеними. Так само позбавленими належної опіки та 
захисту є ліквідатори аварії на ЧАЕС, які ризикували своїм здоров’ям і життям, 
щоб відвернути набагато масштабнішу катастрофу, що могла трапитися, якби 
пожежу не вдалося вчасно погасити». «Те, що називають пільгами, на мою 
думку, - сказав отець, - не є пільгами Це – борг держави перед тими людьми, які 
були готові віддати своє життя задля порятунку нашої Батьківщини, чи навіть 
великої частини європейського континенту» (Нова Зоря. - №28). 

В університеті «Острозька академія» релігієзнавчу освіту підміняють 
богословською. Відтак випускники цього фаху потім працюють викладачами 
недільних шкіл при православних храмах. Про це засвідчує інтерв’ю з 
випускницею нібито релігієзнавчої спеціалізації Наталією Рубанчик, 
видрукуване в газеті «Експрес» (26.УІІІ-1.ХІ). То ж маємо замість світського 
університету ще одну православну бурсу. 

Як єпископат Греко-Католицької, так і єпископат Римо-Католицької Церков 
України у своєму спільному Зверненні наголошують на появі такого 
небезпечного явища в духовному житті країни як секта догналівців. РП 
видрукувала цей документ в п’ятому числі повністю. Але звертаємо увагу на те, 
що єпископи цих Церков звертаються до органів державної влади «з вимогою 
не дозволяти зловживати ім’ям Католицької Церкви тим, хто її поборює і до неї 
не належить, та вжити відповідних заходів щодо припинення шкідливої 
протизаконної діяльності цієї секти» (Католицький вісник. - №21). 

«Нинішня влада має ідеологію російського націоналізму, - наголошує нардеп 
О.Доній. – Це всебічна підтримка російської, мови, культури, держави і церкви. 
Якби це було в Росії, то було б зрозуміло. Але вони прийшли до влади в Україні 
і при цьому наступають на горло українській культурі… Російська 
пропагандистська машина протиставляє «русский мир» і простір, що підлягає 
асиміляції іншій Європі. От з іншою Європою вони хочуть воювати, а тут все 
асимілювати з Росією» (ВВ. - №122). 

Микола Томенко, один із лідерів БЮТ, сказав, що в цьому році маємо «День 
Свободи без свободи… Бо не може бути вільною держава, де влада боїться 
вільних людей, а люди не завжди прагнуть бути вільними. Як на мене, сьогодні 
це День поваги до українського народу, який 7 років тому діяв як народ, яким 
варто гордитися». Тисячі українців вивела на Майдан не політика. Їх вивело 
почуття власної гідності. І вони зробили це. У шляхетність, згуртованість нації 
вони змусили повірити всіх скептиків. І перш за все – самих себе. Вони 
вибороли право на свободу без жодної краплі крові… Нині День свободи всіх 
українців перетворився на День страху Януковича. Страху нікчемної людини, 
яка кидає за грати своїх опонентів… Людина, яка не гідна бути президентом тої 
нації, що показала себе в 2004 році. Однак воно досі палає – те полум’я у 
серцях, яке вивело українців на Майдан» (ВВ. - №123). 

Кажуть: «Бог палкою не б’є». Суддя Киреєв зачитав, написане йому Банковою, 
що вина Тимошенко повністю доведена. Після цих слів йому не вистачило 
сміливості: руки затремтіли, він почав обливатися потом, втрачати свідомість. 
Оголошує перерву за перервою, щоб перевести дихання і зрештою дочитати те, 
що йому написали в АП. Як зазначає О.Турчинов, суд - усвідомлення того, що 
репресивними заходами владу не утримати. І цей вирок, від якого падає у 
несвідомість псевдоправосуддя… Влада показала, що ні закон, ні позиція 
закордоння для неї ніщо, тому що вони бояться Тимошенко більше, ніж права і 
закону (ВВ. - №111). І дійсно Бог палкою не б’є. До судді Апеляційного суду 
Сітайло, яка зачитувала під час засідання суду заздалегідь заготовлені їй 
побрехеньки про Юлію Тимошенко, раптом стало зле. Прийшлося викликати 
Швидку, щоб привести судилищницю до здоров’я. Дивний збіг наслідків і для 
Киреєва, і для Сітайло… А може бути й гірше! І не шкода! ( ВВ. - №126). 

Якщо Ющенко сам формував думку про нього як Месію, то що стосується 
Януковича, таку роль тут виконують підлабузники. Так, голова 
Хмельницької ОДА В.Ядуха твердить, що влада Януковича – «від Бога». В 
книзі В.Спажука «Життя під знаком факторіалу» говориться, що «вчинки 
Віктора Януковича богоугодні і богоодкровенні». Зображення Віктора 
Федоровича вже з’явилося на іконах в деяких храмах Донбасу. В.Довцов 
називає його «лучезарным»: «Веру принес ты народу». Правда, рупор 
Президента Г.Герман заявляє: «… У нього були помилки, але ми всі не святі» 
(Тиждень.- №49). 

Синодальний відділ УПЦ МП із взаємодії зі збройними силами та іншими 
військовими формуваннями України очолює архієпископ Львівський цієї 
Церкви Августин відомий своїми не проукраїнськими міркуваннями . У 
жовтні ним було проведено у Вінниці Всеукраїнські збори військового 
духовенства УПЦ МП. В них взяло участь 38 священиків УПЦ МП і 30 
офіцерів Міністерства оборони України та Внутрішніх військ МВС. Говорилося 
про інститут штатних військових священиків ЗС України. Створено робочу 
групу для відпрацювання цієї моделі. Після затвердження Священного Синоду 
УПЦ МП вона буде представлена керівництву держави і Міністерства оборони. 
Нині це здійснюється на основі меморандуму про співпрацю між УПЦ МП та 
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МОУ. Прочитавши це, відразу виникає питання: на якій підставі всупереч 
Конституції України Московсько-Православна Церква взяла на себе духовне 
окормлювання війська. В якому служать, окрім її парафіян, віряни з інших, 
навіть нехристиянських конфесій, невіруючі особи. До того ж, як можна 
керівництво Синодального відділу доручити владиці-білорусу, для якого 
українство є явно чужим, який не буде формувати воїнів-патріотів саме 
України, який не так давно закликав Москву дати команду, а ми тут будемо 
діяти (це інтерв’ю владики друкувалося в одному із чисел РП).  

Відбувся ще один масовий заїзд хасидів до Умані на могилу цадика Нахмана. 
Він нічим особливим від попередніх не відрізнявся, хібащо своєю масовістю, 
більшою активністю хасидської спільноти, зростанням заробітків уманчан, які 
поселяють хасидів у своїх хатах і квартирах. Але одне все ж звернуло на себе 
увагу. Це те, що ВО «Свобода» прагнуло провести марш протесту під гаслом 
«Умань без хасидів!» всупереч судовій забороні цього. 60 осіб із протестуючих 
були затримання міліцією. Але в такий спосіб справу протесту не вирішено. 
Відомо, що Нахман заповідав поховати його саме в Умані, де під час 
гайдамацького повстання було вбито багато євреїв. В пресі інколи звучить 
цифра 100 тисяч, але вона далеко перебільшена. Де стільки їх могло набратися у 
цьому повітовому містечку десь понад двісті років тому? Гайдамаки дійсно 
вбивали євреїв, але ж вони їх вбивали як слуг визискувачів українців – 
польської шляхти. То ж гайдамацький рух мав соціальне, а не національне 
підґрунтя. І ось тепер склалася ситуація, що українці не можуть вшановувати 
борців за свої соціальні права, бо ж це нібито матиме антиєврейське 
спрямування. Не можуть поставити пам’ятники оспіваним і в піснях, і в поемі 
Т.Шевченка «Гайдамаки» Гонті і Залізняку, бо ж це нібито буде зорієнтоване 
проти Нахмана, до якого приїздять тисячами його послідовників. Євреїв, які 
сповідують хасидизм, в Умані нині мало. То ж в гаслі «Умань без хасидів!» не 
стоїть питання видворення їх з міста, а скоріше про вирішення питання передачі 
праху цадика чи то до Ізраїлю, а чи ж до США, чого бажають хасидські 
спільноти цих країн, і вирішення в такий спосіб історичної проблеми. У нас же, 
як бачимо, на Нахмані хочуть заробляти гроші і владні структури через різні 
побори, і створені тут вже приватні фірми «Умань Рент» та «Шолом» і окремі 
уманчани, здаючи їм житло. Але ж можна їх заробляти в Умані і по-іншому. 
Потрібно розрекламувати так перлину паркового мистецтва уманську 
«Софіївку», щоб побачити її, проїхати в човні підземною річкою Стікс захотіли 
туристи не тільки з України, а й з країн зарубіжжя. Не треба Умані цей осінній 
«хасидський табір» з його гамором і безпорядками, та антисанітарія, яка 
розводиться паломниками (слава Богу, що до епідемії ще не дійшло). У 
єврейському кварталі (так тут називають місце найбільшого поселення 
паломників) цілодобово працюють комунальники. Чи не кожну годину шість 
спецмашин і чотири трактори вивозять сміття з його вулиць. Умані не потрібні 
ті політичні розборки, які у зв’язку з приїздом хасидів виникають, приниження 
гідності українців тими формами прийняття хасидів, до яких вони опускаються. 
Не треба стягувати до міста півтисячний міліцейський загін, вирішувати 

конфлікти між місцевими жителями і безцеремонними паломниками, будувати 
лише десь на півмісяця в рік затребувані готелі, аеропорт… Я це так бачу, бо 
мої далекі родичі були в гайдамаках, по вуличному в селі наш рід навіть 
називали гайдамаками, біля нашої хати в Смілі ще збереглося гайдамацьке 
кладовище, на якому варто було б поставити пам’ятник борцям за народну 
свободу, борцям проти іноземних поневолювачів українців (А.Колодний). 

Львів – це музей під відкритим небом, культурна спадщина всієї України. В 
місті понад сотня діючих храмів. Більше 120 га центра міста ЮНЕСКО 
визначила як культурну спадщину всього людства. Проте більшість пам’яток 
Львова потребують негайного ремонту. То ж Львівська Рада виділила на 
ремонт даху храму Іллі із міського бюджету 300 тис. грн. Подібні роботи опісля 
проведуть в храмі Різдва Богородиці. В храмі Івана Златоуста відремонтують 
арку, зміцнивши її металевими конструкціями. Тут кошти виділила вже 
Личаківська районна адміністрація. На реконструкції гідроізоляції церкви Івана 
Хрестителя із бюджету виділили 700 тис. грн. Продовжується реставрація 
стінопису й вівтаря в Вірменській церкві. Мерія міста звернулася до громадян і 
підприємців допомогти місту в проведенні ремонту і реконструкції храмів. 

Складається ситуація така, що оскільки В.Янукович є вірним УПЦ МП, то 
всі українці просто мусять взяти і возлюбити нав’язуваного їм нинішньою 
владою України Кирила з Москви. Зобов’язані! Тільки от не пригадати, щоб 
Президент наш ходив до храмів не лише під час візитів Патріарха й не лише на 
його патріарші служби. Якщо таке враження є хибним – це провина 
президентських піар-служб. Але чи можете ви уявити, щоб президент Польщі 
гребував службами простих священиків, а щоразу вимагав Папу Римського? 
Якщо не він, то на службу не піду. Гординя – це ж гріх, та й ходять люди до 
храмів, щоб спілкуватися там з Богом, а не із священиками. У вірі немає понять 
«за ранжиром» чи «не за ранжиром». Перед Богом усі рівні – що Президент, що 
жебрак. У цьому й полягає головна ідея християнства. Якщо християнськість 
виявляється лише на патріарших службах, то тут маємо явну її показушність 
(Свобода. - №43). 

Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ завершує в 2011 році виконання трьох 
планових тем. Підготовлено до видруку три колективні монографії. 
Насамперед це здана до друку третя книга із циклу «Релігія – Світ - Україна» 
під назвою «Релігійні процеси в перспективі їх виявів». Перші дві книги циклу 
під назвами «Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу» та 
«Міжконфесійні відносини у поліконфесійній Україні» вийшли у світ 
відповідно в 2010 і 2011 році. Відділи філософії релігії і історії релігії та 
практичного релігієзнавства підготували відповідно до друку монографії 
«Духовність і релігія» і «Практичне релігієзнавство». 2011 рік позначений 
також видруком анотованих в РП індивідуальних монографічних книг Г. 
Кулагіної-Стадниченко, О.Недавньої, Л.Филипович та Ю.Чорноморця. Вже 
вийшли у світ три числа квартальника «Українське релігієзнавство», шість – 
двомісячника «Релігійна панорама», шістнадцятий випуск щорічника 
«Релігійна свобода», ряд наукових збірників. Відділи приступають до 
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дослідження в 2012 році наукових тем «Релігія у її взаємодії з різноманіттям 
форм суспільної свідомості» та «Інституалізація християнської релігійності: 
загальні закономірності та особливості українського контексту». Поруч з цим 
науково-дослідницька група з ісламознавства працює над темою 
«Інституалізація ісламу в Україні та шляхи забезпечення толерантності 
міжспільнотних відносин». Виконується також молодіжна грантова тема м.н.сп. 
Дм.Базиком і Ю.Недзельською (А.Колодний). 

Історики знайшли нового ангела-покровителя Києва. Виявилося, що, згідно 
давніх книг, які дійшли до нас, в 1037 році покровителями Києва значаться 
Богородиця й ангел Гавриїл. Саме на честь Богородиці й будувалися перші 
християнські храми в Києві. Проте пізніше покровителем своїм кияни обрали 
архангела Михаїла, про що свідчить і будівництво у 1108-1113 роках 
Михайлівського собору. Це Катерина ІІ розпорядилася використовувати в 
міській символіці Києва зображення архангела Михаїла. В Православних 
Церквах все це визнають, але не вбачають якоїсь потреби міняти Михаїла на 
Гавриїлі, як того від мерії вимагає організація «Лагода». До речі, вона пропонує 
на пам’ятнику на Майдані Незалежності замість Михаїла проставити 
Богородицю Марію разом із архангелом Гавриїлом (Сегодня. =- 14 листопада). 

Професор одного із найпрестижніших в США Колумбійського університету Юрій 
Шевчук, розповів, що його американські студенти за рік-два вивчають 
українську мову. На зауваження, що прем’єр України живе в 
україномовному середовищі і, всупереч Конституції, де державною мовою 
України визначено українську і чиновник зобов’язаний нею 
користуватися вільно, її не знає, сказав: «Я думаю, що він просто не бажає 
вивчити українську мову. Бо немає такого дурня, який не зміг би вивчити мови, 
коли б щиро цього хотів. Для нього говорити українською – певна демонстрація 
лицемірства… Навчити Азарова української – це все одно, що навчити вовка 
їсти салат! Незнання мови для політика – нонсенс. Як він може мати право на 
легітимність, як може керувати державою? Хай Азаров подивиться на себе 
збоку і спитає, який же він український політик, якщо не знає державної мови!? 
У жодній іншій країні світу такого немає. Якби в нього була гідність, він давно 
мав би піти з посади». Карл Маркс з цього приводу влучно зазначав: «Якщо 
людина не знає мови народу, на землі якого проживає, то вона тут є або гостем, 
або найманцем, або ж окупантом». До Азарова підходить скоріше останнє 
(Експрес. – 17-24 листопада). 

В Україні утворено державну Координаційну раду з питань розвитку 
козацтва. Постанова про неї вже завізована в Мінюсті. Зрозуміло, що вона 
зорієнтована зрештою на ліквідацію українського козацтва. Орган цей очолює 
міністр оборони Михайло Єжель, а його першим заступником є голова 
Синодального відділу УПЦ МП у справах пастирської опіки козацтва та 
духовно-фізичного виховання молоді. До Ради входять й інші посадові особи з 
різних міністерств. «Повірити в те, що ця купка посадовців робитиме якісь 
реальні кроки у напрямі збереження і розвитку традицій українського козацтва, 
дуже важко, - коментує ухвалу отаман української громадської організації 

козацтва та офіцерів запасу Олег Борисюк. – Чиновники, які ненавидять все 
українське, не мають права називатися козаками. Виглядає, що цю Раду 
створили для того, аби козацькі громадські організації зробити 
підконтрольними владі». Підпорядкованими цій Раді будуть козацькі 
об’єднання подібні нині Запорізькій козацькій спільноті. Це – збір колишньої 
офіцерні і т.п. Радянської Армії, для яких самостійна Україна не існує. Вони 
обстоюють силовими методами повсюдно (приклад – Почаївська Лавра) 
інтереси кирилівського «русского мира», розглядають українські терени як 
шмат «русской земли», прагнуть до співпраці з російським донським козацтвом 
тощо. Що ж стосується орієнтації, то тут львівський архієпископ Августин з 
УПЦ МП свого часу заявив, що вони чекають команди з Москви і почнуть 
діяти. Українські козаки, гадаю, в підлеглість цій Раді ніколи не підуть.  

Одним із фрагментів путінівського Євроазійського Союзу мала б стати 
Євроазійська Асоціація релігієзнавців, з ідеєю творення якої до нашої 

Української звернувся один із питких 
діячів із служб Російської 
Припрезидентської Академії управління 
Вільям Шмідт. При цьому він гарантує 
добре фінансування ЄАР якоюсь 
московсько-православною інституцією, де 
він також відпрацьовує. Зрозуміло, що 
творення такої Асоціації призведе до 
ліквідації Координаційної Ради з 
теоретичного і практичного 

релігієзнавства країн СНД і Балтії, куратором якої на цьому етапі є проф. 
Л.Филипович. Українські релігієзнавці негативно сприйняли цю імперську ідею 
одного із своїх російських колег. Творчо ми можемо співпрацювати, але 
організаційно до них входити не збираємося. Що це нам дасть при наявній 
співпраці з низкою міжнародних і європейських релігієзнавчих асоціацій. Їхати 
«назад» - не в наших намірах. Ми знаємо науковий рівень тих, з ким в 
азійському регіоні нас хочуть поєднати. Та й у самій Росії відсутні науковці, які 
ладні йти в асоціацію, куратором якої постане середньовічне Московське 
православ’я. 

Проректор Українського Католицького Університету Мирослав Маринович 
досить гострий в оцінках нинішнього Президента. І тут з ним не можна не 
погодитися. У своєму інтерв’ю газеті «Експрес» він заявив: «Наскільки я 
розумію, Янукович діє відповідно до тих ціннісних орієнтирів, установок і 
правил, до яких звик. Він органічно не може зрозуміти європейську культуру, 
оскільки вихований у радянській культурі, у місцевому «беспрєдєлє». Він не 
знає те, що просто ухвалює хибні рішення, він не може зрозуміти, чому інші 
рішення правильні. Тому що його життя, за його логікою, підказує: ворогів 
треба карати, а друзів виводити з-під дії закону, і тоді все буде гаразд… Я 
особисто розраховую на те, що інтереси українських бізнесменів (а сьогодні 
умови бізнесу мають вимагати входження у цивілізовану систему відносин), 
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змусять їх приструнити уряд і поставити Президента перед певними 
ультиматумами і пригасити його емоції». 

Відомо, що ще за Ющенка був відкритий «Калиновий гай» біля Музею 
Голодомору. Журналісти виявили тепер, що багато хрестів і табличок з 
Гаю понівечено і стягнуто до смітника. Підтекст політичний цього легко 
вловлюється - українцям вказують місце для їхніх святинь. То ж маємо явну 
політичну провокацію. В минулому році не знайшли того, хто підпалив хреста, 
який було встановлено на самому краєчку «Калинового гаю». Тепер – вже 
символічні хрести загиблих поселень… Швидко нинішня проросійська влада 
знаходить тих, хто підірвав погруддя Сталіна в Запоріжжі, а ось тих, хто 
обмалював меморіал Героїв Крут, хто паплюжить пам’ятники Голодомору, 
інше подібне – не знайдуть. Та й шукати не будуть. 

Перша дружина Ющенка Світлана Ковальчук живе у двохповерховому 
будинку в селі Іванковичі на Васильківщині. Переїхала сюди в 2000 році, 
одружившись на колишньому водієві В.Ющенка С.Кавальчуку. Селяни кажуть, 
що вона чомусь «під монашку косить: ходить тільки в чорному і таку шапочку, 
як монашки, носить». Служанками в її будинку є дві монашки з Києва. Надто 
замкнута, говорить тільки із священиками. Деколи машини привозять до неї 
знатних попів. Вона - в Московському Патріархаті. Світлана Іванівна будує на 
своєму подвір’ї Церкву для родини. Уже знайшла на Житомирщині священика, 
який погодився служити в ній. У селі ще є дві церкви, одну з яких вона 
допомагала будувати 

По-своєму вирішили християнські спільноти Хмельницького пропагувати Біблію. 
Кожний член їх мав вивісити на своєму балконі плакат із написаним якимсь 
віршем із Святого Письма. На деяких вулицях з’явилося до двадцяти таких біл-
бордів. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Газета «Мир» дніпропетровських православних все частіше друкує різні 

матеріали, присвячені протидії утвердженню в Україні Православної 
Автокефалії. Для неї життя українських православних – лише в колоніальній 
російській імперії при згадках при цьому царя Миколи ІІ і його сонцесяйної 
сім’ї. Більше того, останнім часом все більше з’являється різних натяків, які 
проглядаються у відкритому листі-запиті до архієпископа Білоцерківського 
УПЦ МП Митрофана. Ось деякі з них: «Не пора ли возвратится к экзархату, 
чтобы быть единой церковью? Вообще допустимо ли вводить «українську 
мову»? Собирается ли Церковь сказать свое слово прпотив душеопасных 
технологий? Почему все решения и действия митрополии скрываются от 
мирян? (Мир. - №42). 

Недоосвічені московсько-православні бабусі – чи то залякані 
священнослужителями , зокрема із політико-правосланих, а чи ж за гроші 
– окупували лавки в Маріїнському парку біля Верховної Ради й вдень і 

вночі розповідають прохожим про жахи біопаспортів. І це при тому, що вже 
весь цивілізований світ давно користується ними, в Україні ще процвітає ця 
темінь середньовічного зразка. І це від УПЦ МП ще з 2003 року. Хтось вигадав 
цим бабкам, що в ідентифікаційному коді і біометричному паспорті закодовано 
антихристиянський символ -число імені антихриста 666. Міліція байдуже 
ставиться до таких поселенців парку: Якщо вони не порушують порядок, то хай 
живуть там». (Сегодня. 24 листопада). І додають: «Може додатково до пенсії 
якусь копійчину зароблять від спонсору заходу». А спонсор цей виконує 
замовлення того, хто не бажає, щоб в Україні, як і в них був спокій, щоб тут 
була якась колотнеча, розділення, а відтак ненадійна обстановка в контексті 
існування України як держави. 

«Москва використовує Церкву з політичною метою – затягнути Україну у нову 
імперію під керівництвом Росії , - наголосив патріарх УПЦ КП Філарет. - І 
Президент Янукович, який озвучив чітку позицію, що Україна – це держава, з 
якою він не дозволить поводитися, як із молодшим братом, уже побачив, куди 
Патріарх Кирило її тягне» (Україна молода. - 4 жовтня). 

Як повідомляє сайт Wikileaks, УПЦ МП визнала, що підтримка Віктора 
Януковича на президентських виборах 2004 року була помилкою. Про це в 
депеші до Держдепартаменту від 9 січня 2009 року написав тодішній посол 
США в Україні Вільям Тейлор. 

Вже декілька років у Новогуйвинську під Житомиром діє кінноспортивний клуб. 
Крім спортивних занять, тут проводять також сеанси іпотерапії для хворих 
дітей. Саме тут вирішили відродити давню традицію проведення молебнів 
за цих тварин в день спеціального свята Флора і Лавра, які є їх небесними 
захисниками. Біля храму служать службу, кроплять коней священною водою. В 
такий спосіб прагнули захистити коней від різних хвороб, щоб вони були 
помічниками людині в роботі. «Молитва за коней не є чимось дивним, - сказав 
о. Вадим Шапран. – Покровителями цих тварин вважаються 
ранньохристиянські мученики Флор і Лавр». 

Патріарх Філарет у свої понад 80 є невтомним. В листопаді він здійснив поїздку 
до парафій УПЦ КП в США. Всюди Святійшого вітали привітно і чекали на 
приїзд у всіх десь понад 20 парафіях. Основна зустріч-співбесіда 
священнослужителів з Вікаріату УПЦ КП в США і Канаді, правлячим 
архієреєм якого є сам Патріарх, і богословська конференція відбулися в місті 
Юніондейл. Обрано Раду Вікаріату на черговий термін, ухвалено план роботи 
на 2012 рік. Під час поїздки по США П  атріарх Філарет здійснив 
рукопокладення в сан та нагородження, мав бесіди з вірянами парафій. В 
храмах проходили архієрейські літургії (Голос Православ’я. -№22). 

За здоров’я Предстоятеля УПЦ МП переживали українці з різних 
православних церков, українські греко-католики і протестанти, світські 
українці. Всі ми знаємо, що владика закоханий в українське і з негативом 
ставиться до політичного православ’я, яке, нехтуючи українським, налаштоване 
вести Україну навіть не в якийсь новий Союз, а в складову Російської імперії, 
яке не сприймає українців як націю, а як часточку «русскіх» - малоросів, їх мову 
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не як оригінальний духовний витвір, а як якийсь суржик. То ж вороги 
українства затаїлися і, не згрішу багато, якщо скажу, що очікували смерть 
владики. В цей час до нас, релігієзнавців, градом сипалися дзвінки від різних 
газет і телеканалів з проханням спрогнозувати, що буде після… Приходилося 
розчаровувати їх словами: «На якій підставі ви вже поховали владику і 
турбуєтеся про його наступника?». Я особисто при цьому наголошував, що до 
такого зриву в здоров’ї митрополита призвів нав’язливий і безсердечний, 
нахабний і безпардонний Патріарх Кирило, який всяк прагне обмежити 
незалежність УПЦ в управлінні, а своїми майже кожні два місяці наїздами в 
Україну фінансово грабує Церкву, спонукає тільки до його славословлення, а 
зрештою - закликає служити політичній кліці Росії Путін-Медведєв, яка 
задалася метою відродити на руїнах СРСР якийсь новий Євро-Азійський Союз 
з ідеологічною платформою кирилівського «русского мира». У зв’язку із 
хворобою Паркінсона видужування владики затягнулося. Але він вже приймав 
в своїй резиденції в КПЛ відвідувачів, Для реабілітації владику перевезли до 
Пантелеймонівського монастиря в Феофанії. То ж бажаємо йому видужання і 
керування все ж незалежною від Кирила Церквою. Сподіваємося, що вона 
зрештою постане як українська не тільки в назві (А.Колодний). 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Синод Церкви, яка тепер називає себе «Візантійською Католицькою», 

відзначається критикою Римо-Католицької Церкви за екуменізм, 
модернізм, якісь канонічні порушення, відступ від норм християнської моралі 
тощо. Дивись, «правовірні» - лише вони. Діячі цієї спільноти додумалися до 
того, що вже відлучили від Церкви навіть Папу Бенедикта ХVІ за беатифікацію 
ним Івана Павла ІІ. При цьому вони не рахуються з тим, що не належать до цієї 
Церкви, бо ж офіційно є відлучені від неї. Водночас ці «владики» (так пишемо, 
бо невідомо, хто висвячував їх в єпископи і забезпечував цим апостольську 
наступність) задумали й А. Колодного вигнати з науки. Вони пишуть лист на 
ім’я прем’єра М.Азарова, що, дивись, я дав на них такий експертний висновок, 
який свідчить про моє невігластво, а звідси у них звучить: як ви можете такого 
тримати на науковій посаді? Відтак нахабства і нахрапності у цих т. зв. 
єпископів (чи вже навіть архієпископів і патріархів) вистачає на всі сто 
відсотків. Своїми діями вони розпалюють міжконфесійне протистояння, 
проникаючи в спільноти Греко-Католицької Церкви спричинюють там розколи. 
І це при тому, що діячів цього руху закордонного походження (зокрема їхнього 
«патріарха Іллю») не тільки відлучили від Католицької Церкви, а й видворили з 
України за порушення візового режиму (А.Колодний). 

Оцінюючи останні резонансні судові процеси в Україні, глава УГКЦ 
Святослав наголосив, що в нашій країні, «на жаль, довгі роки як під 
слідством, так і в тюрмах дуже часто перебувають ні в чому невинні люди, які 
потребують наших молитов та підтримки». Часто там є люди, які через  

недосконалість нашої пенітенціальної системи не отримують кваліфікованої чи 
взагалі будь-якої медичної допомоги, через що помирають у нелюдських 
умовах». Ув’язненні «варті нашого співчуття, нашої молитви, яку, зокрема, їм 
несуть наші в’язничні капелани…. Ми розуміємо, що суд над 
ЮлієюТимошенко – це тільки верхівка айсберга. Це нагода звернути увагу на 
численні судові процеси в Україні, під час яких залежна від влади і орієнтована 
на обвинувальний вирок судова система нищить тисячі простих людей». При 
цьому владика наголосив, що сьогодні Україна «ще живе в радянському 
стереотипі та використанні правосуддя як засобу, щоб утвердити ту чи іншу 
панівну силу чи ідеологію, виправдати винних і засудити невинних». Мені та 
нашим вірним дуже сумно, що на двадцятому році Незалежності в Україні 
надалі несправедливо засуджують багатьох людей» (Нова Зоря.- №23). 

Переслідування опозиційних політиків переконує людей в тому, що 
справедливості в Україні не існує. Цю свою думку кардинал Любомир Гузар 
продовжив словами: «Раз почалася така акція, де люди переконані, що хтось діє 
тому, що відносить когось до своїх політичних противників, раз є таке поняття, 
то де кінець тому? Сьогодні – ті, завтра – ті. Мені здається, що тут велика 
помилка тих, хто розпочинає. Якщо влада, не дай Боже, ще почне дратувати 
нарід, то тоді складно передбачити, що буде»(Нова Зоря. – 3 листопада). 

Синод єпископів УГКЦ, який працював в Бразилії, підготував Документ із 
стратегії розвитку Церкви до 2020 року. Над ним працювали тривалий час 
робочі групи трьох рівнів. Перша група, а до неї входили лиш єпископи, мала 
сформулювати загальне бачення перспектив Церкви до 2020 року. Друга група, 
що включала єпископів, священиків і мирян, розробляла конкретні кроки для 
досягнення визначеної мети. Третя - визначала кадрові проблеми, проблему 
ресурсів для реалізації стратегії. Чому Синод відбувався саме в Бразилії? 
Справа в тому, що 120 років тому до цієї країни прибули перші священики і 
було створено парафії УКЦ, які служили українцям-емігрантам. То ж всі 
єпископи УГКЦ були запрошені до Бразилії на святкування цієї роковини. 
Тому й було вирішено провести П’ятий Патріарший собор тут і в дні 
відзначення 120-річчя. Це перший собор УГКЦ, який проводиться за межами 
України. В Бразилії наявна велика українська громада й діє надто багато 
українських парафій. 

До кінця року в Україні буде творено три нові митрополії УГКЦ. Наразі 
Церква має в Україні тільки одну митрополію – Києво-Галицьку із центром в 
Києві. Проте у Церкви наявні великі єпархії з багатьма парафіями. Керувати 
ними одному владиці надто складно. Структура Церкви давно потребувала 
удосконалення. Є ще Перемишльсько-Варшавська митрополія у Польщі, 
Філадельфійська у США та Вінніпезька митрополія в Канаді. Тепер, після 
реорганізації, до УГКЦ входитимуть ще Львівська, Івано-Франківська та 
Тернопільська митрополії. Гадають, що наступним етапом розвитку УГКЦ буде 
Патріархат. Це - важливо, бо навіть в Україні є Церкви, які не входять до складу 
УГКЦ. Це - Мукачівська єпархія. Є ще єпархії та екзархати Європи, Америки та 
Австралії, які підпорядковані Конгрегації Східних Церков, хоч формально 
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належать до УГКЦ. Відтак Церква вибудовує своє повноцінну ієрархічну 
структуру, потреба в якій назріла давно. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ 
 
В селі Королево на Закарпатті живуть 2800 циган. Це одна з найбільших громад 

області, якщо й не України. Циганське поселення відокремлене від села 
залізницею. Майже в кожному дворі стоїть автомобіль. Живуть циганські сім’ї 
переважно заробітчанством десь в Росії, Білорусі, на Сході України. В селі 
наявні різні будинки – від трьохповерхових до саманних мазанок, бараків, де 
живуть найбідні цигани. А в центрі табору – молитовний будинок . Всі тутешні 
роми – баптисти. Хоч назагал вони визнають себе християнами, але по-своєму 
виявляють свою християнськість. Про це йшла мова в минулому часописі 
«РП». Як розповідає ром Іван Богар, «у нас свої закони і своє життя. Працюють 
тільки чоловіки. Жінкам працювати заборонено. Я нігде не роблю, бо нічого не 
вмію робити. Живемо з дєтських грошей. Діти не раз лягають голодні спати, бо 
не хватає навіть на хліб. Жона ходить по селах і просить продукти. В школу 
жодне циганча не ходить». Хоч за вірою всі мешканці циганського табору – 
християни, але особливої допомоги з боку зажиточних бідні тут не одержують. 
Якщо й дають в борг останнім 100 доларів, то через місяць треба накинути 200-
300 грн. зверху. Якщо позичив велику суму, а вернути не маєш чим, то 
забирають будинок. Так не одну сім’ю просто викинули тут на вулицю. Як 
правило таких для проживання в тісноті підбирають бідніші сім’ї, які 
виявляються більш християнськими (Газета по-українськи. – 28 жовтня). 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Пастор «Посольства Божого» на суд з’являється без перекладача з 

української. Він навіть заявив, що може попробувати відповідати українською. 
На питання про заслуги перед Україною, Сандей сказав: «Ну, нет. По крайней 
мере, есть не признанные…». В години засідання суду під вікнами парафіяни 
церкви викрикують: «Сандей, ты наш Господь!». «Сандей, братишка, мы 
готовы идти до конца!». Вийшовши на вулицю, Аделаджа заявив: «Я кохаю 
Україно. Я хожу в суд как на праздник. Сегодня я читал книгу Евангелие. Это 
моя работа и, чтобы не терять свое время зря, я занимаюсь делом». На питання 
журналістів до парафіян про оплату їх, вони вигукнули: «Ты что! Мы тут за 
Сандея бесплатно. Тех, кто идет на суд протестовать, специально назначают, 
выбирая лучших» Постраждалим від «Кінгз Кепітал» присутнім тут парафіяни 
навіть слово сказати не дають. Вони оточують скаржників і кричать так, що їх 
слова не можна почути. Організатори захисту пастора рекомендують кричати 
так, «щоб їхню брехню ніхто не почув» (Сегодня. - 28 вересня) 

У Харкові маємо скандал аналогічний київському із «Кінгз Кепітал» з участю 
Сандея Аделаджі.. Тут біля десятка парафіян звинувачують свого пастора 
Володимира Бабака в тому, що він обкрадав їх, прикриваючись богоугодними 
справами. Почалося все 10 років того із зібрань з вивчення Біблії. Потім пастор 
запропонував парафіянам відкрити свій бізнес. Було засновано фірму, яка 
займалася меблями, нерухомістю й дизайном одягу. Спочатку потрібні були 
кошти на обладнання офісу, придбання оргтехніки. Прихожани жертвували. 
Проте левину частину прибутків від діяльності фірми Бабак забирав собі. Потім 
він запропонував за допомогою мережевого маркетингу продавати 
медпрепарати. Знову прибуток – для нього. «Він запевняв, що Бог говорить 
через нього, що з часом всі ми розбагатіємо. Але прибуткові гроші одержував 
лише він: на власну квартиру, ремонт, машину, відпочинок за кордоном і 
дорогий одяг. Я особисто позичала велику суму, щоб він міг покрити кредит на 
купівлю «Тойота Прадо». До цього часу віддаю цей кредит», - розповідає 
парафіянка Яна. Бабак втлумачував вірянам думку, що він – «апостол, який 
спустився з небес». Один із наближених пастора Михайло С. розповідає: « 
Пізніше Бабак і його напарники змінили профіль. Вони почали відбирати 
квартири у парафіян. Для цього парафіянок сварили з їх чоловіками, доводили 
справу до розлучення, а потім в суді захищали цих жінок. Але спочатку ті 
виписували їм доручення, згідно яких «адвокати» могли розпоряджатися їх 
майном»! В офісі цієї харизматичної спільноти заперечують причетність Бабака 
до будь-яких афер. Начальник відділу розслідування злочинів облуправління 
МВС Дм. Федоренко сказав: «Це були не разові злочини, їх діяльність носила 
організований характер» (Сегодня. -15 листопада). 

Суд із справи фінансової піраміди «Кінгз Кепітал» продовжується. Щодня 
приходиться приїздити на суд і Сандею Аделаджі. Суддя не зреагував на 
прохання адвоката А.Федура, який просив дозволити пастору під час судових 
засідання читати Біблію. Справа в тому, що на попередніх судових засіданнях 
мав він за це заувагу. Весь час суд проходить під спів за вікнами хору парафіян 
церкви. Чутно також проповіді на захист пастора Сандея. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 
Незважаючи на те, що Рада духовних управлінь і центрів мусульман України,яка 

була утворена і працювала при Держкомнацрелігій за головування там 
О.Сагана, не одержала від новоствореної після ліквідації ДКНР якоїсь 
інституції в Міністерстві культури про її подальшу долю, керівники установ, 
які входять до Ради, вирішили продовжити її подальше існування як 
самостійної інституції. З Положення про Раду забрали положення щорічного 
переобрання голови. Головою Ради обрано муфтія мусульман Криму Еміралі 
Аблаєва. Рада висловила своє пошкодування зменшенням долі паломників від 
України до святих місць Саудівської Аравії з 500 до 200. 
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Меджліс кримських татар, а заодно й Муфтіят мусульман Криму, із 

невдоволенням сприйняли повідомлення про призначення донецьким 
президентом В.Януковичем прем’єр-міністром автономії Могильова. Янукович 
знав ставлення кримо-татар до цього в недалекому минулому жандарма 
корінних кримчан, прихильника приходьків до Криму. Ще коли йшли слухи 
про можливість такого призначення, Могильов в одній з розмов на питання про 
налагодження відносин з кримськими татарами, сказав: «А що мені татари? 
Половину Меджлісу заарештую, інша половина сама розбіжиться». Це він 
використовував проти 20 татар на Ай-Петрі бронетранспортери й загони 
«Беркута». У відповідь на це призначення лідер корінного народу Криму – 
татар сказав: «Якщо від радянської влади ми не розбіглися і 50 років воювали, 
то хіба розбіжимося від Могильова». З його попередником Джарти відносини у 
татар зрештою наладилися, коли той зрозумів, що «макіївські наскоки тут не 
пройдуть» і «перейшов на нормальну мову спілкування». Проте з ним вдалося 
вирішити лише одне питання – виділення землі в Сімферополі під Соборну 
мечеть, право на яку обстоювалося десятиліттями. «Джарти, як і всі шовіністи, - 
наголосив Мустафа Джемільов, - спершу чинив спротив, а потім зрозумів, що 
тут пахне великим конфліктом. Він сам прийшов у міську раду й сказав: 
голосуйте. І депутати проголосували. Не тому, що поміняли свою точку зору – 
вони просто розуміють лише мову «пенделів» (Україна молода. – 18-19 
листопада). 

Три жительки Судака – Фадьме Муслімова, Зілеха Кадирова та Аліна 
Кадирова подали в суд на Управління ДАІ Криму. Вони звинувачують 
останнє в порушенні їх конституційного права. Феодосійське МРЕО 
відмовилося вклеювати у водійське посвідчення фото мусульманок, на якому 
вони в традиційному платку – хіджабі. Дівчата вважають, що відповідь ДАІ з 
посиланням на наказ МВС України про заборону вклеювати фотографію 
людини в головному уборі до паспорту не поширюється на інші документи.  

ДУМУ «Умма» останнім часом стало практикувати поїздки своїх діячів, 
зокрема муфтія Саіда Ісмагілова, в ті виправні колонії, де утримуються 
послідовники ісламу. Останнім пунктом такого відвідування була Житомирська 
колонія №4, в якій утримуються мусульмани турецького, пакистанського та 
іранського походження. Кожен із ув’язнених одержав подарунок – Коран, 
тюбетейку, засоби особистої гігієни і цукерки на іфтар. Ув’язнені передали свої 
листи рідним і попросили про опікування за їхніми дітьми. В колонії створені 
умови для молитви мусульман, додержання ними посту. 

2 грудня в Києві було відкрито повністю мечетний комплекс «Ар-Рахма», що 
належить ДУМ України. Це - перша мечеть в Києві. Розпочата будуватися в 
1913 році мечеть не була збудована із-за Першої світової війни, а опісля – 
Жовтневої революції. До вже наявного понад десяти років добудовано новий 
молитовний зал. По-сучасному обладнані класи для загальноосвітньої школи 
для дітей із мусульманських сімей, яка діє при мечеті, збудовано ісламську 
бібліотеку, адміністративний корпус. Проведено внутрішнє і зовнішнє 
оздоблення мечеті. Тепер вона може вмістити десь 3000 вірян-мусульман. 

Вивершено висотою у 27 метрів мінарет, який надто довго не дозволяла 
будувати Київська влада. Особливо інтенсивно будівництво споруд комплексу 
велося в 2009-2011 роках. Душею будівництва був глава ДУМУ Ахмед Тамім. 
Спорудження комплексу мечеті «Ар-Рахма» можна назвати всенародною 
будовою: до її будівництва прилучилися парафіяни, гості столиці, навіть посли 
мусульманських і арабських країн. Українські релігіє знавці щиро вітають 
ДУМУ із значимою подією – завершенням будівництва «Ар-Рахми» 
(А.Колодний). 

Про життя та настанови пророка Мухаммеда і його сподвижників, практичні 
основи мусульманського права, етики та доктрини можна прочитати в 
мусульманській книзі переказів під назвою «Суна». Вона складається із 
хадисів, які вміщені в окремі збірки. Найвідоміші з них – праці аль-Бухарі та 
Мусліма. Суна ще не перекладалася українською мовою. За це взявся кандидат 
історичних наук Михайло Якубович з Острога. Передбачається залучити до 
видання ґрунтовні коментарі арабських авторів різних часів, зокрема з 
університетів Близького Сходу. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
Кримських караїмів не пускають у їхню святиню. Такого глуму вони певне не 

знали ніколи. Зібравшись відзначити своє народне свято Орак Тою (свято 
врожаю) 15 жовтня в Чуфут-Кале, караїми не змогли зайти до фортеці Кале, бо ж, 
дивись, з розпорядження нового директора Бахчисарайського заповідника, у 
віданні якого знаходиться фортеця, пана В.Науменка перед ними закрили всі 
ворота. Відтак нова бюрократична влада по-злодійському украла у караїмів те, що 
їм законно належить, украла те, що будувалося їх далекими предками, те,  що 
вони з року в рік на чистому ентузіазмі відремонтовували, відреставровували, 
повертали до нового життя. Обурює й те, що без узгодження із караїмськими 
організаціями по велінню того ж владики М. Науменка створена Асоціацією 
кримських караїмів у садибі Фірковича виставка предметів історії караїв, 
предметів їх побуту та культури, експозиція з караїмської релігії в кеннаса (до 
речі, єдина в Україні) були згорнуті. Проте, незважаючи на це бюрократичне 
чванство, свято своє вже из болем у серці караїми все ж провели. Молодь 
оздобила два храми дарами землі кримської. Але й тут виявився «пеньок» від 
Науменка на узгодженому святковому регламенті: в садибі Фірковича не вдалося 
так, як це було в минулі роки, провести святкову трапезу із блюдами кухні 
кримських караїмів. Прийшлося розгортати з дому заготовлені бутербродики і 
нахолодно пожувати їх, лише уявляючи при цьому і відчуваючи по пам’яті ті 
смаки, які залишилися з минулого року (А.Колодний).  

Вище зазначалося, що згідно вказівки В.Науменка згорнуто виставку караїмської 
культури, яка десять років експонувалася в садибі Фірковича. Приміщення 
тут було оформлене в національному дусі. Виставлялися предмети побуту, 
репродукції картин караїмських художників М.Кавзаса і Є. Мінаш, були картини 



16                                                      17 
і фотографії національних героїв та вождів, видів Кале й Балта Тіймез, зразки 
караїмського національного одягу тощо. Виставка працювала не лише як музейна 
установа. Тут проводилися заняття з дітьми, семінари, конкурси, конференції. 
Будиночок відвідували учасники всесвітньої зустрічі караїмів, вчені різних фахів 
не лише з України, а й із закордоння – з Туреччини, Франції, Росії, Японії… Це 
було єдине місце для знайомства із караїмською етнокультурою, національним 
одягом… Як бачимо, культура караїмського народу нищиться тими, хто мав би її 
зберігати. І все це твориться поза спиною представницького органу караїмів їх 
Асоціації, очолюваної М.Орбелі, поза спиною священноначалія караїмської 
релігії. За таких умов караїмська спільнота на правах повної законності мала б 
порушити питання про повернення їй повністю святині. Гадаємо, що кошти, які 
зароблялися б від екскурсій, можна було б використати і для охоронно-
зберігаючих робіт, і для розширення об’єктів екскурсійного зацікавлення, і для 
оплати працівників закладу та ін. Не вистачало б трохи - допомогли б спонсори.. 
Чуфут Кале має належати кримським караїмам а не панові М. Науменку. Таким 
не був його попередник, з яким ми, вчені з Києва, спілкувалися в січні цього року. 
Людина великої освіченості й розуміння необхідності збереження всього, що 
належить цьому невеличкому народу і що сприяє його самозбереженню. Це 
думка науковців-релігієзнавців України з Національної Академії Наук. Ми 
висловлюємо нашу підтримку караїмам і готові разом з ними боротися за їх 
Правду, проти варварства (А.Колодний – заст. директора-керівник Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ, президент Української Асоціації релігієзнавців). 

 
 

МІСТИКА 
 

В університеті «Острозька Академія» прагнуть вшановувати колишнього 
мешканця міста Острога польського астронома Яна Лятоша. Він народився 
у 1539 році в Кракові, а пізніше працював тут в Ягелонському університеті. Але 
за критику календарної реформи Папи Григорія ХІІІ вимушений був залишити 
Краків і поселитися в Острозі в ролі особистого  лікаря князя Василя-
Константина Острозького. Викладав у місцевій Академії математику й 
астрономію, паралельно займаючись ще й астрологією. Напочатках він був 
знаний як астролог. Потім відмовився від цього й зайнявся передбаченнями. Тут 
оригінальною була його книга «Прогностикон». В ній Лятош нібито передбачив 
поразку Оттоманської імперії в її битвах з Персією та Римом. На 2025 рік він 
пророкував здійснення пророцтв Апокаліпсису, а на 3025 – кінець світ. У своїх 
передбаченнях Янг Лятош послуговувався ґрунтовними розрахунками, 
інтерпретуючи і пояснюючи різні події в дусі християнського вчення. Він 
твердив, що спочатку прийде Антихрист, потім припиниться людське життя, а 
після цього – відбудеться Суд Божий і воскресіння мертвих душ. В цьому 
виявився притаманний Лятошу наявний симбіоз науки й віри. Саме це 
притаманно нинішній Острозькій Академії, викладачі якої водночас є 
священиками Православної Церкви. 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Біблія чи окремі її книги в наш час перекладені 2527 мовами. Лише в 2010 

році здійснено їх 19 перекладів. Нині весь текст Біблії доступний читачам на 
469 мовах. Новий Завіт перекладено на понад 1230 мов. Окремі книги Біблії 
видрукувані 827 мовами. Більшість перекладів надруковано в країнах Азії і 
Тихоокеанського регіону – тут вона перекладена на 1063 мови. На 
Африканському континенті Біблія видрукувана 739 мовами, на 
Американському – 512. В Європі і на Ближньому Сході здійснено 210 
перекладів Біблійних книг. Наявні переклади і на штучні мови, зокрема наявні 
три переклади мовою есперанто. Міжнародна Асоціація біблійних Товариств 
нараховує нині 146 національних біблійних спільнот. 

Як і Володимир Путін, Патріарх Кирило ллє свої крокодилячі сльози за 
Радянським Союзом. «Цього року ми згадуємо 20-річчя краху Радянського 
Союзу, - сказав він на засіданні ради центру «Православна Енциклопедія». – 
Я у зв’язку з цим вважаю за доцільніше говорити про крах історичної Росії». 
Патріарх Кирило закликав російське суспільство дбати «про зростання 
національної самосвідомості, гідності для того, щоб ніколи в історії більше не 
повторилося те, що сталося на початку 90-х років, і щоб ніякі посилання на 
незадовільне управління, неправильну ідеологію не підштовхували людей до 
того, аби зруйнувати державність. Тому що цілилися в режим, а потрапили в 
історичну Росію». Як бачимо, «русский мир» Кирила і «историческая Россия» 
- це одне й те ж. Тому дбаючи своїми поїздками по Україні, які стали 
частішими, ніж по його Росії, про якусь духовність, Кирило цим самим під 
виглядом розбудови «русского мира» прагне Україну знову втягнути в 
«історичну Росію», а скоріше в той Євразійський Союз, до розбудови якого 
приступить Путін, ставши знову президентом Російської Федерації. То ж 
певне про таких, як колонізатор Кирило говорив Ісус Христос, закликаючи не 
вірити лжеспасителям, які приходять в овечій шкірі і з хитрою усмішкою, як у 
цього Патріарха. «Русский мир» Кирилла – це той же Радянський Союз, але 
тільки в іншому вбранні. Як можна вірити тому, хто зрадив свій батьківський 
корінь (Гундяєв явно ж не росіянин), а тепер прагне і нас, українців, зробити 
безбатчеками. Серед жителів України він знаходить безбатченків (навіть у 
найвищих владних структурах), які ладні, як і він, йти до путінівського 
Євроазійського Союзу (А.Колодний). 

7 із 10 осіб у світі сповідують якусь релігію. Згідно даних опитування 
британської асоціації Ipsos MORI (опитано 18473 особи у віці від 16 до 64 
років із 24 країн), більшість жителів планети вважають релігію важливою 
складовою свого життя, пише Сідьмиця, посилаючись на Weblslam. 
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Дослідження Асоціації також засвідчує, що існує відмінність між кількістю 
віруючих в християнських та ісламських країнах. 94% респондентів з держав 
із мусульманською більшістю вважають релігію важливою складовою свого 
життя. Це – Індонезія, Туреччина і Сауд. Аравія. Водночас тільки 66% 
опитаних із традиційно християнських країн (тут – 19 країн) заявили про 
важливість релігії у своєму житті. Найбільш невіруючих респондентів (майже 
40%) живе у Франції, Швеції, Бельгії і Великобританії. Найбільш релігійною 
країною є США (65% респондентів назвали себе християнами), 86% із них 
сказали, що релігія відіграє у їх житті важливу роль. Серед християн Франції і 
Швеції цей показник знаходиться в проміжку від 36% до 42%. В Іспанії таких 
44%. Серед молодих людей 75% твердять, що релігія відіграє ключову роль в 
їх житті. В мусульманських країнах цей відсоток вищий – 61% молодих 
християн на противагу 19% християн вважають, що їх віра – єдиний шлях до 
спасіння. Біля 52% заявило, що допомагати потребуючим потрібно будь-коли, 
незалежно від релігійних переконань. 51% опитаних вірять в життя після 
смерті. Водночас 18% опитаних виявилися атеїстами. Ще 17% заявило, що 
вони не впевнені в існуванні Бога і потойбічного життя. Опитування 
показало, що лише 28% респондентів вірять у створення життя Богом, 41% 
опитаних вважають, що в основі появи життя лежить еволюція, 31% не мають 
якихось визначених поглядів з цього питання. До теорії креаціонізму більш 
прихильні жителі Півдня Африки, Індонезії, Півд. Кореї і Бразилії.  

Феномен Ванги в її рідній Болгарії православними піддається докорінному 
перегляду. Тут вийшла книга ієромонаха Афонського монастиря Віссаріона 
«Петр Динов и Ванга – пророки и предтечи антихриста», в якій автор прагне 
довести, що названі ним постаті мали спілкування з якимись темними силами. 
Згідно його слів, «Ванга періодично переживала хворобливі стани трансу і 
при лікуванні людей використовувала магічні методики (наприклад, при 
лікуванні деяких хвороб треба було зарізати чорного півня і з’їсти його 
серце)». В книзі сказано, що незважаючи на те, що Ванга називала себе 
православною, в збудованому нею храмі спостерігається ігнорування низки 
церковних канонів. До того ж, Ванга визнавала індуїстське вчення про 
переселення душ і деякі інші нехристиянські ідеї (Христианская газета. - №7). 

Вченим вдалося розшифрувати частину сакрального тексту, нанесеного 
десь 2 тисячі років тому на зроблених із свинцю листках рукопису. Він 
має біля 70 книг, кожна з яких утримує декілька прошитих проволокою 
свинцевих сторінок. Рукописи були виявлені 5 років тому на півночі Йорданії 
місцевими жителями. В сподіванні дорого продати тексти їх тримали в 
секреті. Проте ті, хто їх хотів придбати, просили провести експертизу на їх 
достовірність. Так знахідка стала відомою широкому загалу. Текст написано 
на івриті з додатками ще й якихось ієрогліфів. В Оксфордському університеті 
частину текстів розшифрували. Кажуть, що там йде мова про Христа. 

Останні дослідження засвідчили, що лише половина жителів 
Великобританії розглядають свою країну як християнську. Цей факт 
викликав обурення колишнього єпископа Кентеберійського лорда Кері. В 

листі прем’єр-міністру він гнівно наголосив, що реформи Лейбористської 
партії «про толерантність, рівність і справедливість» применшують роль 
християнства в розвитку суспільства і культури Великобританії, більше того – 
обмежують можливості віруючих в їх релігійному самовираженні. 
Архієпископа обурює ще й те, що християнство все частіше в ЗМІ подається 
як ганебний атрибут минулої епохи.  

В Швейцарії спостерігається велике зростання кількості людей, які не 
відносять себе до жодної конфесії. Якщо в 1970 році таких тут був лише 1% 
від загальної кількості дорослого населення, то нині їх вже біля 25%. 
Найбільше невіруючих виявлено в Базелі (30%), Женеві (майже 25%), Лозані і 
Цюриху (десь 20%). Найбільше вірян тут має Римо-Католицька Церква (трохи 
менше 40%) і Реформатська Церква (біля 30%). Проте кількість їх парафіян 
постійно зменшується. Так, в кантоні Санкт-Галлен за останні 20 років 
процент тих, хто не належить до цих двох церков зріс з 16,2% до 37%. 
Незважаючи на те, що десь 70% швейцарців заявляють про свою віру в Бога, 
спостерігається помітне зменшення відвідувань богослужінь, а також потреба 
у вінчаннях і церковних похоронах. 

Більше 40% жителів США підтримують компанії, які працюють на основі 
християнської етики, у відповідності з християнськими цінностями. 
Дослідницька група Barna засвідчила, що 43% дорослих американців годні 
без розмірковувань купляти ту чи іншу продукцію саме в таких компаній. 
Третина опитаних призналася, що вони дають перевагу товарам тих компаній, 
які підтримують і поширюють християнську віру. 

Незважаючи на недоброзичливе ставлення китайської влади до релігії, 
насамперед до нетрадиційних релігій, в останні роки тут зросла взагалі 
кількість тих, хто відносить себе до віруючих. Нині в країні нараховується 
від 10 до 60 млн. протестантів. Православних в Китаї всього десь 13 тисяч. 
Православна Церква не може тут жити повноцінним літургійним життям. 
Вона в кризовому стані. Це від відсутності духовенства, невистачання 
богослужбової літератури китайською мовою та ін. Втрачено також досвід 
парафіяльного і богослужбового життя. Іслам сповідують в Китаї переважно 
деякі національні меншини. Мусульман тут десь біля 18 мільйонів. 

Відомий італійський релігієзнавець Массімо Інтровіньє пропонує визнати, що 
християни є найбільш гонимою спільнотою у світі. Кожні 5 хвилин у світі 
вмирає за віру один християнин. Щороку насильницькою смертю під час 
міжрелігійних конфліктів гине 105 тисяч християн. До цієї цифри не 
включаються християни, які гинуть під час громадянських воєн. 50 тисяч 
християн нині знаходяться у в’язницях Півн. Кореї. В республіці Кот-Д’Івуар 
загинуло більше тисячі християн під час влаштованої тут різні мусульманами. 
Приводом для цього послужило те, що діючий президент країни християнин 
Лоран Гбагбо відмовився визнати перемогу на виборах мусульманина 
Алассана Уттари. 

Бразилія все більше євангелізується. Організація міжнародних місій Servindo 
aos Pastores e Lhderes повідомила, що в 2011 році кількість євангельських 
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християн тут становить 57,4 млн. осіб. Організація впевнена в тому, що до 
2020 року біля 52% населення Бразилії стане євангельськими християнами. 
Це приблизно 109,3 млн. осіб. Населення цієї країни нині становить 209,3 
млн. Відтак саме євангельські християни найбільше впливають на 
бразильське суспільство. Завдяки поширенню євангелізму знизився рівень 
алкоголізму, стало менше розлучень, все більше молоді стало прагнути до 
освіти. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

Їдучи в Німеччину, Папа Бенедикт ХVІ написав главі Євангелічної Церкви 
Ніколаусу Шнайдеру листа, в якому наголосив, що «в країні, в якій 
народилася Реформація, потрібний більш сильний екуменічний акцент». 
Правда, складаючи програму візиту чомусь не врахували і не узгодили 
побажання Понтифіка про виділення більше часу для зустрічі в його рідній 
країні із протестантами. В листі «любимому брату в Христі» (це про 
Н.Шнайдера) Папа написав: «Я зроблю все для того, щоб зустріч з 
євангельськими християнами зайняла належне їй місце». 

6 грудня до Ватикану привезли ялинку з України, із села Косівська Поляна, 
що на Закарпатті. Везли її до Риму протягом тижня. Доставка її обійшлася 
Україні в 30 тис. євро. Вперше в історії на площі Святого Петра буде стояти 
оздоблена українськими іграшками ялинка з України. Ялинка ця важить 4 
тонни, має 110 років віку. Її крона внизу – всі 10 метрів. Десятки кілометрів 
протягом місяця прийшлося пройти лісникам в пошуках високої і пушистої 
від низу до верхівки ялинки, а таких в Карпатах лишилося не так вже й 
багато. До Риму привезли ще й 43 інших ялинок (від 2 до 10 метрів) для 
оздоблення апартаментів Папи і соборів. Деякі з них не спилювали, а 
викопали з корінням і пакували з ґрунтом прямо в ящики. 

Із криками «Ліберті! Ліберті!», плакатом «Freedom for Women», 
символічними хрестами в зубах та напівоголених грудях, у прозорій 
чорній рясі, одна з найвідоміших активісток жіночого руху FEMEN 
Олександра Шевченко шокувала богомільну публіку та поліцію 
Ватикану своїм виступом 30 жовтня вранці на площі св. Петра. Епатажну 
акцію протесту у священному місті троє дівчат із громадського руху 
влаштували в рамках свого євротуру, на який «гарячих феміністок», за їхніми 
словами, запросили провідні медіа-холдінги та журналісти Європи аби ті 
показали, в яких формах слід боротися за жіночі права. Правда, 
продемонструвати повністю свої «інструменти боротьби» активісткам так і не 
судилося. Двох дівчат затримали на підході до Ватикану. Хоч Олександра 
Шевченко й добралася до самої площі св. Петра, де Папа Римський разом з 
прочанами щонеділі проводить молитву «Ангел Господній», але повністю 
оголитися їй не вдалося Коли вона почала знімати «рясу», то поліція 
затримала її. Було складено адміністративний протокол з обвинуваченням в 

порушенні суспільної моралі. Проте у відділку міліції феміністки провели 
лише чотири години і завдяки сприянню європейських ЗМІ уникли 
депортації. «Акція «Молот відьм» була спрямована проти антижіночої 
політики Папи Римського. Ми не погоджуємося з папською патріархальною 
пропагандою, що нав’язує заборону використання контрацептивів, сковує 
право робити аборти. Вважаємо, що все це – наша персональна справа, яка не 
стосується більше нікого. Треба було показати, що світ уже не той, часи 
Середньовіччя давно в минулому: нині жінки мають рівні права з чоловіками, 
то ж ми не будемо миритися з такими правилами»,- зазначила у своєму 
коментарі активістка руху Катерина Дмитренко. В інтернет-ресурсі «Живий 
Журнал» дівчата заявили, що жінофобська політика Ватикану «є смердючою 
відрижкою полювання на відьм. Вона має 

 свою зворотну сторону у вигляді хвилі злочинів на сексуальному ґрунті, 
здійснених кліром проти дітей і жінок. Жіночий рух FEMEN виступає за 
вільну жінку, позбавлену забобонів, зневажає всі форми патріархального 
рабства, найгрубішою з яких була і залишається церква!». Витівку дівчат по-
різному сприйняла українська громадськість. Дехто (переважно чоловіки) 
вважають, що дівчата «рухаються у правильному напрямку», їх акція є 
«відмінною і глибокопродуманною». Багато таких, особливо в церковних 
колах, хто зауважує, що цей рух ганьбить репутацію України й презентує 
українських жінок з ненайкращого боку (Україна молода. – 8 листопада) 

За словами його глави прес-служби Федеріко Ломбарді, Ватикан заборонив 
використання віруючими додатку для iPhone «Сповідь». За його словами, 
треба розуміти, що сповідь передбачає реальне спілкування між сповідуваним 
і його духовником. Він також наголосив, що віруючим ні за яких обставин не 
дозволяється сповідуватися через iPhone. Творцем «Сповіді» виступила 
компанія , штаб квартира якої знаходиться в штаті Індіана (США). За словами 
розробників додатку у створенні програми їм допомагали священнослужителі 
із Конференції католицьких єпископів США й інших релігійних організацій. 
Розробники вважають, що додаток може бути використаний тими, хто 
вирішив повернутися в лоно церкви і готується до першої зустрічі із 
священиком. 

Група осіб, які пережили насильства з боку священиків, та правозахисна 
організація Центр захисту конституційних прав, що знаходиться в Нью-
Йорку, подали позов до Міжнародного кримінального суду на Папу 
Римського Бенедикта ХVІ і трьох високопоставлених кардиналів. Позивачі 
заявляють, що серед католицької церкви широко практикується приховування 
інформації про злочини й зґвалтування, жертвами яких стають діти. Саме це є 
підставою звинуватити католицьке духівництво у злочинах проти людяності. 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ 

 
Фільм про протестантського пастора Геннадія Махненко «Макаренко з 

Маріуполя» зайняв перше місце серед стрічок про дітей. Пастор створив 
реабілітаційний центр «Республіка Пілігрим». Він знайшов на вулиці, в 
підвалах і каналізаційних люках сотні закинутих дітей і повернув їх до 
активного і свідомого життя.  

П’ятидесятники провели чергову семиденну сесію богословського діалогу із 
Святим Престолом. Цього разу в центрі уваги постала ключова для всього 
п’ятидесятницького руху тема духовного дару або харизми. Обидві сторони 
прийшли до згоди з ключових питань. А саме – визнали той факт, що святий 
дух цілком вільно і безкорисно посилає на нас велику кількість дарів, а також 
і те, що Церква покликана «відрізняти духів». Обговорювалися також біблійні 
основи вчення про харизму і був проведений їх історичний та богословський 
аналіз. Піднімалися також питання спонтанного характеру духовних дарів і їх 
постійності, ролі мирян і духовенства в оволодінні духовними дарами. 
Домовлено про продовження дискусій. Розписані теми зустрічей експертів на 
ближні роки. Ними будуть розпізнавання духів, зцілення, пророцтва. 
Нинішній етап діалогу має завершитися опублікуванням спільного документу 
із сприяння християнському єднанню від імені Папської Ради і керівництва 
п’ятидесятників. Очікується, що це єднання відбудеться через чотири роки. 

Минулорічна конференція Методистської Церкви вирішила до 400-річчя 
Біблії короля Якова - класичного перекладу Св. Письма англійською 
мовою – провести незвичну акцію – створити рукописну Біблію. Різні 
люди – школярі і студенти, читачі бібліотек, медперсонал і їх пацієнти, люди 
в аеропортах і торгівельних закладах, навіть ув’язнені - переписували окремі 
вірші Біблії. Готову рукопис Біблії репрезентували на методистській 
конференції - цього року в Саутпорті. Переписуючи окремі вірші, люди 
думали про те, про що пишуть. Рукопис Біблії має 31 том. Учасники акції 
писали англійською, китайською і валлійською мовами. 

Незважаючи на самопожертву і попередження про оману, протестантським 
пасторам, які допомагають переслідуваним за християнство у В’єтнамі, 
не вдалося спасти багатьох тих, хто повірив каліфорнійському проповіднику 
Гарольду Кеппінгу про кінець світу 21 травня. Сім тисяч представників 
народності хмонгу, яка живе в горах, зібралися на одну із найвищих гір краю. 
Сюди прибули тисячі вояків і поліцейських. Розстріляних багатьох хмонгу-
протестантів вкидали просто у вириті ями і засипали їх бульдозером. 

На випуск 130-го класу «Гілеаду» - біблійної школи Товариства «Вартова 
башта» - прийшло понад 8500 осіб. Серед них студенти, їх родичі та друзі. 
Після цього вечора всі випускники школи відправляються у різні куточки 
світу навчати людей біблійним істинам. Проводжаючи випускників, член 
Керівного органу Свідків Єгови Дж. Джексон сказав, що вони зустрінуться з 
проблемами й випробуваннями, нерідко з такими, яких не очікуватимуть. Тут 
на допомогу вам, за його словами, обов’язково прийде Єгова. Інший член 

Керівного органу Гай Пірс застеріг, що хоч ви тут і навчилися зціленню тіла, 
але важливішим є духовне зцілення, бо ж лише духовно здорові люди 
зможуть отримати вічне життя. «Духовне зцілення прославляє Бога і робить 
ваше служіння успішним» (Вартова Башта. – 1 серпня).  

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
В московсько-православній пресі актуалізоване питання створення на 

основі кожної парафії чітко фіксованої до неї парафіяльно-належної 
церковної громади. Відтак тепер принцип «прихожанства» (приходь в будь-
яку православну парафію) має бути замінений принципом «членства». 
Зрозуміло, що це матиме певний позитив в мирянському житті РПЦ. 
Водночас, тоді виникне й низка питань повсякденного змісту. Відомо, що 
РПЦ – обрядова спільнота. В храмах виконують обряди хрещення дитини, 
вінчання, запрошують на відспівування покійника… Подеколи релігійність 
декого зводиться лише до цього. А як буде з тими, хто не стане членом якоїсь 
церковної громади? Відтак йому можуть відмовити у виконанні традиційного 
обряду-таїнства. То ж досвід буття протестантських спільнот православні 
бажають запровадити і в себе. Правда, в інших православних Церквах він 
наявний. Водночас з’явилися в пресі (зокрема їх найбільше в 
дніпропетровській газеті «Мир») статті, в яких ініціюється створення 
«православних общин». Для цього пропонують використати забуті села 
(навіть в чорнобильській зоні). Ось як описує процес створення таких 
«общин» вже общинник з десятилітнім стажем під ім’ям «Николай». 
Насамперед треба знайти однодумців, які захоплені ідеєю колективного 
спасіння. Ними можуть бути антиглобалісти й надто активні в захисті 
православ’я, навіть монархізму особи. Першим ядром общини можуть 
слугувати 3-5 сімей, які виявили згоду кудись переселитися. Потім потрібно 
знайти село чи хутір, де є достатньо забутого житла, наявний близько ліс для 
здобуття дров, вода, а також вільна земля для її обробітку. За цим слід 
вирішити юридичні питання, насамперед право на поселення в закинутих 
хатах і т.д. (Мир. - №45).  

Архієпископ Кіпрський Хризостом ІІ заявив про необхідність перегляду 
місця, яке займає його церква в диптиху Православних Церков. На його 
думку, це місце – відразу після чотирьох Східних Патріархатів – 
Константинопольського, Александрійського, Антиохійського та 
Єрусалимського. При цьому вона має стояти вище Московського 
Патріархату, який з’явився лише в 1589 році. «Наша Церква старіше Церкви 
Росії на тисячу років. Ми просимо ставитися до нас поважливо, - сказав 
архієпископ. - Ми гадаємо, що маємо зайняти п’яте місце». При цьому 
владика наголосив, що різниця в гідності предстоятелів Помісних 
Православних Церков (Патріарх чи Архієпископ) не повинна відігравати 
якусь роль при визначенні місця Церкви в диптихах. «Яка різниця між 
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Патріархом автокефальної Церкви і Архієпископом автокефальної Церкви? 
Як один, так і другий стоїть начолі незалежної Помісної Церкви». 

Патріарх Кирило їздить по Україні і закликає українських православних 
йти в «русский мир». А куди йти? Ось яку оцінку цьому «Миру» дав глава 
Синодального відділу взаємодії зі збройними силами протоієрей Дмитро 
Смирнов: «Все плохо. Ситуация паршивая. Наш народ представляет собой 
болото. Мы стали худшим народом на земле… Россию в настоящее время 
отличает самое большое в мире количество на душу населения убийств, 
заключенных, абортов, разводов, наркоманов и алкоголиков. Главная причина 
столь заметного упадка заключается в духовной сфере. Коммунистическая 
«религия» ушла, а к христианству за 20 лет наш народ еще не пришел» (Мир. 
- №42).  

Відомій артистці Анастасії Волочковій було задане питання: «Ви відомі не 
тільки різними різкими висловлюваннями на адресу влади, але й церкви…». 
На це вона відповіла: «Так, я не приховую своєї позиції. Я – віруюча 
людина, але не релігійна. Для мене віра, релігія, церква і політика – різні 
речі. Зовсім. Але сьогодні в РПЦ – Російській Православній Церкві – на жаль, 
усе перемішалося. До речі, мені хочеться вірити, що поділ Російської та 
Української Церков стане не розколом, а просто наведенням хоча б якоїсь 
святості. Тому що в Російській Православній Церкві вона фактично вже 
перестала існувати. Людей просто дурять! Я вже не казатиму про ту 
моторошну інформацію, яка з’являється в Інтернеті, що РПЦ пов’язана з 
якимось наркобізнесом, але те, що є очевидним, так це зв’язок із владою і 
тотальна корупція». Кореспондент Б. Бондаренко зауважує: «Коли в Україну 
приїжджав патріарх Кирило, то він багатьох здивував годинником на його 
руці за 30 тисяч євро…». Анастасія Волочкова на це зреагувала так: «Я також 
вважаю: священики повинні жити скромно, до того ж у відлюдництві й 
молитвах за нас. А вони сидять в ефірах телеканалів, хизуються, піаряться, 
роз’їжджають усюди «Мерседесами», живуть в хоромах. Я багато разів 
бувала в монастирях, вони сьогодні крутіші, ніж 5-тизіркові готелі! У нас, в 
Росії, діти помирають від голоду. І це тоді, коли золотом покривають купола. 
Втім не все те золото, що блищить. На цих реконструкціях храмів стільки 
вкрадено грошей, що, знаєте, мама не сумуй!» (Експрес. – 17-24 листопада). 

В Російській Православній Церкві вважають, що ідея солідарності може 
стати однією із основ ідеї загальнонаціональної. Глава синодального 
Відділу із взаємовідносин Церкви і суспільства Всеволод Чаплін заявив: 
«Солідарність нам сьогодні потрібна на різних поверхах суспільного життя. 
Це має бути солідарність між народом і владою, профспілками і 
працедавцями, простими людьми і людьми з грошима, економічним впливом, 
керівними посадами. У нас надто багато антагонізму між народом і владою, 
бізнесом і рештою суспільства, багатими і бідними, інтелігенцією, яка звикла 
все критикувати, і людьми, які прагнуть брати участь в творінні суспільства і 
держави» (Радонеж. - №8). 

Дуже багатьох українців постать Кирила щонайменше дратує, а то й нудить. 
Ні на звання загальнонаціонального авторитета він навіть із великою 
натяжкою не тягне. Хіба що влада так вважає, що авторитет дорівнює посаді. 
То ж захопилися наші на першому національному (=державному) 
рекламувати цю незнану й нелюбиму посаду прокручуванням фільму 
«Патриарх». Патріарх Кирило аж ніяк не беззаперечний і моральний 
авторитет для українців. Хоч очолювана ним Церква в Україні є однією з 
найбільших, тільки чимало прихожан УПЦ МП відвідують її храми суто 
формально. Просто так заведено, так історично склалося. До того ж, бути 
вірними УПЦ МП зовсім не означає всіма фібрами душі любити Кирила. 
Україна – світська держава. Церкву у нас відокремлено від держави. Тоді як 
розуміти ось ці неадекватні урочистості – ажіотаж навколо «не аж жах якої 
круглої дати» - 65-річчя Кирила. Чим уславився патріарх Кирило? Передусім 
це голосом і мімікою, які личили б радше прокуророві, а не духовному отцю. 
А ще тим, що у своїх промовах він часто вживає слово «православ’я», але 
практично ніколи не вживає слово «християнство». (Свобода. – 21 листопада) 

В 90-х рокам м.ст. в московській пресі з’явилися статті, які висвітлювали 
позацерковну діяльність тоді ще митрополита Кирила. В 1996 році 
повідомлялося, що під його патронатом протягом двох років в Росію під 
виглядом гуманітарної допомоги в обхід таможних зборів завозилися 
позаакцизні товари, в тому числі горілка і сигарети, вартістю в десятки 
мільйонів доларів. В тому ж 1996 році митрополит Кирило ввійшов до ради 
директорів банку «Пересвет». На початку 2000-х років журнал «The New 
Times» повідомив, про придбання вілли в Швейцарії. Цей же часопис 
видрукував кадастрові документи про купівлю Кирилом в 2002 році в 
знаменитому «Доме на набережной» в Москві шикарного пентхауса – з видом 
на Храм Христа Спасителя (Факти. – 19 листопада). 

Ще будучи митрополитом Смоленським і Калінінградським, Кирило вразив 
всіх тим, що не знаходить якихось причин боротися із рок-музикантами, 
які використовують тему православ’я у своїй творчості. Більше того, він 
навіть пообіцяв «підтримувати сучасну рок-культуру, якщо ми побачимо, що 
вона сприяє моральному зростанню особистості». Уже ставши патріархом, 
Кирило сказав: «Подеколи рок-музиканти на своїх концертах говорять 
декілька фраз про православ’я, які виявляють на молодь більше враження, ніж 
тривала проповідь в храмі». Правда, присутність глави РПЦ жодного разу на 
рок-концертах не зауважили. Хоч він зустрічався з лідерами рок-груп, бесіда з 
якими залишила в нього «хороше враження», бо ж вони - «щирі люди, 
православні». 

Як таких називав О.С.Пушкін, «арапи Петра Великого» (у даному випадку 
Кирила-патріарха) з нагоди його 65-ліття вирушили до столиці «русского 
мира» з побажанням одержати від нього хоч якийсь шматочок уваги за 
привезений йому, «патріарху-комерсанту», подарочок. Нардеп Болдирев 
везе вітання Литвина і його собрата Єфремова із букетиком від себе. 
Бізнесмен Новицький - альбом фоток про три вояжі Кирила в Україну. А ось 
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від гаранта Московського Патріархату в Україні В.Януковича мають передати 
ювіляру копію Пересопницького Євангелія й відеовітання. Шкода, звичайно, 
з такої нагоди він міг би й з’їздити до білокамінної (Сегодня.- 19 листопада). 

Наявний розкол в православній Церкві на території самопроголошеної 
незалежною від Грузії Абхазії. Частина духовенства прагне до того, щоб 
одержати статус незалежної Церкви. Старше покоління духовенства 
зорієнтоване на Московський Патріархат. Експерт оцінив ситуацію так: 
«Русская Церковь не посмеет прибрать к рукам находящуюся под 
юрисдикцией Грузинской Церкви территорию и считается с правами 
православного мира. Вместе с тем, РПЦ известны те осложнения, которые 
могут последовать за признанием Абхазской Церкви.. В частности в таком 
случае ГПЦ на второй же день признает независимость Украинской Церкви, а 
по сравнению с Украиной Абхазия для России просто пешка. Русские будут 
сторониться таких проблем, а абхазы с этим не свыкаются» (Русский Сигор. – 
№2). 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 

В Єгипті нова революція. Але проблема полягає в тому, що якщо раніше 
демонстрації піднімали ліберальні демократи, то тепер на чолі акцій протесту 
стоїть ісламістська організація «Брати-мусульмани». Революція тепер набуває 
повністю реальних окреслень. Єгипет рухається шляхом ісламізації. Народні 
збурення, які після відставки Мубарака, що керував країною 30 років, 
відбулися переважно на соціальному ґрунті, тепер все більше мають релігійне 
і етнічне підґрунтя. ЄС і США, підтримуючи протестні настрої в Єгипті, до 
кінця не прорахували можливий розвиток подій. Замість передбачуваного 
Мубарака ( який був, по суті, єдиним стримуючим фактором в 
антиізраїльській істерії) вони одержали непередбачувану країну з 
невизначеним майбуттям. Аналогічна ситуація і в Лівії, хоч там все поки що 
під контролем. Лівійські реалії надто складні. На черзі Сирія і Катар. Останній 
по суті був головним спонсором опозиції Каддафі… Проте найбільшу вигоду 
від «арабської весни» одержує все ж Саудівська Аравія. І не так матеріальну, 
скільки духовну. Завдання Ер-Ріяду – нав’язати арабському світові свій 
контроль і свою, сунітську версію ісламу (Вечерние вести. - №123). 

Парламент Греції прийняв рішення, яким дозволив побудувати в Афінах 
мечеть. Але при цьому було заборонено будувати мінарет. То ж матимемо 
зрештою, як в православ’ї, церкву без дзвіниці. Мечеть вміщуватиме 350 
молільників. Тут також відбулося скорочення з п’ятисот. На цей час Афіни – 
єдине столичне місто Європи, де відсутня мечеть. 

На святкових богослужіннях мусульмани столиці Росії засвідчують свою 
високу релігійність, яка не йде ні в які порівняння з християнами Москви. 
Так, 6 листопада в день ісламського свята Курбан-байрам в чотирьох мечетях 
Москви зібралося понад 170 тисяч віруючих. Ці цифри офіційно подало 

управління МВС столиці. Біля Московської Соборної мечеті зафіксовано десь 
80 тисяч молільників.  

Саудівська Аравія – найбільш консервативна країна арабського світу. Має 
місце думка, що вона значною мірою причетна до тих подій, які в цьому році 
розігралися в арабських країнах, призвели до зміни влади і в яких СА вдалося 
навіть переграти США: до влади тут приходять ісламістські сили. В СА жінки 
позбавлені усіх прав, зокрема брати участь у виборах або керувати машиною. 
На вулиці вони можуть з’являтися лише у супроводі або чоловіка, або ж 
родича чоловічої статі. При розлученні діти залишаються чоловікові. На 
вулиці мусульманка має з’являтися в нікабі – чорному вбранні, яке прикриває 
її тіло з ніг до голови. Залишається тільки отвір для очей. Але й тут вбачили 
можливість спокушувати чоловіків. Комітет з підтримки чесноти і боротьби з 
гріхом СА – така собі місцева поліція з моралі – розробив вказівку, згідно якої 
жінка «із спокусливими очима» не має права їх демонструвати. Які очі є 
«спокусливими», можуть визначати самі поліцейські. Йде дискусія, що то є 
«спокусливі очі»: чи то є наявність туші на віях, а чи ж якийсь погляд з-під 
нікаба. Тут на пам’ять приходять слова російської пісні: «Посмотрела, как 
будто рублем подарила, посмотрела, как будто огнем обожгла». А чи ж 
романс «Очи черные», написаний, до речі, нашим українським Гребінкою і 
класично виконаний Шаляпіним. 

Держсекретар США Хілларі Клінтон заявляє, що Сполучені Штати готові 
співпрацювати з поміркованими ісламістами, які прийшли до влади 
(зрозуміло, не без активної, а то й збройної підтримки Заходу) в арабських 
країнах після повалення авторитарних режимів. Умовою співпраці Клінтон 
назвала визнання ісламськими партіями демократії і влади закону, повага до 
прав жінок і меншин. Відтак твердження, що іслам не сумісний з 
демократією, на її думку, є помилковим. 

Результати виборів в Тунісі розчарували місцеве населення: перемогу 
здобула раніше заборонена ісламістська партія відродження «Ель-
Нахда». Вона виборола 90 місць з 217 в Національній асамблеї, яка має 
написати нову Конституцію та сформувати Тимчасовий уряд. Тунісці 
вважають свою країну світською – тут навіть заборонено носити паранджу 
(хіба на бажання можна зав’язувати хустку), немає жорстких вимог до одягу, 
законом карається двоєженство. «Я дуже схвильована як жінка, - каже 
студентка Марва Якубі. – Невже мені доведеться ходити в паранджі? Ось у 
Лівії після вбивства Муамара Каддафі знову узаконили багатоженство. І я 
маю стати чиєюсь четвертою дружиною? – ледь не плаче дівчина. – Невже 
задля цього ми боролися. Справді, в країні, яка живе з туристичного бізнесу 
неможливо запровадити класичний шаріат: заборонити продаж алкоголю, 
бікіні на пляжах чи вводити так званий банкінг – спосіб ведення банківських 
справ, який узгоджується з мусульманськими релігійними правилами ( 
Експрес. – 4-6 листопада). 
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БУДДИЗМ 

 
«Хочу, щоб Далай-лама повернувся додому! Хочу свободи Тибету!» - з 

криком таких слів в Тибеті за останні півроку спалили себе 11 ченців. 35-
річна Палден Чонсо облила себе бензином на вулиці в повіті Даофо недалечко 
від монастиря Ганден Чолінгі і підпалила. Реагуючи на самоспалення 
буддійських монахів, китайське керівництво надало їм право на пенсії, 
медичну страховку. Їм призначене також грошове забезпечення на життя. 

В Тибеті поширена буддійська школа Гелупта (жовтих шапок). Духовним 
вчителем її є Далай-лама, який знаходиться нині у вигнанні в Індії. 
Китайська влада всіляко притісняє тибетців, які висловлюють в різних 
формах свій протест цьому. В своєму гніві невдоволення вони інколи 
доходять навіть до самопожертви. Так, 3 листопада підпалив себе один із 
монахів у провінції Сичуань. В пам’ять по ньому більше 10 тисяч тибетців 
вийшли на акцію пам’яті. На наступний день підпалив себе вже другий 
тибетець біля китайського посольства в Делі. Раніше, в жовтні, 20-річна 
монахиня Тензін Вагмо скоїла акт самоспалення біля стін монастиря Дейчен 
Чокорлінг. Разом лише в цьому році, протестуючи проти політики 
культурного геноциду, яку проводить влада Китаю, спалили себе 11 осіб. За 
цих умов китайська влада через суд звинувачує у смерті монастирську братію, 
а насамперед – Далай-ламу, який нібито підбурює своїх послідовників 
позбавляти в такий спосіб себе життя, хоч сам Далай-лама засуджує такі 
форми протесту. «Ми повністю заперечуємо насилля, - говорить він і закликає 
буддистів не здійснювати акти самогубства. Далай-лама, виступаючи на прес-
конференції в Японії, наголосив, що не добивається незалежності Тибету від 
Китаю, а хоче, щоб ця історична область набула дійсної автономії. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
Сотні тисяч прочан зібралися на березі річки Гангу в місті Харідвар на 

свято з нагоди сторіччя пандита Шрі Рам Шарми. Не обійшлося це 
святкування й без горя. Під час урочистої ходи південні ворота табору прочан 
не витримали натиску натовпу й обвалилися. Кілька людей впали, а решта 
продовжувала йти. В цій тісняві загинуло 22 прочанина, принаймні півсотні 
отримали поранення. Таке трапляється тут не вперше.  

 

СВОБОДА СОВІСТІ 
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ КОНФЕССИЙ УКРАИНЫ: 
МОТИВЫ, ФОРМЫ, ПРОБЛЕМЫ 

 
Социальное служение конфессий предстает своеобразной формой 

выражения имеющейся в той или иной стране свободы бытия религии. Автор 
статьи с такой же темой доклада выступил на международной научной 
конференции в Москве. Хотя именно социальное служение и было заявлено в 
названии последней, но этот доклад, обобщающий исследование в Украине 
проблемы, оказался там почему-то единственным. Странно, что докладчикам с 
других стран почему то не нашлось что сказать по теме. Или служения 
социального у них нет, или же они этот религиозный феномен не изучают.  

Всю свою деятельность каждая конфессия рассматривает как служение. 
При этом оно четко разделяется на два вида. Главным из них является служение 
Богу, Богослужение, то есть вертикаль. В Православии есть даже специальная 
книга «Служебник», содержащая тексты неизменяемых молитв, произносимых 
священником и диаконом на ежедневном Богослужении (вечерня, утреня, литургия 
и проч.) Служебник является важнейшим руководством по проведению 
Богослужений. Условия существования православия и в царские годы, и в 
советские способствовало тому, что свое служение оно ограничило лишь 
вертикалью - Богослужением.  

Второй вид служения – социальное, т. е. деятельность религиозных 
институций в общественной среде своего бытия. Долгое время последнему, т.е. 
горизонтали, исторические Церкви не уделяли должного внимания, ограничивая 
себя вертикалью – служению Богу и святым его. Гипертрофированное внимание к 
трансцендентным (вертикальным) ценностям не без основания породило 
представление у верующих о безразличии православной церкви к их повседневным 
нуждам, их земным (горизонтальным) интересам. 

Но в последнее десятилетие современного верующего-христианина все 
больше стала не интересовать вертикаль. Люди все меньше верят в миф о 
потустороннем мире и необходимости всю свою жизнь посвятить подготовке к 
своему пребыванию в нем. Для сегодняшнего верующего важным является не где-
то и потом, а сейчас и здесь. Перенесение центра тяжести религиозной жизни с 
«небес» на «землю» повышает ценность земной жизни, личностную самооценку 
верующих, вопросы преуспевания в деятельности в реальном мире. Вместо 
дистанцирования от мира, поскольку он будто бы лежит во зле, имеем 
расширение в различных формах участия христианских институций «в делах 
мира». Имеет место тактика большей открытости миру. Именно это побуждает 
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конфессии выражать свои притязания уже на все сферы земной жизни человека. 
Вместо разъяснительной работы в церквах звучат проведи-агитки в назидательном 
тоне.  

Социальное служение Церкви основывается на ее социальной доктрине – 
совокупности специальных социально-политических, социально-экономических и 
этических концепций, изложенных в официальном документе той или иной 
конфессиональной институции, принятом на ее Соборе. Мы знаем, что социальная 
доктрина католицизма начала формироваться лишь с 1891 года принятием 
энциклики Папы Льва ХІІІ «Рерум новарум». Московское православие свои 
«Основы социальной концепции РПЦ» приняло на Архиерейском соборе лишь в 
августе 2000 года. Протестантские конфессии выпустили совместный документ 
«Социальная позиция протестантских церквей» лишь в 2003 году. 

Но как католическая, так и православная социальные концепции (кроме 
протестантской) так и не детализируют вопросы именно социального служения 
своих Церквей. Если социальные доктрины четко, попроблемно разработаны, 
состоят из элементов, находящихся в определенном содержательном единстве, то 
текстов о природе социального служения, социальной деятельности в них нет. 
Больше того, когда мы просим некоторые Православные Церкви, в частности 
Киевского Патриархата, написать нам статью об их социальном служении, то они 
(скорее прикрывая свою бездеятельность в этой сфере) заявляют, что призванием 
Церкви является - вести человека к Богу.  

Социальная деятельность религиозных организаций характеризуется 
многовекторностью направлений их работы и, что самое главное – постоянным 
поиском ее новых форм и тех сфер, где такая работа является необходимой и 
полезной земному человеку, всему обществу. Отметим, что это характеризует в той 
или иной степени все христианские конфессии. 

В отличие от социальной деятельности других общественных 
организаций религиозные общины считают, что свое служение они проводят, 
реализуя свои социальные проекты при помощи дарованной им силы Всевышним. 
Он будто бы присутствует в их земном служении. 

Свое социальное служение христианские общности проводят за счет 
добровольных подаяний и спонсорских поступлений, полученных от 
благодетельных организаций, частных лиц, единоверцев как в Украине, так и за 
границей, путем создания для этой цели специальных благотворительных 
институций, волонтерского движения. Сущность последнего в сфере деятельности 
христианских конфессий состоит в создании небольших групп верующих, 
призванных оказывать адресную социальную, медицинскую и патронажную 
помощь инвалидам, больным, гражданам пожилого возраста, детям-сиротам, 
попечительствовать осуждённых в местах лишения свободы. Президент 
Всеукраинской христианской ассамблеи София Жукотанская считает, что в 
Украине 75% христиан работают в социальной сфере. Правда, автор статьи 
уточнил бы слова пастора: такая констатация в большей степени отражает 
имеющие место по ступени их активности и разнообразию выражений тенденции 

скорее в среде верующих-протестантов. Она меньшим образом характеризует 
католиков и еще меньшим - православных.  

Сегодня целевой группой, на которую направлено социальное служение 
религиозных организаций, как отмечает исследователь проблемы Наталия 
Гаврилова, предстают прежде всего обездоленные люди и люди, находящиеся в 
тяжелых жизненных условиях. Одной из наиболее проблемных групп населения в 
Украине являются пожилые люди. Среди них много малообеспеченных, одиноких, 
даже без места проживания. С каждым годом процент пожилых увеличивается. 
Ныне он составляет где-то 30% от всего населения страны. Учитывая ситуацию 
пожилых людей, первоочередной задачей своей социальной политики религиозные 
организации считают обеспечение элементарных жизненных потребностей 
нуждающихся в них и оказание им медицинской помощи (См.: Гаврілова Н. 
Урізноманітнення виявів соціального служіння релігійних спільнот // Україна 
релігійна: прогнози релігійного життя. – К, 2008. – С.70-78).  

Одним из главных объектов внимания религиозных институций при 
реализации ими своих социальных проектов предстают малообеспеченные, 
нуждающиеся, беспризорные, бездомные. Согласно современных оценок, 26,7% 
населения Украины можно отнести к категории бедных. В стране есть еще и 65 
тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Религиозные 
организации взяли на себя также и их материальное обеспечение. Так, проектами 
„Дети улицы” Церкви Адвентистов седьмого дня предусмотрено оказание этим 
детям бесплатных обедов, помощи врачей, психологов, проведение с ними 
тематических бесед, развлекательных мероприятий и др. (Ганулич П.В.Соціальна 
діяльність Адвентистів сьомого дня в міжнародному контексті // Актуальні 
питання міжконфесійних відносин. - К., 2005. - С.157-160). 

Рост наркозависимости является одной из серьезнейших проблем 
украинского общества. Официально у нас фиксируется около ста тысяч 
алкоголиков, а неофициально – даже больше миллиона. При непосредственном 
участии религиозных организаций разных конфессий во многих поселениях 
страны созданы центры реабилитации нарко- и алкозависимых, дома-интернаты 
«Шлях до свободи», основной целью которых является реализация программы 
освобождения людей от этой зависимости (http:// love-home.оrg.ua/program/). 

Робота с безработными также входит в разряд социального служения 
конфессий. Согласно данных Государственного Комитета статистики уровень 
только зарегистрированной в Украине безработицы составляет около 3%, а 
незарегистрированный еще больше – где-то свыше 7%. Недостаточное количество 
рабочих мест даже с минимальной зарплатой породило угрожающих масштабов 
трудовую миграцию. За разными оценками от 2,5 до 7 млн. украинцев находятся 
сейчас на заработках за пределами страны. Осознавая причины этого, религиозные 
организации пытаются создавать малые предприятия. В такой способ они не 
только создают новые рабочие места для ищущих работу, а заодно и предстают 
средством профилактики выезда за границу женщин и мужчин трудоспособного 
возраста, предотвращения сиротства детей при живых родителях. Так, 
религиозными организациями создаются швейные мастерские, в которых 
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бесплатно проходят обучение новым для них профессиям женщины и девочки из 
малообеспеченных семей. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней обучает 
слесарному и столярному мастерству, ведению тепличного хозяйства, 
хлебопекарному делу (Церква Ісуса Христа Святих останніх днів // Релігійна 
панорама. – 2000.-№4. –С.62-69).  

Новое направление социальной деятельности - работа с женщинами. Во-
первых, это проведение бесплатного тестирования беременности и 
консультирование беременных женщин. Во-вторых, это проведение презентации 
по вопросам внутриутробного развития ребенка, занятия по вопросам полового 
воспитания подростков. Проводится индивидуальное консультирование для 
женщин, страдающих от пост-абортного синдрома. Так, Мальтийская служба 
помощи своим проектом «Естественное планирование семьи» обучает 
христианским принципам формирования и сохранения семейных уз. 

В последнее время активизировалась деятельность существующих и 
создание религиозными организациями новых заведений бесплатного питания, 
открылись учреждения по оказанию бытовых услуг инвалидам, ветеранам войны и 
труда, одиноким людям пожилого возраста по месту их проживания, расширяется 
сеть оздоровительных лагерей для детей-инвалидов и сирот, детей из 
малообеспеченных семей, проводится душпастырская работа в домах инвалидов, 
детских домах та интернатах, учреждениях исправительной работы для 
несовершеннолетних правонарушителей. 

Заметено расширилась в последние годы сфера медико-миссионерской 
работы религиозных организаций. Кроме функционирования реабилитационных 
центров по лечению и профилактике наркомании, курения и алкоголизма, 
объектом внимания их стали и другие заболевания. В частности, над решением 
этих вопросов работают Ассоциация православных врачей Украины, 
Всеукраинское общество медиков-христиан, Медицинская ассоциация 
Евангельских христиан-баптистов Украины, Адвентистский международный 
медицинский центр и областные медицинские христианские ассоциации. Во 
многих протестантских конфессиях действуют врачи-волонтеры и инструктора по 
вопросам здоровья (См.: Медико-місіонерська школа Церкви Адвентистів сьомого 
дня зробила свій перший випуск // Релігійна панорама. – 2007. - №3. – С. 190). 
Налажена также медицинская опека больных на дому (Каритас-Спес) с оказанием 
бесплатных медицинских услуг для малообеспеченных семей независимо от их 
конфессиональной принадлежности. Действуют медицинские клиники на колесах, 
в частности организованные Украинской Лютеранской Церковью 
стоматологическая и педиатрическая, мобильность которых дает возможность 
выезжать в сельскую местность, где сейчас имеем большой дефицит врачей. 
Решается вопрос создания постояннодействующих христианских шпиталей, 
консультативно-диагностических центров, сети бесплатных аптек и др. 

В Украине религиозными организациями проводятся медико-
миссионерские программы с названиями „Выставка здоровья” (Церковь 
Адвентистов седьмого дня) и „Ярмарка здоровья” (Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней).  

Активное сотрудничество отечественных религиозных организаций со 
своими единоверцами из-за рубежа предоставляет большие возможности в 
реализации в стране многих общих социальных программ. Наблюдается тенденция 
возрастания объемов гуманитарных грузов, присылаемых в Украину 
международными религиозными организациями различных конфессий, в 
основном католических, протестантских и харизматических. Так, в 2007 году мы 
имели 17248 тонн против 15 768 тонн в 2005 году. Увеличение грузопотоков 
характерно в основном для церквей баптистов, пятидесятников, лютеран, 
адвентистов. 

Наряду с названными выше формами социального служения религиозных 
организаций, ориентированными в основном на потребности проблемных слоев 
населения, как отмечает Н.Гаврилова, ряд протестантских конфессий уже 
акцентируют свое внимание и на другие категории граждан, особенно на 
молодежь. С этой целью ими создаются центры духовной жизни и социальной 
помощи, в которых функционируют библиотеки, компьютерные классы, интернет-
клубы, школы искусства и спорта (например, театральное и спортивное служение 
при Церкви «Посольство Боже»). Усилиями религиозных объединений проводятся 
фестивали детского творчества и самодеятельности, конкурсы рисунков. Просмотр 
православных фильмов, с приглашениям на него и невоцерковленной молодежи, 
организовывает Синодальный отдел по делам молодежи Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата. Популярными стают у нас и 
конфессиями организованные христианские Центры знакомств, христианские 
кафе, разноообразные курсы по изучению иностранных языков. Мормоны в своих 
офисах обучают принципам познания своей родословной. 

Активной новейшей формой евангелизационной, а заодно и социальной 
работы можно также считать детские и юношеские лагеря (летние и во время 
каникул в разное время года), деятельность детских и молодежных клубов 
общения, детских центров (Християнські молодіжні табори // http:// www. 
cciukraine. оrg/). 

Социальное служение религиозных организаций актуализировало ряд 
важных разновекторных проблем. Прежде всего - это отсутствие при расширении 
социальной деятельности соработничества их и с государством, и с 
иноконфессиональными институциями. Первый вектор проблем объясняется 
прежде всего законодательной неурегулированностью вопросов регламентации 
взаимоотношений между соответствующими государственными учреждениями и 
религиозными организациями в вопросах воспитания и определения статуса детей-
сирот, детей, лишенных родительского попечительства, детей, находящихся в 
интернатах и требующих постоянного внимания. 

Неурегулирован также вопрос предоставления религиозным 
организациям права на участие у тендерах Министерства образования, молодежи и 
спорта по проведению социальных программ. Именно отсутствие правовой 
возможности для религиозных организаций принимать в них участие приводит к 
парадоксальной ситуации, когда организации, имеющие и большой человеческий 
ресурс, и опыт проведения соответствующей деятельности искусственно 
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оказываются вне круга субъектов таких конкурсов, с которыми в последующем 
сотрудничает названное Министерство (Пріоритети державної політики в галузі 
свободи совісті: шляхи реалізації. – С.121-127).  

Здесь резонным есть мнение епископа Римо-Католической Церкви 
Станислава Широкорадюка: „Сегодня очень тяжело сравнивать благодеятельность 
в Украине с работой соответствующих организаций за рубежом. И проблема не 
только в ментальности. Если сегодня в Украине кто-то пожелает заняться 
благотворительной деятельностью, то он при этом встретит много проблем и 
„подводных камней”. Для того, чтобы все же этим делом заняться, нужна 
необыкновенная мотивация – призвание Божье. А впечатление складывается такое, 
что государство вовсе не заинтересовано в поощрении - оказания помощи своим 
же согражданам. За границей организовано это наоборот: государство делает все, 
чтобы дать возможность Церкви и ее благотворительным организациям работать, 
поскольку понимает, что это является решением многих социальных проблем». 
Наверное следовало бы Верховному Совету Украины принять специальный закон 
по вопросу правового обеспечения благотворительной деятельности религиозных 
организаций, предварительно рассмотрев это на специальных парламентских 
слушаниях. 

Другой преградой на пути выполнения социальной миссии Церкви 
является то, что ни одна из существующих в Украине конфессий не имеет 
официального разрешения на опекунство интернатами, детскими домами или даже 
отдельными сиротинцами. Все, что делается сегодня, делается исключительно на 
общественных началах. Скорее в такой способ государство пытается не допустить 
межконфессионального противостояния, какой-то конкуренции между 
конфессиями при роботе на одном и том же объекте благотворительности. Это 
наблюдается и в тюрьмах, и в Домах для престарелых, и в школах-интернатах, в 
детских домах и др. 

Социальное служение – затратное мероприятие. Учитывая то, что 
возможные жертводавцы не часто бывают в храмах, а те, кто служит объектом 
благодеяний на большие пожертвования, ограничены в возможностях. Государство 
должно было бы решить вопрос прямого финансирования некоторых видов 
благотворительной деятельности религиозных организаций.  

Близкой к нашей теме является и другая проблема. Церкви готовы взять 
на себя заботы о бездомных детях, больных, но при этом хотели бы возвратить себе 
здания тех сиротинцев и больниц, которые до 1917 года принадлежали им. Сегодня 
там находятся какие-то государственные структуры, учебные заведения, что-то 
другое. Например, непонятно, как действовать в ситуации, когда Немецкая 
Лютеранская Церковь Украины готова создать на базе Одесского областного 
туберкулезного диспансера современный диагностический центр, но при условии 
возвращения ей в собственность помещения, которое когда-то принадлежало 
немецким лютеранам.  

Тот факт, что в реализации своих социальных проектов религиозные 
организации действуют сепаративно, дает основание для вывода, что социальное 
служение для них предстает скорее лишь как одно из выражений миссионерской 

работы. Каждую конфессию беспокоит ее имидж. Она пытается поднять его в 
глазах общественности также и путем развертывания своего социального 
служения, разнообразия его форм. Благотворительность служит для конфессий 
средством приумножения своих последователей, симпатиков, часть которых, в 
конечном итоге, приходят в общины. 

Но такая зориентированность благотворительности приводит к потере ею 
своего основного функционального признака – творение благих дел. Цель ее тогда 
уже не благо, а корысть. В такой способ благотворение превращается в 
корыстнодеяние. 

Считаю также, что благотворительность не следует превращать и в 
межконфессиональную конкуренцию, рекламируя в СМИ какую-то конфессию 
путем сопоставления ее благотворительной деятельности с другими. Формы, 
масштабы и размеры благотворительности зависят от различных факторов. Одно 
дело, когда организация разворачивает свою благотворительную деятельность за 
счет поступлений гуманитарной помощи от своих зарубежных единоверцев, а 
другое - когда это благодеяние конфессия проводит на основе получаемых 
пожертвований лишь от своих верующих в Украине. Понятно, что последняя 
деятельность есть более благородная, ибо «каждый кашу сварит, если пшено 
будет». Знаем, что в этап нынешнего религиозного возрождения наши 
исторические церкви вступили материально разграбленными социалистическим 
государством. Сейчас много средств от них требуют ремонты культовых 
сооружений, подготовка кадров, налаживание системы образования и издательской 
деятельности, другое. Они не имеют своих постоянных спонсоров-благодетелей 
где-то за границей. Поэтому их благодеяние не следует сопоставлять с теми, кто 
питается в этом за счет своих зарубежных единоверцев. В благодеянии не может 
быть голого цифрового сравнения, поскольку оно в нем не работает, Благодеяние – 
это не сфера соревнований. 

Еще один вопрос – благодеяние и национальное достоинство. 
Благотворительные организации большинства конфессий у нас функционируют в 
роли посредствующего звена, а поэтому не являются самодостаточными. Они 
скорее выполняют роль распределителя присылаемой из-за границы гуманитарки. 
Автору пришлось бывать за границей в ряде центров, где формируется 
гуманитарка. Оказывается, что при этих центрах существуют магазины, в которые 
поначалу выбрасываются для продажи новые к ним поступления. Некупленное 
потом собирается, тюкуется и отправляется в ту или иную страну. Я видел 
подготовленные для отправки в Донецк лекарства, срок годности которых уже был 
на исходе. У нас на Украине о такой ситуации говорят: «На тобі небоже, що мені не 
гоже». Не превращают ли нас этим наши благодетели в свалку непотреба. Давайте 
подумаем, принимая такую гуманитарку, над тем, не унижаем ли мы этим свое 
достоинство.  

Понятно, что значительно больше пользы принесли бы обществу 
скоординированные социальные программы. Речь идет о создании широкой сети 
многофункциональных Центров помощи людям с особенными потребностями. 
Считаем, что такие Центры возможны лишь при соединении усилий Церквей, 
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общественных и государственных организаций. Важную роль в этом сыграло бы 
образование специальной структуры по координации социальной работы 
религиозных общин при Всеукраинском Совете Церквей и религиозных 
организаций. 

Мы знаем, что в Украине одни конфессии заимствуют положительный 
опыт социального служения других. Но до официального сотрудничества 
представителей разных конфессиональных организаций в благодеяниях дело не 
доходит. Но приятно уже хотя бы то, что представители церквей на различных 
собраниях и конференциях уже начали говорить об этом. Благодеяние – это 
внеконфессиональное явление. Именно оно дает возможность ощутить то ОДНО, к 
чему призывал Иисус Христос своих последователей. 

Здесь важно осознать еще и то, что благотворительная деятельность 
религиозных организаций ныне адресуется на потребности нуждающихся 
элементарно в пище и одежде. Но мы должны жить перспективой и верить в то, что 
со временем благотворительность ради «куска хлеба» и «тряпки от наготы» 
потеряет свой сенс. По моему мнению, благотворительность конфессий в 
перспективе должна найти свое выражение в создании благотворительных 
больниц, школ искусств и спорта, столовых или домов для людей пожилого 
возраста и одиноких, детских садиков или домов, прокатных пунктов, ломбардов, 
ремонтных мастерских, библиотек, юридических консультпунктов, домов отдыха и 
санаториев, предприятий по производству товаров для нуждающихся и др. Одна 
конфессия не может взять на себя реализацию хотя бы одного из названных 
проектов. Жизнь сама диктует необходимость кооперирования их в благодеянии. 
Резюмируем сказанное выше словами того же епископа Станислава 
Широкорадюка: „В направлении социального служения есть большие 
возможности сотрудничества со стороны различных конфессий, и в этом может 
быть действительный и деятельный экуменизм” (Широкорадюк Станіслав. 
Проблеми соціального значення в діяльності Римсько-Католицької Церкви в 
Україні. – С.165-166). 

Социальное служение – это большая и все более усложняющаяся сфера 
деятельности религиозных организаций. В его проведении конфессии встречаются 
со многими трудностями. Этой работой должны были бы заниматься 
соответственно подготовленные специалисты, хорошо разбирающиеся в вопросах 
права, бизнеса, менеджмента и др. Уже пора даже в светских вышах готовить 
специалистов по организации благотворительности. В духовных учебных 
заведениях некоторых конфессий, в основном протестантских, уже читаются курсы 
по вопросам социального служения. 

Таков опыт социального служения религиозных организаций Украины. 
 

*** 
 
Всупереч різним потугам середньовічно-думаючих кликуш і їх духовних 

окормлювачів, Верховна Рада прийняла закон, який передбачає поступове 
впровадження документів, які засвідчують особистість і громадянство 
України й утримують біометричні дані. Передбачено, що до документів, які 
засвідчують особистість і засвідчують громадянство України, відносяться 
паспортна карточка, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, 
дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особистості для 
повернення на батьківщину, тимчасове посвідчення громадянина України. 
Бланки документів з імплантованими безконтактними електронними носіями 
інформації для внесення біометричної та іншої інформації про особу мають 
бути виконані багатокомпонентним захистом, що утримує символ 
електронного документу, інформацію про підприємство, яке виготовило 
документ і зображення малого герба України. Для осіб, які із-за своїх релігійних 
переконань відмовляються від внесення інформації у безконтактний 
електронний носій інформації, оформлення і видача таких документів буде 
здійснюватися в порядку, встановленому спеціально Кабміном для цієї 
категорії осіб. Відтак, якщо послідовники московсько-православної Церкви (а 
лиш вони засвідчують своє мислення ілюзіями десь першого століття) не 
бажають брати нові документи, то цілком справедливо буде залишити їм старі 
паспорти і хай потім попробують при потребі з ними виїхати за кордон. Віряни 
всіх інших конфесій не вбачають у зміні паспортів якихось «козней дьявола», а 
відтак будуть відчувати себе вільними громадянами цього світу. Правда, 
Президент, який у своїх оцінках явища далеко не відійшов від неосвічених 
бабусь, заветував названий Закон, але без таких документів поїздка в інші 
країни мешканцям України буде перекрита. Прийдеться ВР долати вето 
Президента. В такий спосіб буде залишено за ним думку як про «православного 
Президента» (цебто рівня духовності середньовіччя), але не європейського. 

Предстоятель УПЦ МП звернувся до глави уряду М.Азарова з проханням про 
поновлення пільг релігійним організаціям при оплаті комунальних 
послуг. При цьому владика наголосив на тому, що релігійні організації апріорі є 
неприбутковими, некомерційними організаціями, діяльність яких здійснюється 
за рахунок добровільних пожертв своїх вірян. Тому їх при визначенні оплати за 
комунальні послуги не можна урівнювати у своїх обов’язках із суб’єктами 
підприємницької діяльності.  

В наш час наступило практично якесь активне захоплення язичництвом. 
Скажімо, запрошують священика для освячення якоїсь установи т.зв. 
«свяченою водою». Гроші не пахнуть - священики йдуть на такі підробітки. А 
запрошувач гадає, що від цього будуть якісь і в чомусь позитиви. Але ж 
останнім часом все частіше можна чути, що то там, то інде згоріла церква. Хіба 
вони не освячені чи не намолені? Якщо так, то чому горять, чому той Бог і святі, 
яких тут вшановують, не відвернув лихо. Відтак маємо язичництво, яке до того 
ж ще й розколює подеколи населення від того села, того чи іншого виробничого 
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колективу, ставить у відлюддя й того, хто його здійснив. В селі Басовий Кут, що 
на Рівненщині, живуть українці. І раптом вони дізнаються, що директор для 
освяти запросив священика Московсько-Православної Церкви, син якого 
вчиться в очолюваній ним школі. Діди батьків школярів були в УПА, вели 
активну боротьбу проти московських окупантів і раптом священик російсько-
зарубіжної Церкви освячує школу, в якій вчаться їх діти. До того ж, робиться це 
ганебно і таємно, бо ж проросійськи налаштований директор Юрій Демчук діє 
всупереч волі батьків. Причому зробив це по-злодійському – увечері, після 
уроків, без вчителів, учнів і батьків. Він пояснював це тим, що сам, дивись, є 
парафіянином УПЦ МП. Але тоді освячуй з священиком цієї Церкви свою 
домівку, а не школу, де вчаться діти, батьки яких є і в Київському Патріархаті, і 
в Церкві Євангельських християн-баптистів. Громада села звернулася до 
керівництва міста і голови облдержадміністрації з проханням засудити вчинок 
очільника школи. УНП ініціювала збір підписів про усунення Демчука з 
посади. В тій релігійній ситуацію, яка є в селі, директору для освяти будівлі 
варто було б запросити служителів всіх в селі існуючих конфесій. Та й чи треба 
взагалі це робити, не варто у своєму світобаченні спускатися до такого 
примітиву (Експрес. – 17-24 листопада). 

 В Непалі із його 29-мільйонним населенням індуїзм, як державну релігію, 
сповідує десь 90% громадян країни, а буддизм – 5%, іслам – 3%, інші релігії 
(в т.ч. й християнство) – 2%. Згідно нового Кримінального кодексу, перехід з 
одного віросповідання в інше тепер карається солідним штрафом і ув’язненням 
до 5-ти років. Відтак з прийняттям парламентом цього Кодексу проповідь 
Євангелія в Непалі прирівнюється тепер до злочину. В країні заборонені будь-
які дії, які можуть потягнути за собою навернення людини із традиційної віри в 
якусь іншу. 

Державна Дума Росії відмовилася підтримати законодавчу ініціативу 
депутата-комуніста Бориса Кашина, згідно якої в державному гімні Росії в 
строфі «Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля» 
пропонувалося слово «Бог» замінити словом «нами». Свою пропозицію 
Б.Кашін обґрунтовував тим, що Росія – світська держава, а відтак «ніяка релігія 
тут не може встановлюватися в ролі державної чи обов’язкової». При цьому 
депутат посилався на статтю 28 Конституції РФ, де сказано що вона гарантує 
кожному громадянину «свободу совісті, свободу віросповідання, включаючи 
право сповідувати індивідуально чи разом з іншими будь-яку релігію або не 
сповідувати ніякої». Борис Кашин вважає, що пропонована ним зміна тексту 
Гімну «буде сприяти консолідації суспільства і не буде викликати невдоволення 
у представників нехристиянських конфесій, а також в атеїстів». 

Всупереч схваленій Конституцією України світськості освіти, відокремленню 
школи від Церкви, Міністерство освіти вводить з наступного навчального 
року в школах уроки креаціонізму. Відтак тепер в школах про походження 
Всесвіту, життя на планеті і людини будуть говорити не на основі наукового 
з’ясування цих питань, а біблійних міфів євреїв другого тисячоліття до нашої 
ери. 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 
 
 
 

Проф. А. КОЛОДНИЙ –  
керівник Відділення релігієзнавства 

ІФ НАН України 
 

ЗДОБУТКИ ДВАДЦЯТИ РОКІВ ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
(коротко про них) 

 
1. Нам вдалося пройти складний 

шлях зміни світоглядних орієнтацій, 
здолати: опійний підхід до релігії, який 
домінував десятиліттями; упередженість 
щодо релігійних явищ і процесів; підхід 
конфесійної вибірковості; обмеженість в розумінні свободи совісті. В нашій 
дослідницькій роботі стали домінуючими принципи об’єктивності, історизму, 
світоглядного плюралізму, конфесійної незаангажованості та ін. Ми визначилися в 
сутності і предметі релігієзнавства, його дисциплінарній структурі. Опрацьовуємо 
зміст кожної з дисциплін, готуючи комплект навчальних посібників. 

2. Нам (разом з УАР) вдалося зберегти в Україні релігієзнавство як окрему 
сферу гуманітарного знання і добитися включення предмету «Релігієзнавство» до 
навчальних планів всіх вишів. Це спричинило появу кафедр, а то й факультетів 
релігієзнавства в ряді вузів. Всім цим, а також створенням на базі Відділення 
Української Асоціації релігієзнавців і її осередків майже в 20 областях, ми зберегли 
від розсіювання і помножили кадри з нашого фаху. Лише на спецраді Відділення за 
останні 10 років мали 106 захистів.  

3. Такої потужної за кадровим складом і продуктивністю праці 
академічної інституції, як наше Відділення ( 9 докторів і 11 кандидатів наук, 22 
почесних наукових співробітників із зарубіжжя і України, які постійно співпрацюють 
з нами), не має жодна країна не лише на теренах СНД, а й в світі. Відділення ввійшло 
у світовий релігієзнавчий простір, творчо співпрацюючи з 5 міжнародними 
релігієзнавчими асоціаціями, куруючи роботу при ньому створену і нині діючу 
Координаційну Раду з теоретичного і практичного релігієзнавства країн СНД і Балтії. 
Протягом останніх 10 років Відділення мало більше ста виїздів своїх співробітників 
на різні міжнародні наукові зібрання і релігійні заходи в понад 20 країн світу (США, 
Франція, Італія/Ватикан, Японія, Індія, Австралія, Росія, Польща, Іспанія, Канада, 
Англія та ін.), виголошувало наші доповіді в комісіях Євросоюзу. 

4. Виконано біля 20 фундаментальних наукових тем. Видрукувано до 350 
праць лише книжково-брошурної форми, вміщено біля тисячі статей і тез  
співробітників в інших збірниках, енциклопедіях, журналах, газетах, на різних сайтах 
та ін. Основні праці: «Академічне релігієзнавство» (2000, 2008), «Історія релігії в 
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Україні» (1999), десятитомник «Історія релігії в Україні» (1996-2011), «Релігієзнавчий 
словник» (1996), 8 книг з циклу «Християнство в світі і в Україні», 15 – з циклу 
«Свобода буття релігії», 5 - з циклу «Релігієзнавство української діаспори», проекти 
«Україна релігійна» (в 2-х кн., 2010), «Релігія-Світ-Україна» (в 3-х кн., 2009-2011), 
«Релігієзнавство України» (в 2-х кн., 2010-2012), «Вопросы религии и 
религиоведения: Религиоведение Украины» (в 2-х т., 2010), чотири авторські 
підручники з релігієзнавства та ін. Видруковували щорічник «Релігійна свобода» - 
вже є 16 чисел, квартальник «Українське релігієзнавство» - 60, щомісячник 
«Релігійна панорама» -132. Готується до друку трьохтомна «Українська Релігієзнавча 
Енциклопедія», «Релігійний атлас України» та ін. 

5. Особливість українського академічного релігієзнавства - воно є не лише 
теоретичне, а й дієво практичне. Ми започаткували виокремлення практичного 
релігієзнавства в структурі нашої науки. Релігієзнавці стали потрібними, точніше - 
затребуваними для державних органів, низки конфесій, ЗМІ, навчальних і 
правозахисних закладів та ін. Нами підготовлено більше ста різних науково-
експертних і аналітичних матеріалів з проблем релігійного життя, державно-
конфесійних відносин тощо. В факті наявності в країні толерантності 
міжконфесійних відносин є помітна часточка й нашої діяльності, постійної співпраці 
з державним органом у справах релігії. Розроблено і читається у вишах 12 різних 
релігієзнавчих спецкурсів. Здобутки досліджень виходили у світ шляхом доповідей 
про них на 112 організованих чи співорганізованих нами наукових конференціях 
міжнародного і всеукраїнського масштабу 2001-2011 років, на щомісячному 
теоретичному семінарі Відділення. 

Наше бачення основних видів роботи на ближче майбутнє включає 
зокрема:  

- вирішення питання подальшого статусу Відділення в системі Академії 
наук, бо ж в рамках фактично відділу академічного інституту нам тісно, 
особливо при міжнародній співпраці;  

- утворення відділу соціології релігії і розв’язання питання його 
кадрового забезпечення; 

- видрук трьохтомної «Української Релігієзнавчої Енциклопедії» і 
«Атласу релігійного життя України», монографій-підручників «Історії 
богослів’я України» та «Історії релігієзнавчої думки України», 
монографії «Релігійність Українця», вибраних праць І. Ортинського 
«Релігія в історії України» і М.Боголюбова «Філософія релігії»; 

- кооперування з іншими релігієзнавчими інституціями, розширення 
сфери творчої співпраці.  

Можна планувати більше, але постає питання фінансового і кадрового 
забезпечення цього. 

Відповідати недобаченкам нас не варто: здобутки нашої роботи 
засвідчують, ким вони є. 
 
 

*** 

 
Галина МОГИЛЬНИЦЬКА  

 
Російська Церква в Україні 

не має жодного квадратного сантиметра канонічних територій 
 

Напередодні приїзду на Буковину Предстоятеля Російської православної 
церкви Кирила Митрополит Чернівецький і Буковинський Данило провів прес-
конференцію, на яку прибула почесна гостя – велика українська патріотка, відома 
громадська діячка, поетеса Галина Могильницька. Владика зауважив, що пані Галина 
має багато титулів, але найперше підкреслив, що вона є авторкою книжок, які 
буковинці читають і отримують велику насолоду. Г.Могильницька належить до 
зачинателів руху за створення Української Помісної Православної Церкви і цьому 
завданню служать її книги «Хроніка великого ошуканства», «Літос», «Міфотворчість 
як обґрунтування історичного мародерства». Свій виступ гостя розпочала 
патріотичним віршем про велику любов до стражденної України, який вона написала 
на початку 60-х років, а відтак повела мову про приїзд Кирила до нашого краю.  

«Нема що робити московській церкві в Україні!» 
Коли тільки почала зоріти українська надія, ми не думали тоді, що Україна 

ось-ось, через яких-небудь двадцять п’ять-тридцять років стане незалежною. А тепер 
виявилося, що до тієї справжньої незалежності ще треба дуже довго рости. Здавалося, 
що замайорять жовто-сині прапори і все – з рабом усередині в людині буде 
покінчено! Люди стануть вільні, розкуті, горді, будуть пишатися тим, що вони 
українці, що вони мають свою прекрасну незалежну державу. На жаль, виявилося, 
що це зовсім не так. Чотири століття рабства під час російської окупації – причому 
цілеспрямованого, жорстокого в духовному відношенні, не тільки фізичному – 
наклали свій відбиток на людину, на людські серця. Сьогодні ми схильні вірити в 
доброго царя. От прийде цар-батюшка хороший – і він зробить нам Україну. Ні один 
найкращий президент України нам цього не зробить, якщо ми не звільнимось від 
оцього духовного рабства. У ХV столітті, якраз тоді, коли Москва так шалено хотіла 
загарбати Українську церкву, їхній глава посольського приказу (це як наше 
міністерство закордонних справ) Ордин-Нащокін, до речі, дуже розумний чоловік, 
сказав: «Никакое политическое подчинение невозможно без подчинения духовного». 
Першим завданням щодо України він поставив підпорядкування Української церкви 
Московському патріархату, бо відтак вже можна говорити й про політичне 
підпорядкування. Саме тому так настійно домагалася Російська церква 
підпорядкування Української. Мої попередники за цією трибуною кілька раз 
повторили: «Хай їде Кирил. Це добре, що він їде». Це погано, що він їде сюди. Це 
погано, що він вважає себе вправі їхати сюди як у свою вотчину. Так буде доти, доки 
ми не зуміємо, всі ми, наші громадяни, переконати тих, хто його зустрічає, що вони 
мають навчитися зустрічати його зовсім не як «нашого патріарха», а словами, яких 
він заслуговує: «Нема що робити московській церкві в Україні!» Я більше десяти 
років кричу на весь світ і хочу, щоб ви закарбували й для себе: «Російська церква в 
Україні не має жодного квадратного сантиметра канонічних територій». Вона тут 
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посіла завдяки тій сумній історії, яка сталася зі Вселенським патріархом Діонісієм IV 
в 1687 році, коли він був вивержений із Патріаршого престолу Собору східних 
патріархів за свої несумісні із православною наукою діяння, серед яких було записано 
і такий гріх, як здійснення акту симонії, тобто хабарництва. Як того львівського 
прокурора, якого засівали доларами, так його засіяв московський князь Нікіта 
Алєксєєв соболиними шкірками і червінцями московськими. Правда, історія каже, 
що Москва червінці замахорила, бо є листи вже виверженого Діонісія до 
московського царя: «Верніть гроші! Я ж і так за вас постраждав. Верніть мені хоч ті 
копійки!». Але 120 (три сорока) соболєй йому таки завезли і після того він видав 
грамоти, якими передав Київську митрополію Московському патріархату. Це було в 
1686 році. Рівно через рік, в 1687 році, відбувся Собор східних патріархів, який вивів 
Діонісія з престолу і визнав передачу Київської митрополії актом симонії. Тобто 
діянням, несумісним і з канонами, і з Христовою наукою. 

«Нам потрібна Україна, а не «рускій мір» 
Я багато років звертаюся через пресу, через книжки до Московської 

патріархії: «Покажіть той документ, яким канонічно була підпорядкована Київська 
митрополія Московському патріархатові». Ніхто не показує і не покаже, бо такого 
документа немає в природі. Все, що посів Московський патріархат тут, взято силою. 
Так, було рішення східних патріархів, що це недійсний акт. Але чому Вселенський 
патріархат тоді не наполіг: «Віддайте нам наше!»? Бо Вселенського патріарха 
затверджувала турецька влада. Туреччина тоді вела війну з чотирма європейськими 
державами. Росія мала бути п’ятою. А турки страшенно боялися, щоб Росія не 
вступила в війну на ворожому боці. Їм потрібен був нейтралітет Росії за будь-яку 
ціну. Ясно, що вони не могли дозволити патріарху домагатися Київської митрополії. 
Україна не могла виступити проти цього, тому що в той час була заполонена 
російськими військами. Уже полки були скасовані, вся адміністрація була російська. 
Як писав Самійло Величко: «Пала гарна козацька Україна…» Через непорозуміння, 
через ворожбу між собою козаки пропали, Україна сама себе звоювала і не мала сили 
противитись оцьому підпорядкуванню. Мені надзвичайно подобається, що 
московські ієрархи завжди розказують про те, що Київський патріархат 
неканонічний: «Они нарушили каноны!.. Они раскольники!.. Они антихристы!.. Они 
самосвяты!..» Як їх послухати, то церква Московського патріархату – 
найканонічніша в світі. Але якщо прослідкувати від дня Переяславської ради, від 
початку війни з Польщею, то скільки разів вони порушили канони! І це зафіксовано в 
історії. Перше – це висвячення єпископів у Полоцьку, Могильові та інших містах, які 
завоювало військо в ході російсько-польської війни. Потім вони висвятили на 
місцеблюстителя Київської митрополії Лазаря Барановича. А коли Баранович 
перестав їх влаштовувати, висвятили в єпископи ніжинського протопопа 
Филимоновича, назвали його єпископом Мефодієм і призначили місцеблюстителем 
Київської митрополії замість Лазаря Барановича. Вселенський патріарх обурився, бо 
це було порушення 38 канону VII Вселенського Собору. Царі, тоді правила Софія та 
малолітні Петро й Іоан, пишуть «покаянну грамоту» Царгородському патріарху 
такого змісту: ё«Ми знаємо, Ваша Святосте, що наші святителі не мали права на 
Вашій канонічній території висвячувати єпископів. Але тільки велика біда нас 

примусила це зробити. Вся справа в тому, що Вашої милості митрополит Діонісій 
Балабан дуже подружився з папістами і він намовив козацтво приєднатися до 
папістів. Щоб не погибли вони душами своїми, ми висвятили в єпископи 
Филимовича, аби наставив козацтво на істину..» Яка брехня! Ми і сьогодні знаємо, 
що митрополит Київський Діонісій Балабан підтримував гетьмана Дорошенка, а 
гетьман Дорошенко готовий був іти під турецький протекторат, аби тільки не з 
католиками. Отже, те, що Балабан тягнув козаків у католицизм – це абсолютна 
брехня. А по-друге. Давайте посміємося разом. Хто такий був Лазар Баранович? 
Розумний чоловік, проповідник, духовний меч, світило XVII століття. І він, бідний, не 
міг козаків на істину наставити? Треба було шукати Филимоновича? Десятки наших 
святителів ще до Переяславської ради працювали в Москві, боролися з єресями, 
працювали над перекладом книг, то в нас, крім Филимоновича, не було кому на 
істину наставляти?! Історик, знаменитий дослідник міжцерковних стосунків 
Харлампович стверджує, що Филимоновича вони поставили за ту величезну послугу, 
яку він для них зробив. Коли викликали Юрка Хмельницького бідного підписувати 
Переяславські статті в 1659 році, вже після смерті Богдана Хмельницького, то його до 
цього спонукав Филимонович. Підсунули Юркові статті, навіть про підпорядкування 
Української церкви Московському патріархату. То були фальшиві статті, бо весь світ 
знав, що Сильвестр Косів – митрополит Київський – на тодішній Переяславській раді 
навідріз відмовився не тільки підписувати якісь угоди від імені церкви, він не визнав і 
того акта, щодо якого домовився у Переяславі сам Богдан Хмельницький, і не визнав 
Богданової клятви. Але Филимонович так забив голову бідному Юркові 
Хмельниченкові, що він підписав ті статті. То надзвичайно трагічна фігура в нашій 
історії і таких трагічних постатей у нас дуже і дуже багато, і ще багато буде, як ми не 
наберемо води в вуха і не навчимося самі вести свою лінію і не вірити всім,хто 
приїжджає до нас будувати нам тут «рускій мір». 

Шановний патріарше, піднімайте духовність у Росії 
Я хочу, щоб ми навчилися казати Кирилу: «Шановний патріарше! Їдьте в 

Чебоксари, Тулу, Рязань, Вологду, Тамбов, Пензу, де валиться собор ледь не XV 
століття, і де ви ніяк не можете духовність підняти. А нам піднімати духовність не 
треба, бо Україна завжди славилася високою духовністю. Зараз ми нарікаємо на те, 
що вона в нас підупала, але в Росії духовність ніколи не була вищою, ніж в Україні. 
Зайдіть в Інтернеті на сайт автомандрівників, які їдуть через Україну і бачать разючу 
різницю в культурі й буквально в усьому. Хай вони будують «рускій мір» отам у 
себе, поза хутором Михайлівським. А нам тут «русскаво міра» не треба! Нам тут 
треба Україну! Вони кажуть: «Как? А мы же древняя Русь! Мы же вместе были в 
древней Руси! Вы отказываетесь от русского мира? Это же мир древней Руси!» Так, 
«мир древней Руси» – це руський світ, у якому історично жила Україна. Але правда в 
тому, що ніколи в цей руський світ не входили ні Суздальське, ні Володимирське, ні 
Московське князівства, ані Московська церква! У моїй книжечці «Міфотворчість як 
обґрунтування історичного мародерства» є карта, складена російським археологом 
Уваровим, сином міністра освіти Росії пушкінського часу. Він був абсолютно 
проімперським істориком, заснував історичний музей в Москві, Археологічне 
товариство російське. Це був патріот Росії. Він досліджував Центральну Росію, 
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розкопав майже дві тисячі курганів у 167 місцевостях і склав «Карту мерянской 
земли ХІІІ столетия». На цій карті є міста Суздаль, Владімір, Ростов, Твєрь, Кашин, 
Волоколамск і Москва. То де виникло місто Москва? Де заснувалася російська 
державність? На якій землі? На мєрянській. Який народ там жив? Угро-фінський 
народ мєря. А де росіяни жили? Не знаю! Не можу сказати! Один діяч із Рівного, 
кандидат медичних наук пише мені по Інтернету (він «ізясняєтся по-расєйскі»): 
«Могильницкая говорит, что слова «Россия» не было до ХVIII столетия. Оно было… 
В таком-то документе византийском есть слово «Русия». Правильно, в церковних 
документах писали «Русская митрополия» і вживали назву Русія. Але вони мали на 
увазі зовсім не Московське князівство, а Київську митрополію. Вони кажуть, що «от 
начала принятия православия» були з Київською церквою. Неправда! Київська Русь 
була охрещена перший раз у 866 році. Володимирове хрещення – це 988 рік. А 
московські землі хрестилися аж у другій половині XIV століття. Ми знаємо, що в ХІ 
столітті був убитий на Суздальщині один із перших мучеників нашої церкви Леонтій, 
який пішов туди проповідувати Віру Христову. Його, як пише історик Російської 
церкви Толстой, «язычники упорные и злые» забили камінням. Від нашого хрещення 
їм потрібно було мінімум два століття, щоб зібратися на хрещення. І хрестили їхню 
територію наші подвижники – ченці Києво-Печерської лаври. А Печерський 
монастир виник десь у 1070 році, тобто майже через століття після хрещення Русі. 
Оце вам правда про хрещення. 

Шануймо Українську церкву – одну з найстаріших у світі 
Вони кажуть, що «был их престол». Зокрема патріарх Іоаким писав 

Вселенському патріарху Якову: «Предлагаем отречься Киевской митрополии, 
потому как от дня принятия православия была оная нашого московского престола». 
Це сміх! Вона ніяк не була московського престолу «от дня принятия православия», 
бо не було ще московського престолу. А коли став московський престол, то теж ніяк 
не могли наші священики підпасти під Московський патріархат, того що ми жили в 
абсолютно різних державах. Ми жили в Русько-Литовському князівстві, на той час 
Польсько-Литовському, а вони жили в своєму Московському князівстві. Тобто вся 
оця історія міжрелігійних і міжконфесійних стосунків побудована на цілковитій 
брехні. Про цю брехню я можу говорити так довго, що ви не зможете всього цього 
вислухати. Беріть мої книжки, читайте і несіть їх людям. Будьте впевнені в собі! 
Шануйте себе! Шануйте свою землю! Шануйте свою Церкву! Вона одна із 
найстаріших Церков у світі! Чого Московський патріархат так тримається за нашу 
Церкву, що аж нігті синіють? Перш за все в разі, якщо відділяється Українська 
церква, визнає Вселенське православ’я Самостійну Помісну Українську Церкву, 
Російська церква залишається без апостольського благословіння. У житії Андрія 
Первозванного сказано, що він побував у Новгороді, дивувався, як там у бані б’ють 
себе пруттям і обливаються квасом. Але про те, що він благословляв Новгородську 
землю, чи Суздальську, чи іншу ніде не сказано. А Київські гори він благословив і 
сказав, що тут буде місто велике, тут возсіяє слава Божа і буде місто з багатьма 
церквами. Крім того, при совєтах на Україні було церков православних шістдесят 
відсотків від усіх церков СРСР. Тільки сорок відсотків церков припадало на решту 
республік, включаючи Російську Федерацію. Я думаю, що й сьогодні становище не 

набагато відрізняється. І якщо Церква Помісна Українська стане самостійною в очах 
всього світового православ’я, Московська церква перестає бути найбагатшою і 
найчисельнішою православною церквою світу. А це означає, що вони в ту ж хвилину 
мають відмовитися від формули: «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать!» 
Ще кілька років тому одеський митрополит Агафангел заявив: «Надо усилить борьбу 
против Поместной церкви в Украине, потому что создание Поместной Украинской 
Церкви поставит крест на проекте Великой России!» Коли не так давно було 
здійснено провокацію проти Вселенського патріарха, в Москві тут же відреагували. 
Виступив Лужков і сказав: «Надо перенести Вселенский престол в Москву. Я даже 
Кремль отдам под резиденцию Вселенского патриарха». Тобто ота ідея третього 
Риму нікуди не поділася з часів XV століття, вона існує, і тому вони так тримаються 
за нашу церкву. Тому вони сіють оцю облуду, тому їздять сюди, тому доказують 
людям, простим людям, які не знають правди. Їм сказав Кирил: «Антихристы!», і 
вони ходять і повторюють: «Антихристы! Антихристы!» Те ж повторюють 
парафіяльні священики Московського патріархату в кожному селі неосвіченим 
бабцям. А наше завдання – йти і кожній бабці втолковувати, що це брехня. І тоді оті 
всі «просвітителі» не будуть сюди їздити і не будуть ганьбити нашу землю, наших 
святителів, наших подвижників, які життя клали на відродження Української церкви. 
І тоді тільки у нас буде справжня незалежна, вільна Україна і справжня Велика 
Церква, на якій засіяє навічно благодать Божа, як це провістив колись нам апостол 
Андрій! 

 
Церква.info, 

офіційний веб-сайт УПЦ Київського Патріархату 
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Архимандрит АВВАКУМ (Кременчуг) 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К МИССИОНЕРСКОМУ СЪЕЗДУ 
Дискуссия-монолог 

 
Миссионерский съезд, прошедший недавно в Киеве, с его Итоговым 

Документом приводит очередной раз к горестным размышлениям об исторических 
судьбах и путях Православной Церкви. Где искать выход из создавшегося 
положения? В чем кроется корень слабости нашей Церкви? Никто не знает. А 
положение сие с каждым днем, с каждым годом складывается не в нашу пользу. 

За массой тяжеловесных докладов съезда видны плохо скрываемые потуги 
православного духовенства сохранить былое доминирующее положение в обществе 
и стране, которое было, но увы - ушло. Читая материалы съезда, создается 
впечатление, что докладчики забыли в какой стране и в какое время они живут. 
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Кажется, что выступающие спят и видят перед собою Единую, Неделимую, Великую 
Россию, третий Рим и православного государя, бдительно заботящегося о Церкви и 
народе. «Царь державно градом правит, хор церковный Бога славит!» Что стоит 
только к государю обратиться с Итоговым Документом, напомнить ему о 
сложностях, создаваемых врагами Церкви Православной «изуверами иноверцами», 
как он высочайше выдаст манифест, все они исчезнут из нашего общества, а мы 
преспокойно, безмятежно заживем и завладычествуем во веки веков. 

Увы, не получится. Время «на дворе» - 21й век и Конституция станы 
декларирует равноправие всех религий. Новые исторические условия требуют от 
Церкви необычайной эффективности. Никто нас теперь не защитит, не поставит 
главенствующими! Мы должны полагаться исключительно на Духа Жизни, 
действующего или перестающего действовать в нас, на себя, на свои силы, которые, 
опять же таки, вдохновляет или уже не вдохновляет в нас Творец.  

Примером этому положению является Россия, где Православной Церкви, 
ввиду ее исторических заслуг, действительно отведено первенствующее по чести 
место, но на государственных приемах, разного рода представительствах и 
торжествах вместе с патриархом мы видим часто-густо муфтиев и раввинов, что 
было немыслимо в царской  

России. Многочисленные законы, принятые там против сектантской 
агрессии, не действуют. Россию по-прежнему, часто густо в обход запретных 
законов, наводняют различного рода невероятные сектантские миссии вплоть до 
«Центра внеземной эвакуации». У нас же на Украине и того нет. Государство нас 
пока поддерживает, но первенства не дает. Но может не стать и поддержки. История - 
дама «прымхливая».  

Позиция Православной Церкви, как видно из докладов, это не 
миссионерство, не несение Евангелия современному миру, а оборона, удержание, 
сохранение, консервация прежних позиций. Очень проигрышное, тупиковое я бы 
сказал, состояние. И самое страшное - обращение за помощью к государственной 
власти. 

Есть многочисленные исторические свидетельства, что государства и 
власти действительно покровительствовали и помогали нашей Церкви. Это - факт. 
Но следует признать всегда и везде - не бескорыстно. Когда «кесарь» оказывает 
услугу Церкви, он кладет свою тяжелую, когтистую лапу ей на плечо и Церковь 
после этого уже не полыхающий огонь Евангелия, светящий тысячами искр, 
тысячами солнц миру, но служанка, обслуживающая интересы «кесаря», часто 
противные духу евангельскому. Многовековая сервилистская практика 
Православной Церкви в России однажды уже привела к трагическому дню 
всероссийского греха и позора – 1917 году, когда значительное большинство народа 
отступилось и от царства, и от прислужницы его - Церкви. Этот урок истории нам ой 
как не следует забывать! Очутившись в совершенно новых условиях существования, 
Церкви пришлось очень трудно. И парадокс - если б не гонения новой власти, то не 
известно сколько бы людей у нее осталось к концу 20-го века. Эту ошибку мы не 
должны повторить. 

Многолетняя опека государством Православной Церкви сделала из нее 
утлое, вялое, тепличное, внутригосударственное растение, неспособное выживать с 
сорняками даже в условиях «теплицы» - страны, куда там ей уж о «побегах», миссиях 
в другие страны мечтать. 

Что это за миссионерство внутри собственной, «традиционной» страны, в 
пределах епархии, города, миссионерство внутри прихода? Что это за буря в стакане? 
Я что-то слабо понимаю цели и намерения такого миссионерства и не думаю, чтобы 
его понимали во всей полноте сами учредители съезда. Миссионерствовать внутри 
прихода – все равно, что проповедовать церковному хору. И ни слова тебе, ни 
малейшего проблеска намерения ехать с проповедью Евангелия в Индию, Таиланд, 
Конго и другие страны, где есть нужда в слышании евангельской истины. Да, другое 
дело, туда едут протестантские и католические миссионеры, но те проповедуют не то 
и не так, а вот по-нашенски, по-православному что то охотников не обнаруживается. 

Я (о дивен сон!) сплю и вижу, как наши именитые миссионеры диакон 
Андрей Кураев и Александр Дворкин сидят на Новозеландских островах, в тени 
разложистых кокосовых пальм и с озадаченными умными лицами высокопарно 
излагают, например, велико-высокие истины аборигенам туземцам, папуасам. Боюсь, 
что сон не станет явью. 

Надобно честно признать – миссионерство не свойственно самому духу 
нашей Церкви. Она не одно столетие была частью государственного аппарата, 
освящающая его акты, деяния и торжества, вследствие чего стала обрядовым 
институтом и таковым, пожалуй, и останется. Иллюстрацией этому мнению 
являются дневники святителя Николая, просветителя Японии. Он, горестно 
сокрушаясь, пишет: «У них, у англичан, есть миссии и представительства. И где они 
только берут сколько людей? Что ни год, то у них все новые и новые силы, все новые 
и новые люди, я же остаюсь один и только один…Вот ездил в Москву в Академию, 
агитировал и - никого не привез. Никто не согласился ехать со мной.» 

Миссионерство - это путь фанатиков-одиночек, начиная с апостола Павла и 
до современных подвижников, живущих в странах, далеких от цивилизации и 
носящих не митры и саккосы, но одежду туземцев. Даже в католицизме и 
протестантизме, конфессиях продвинутых в миссионерстве, куда уж нам, это очень 
одинокий путь. 

Нам остается быть самим собой: мы есть то, что мы есть. Но, как бы нам 
того ни хотелось, время заставит нас меняться. 

Сектанты перехватили в современном обществе уже давно инициативу 
духовной жизни, религиозной ситуации, которые в городах на улицах проповедуют 
свое учение, быстро, просто и до чего же чертовски эффективно вербуют в свои ряды 
все новых и новых членов. Какой бездны заблуждения и деструктивности вся эта их 
проповедь, это уже другая тема. Меня в этом кратком письме интересует их 
динамичность и эффективность. И - о кощунство для православного духа и уха! – 
нам кое-чему нужно учиться у них. Нам следует с горечью признать, что у них есть 
огонь того первоначального евангельского христианства, есть фанатизм 
проповедничества, есть безумие проповеди, о которой говорил ап. Павел. Есть, 
правда, и значительные финансирования, но есть и фанатизм. Без фанатизма 
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западные деньги пошли бы не на литературу, но туда, куда идут у наших депутатов!? 
Но об этом умолчим. Не будем излишне политизироваться.  

Есть рвение. Да, да и об этом надо говорить и это надо нам честно признать. 
Пришло время. Не злобствовать, но присматриваться и подражать. Христианство 
начинало свое шествие по Земле не с торжественных богослужений, пышных 
нарядов, митр и колокольного звона, но с безумия проповеди, проповеди вовремя и 
невовремя, по ап. Павлу. Если же у нас нет того безумия, а ход истории, как известно, 
двигают безумцы, если мы действуем за принципом вялости: « А что если ? – Да, 
конечно. – А может быть нет? – Ни в коем случае!», то сидим да молчим и не 
злобимся, если сектанты наступают нам на наши неповоротливые ноги. 

Что у нас бывает на наших епархиальных или приходских собраниях? 
Собрались, поругали сектантов: ох они сякие такие, вот мы им скажем и докажем, 
пригрозим им «десантом». Прокляли их и - разъехались. А воз и ныне там! Наша 
паства как не знала начала начал, основы основ – Священного Писания, так и не 
знает. И знать не собирается. У нас торжественные молебны, акафисты, 
мироточения, крестные ходы, не собирающиеся уступать место изучению Писания. 
Отсюда следствие: если наша паства спорит с сектантами, то, как правило, это спор 
без знания этого Писания, спор без фактов, спор на одних тебе эмоциях и амбициях, 
что очень проигрышно и главное - опасно для душ самих участников спора с нашей 
стороны. 

Мудрец говорил: «Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть 
темноту». Быть церковью злобствующих, боящихся - значит быть на вытеснении 
истории. Это - тупиковый, проигрышный путь. Надобно, весьма необходимо, что-то 
начинать менять. Путь в один километр начинается с первого шага.  

 «Апеллировать к власть имущим, требовать у них поддержки, защиты – 
значит заявлять о своей беспомощности, что мы не надеемся на силу Евангелия, 
свидетельствовать, что она в нас не живет, не действует».  

Эти слова сказал владыка Антоний Сурожский в своем интервью 
радиожурналу «Воскресение» русской службы ВВС, когда в России депутаты 
принимали поправки к «Закону о свободе совести и вероисповедания». Очень верно 
сказал.  

И еще злободневная тема – это трудный путь к диалогу. По всему видно, 
Бог явственно показывает, что независимая христианская общественность в 
ближайшее время, хотим ли мы того или не хотим, никуда не собирается исчезать и 
нам придется с ней уживаться, бок о бок жить. Проклясть, отмежеваться - значит уже 
не светить миру, частицей которого являются и они, но выродиться и стать узким 
кружком религиоманов. К чему привела злобность и замкнутость старообрядцев? 
Они сварились в собственном соку, образнее выразиться – сгорели в собственном 
срубе. Такой ли мы участи желаем своей Церкви? Диалог с инославием - это диалог с 
современным миром и обществом. Он лишь обогатит наше духовное мышление, 
нашу религиозную философию, укажет на их примере, как быть независимее от 
скоропреходящих властей и как выживать и жить в совершенно иных, новых 
исторических условиях, без всяких государственных подпорок и посул.  

Надобно, к слову, заметить, что наше богословие, наша религиозно 
философская мысль обогащается и без диалога, только благодаря их присутствию. 
Не знаю, каким было бы наше православное сознание без борьбы, без полемики с 
ними. Не думаю, что очень продвинутым и развитым. Может быть, мы живем и 
растем благодаря рефлексии на них. Несомненно. Но все же для полноты духовной 
жизни должны быть как полемика, так и диалог. Этому еще предстоит нам учиться. 
Сие является одной из очередных задач нашего внутреннего миссионерствования. 

 
Из рукописи архимандрита Аввакума 

«В начале было Слово».-2004.- Стр. 55-59. 
 
 

*** 
Надія СТЕПУЛА 

 
КРАЇНА ІНОВІРЦІВ? 

 
Храмів щораз більше, віри – щораз менше. День хрещення України-Русі 

– церковне свято, а з 2008 року – й державне. Оголошене таким, «враховуючи 
значення православних традицій в історії» країни. Відзначається 28 липня, в день 
пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі. 
Свято це наповнене тисячолітніми цінностями й покликане символізувати єдність 
країни, віри, духовного й державного начала. Але символізувати єдність, особливо 
віри, в час тенденцій до глобалізації, в країні з ознаками мультирелігійного 
суспільства – виклик. Хоч політики різних рівнів і кольорів не втомлюються при 
святі наголошувати: лише з утвердженням християнських цінностей можна 
будувати міцну державу, проте свято хрещення назвати «всенародним» мало хто 
наважиться. І відбувається воно на все більш поцяткованому питаннями тлі 
утвердження в країні іновірства. Релігія тут перестала бути панівною формою 
суспільної свідомості. Конституційно-правові основи свободи совісті як 
невід’ємного атрибуту демократії передбачають існування духовної свободи для 
кожного і встановлення принципу толерантності – терпимості до іновірців. 

Брак і потреба толерантності. Не так давно в Україні іновірцями були 
ті, хто не сповідував «релігію» марксизму-ленінізму. За часів хрущовсько-
брежнєвського режиму закривали храми, переслідували священиків. У часі 
незалежності країни храми почали відроджувати, будувати нові. Побільшало 
вірних традиційної конфесії – православ’я і «традиційних іновірців» – католиків, 
греко-католиків, протестантів, мусульман. З’явилися й нетипові для України релігії. 
А водночас маємо ознаки напруженості та непримиренності у стосунках між 
іновірцями. З одного боку – тисячолітні християнські храми, діяльність у країні 
різних конфесій, протестантські «будинки молитов», давні й новозбудовані мечеті. 
З іншого – знищені православні й католицькі хрести, спалені храми, розриті 
могили; тривання «війни за місце для молитви», з захопленням храмів та 
передачею їх із одного патріархату в інший; агресивна інформаційна політика 
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Російської православної церкви в Україні, особливо від часу обрання її Патріархом 
у Москві «Його Святості» Кирила; розгортання діяльності сект, зокрема формально 
заборонених; з’ява немислимих навіть за часів тоталітарного радянського режиму 
«церков», які відверто зомбують населення; активне просування на українські 
терени ідей мусульманства, спроби будувати нові мечеті, спротив християн цим 
спробам. Наприклад, у Білій Церкві (про це оприлюднив цікаві матеріали Анатолій 
Бобинський) мусульмани збирають підписи за будівництво мечеті, християни – 
проти; перші закликають до терпимості й апелюють до законів, цитуючи право 
релігійної громади на відвід землі під будівництво культової споруди, другі 
аргументують свій спротив тим, що будівництво мечеті ображатиме релігійні 
почуття християн та відчайдушно апелюють до історії: мовляв, мусульмани 
«ніколи не приходили в Україну з хлібом-сіллю». І нагадують: в ісламських країнах 
«переслідують і знищують християн», тому, якщо мусульмани хочуть 
толерантності, то повинні її забезпечити й зі свого боку… Доповнює картину 
плюралізму й терпимості в Україні незавершена кримінально-духовна історія з 
«Посольством Божим» та інші кримінальні історії, пов’язані з діяльністю в країні 
різномастих сект. Слід пригадати, що не лише мусульманам у Білій Церкві, а й 
греко-католикам в Одесі та у Львові ділянок під храми не виділяють (ще Глава 
УГКЦ Блаженніший Любомир тричі про це просив); в Одесі чиниться цьому 
відверто грубий спротив Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела 
(УПЦ МП), який спровокував гучний скандал, назвавши намір будівництва храму 
УГКЦ «здійсненням агресивної експансії уніатства». 

Виклики іновірства. Очевидно, йдеться про зміну пріоритетів, переміни в 
суспільній свідомості й нові виклики в царині духовній. Іновірство має глибокі 
історичні корені нетерпимості до собі не подібних. Православний екстремізм нічим 
не відрізняється ні від католицького, ні від ісламського, ні від атеїстичного чи ще 
якогось. Духовні пастирі в Україні мають перед собою непочатий лан роботи – у 
площині виховання терпимості до інших. Натомість, є неймовірна кількість 
прикладів, коли самі пастирі стають рупорами нетерпимості. Коли ведуть 
вулицями європейської столиці (так себе позиціонує Київ) під хоругвами і 
хрестами осатанілі від іновірства, темні, як у середньовіччі, юрми, які 
демонстративно плюють на портрет Папи, як це було перед візитом Блаженного 
Івана Павла Другого. Та й яскравий приклад «ісламізації Білої Церкви», мов у 
краплині, відбиває безмір проблеми толерантності, гострої не лише в Україні, а й у 
світі. 

Україна стала ближчою до цієї проблеми, оскільки в цивілізаційному 
просторі залишатися осторонь подібних проблем не вдасться. Інша річ, що до 
їхнього розв’язання саме в Україні ані держава, ані суспільство, ані пастирі не 
докладають достатніх зусиль. Скажімо, дискусій про інтеграцію норм ісламських 
кодексів (як у Швейцарії, де їх проводять юристи, або в інших країнах, де триває 
широке обговорення мультирелігійних тенденцій), як і дискусії про загалом 
проблеми співжиття в одній країні представників різних культур і релігій – рідкісні. 
Можливо, складність у розв’язанні проблеми толерантності полягає ще й у тому, 
що, як і в сучасному навколишньому світі, в Україні теж спостерігається неточне, 

спекулятивне тлумачення самого поняття толерантності. Основоположний 
принцип терпимості підмінюється вимогою приймати цінності «інших». Тому 
явною є потреба діалогу – і як способу ствердження свого права на вибір, і як 
способу віднайденні своєї ідентичності (самоусвідомлення, віри). Не слід відкидати 
й існування «захисної самобутності», адже у світі глобалізації реакція певного 
суспільства на мультирелігійність, як і загалом на переміни, може бути агресивною. 
Хоч представники всіх конфесій на словах визнають необхідність толерантності й 
потребу спільного розв’язання актуальних проблем, але загал, суспільство, 
залишаються розгубленими перед викликами релігійного плюралізму. І 
складається враження, що в Україні храмів стає щораз більше, а віри – щораз 
менше. Всі воюють – кожен за свій храм (мечеть, костел, церкву) із завзяттям 
войовничих атеїстів. Нині в країні формується «суспільство іновірців» стосовно 
будь-якої релігії. Це загрозливий виклик, бо саме терпимість та взаєморозуміння 
залишаються кращою запорукою миру й безпеки. 
 

 «Радіо Свобода». Сайт газети "За вільну Україну плюс" 
http://zvukraine.lviv.mobi/ 

 
 

*** 
 

Анатолій КОЛОДНИЙ 
 

ЮЩЕНКО ВИЯВИВСЯ ПСЕВДОМЕСІЄЮ 
(СКОРІШЕ – ІУДОЮ) 

 
Написати цю новелу мене змусила одна вимушена перепалка в поїзді 

метро з його явним адвокатом. Він читав газету «Україна молода». Я зауважив, що 
її редагує односельчанин Ющенка, який, як і він, ненавидить всіх в національно-
демократичному русі. При цьому ще додав, що ця газета ніколи не критикує 
В.Януковича й іже з ним, а навіть злорадствує з того, що посадили Тимошенко і 
Луценка, ледь не каже: «Так їм і треба!». При цьому співбесідник мій почав 
поливати брудом останніх, наголосив, що вони зробили Ющенка безвладним, що 
лише він міг принести Україні відродження і т.п. Мені прийшлося сказати гостю з 
Москви (як виявилося, він був таким), що Ющенко виявився бездарним 
керівником. Він мав такі ж, а то й більші (при увазі на масовість Помаранчевої 
революції) можливості, як і Янукович, але не скористався з них (як останній), бо 
відігнав від себе всіх, хто посадив його в крісло Президента, зробив їх своїми 
ворогами, вважаючи, що фортуна працює на нього і Україну й без них. 

Уява В.Ющенка про те, що він для України – Месія, а відтак може 
існувати в якомусь відлюдному просторі, бо ж інші – то покидьки з нужника, які не 
гідні на щогодинне чи щоденне спілкування з ним, призвела до розвалу 
Помаранчевої команди, а зрештою - і до поразки Майдану, за що його варто було б 
національно орієнтованим навіть повісити на тому ж Майдані, щоб іншим не було 
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повадок за срібняки, а чи ж амбіційність зраджувати українство. А взагалі після 
скоєного ним він сам має себе так покарати, якщо, зрозуміло, має совість. 24 серпня 
я приносив йому навіть мотузочку для цього до парку Шевченка в Києві, де 
збиралися чесні українці на річницю Незалежності. Зрадник Майдану не прийшов, 
як і не прийшов на ним же указом визначений День Свободи 22 листопада. А 
взагалі - він продовжує плентатися серед національно-демократичного електорату 
(навіть на Говерлу забрався, щоб звідти крикнути: «Я ще є!». Дійсно, ще не виїхав з 
дружиною в закордоння, де вона – громадянка, розбудовує Безрпдичі. Своїми 
замудрими сентенціями Ющенко продовжує працювати на Партію регіонів, як і до 
цього прислужився їй своєю «противсіхівською» політикою. Разом з Ющенком, не 
відчуваючи своєї вини за ті зароблені Януковичу три відсотки, ще з’являються 
серед чесного українства і такі «противсіхи», як Лілія Григорович, Святослав 
Кендзьор й інші політичні недалекоглядики, що вже прижилися від нас, українців, 
у Верховній Раді і думають, а як продовжити ще на одну каденцію своє 
перебування в ній. Повернення до сталінських часів в гонінні на все українське, 
відродження російського в Україні на совісті Ющенка. Винуваті й ті, хто притягнув 
його до ролі лідера, хто опісля був поруч з ним і чомусь боявся сказати йому в очі 
Правду, вказати на його нікчемність і бездарність, надоумити підібрати і слухати 
розумних радників, сказати, що він далекий від статусу Месії і що українці 
потребують керманича у вирішенні своїх історичних завдань тут, на їх реальній 
землі, а не десь в піднебессі возведених Безрадичах.  

Але де там! Я ж – Месія! Слухайте мене, точніше – сподівайтеся на мене. 
Прокрутимо сторінку нашого жалю, нашої туги – Голодомор, Берестечко, Крути, 
Батурин… А звитяга, вдача, перемоги – то її ще треба шукати. Ліпше поплакатися 
над нашим минулим, це б то не виходити у своїй духовності «з українського 
кладовища». А між тим розбудова незалежної України, національне відродження її 
вимагали не безрадичського мрійника Манилова, а трибуна типу Івана Франка.  

Свого часу я мав можливість працювати в тому філіалі в Тернополі, який 
скінчив Ющенко. Уявляю, з яким рівнем економічної освіченості він очолив 
державу, яка вимагала насамперед свого поступу в економічній сфері. Нездарність 
в цьому спонукала Ющенка до зради одержаного у виші фаху і звернення до 
поверхового копання в нашій українській історії. Щоб поплакатися з неї, а не для 
того, щоб зробити з наших минулих поразок якісь висновки для сьогодення. 
Візьмімо той же Батурин… Він вчить тому, що лише при єдності українських 
верховод можлива наша українська перемога. Мазепа прагнув діяти сам, поза 
своїми соратниками і зрештою - ганебна поразка.  

Ющенко не усвідомив це. На його совісті розкол помаранчевої команди і 
поразка рівна поразці на Полтавському полі. Навіть в малому він зрадив Україну: 
його діти навчаються в англійській школі в той час, як стоїть питання навчання 
всіх дітей в україномовних школах і вузах. Ющенко зрадник і в тому, що нацарював 
ніщо і втік на спокій у Безрадичах чи новій вибудові в Карпатах. При цьому не 
тільки кинув у в’язниці своїх колег по Майдану, а й своїми свідченнями прагнув 
довести правомірність їх засудження. Відтак Ющенко – це політичний вбивця, 
політичний злодій, який вкрав сподівання українців на українську Україну. 

У нашому часописі «Релігійна панорама» (згадай Читачу) ми писали про 
вади Ющенка задовго до його зради, але ж писане нами до нього не доходило. Та й 
він і не хотів знати, що там пишуть і що про нього думають інші. Він же – Месія! 
Що ті шмельці йому можуть порадити… Він все знає і пророкує… Слідкуйте й 
уповайте на світлість, непорушність і прозірливість мною речених думок. Весь світ 
був для нього вже його, мав йому підпорядковуватися. Мало хто давав по носі 
цьому Месії. Були такі, але за кордоном і не з українців. Так, відлітаючи до Франції 
на перемовини з її Президентом, Ющенко годину вибирав собі сорочку. Зрозуміло, 
що запізнився (але це було не вперше). Прилетів до Парижу, зайшов до Саркозі і, 
не вбачаючи в цьому чогось злого, відверто сказав, чому запізнився… Саркозі 
зауважив, що Ющенко вдало підібрав сорочку, подав йому руку і, попрощавшись, 
пішов. Це наша преса тоді чомусь не помітила, а з якихось міркувань написала про 
успішність візиту.  

Сприймаючи себе як Месію, Ющенко з певною погордою ставився до 
інших, прагнув своєю поведінкою і діями засвідчити їх нижчість. Пригадаймо, як 
він поміняв традиційну форму військових парадів. Посеред Майдану йому 
доповідали військові, а решта керівників держави (вони ж йому не рівня!) 
знаходилися десь там в масовці. А згадаймо різні заходи, які проводилися при 
Ющенкові у св. Софії. Я тоді прямо писав йому: «Вікторе Андрійовичу, під час 
проведення молитовних заходів у Софії Ви маєте себе відчувати мирянином і 
стояти серед мирян, а не займати місце Предстоятеля Церкви, цебто не стояти по 
центру». Я писав йому, що Святий Вогонь з Єрусалиму не він має роздавати, а 
хтось із церковних владик. Писав також і про помилковість зображати себе на біл-
бордах поруч із Патріархом Варфоломієм підчас візиту останнього до Києва. 
Варфоломій, на відміну від Папи Римського, що було при зустрічі його за 
президентства Л.Кучми, не є державною особою, а відтак його не слід зустрічати з 
почесним караулом. Біля нього мають бути Предстоятелі Церков (в даному разі 
можна було скористатися керівниками конфесій, представлених в Всеукраїнській 
Раді Церков і релігійних організацій, як це було під час приїзду Івана Павла ІІ, а чи 
ж лише православними владиками). Так ні ж … Свою сакральність треба було 
прирівняти до сакральності Вселенського Патріарха. Навіть медаль такого ж змісту 
видрукувати. Контекст зображення на ній Варфоломія і Ющенка явний: «Я такий 
же блаженніший, як і він, хоч і світський глава».  

«Між нами і ним (Ющенком) завжди був загін різного роду охоронців», - 
зізнається голова парламентської фракції «Наша Україна – Народна самооборона» 
Микола Мартиненко. Пояснюючи факт неприсутності Ющенка 24 серпня разом зі 
всіма, хто прийшов до пам’ятника Тарасу для відзначення річниці Незалежності, 
Мартиненко сказав, що «він боїться, він скоро буде ховатися за парканами своїх 
будинків. Під час свого президентства він багато їх набудував, щоб в такий спосіб 
бути нібито всюдисутнім. Якби не позиція Ющенка, то після Помаранчевої 
революції була можливість об’єднатися помаранчевим силам. Але Віктор 
Андрійович почав насолоджуватися владою. Він поставив шлагбаум. Не ходив до 
парламенту, жодного разу не цікавився його життям. Він навіть не зустрічався зі 
своєю партією. Я раніше цього не казав, бо про це соромно було говорити. Я думав, 
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що він змінить свою точку зору, зрозуміє, що влада - це не насолодження, а дуже 
багато обов’язків і кропітка щоденна праця. Однак Ющенко, будучи президентом, 
користувався владою заради особистих амбіцій та інтересів. Тому, згідно 
соціологічних опитувань, є лідером антирейтингу». Так говорять ті, хто мав би 
бути його співдумцем, його співдійцем. (Експрес. – 26-28 серпня). 

Відтак Ющенко прагнув до статусу Месії для українців, а зрештою 
виявився Антимесією, зрадив ті перспективи, які відкрив для національної 
розбудови України Майдан. Зганьбив себе, зганьбив Україну, відбив бажання 
українців здобувати своє шляхом майданних революцій, призвів до втрати віри 
українців у своїх проводарів. 

Все це визнає навіть провладна газета «Сегодня». 30 вересня вона писала: 
«Помните предвыборный слоган 2004 года: «Ющенко йде в Президенти»? Кто бы 
мог подумать, что через семь лет бывший верный ющенковец, его кум, депутат 
Москаль заявит, что его экс-патрон, на которого национально сознательные 
энтузиасты возлагали такие надежды, получил грин-карту (вид на жительство в 
США) и, по сути, уходит в эмиграцию… Мы хороним целую эпоху «сподівань» на 
то, что колхозный бухгалтер в президентском кресле может быть честным, 
отставной член КПСС – правоверным националистом, а предатель – воплощением 
морали. Ибо Ющенко – предатель. Он действительно «нацарював і втік», бросив в 
тюрьме своих соратников по Майдану – Луценко и Тимошенко. Он ничего не 
сделал для того, чтобы первого из них вытянуть из камеры, и сделал все, чтобы 
вторую в камеру поплотнее запечатали. Ющенко – предатель своих избирателей, 
какими бы наивными и простоватыми те ни были. Он – политический вор, 
укравший у них надежду. Имеем самый яркий пример «президента-сироты», 
оставшегося теперь и без избирателя, по сути дела, без Родины. Хотя Родина ему, 
наверное, не очень важна…Многие спрашивают: почему Ющенко не сидит 
сегодня рядом с Тимошенко? Да по той простой причине, почему так и не 
достроена знаменитая «Больница будущего». «Больных» не садят. Их лечат. 
Виктор Андреевич – ментальный аналог мэра Космоса, злоровый, но 
прикидывающийся для безопасности «оригиналом». Источник его богатства 
следует искать в газовой сделке 2006 года, когда этот ресурс стал внезапно дороже 
втрое – с 50 до 150 млрд за тысячу кубов… Луценко воров «сажал», а Ющенко 
потом «отмазывал». А те, кто не хотел, чтобы у них возникали проблемы, щедро у 
фонд жертвовал. Схема работала, принося барыши…». А Ющенко, як кажуть в 
народі у такому випадку, позичивши очі у Сірка і за звичкою засовуючи рукави 
повище, каже: «Ці руки нічого не крали».Бачимо, що бреше. Хіба можна лише на 
президентську зарплату так жити, стільки будувати…. 

22 листопада – день Свободи. Влада у нас нині така, що боїться Свободи. 
То ж була вказівка, як і 24 серпня, міліціянтами-жандармами перекрити всі входи 
на київський Майдан, дивись, під тим приводом що треба ставити десь за 49 днів 
до потрібного новорічну ялинку. (хоч її можна поставити, як кажуть її збирачі, за 8-
9 годин). Цікаво було слухати і бачити по телевізору, як нинішній державний 
владика В.Янукович витлумачував поняття Свободи. Коли він сказав, дещо 
задумавшись, що знає, що то є свобода, то відразу ж в уяві з’явилися ті дні, коли він 

два рази виходив із в’язниці то за крадіжку шапок, а то й за зґвалтування. 
Космонавт Г. Береговий відкупив його від покарання за третій злочин, а відтак 
третє відчуття свободи стало для нього неможливим. А може в цей час Віктор 
Андрійович (точніше Федорович, але обоє в цьому однодумці) відчув свободу, 
ув’язнивши свого головного політичного супротивника Трибуна Майдану Юлію 
Тимошенко. Може… Але їм з Юлею за ґратами не легше буде боротися, як з 
Юлею на Свободі. Всенародну любов до героя Майдану вбити не вдалося!  

Ющенко 22 листопада на Майдан не з’явився, заховавшись у своїх 
невідомо за які цяці розбудованих Безрадичах. Знали раніше, що він там бавиться 
бджілками й ліпить горшки, а це в газетах промелькнула фотографія, що ще й 
баранів розводить. Вірнопідданий землячок п. Дорошенко лише видрукував в 
«Україні молодій» скигляче інтерв’ю цього «співця за сценою», який продовжує 
уявляти, що він ще чогось вартий. При цьому в уяві своїй він певне себе прирівнює 
до Ісуса Христа, який, зазнавши страждальницької смерті, має ще прийти до своїх 
вірян як Спаситель. Ющенко, певне, сподівається, що його, як Месію-Спасителя, 
також ще запросять українці, що вони його недооцінили, не знайшовши за потрібне 
ще раз обрати Президентом. Його зрада, противсіховство, власне, і є відплатою 
Ющенка українцям за неподані за нього голоси. Гадаю, що він в душі радіє від 
того, що Україну повернули до років сталінщини, що з буттям українства нині 
навіть гірше, ніж в радянські часи. Тоді хоч, як кажуть, «для профформи» 
рекламували українське – українські фестивалі, українську пресу, українські 
художні колективи, українські видруки та ін. Нині ж, на двадцятому році буття 
України як самостійної держави дожилися до того, що Київ наповнюють 
декількатисячними озброєними всім необхідним для нищення мітингуючих 
міліцейськими формуваннями, покликаними боротися з тими, хто йде відзначати 
або День незалежності України, або роковини Майдану Свободи.  

В цій нинішній ганьбі українства приховано проглядається утопія 
месійства Віктора Ющенка. Вже вкотре українці доручають вершити свою долю 
бездарі і зазнайцям, себелюбцям і сріблолюбцям. То ж чи ми нездатні вибрати, а чи 
ж немає з кого? Наші сподівання на Юлю прагнуть посадити разом з нею у 
в’язницю. Російське керівництво України прагне залякати борців за вільну Україну, 
закувати їх в жандармські кайдани. Але ще Тарас у своєму «Заповіті» писав: 
«Поховайте та вставайте… і вражою злою кров’ю волю окропіте». 
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РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ 

В ПЕРСПЕКТИВІ ЇХ ВИЯВІВ У СВІТІ 
Тези з теми співробітників Відділення релігєзнавства 

 
 

Петро ЯРОЦЬКИЙ, д. філос. н. 
 

КОРДОНИ КРАЇН І КОРДОНИ РЕЛІГІЙ 
 
За останні 25 років процеси розвитку світу набули глобальних вимірів, 

чим спричинили істотні зміни релігійної географії. Усі великі релігії 
(християнство, буддизм, індуїзм, іслам) у більшій чи меншій мірі вийшли за межі 
своїх традиційних конфесійних мегарегіонів і проникають на інші, раніше 
незнані ними терени. Відбувається зміщення кордонів релігій навіть в межах 
окремих країн. 

Конфесійні трансформації спричинені низкою глобальних факторів: 
політичних (розвал колоніальної і тоталітарної систем), міграційних (переселення 
великих мас людності з Півдня і Сходу на Північ і Захід), місійно-
прозелітистських (євангелізація та ісламізація окремих країн). Разом з тим 
відбуваються зміни впливу і питомої ваги релігій в традиційних мегарегіонах їх 
виникнення і поширення: католицизм переживає кризу в Європі й Латинській 
Америці, посідає стабільні позиції в окремих азіатських країнах, поширює свій 
вплив на африканському континенті; православ’я реститузувалося і набуло 
«нового дихання» в країнах розваленої радянської тоталітарної системи; 
пізньопротестантські церкви активізували свою євангелізаційну діяльність на 
всіх континентах, досягаючи найбільш прозелітистських успіхів передусім у 
Латинській Америці та Африці; стабільно міцний іслам, який завдяки багатьом 
факторам: етнічному (нерозірваність і єдність арабського світу), демографічному 
(високі темпи зростання народжуваності), культурно-цивілізаційному 
(ідентифікаційна роль ісламу), правовому (у більшості країн іслам посідає статус 
державної релігії), міграційному (високі темпи переселення передусім в 
Європейські країни) змінює конфесійний ландшафт не лише окремих країн, а й 
континентів; буддизм та індуїзм – найдавніші універсальні релігії – постає 
спільним духовним компонентом цивілізацій Сходу – від Індії до Японії. Без цих 
релігій не можна зрозуміти особливості культур і мислення багатьох східних 
народів. Саме тому буддизм та індуїзм, зрештою як й іслам, посідають міцні 
позиції в різних конфесійних макрорегіонах Азії, а останнім часом активно 
проникають в інші регіони світу (здебільшого завдяки міграції сповідників цих 
релігій), створюючи замкнені анклави своїх спільнот, які не піддаються 

культурній та релігійній асиміляції в країнах міграції. Фактор 
мультикультуризму стає причиною етноконфесійної напруги і конфліктів 
передусім в Європейських країнах. 
 
 

*** 
 

Павло ПАВЛЕНКО, д. філос. н. 
 

УТОПІЯ ЄДИНОГО ХРИСТИЯНСТВА 
І ЄДИНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

 
Сьогодні, на зламі тисячоліть, утворилася унікальна для всього людства 

ситуація, яка ставить його, вперше за всю його історію, перед проблемою вибору 
і накресленням своєї подальшої долі, тобто спонукає розв’язати низку 
доленосних питань, які в комплексі, так чи інакше, зводяться до одного: «Чи є 
можливим подальше буття людства?», бо ж нерозв’язання (чи хибні розв’язання) 
наявних глобальних проблем сучасності означатиме його загибель (а можливо, 
що й взагалі кінець усього живого на Землі). 

ХХ століття довело, що розв’язання глобальних проблем сучасності 
(виходячи вже з того, що вони є загальнопланетарними) не є справою (та й не під 
силу) однієї соціальної групи, одного етносу, держави чи навіть континенту, 
оскільки вони виходять далеко за межі й можливості останніх. З небувалою 
гостротою дає про себе знати і криза ідеологій доби поступового переходу від 
модерну до постмодерну. Вона зачіпає всі,без винятку сфери людського життя і 
передусім релігійну. І справа тут не стільки в тому, відповідає чи не відповідає 
релігія сьогодні запитам сучасної людини, чи дає вона відповідь на низку 
поставлених нею смисло-буттєвих питань, а чи ж можливим є те, що бодай хоча 
б сфера релігії не виступала одним із чинників, які посилюють чи провокують 
глобальні кризові трансформації суспільства, не відігравала б роль одного з 
головних дезорганізаторів, дезінтеграторів на шляху об’єднання людства. Бо ж 
релігійні відносини, впливаючи на політичні, економічні, національні й расові 
відносини, визначають у багатьох випадках відносини і міждержавні і 
внутрідержавні, тобто зумовлюють психологію і дії груп, від яких буде залежати 
дієвість самого процесу об’єднання людства задля подолання кризових явищ 
сьогодення. Іншими словами, нині, як ніколи до цього, на представників всіх 
релігій покладається надія примирення. 

Проте, скоріше за все, ніякого примирення всіх конфесій в якомусь 
єдиному (об’єднаному) християнстві так і не відбудеться (як його не сталося за 
ось вже дві тисячі років): християнство завтрашнього дня буде певно що таким 
розділеним і міжконфесійно ворожим саме в собі, як то спостерігалося і 
століттями до цього. Бо ж якщо християнської єдності не було досягнуто в період 
від апостольського часу до наших днів, причинами злагоди в ньому не були ні 
війни, ні суспільно-політичні, ні економічні кризи, то наївно думати, що загроза 
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загибелі людства (і це при тому, що, за традиційними християнськими 
поглядами, есхатологічні уявлення є очікуваними і бажаними) зможе бути 
чинником цього об’єднання. 

Вірити у вселенське братство християн й ідею об’єднання всіх конфесій 
у єдину Церкву Христову може лише далека від внутрішніх проблем 
християнства особа, а чи ж формальний чи номінальний християнин. Якщо й 
можливі певні конвергентні процеси в християнстві, то їх під силу зробити тільки 
номінальним християнам. Втім номінальні віруючі, хоча вони й складають 
переважну частину деномінацій, не є у світлі християнських доктрин істинно 
вірними, тобто, по суті, не є християнами. Будь-які спроби «загнати» християн в 
єдину Церкву шляхом компромісів між віровченнями не тільки приречені 
наперед на неуспіх, а й в чреваті новими конфліктами (і то не лише релігійними). 

Як на нас, доки всі, без винятку, християни не усвідомлять, що доля 
людства з часом все більше буде залежати від єдності землян, що 
вузькоконфесійна зацикленість християнства стоїть на заваді консолідації всіх 
людей, що плідне відродження християнської як загальнолюдської моралі в 
суспільстві можливе спільними зусиллями, що чвари між християнами, говорячи 
тут мовою християн, не грають на користь євангелізації світу і «спасіння» людей, 
доти ідея єдиного християнства буде нездійсненною. Відтак мова може йти не 
про «оцерковлення», а тільки про істинну євангелізацію суспільства, яка мусить 
передбачати не нав’язування тій чи іншій людині думки про істинність якоїсь 
однієї конфесії, а про культивацію в ній образу й подоби Бога, про орієнтацію її 
до віднаходження в християнстві для себе нових смислів життя, усвідомлення 
значимості себе як особистості, того, що вона виступає не лише знавцем і носієм 
вищої істини буття, а й засобом реалізації у світі чогось більш цінного. І це 
важливо робити саме зараз, коли техногенна цивілізація вибиває з людини все 
людське, знищує її віру саму в себе, нищить її як особистість, усвідомлення її 
творчої ролі у світі в ролі вінця Божого творива. 

Проте допоки що на сучасному рівні науково-технічного і 
демографічного розвитку взаємовідносин різних суспільств, народів, держав між 
собою, як і до цього в історії, ідея консолідації людства, як водночас і сама ідея 
єдності християнства, є нездійсненною мрією. Подальше буття людства, швидше 
за все, буде продовжувати протікати у формі розділяючих світоглядів, які 
напевно зрештою приведуть колись до загального знищення, загибелі цивілізації 
взагалі, а може і всього живого на Землі.1 

«В епоху постмодернізму, тотальної дехристиянізації і паганізації 
Європи, коли хитаються всі опори людського існування, саме християни 
покликані відповісти, і відповісти вагомо, на виклики нашого часу. Це можна 
здійснити тільки в єдності. Нікуди подітися, нам усім – православним, католикам, 
протестантам – треба відповідати на ці виклики часу, на ці запити розгубленої 
сучасної людини, яка гине від індивідуалізму, егоїзму, що роз’єднують її зі всіма. 
Така людина, якщо вона стає на шлях духовного пошуку, не може бачити Церкви 
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розділеної в самій собі. Вона не піде туди, де наявне внутрішнє роз’єднання. 
Саме це роз’єднання може виявитися для неї перепоною, що загороджує дорогу 
до вічності, до спасіння»2. 

Відтак ідея єдності сучасного християнства мусить розумітися не як 
єдність доктринальна між різними гілками християнства, а як єдність, що 
ґрунтується на співпраці між конфесіями, співпраці на міжцерковному і навіть 
позацерковному ґрунті. У цьому контексті проблема єдності християнства не 
потребує втручання у цей процес держави. Це буде тільки загострювати 
об’єднавчі процеси. Таке розуміння ідеї єдності не буде загострювати 
міжконфесійні чвари щодо визначення, хто є найістиннішим, а хто – ні, хто є 
вірним, а хто – єретик. Більше того, воно передбачає поважливе ставлення до 
інакшемислячих християн, до іншої християнської доктрини, до іншої Церкви. 
Зараз, як ніколи до цього, актуальною постає виконання всіма християнами 
заповіді Христової про любов, згідно з якою любов передбачає й любов до 
ворога. Час розкидання каміння минув і настає ера «збирання каміння». 
 
 

*** 
 

Ольга НЕДАВНЯ, к. філос. н.  
 

ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
В УМОВАХ ПОЛІКОНФЕСІЙНОГО СВІТУ 

 
Доля української ідентичності в умовах полікультурного світу залежить 

від багатьох чинників, серед яких і релігійно-церковні й ширше – духовно-
культурні. Власне, українська ідентичність в її релігійно-конфесійних варіантах 
різної «включеності» та в її різноманітних духовних рисах є дещо неоднорідною 
територіально й у різних соціальних прошарках українців, що утруднює її 
реалізацію. Не всі типові довший час риси української ідентичності, зокрема й 
релігійно-духовної, були й залишились продуктивними для розвитку 
українського спільнотного життя та здобуття української державності.  

В сучасному світі, що глобалізується, в умовах небачених у 
доінформаційному суспільстві засобах конкуренції різних ідей, культур та 
культів, виживає й залишається запитаною певна себе ідентичність, котра 
спирається як на власні кращі традиції (зокрема, й духовні і культурні), так і на 
відповідне запитам часу розгортання в повсякденних справах та стосунках, 
відтворення у нащадках.  

Зараз українська ідентичність зазнає найбільших дві загрози: з боку 
агресивної пропаганди кирилівського «русского мира» та від не менш агресивної 
(хоч і начебто напряму не пов’язаної з проблемами духовності) реклами 
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споживацького життя, вихолощеного як від національного, культурного й 
духовного змісту, так і від індивідуального, творчого та продуктивного підходу. 
На третьому місці – пропаганда сумнівних, як європейські, цінностей 
перенаголошеного ліберального кшталту, котрі вже піддані критиці й перегляду в 
самій старій Європі на високому офіційному рівні (політика мультикультурності, 
з її подекуди доведеною до абсурду та самознищення політкоректністю). Ця 
третя загроза пов’язана із двома попередніми. Так, пропагандисти «русского 
мира» пропонують українцям спільний світ православної цивілізації, котрий є 
альтернативним бездушному західному світові, а зацікавлені пропагандисти 
культу споживацтва апелюють, крім як до інстинктів та емоцій споживачів, до 
його «західних стандартів» (хоч якраз діячі західно-християнських Церков, 
починаючи з римських пап, критикують такі збитки розвитку євроатлантичної 
цивілізації, генетично західно-християнського світу). 

Разом з тим, доля української ідентичності залежить все ж таки 
найбільше від її носіїв. Чим більше серед них буде свідомих та активних (у т.ч. й 
у тих чи інших Церквах, як і поза ними – серед усіх, хто цінує українські духовні 
й культурні традиції), чим більше вони співпрацюватимуть у доступному 
кожному розширенні й зсіцненні українського простору, починаючи з власних 
родин, та чим переконливіше відповідно діятимуть в суспільстві, тим більше 
шансів українській ідентичності зберегтися та гідно виявлятись в сучасному 
полікультурному світі. 
 
 

*** 
 

Олег БУЧМА, к.філос. н. 
 

ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕТНОКОНФЕСІЙНИМ МЕНШИНАМ 
  

Переважна більшість сучасних країн обрали демократичний напрям 
свого державного і суспільного розвитку. Це, в свою чергу, є причиною їх 
релігійного різноманіття, в якому помітне місце займають етноконфесійні 
меншини. Вони відіграють важливу роль у формуванні нової системи ціннісних 
орієнтацій. Нині етноконфесійні меншини функціонують в умовах глобальних 
трансформацій, коли світ стає все більше плюралістичним і мультикультурним, 
де вільно співіснують різні релігійні традиції. Але водночас спостерігається й 
дискримінація етноконфесійних меншин, які різко реагують на виклики 
глобалізації. Все частіше вони відчувають політичний, культурний, економічний, 
фізичний гніт. 

Виклики глобалізації етноконфесійним меншинам передусім 
виявляються в уніфікації, інформатизації, комерціалізації релігії та поширенні 
поп-релігійності за допомогою засобів масової комунікації (особливо 
телебачення), для яких не існує кордонів. Як відомо, етнічні й національні релігії 
сформувалися в суспільствах, що існували в певних кордонах. Тому, на відміну 

від тих сучасних релігійних груп, що сприйняли виклики глобалізації та 
пристосувалися до них, етноконфесійні меншини відстоюючи свободу свого 
буття й для збереження самобутності своєї культурної автономності намагаються 
створити спротив ідеалізованому глобалізацією способу життя, який витісняє 
національні, етнічні та традиційні для певного етносу норми і цінності, звичаї і 
мораль, моделі сімейного життя, способи виробництва і споживання та й 
насамкінець – релігійні вірування. 

Загальносвітові процеси позначаються на етноконфесійних меншинах, 
впливають на характер їх діяльності, на ставлення до них з боку держав, 
суспільств, громадян, релігійних більшин. З іншого боку, локальні релігійні, 
культурні, економічні, політичні ситуаціії формують унікальність і неповторність 
феномену етноконфесійних меншин. В контексті глобалізаційних змін і викликів 
діяльність етноконфесійних меншин може бути як конструктивною (підтримка 
державних програм, соціальне служіння, сприяння підвищенню рівня суспільної 
та індивідуальної моралі, міжрелігійний, міжнаціональний і міжкультурний 
діалог тощо), так і деструктивною (самоізоляція, байдужість до суспільних 
процесів, нетерпимість, агресивність та агресія до представників інших релігій, 
антидержавна, антисуспільна діяльність тощо). Здебільшого зміст діяльності 
етноконфесійних меншин залежить від правового забезпечення релігійної 
свободи в тій чи іншій державі. 
 
 

*** 
 

Оксана ГОРКУША, к. філос. н. 
 

ПРОБЛЕМА МОЖЛИВОСТІ СИНТЕЗУ НАУКИ ТА РЕЛІГІЇ 
 
Говорячи про синтез науки і релігії, ми насамперед маємо з’ясувати, у 

якому відношенні знаходяться ці суспільні феномени. Релігія – це складний 
духовно-практичний суспільний феномен, в основі якого лежить віра людини в 
існування надприродного рівня буття, з яким вона має зв’язок внаслідок свого 
походження чи виняткового положення у світі. Як форма суспільної свідомості, 
релігія специфікується тим, що система світоглядних уявлень віруючих спирається 
(і вибудовується) залежно від їх уявлень про надприродне джерело буття (Бога). Як 
історичний феномен, кожна окрема релігія має свій початок в історії людства – 
постає в певному історично-культурному контексті і, безперечно, вбирає на етапі 
свого становлення ті культурно-духовні надбання людських спільнот (зокрема, й 
відповідні наукові знання чи протонаукові міркування), які в цих колективах є 
визнаними й поширеними. 

 Проте історія взаємовідносин релігії та науки є складною, адже, як різні 
гносеологічні системи, релігія та наука зосереджували свої зусилля на різних 
предметах осягнення, використовували різні методи набуття знання, різні форми 
обґрунтування такого, відмінні критерії визначення істинності, методи верифікацій 
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й обґрунтування. Щонайбільше релігію та науку відрізняє мета пізнавального 
відношення до дійсності: для науки – отримання адекватного знання про дійсність, 
в якій перебуває людина, з метою використання його для щонайефективнішого 
пристосування самої людини чи перетворення середовища для укомфортнення її 
життя, або ж освоєння тієї дійсності, в якій себе людина знаходить; для релігії – 
спасіння людини від спотворення в дійсності належного (встановленого Богом, 
відповідного ідеальному задуму останнього, істинного) стану речей. Як бачимо, 
другий варіант пізнавальної мети необхідно містить встановлений ідеальний 
(належний) план дійсності, що відповідає трансцендентній перспективі предмету 
дослідження. З точки зору науки, яка вбачає об’єкт пізнання лише в межах 
досяжного людині, така трансцендентна перспектива дійсності виявляється 
надзвичайно довільною гіпотезою, потреба якої для пізнання самої дійсності не 
очевидна.  

Саме відсутність такої метасистемної (до світу-системи) гіпотези щодо 
трансцендентного плану буття й лежала в основі проекту наукового типу 
світогляду, який почав реалізовуватися з доби Просвітництва в християно-
європейському культурному середовищі. Цьому сприяли секуляризаційні процеси, 
внаслідок яких наука здобула незалежність від метатеоретичного авторитаризму 
релігійних парадигм й інтенсифікувала набуття людством знань про дійсність 
завдяки відсутності постійної потреби звіряти новоздобуті знання із уявленням про 
надприродний рівень буття (принципово неверифіковуваною гіпотезою). 

 Однак наука, зосереджуючись у пізнавальному відношенні лише в межах 
досяжної раціональному пізнанню дійсності, встановлюючи жорсткі критерії 
верифікації знання та принципово критичний підхід до осягнення світу й прагнучи 
до однозначності у висловлюванні (описанні), втрачає можливість перетворитися 
на повноцінну форму суспільної свідомості. Для останньої надзвичайно важливою 
є претензія на всеохопність, що й досягається лише завдяки метасистемній гіпотезі, 
через яку знаходять своє пояснення ті факти дійсності, які найбільше травмують 
психіку людини своєю байдужістю до неї: кінечність (смерть), несправедливість, 
нерозуміння. Саме завдяки релігійній чи ідеологічній метатеорії компенсуються ці 
гносеологічно-екзистенційні нестачі. Крім того, якщо наука спирається у своєму 
поясненні дійсності на теоретичний рівень свідомості й намагається розкрити 
знання про той чи інший сегмент світу в однозначній термінологічній системі, що 
вимагає високоосвіченого й спеціально підготовленого суб’єкта засвоєння, то 
релігія та ідеологія володіють придатними механізмами та засобами (наприклад: 
символічна багатозначна мова) адаптації своїх теорій до можливості їх засвоєння 
на буденному рівні свідомості, яким, власне, й користується широкий суспільний 
загал.  

Тож внаслідок поступового розвитку науки, вибухового рівня 
накопичення знань (інформаційна доба), галузевої та предметної диференціації, 
наука ще минулого століття зіштовхнулася із проблемою можливості 
поліваріативного прочитання конкретного факту дійсності різними науковими 
теоріями, розмивання досліджуваного предмету до невимірюваних остаточно 
параметрів, неготовності суспільного загалу до адекватного засвоєння 

(нерозуміння) й використання собі на користь (зловживання) науково-здобутого 
знання. Тому сьогодні наука, в тому числі й гуманітарна, визнала свою 
обмеженість в аспекті всеохопного пояснення дійсності. Релігія ж ніколи й не 
втрачала таких претензій на світоглядну всеохопність, хоч внаслідок 
вищезазначених секуляризаційних процесів була витіснена світськими формами 
витлумачення дійсності (ідеологічними, політичними, філософськими) із позицій 
провідної форми суспільної свідомості до справи особистісного вибору кожної 
окремої людини. І, зрештою, також зіштовхнулася майже із тими самими 
проблемами, що й наука: багатозначністю, поліваріативністю, розмитістю 
предмету, неготовністю чи небажанням засвоювати (зрозуміти) суспільним 
суб’єктом. Власне кажучи, завдяки тому, що обидві вони сьогодні (і релігія, і наука) 
внаслідок об’єктивних суспільно-історичних обставин втратили привілейоване 
місце в суспільній свідомості й фактично змушені відмовитися від претензій на 
одноосібне володіння абсолютно істинним чи всеохопним знанням про світ, й 
інтенсифікувались тенденції узгодження науково здобутого знання про світ та 
релігійно сформованих уявлень про його трансцендентну перспективу.  

Щодо складності історичних взаємовідносин релігії та науки і можливості 
їх синтезу, то слід зазначити наступне: якщо на початку свого становлення релігія 
використовує ту контекстуальну (зокрема й науково- чи протонауково-здобуту) 
інформацію, що є поширеною і визнаною в суспільному середовищі як матеріал 
для релігійного світогляду (тож суперечність між релігійними уявленнями та 
науковим чи протонауковим знанням тут мінімальна), то в процесі наступного 
пізнавального поступу людства між релігією та наукою збільшується дисонанс. 
Так, релігія, зусиллями авторитетних релігійних вчителів, сформулювавши 
парадигмальну метатеорію та закріпивши її аксіоматику цілою низкою 
догматичних тверджень, зосереджується на виконанні власне релігійних функцій 
щодо спасіння людини (зокрема, й через її виховання в певній парадигмі 
мислення). Наука ж у її історично-відповідній формі продовжує пізнавати 
навколишню дійсність, систематично накопичуючи нову адекватну інформацію 
про неї та переосмислюючи набуте знання. Зрештою, настає час, в який 
виявляється несумісність (неузгодженість) релігійно визначених уявлень про світ із 
науково здобутою інформацією про нього ж. Щонайбільші проблеми виникають 
тоді, коли остання загрожує (вказує на неадекватність) релігійній метатеорії (яка 
знаходиться в основі релігійної парадигми, та з наукової точки зору виглядає 
принципово неверифіковуваною гіпотезою) щодо трансцендентного плану 
дійсності (наприклад: геоцентрична - геліоцентрична космологічна модель або ж 
дарвінська теорія походження видів та релігійні уявлення іудео-християнської 
традиції про творення світу Богом й центральне місце людини в ньому). Та така 
суперечність може бути знешкодженою або ж трансформацією самої релігійної 
парадигми (критично-інтерпретативне переосмислення метатеорії – 
протестантизм), або ж поступовою адаптацією новоздобутої наукової інформації 
про світ до релігійної картини світу (католицизм). Але в обох випадках говорити 
про синтез тут недоречно, адже мова йде лише про взаємоузгодження 
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різнопланової інформації про світ (або ж за принципом взаємодоповнюваності, або 
ж за принципом підпорядкованості).  

Є й крайні варіанти пропозицій можливих взаємовідносин між релігією та 
наукою в сучасному світі: керування (коли релігійна парадигма тлумачиться не 
лише як натхнення для наукових пошуків, але і як критерій визначення 
актуальності наукових проблем та придатності науково-здобутої інформації стати 
знанням) або ж категоричного взаємовиключення. Останньою є, з одного боку, 
позиція вчених-атеїстів, які вважають, що узгодження наукового знання із 
релігійною псевдогіпотезою щодо надприродного плану дійсності шкодить 
пізнанню останньої, а з другого - діаметрально протилежна позиція релігійних 
фундаменталістів.  

Оскільки ж при синтезуванні двох різнопланових систем знань (релігійних 
уявлень та наукових теорій) ми з необхідністю отримаємо дещо абсолютно інше 
(третю систему знань), то в результаті синтезу релігії та науки виникатимуть або ж 
псевдонаукові-псевдорелігійні теорії, або ж поставатимуть неорелігійні парадигми 
(що ми й спостерігали в минулому столітті). Загалом же специфічний синтез 
контекстуально-доступної (засвоєної суспільним загалом) різнопланової (зокрема й 
протонаукової чи наукової) інформації характерний для періоду формування 
релігій. Це стосувалось й християнства (хоча при його формуванні науки як такої 
ще й не існувало; були поширеними певні космологічні уявлення, які 
враховувалися релігійною моделлю дійсності). В релігійних чи неорелігійних 
парадигмах відповідні наукові (чи протонаукові) знання лише беруться до відому 
при формулюванні основних теорій (Бог, людина, створений світ) та максимально 
спрощуються для можливості засвоєння релігійної парадигми на буденному рівні 
свідомості. У випадку ж взаємодоповнення чи адаптації релігійної парадигми та 
наукового знання ми можемо говорити лише про поступове взаємоузгодження 
двох теоретичних систем (богословської та наукової), що здійснюватиметься в 
кожному окремому випадку між двома конкретними теоріями і стосовно певної 
пізнавальної проблеми. 
 

*** 
 

Віталій ШЕВЧЕНКО, д. філос. н. 
 

МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕЛІГІЙ 
ЯК ПОТЕНЦІЙНА МОЖЛИВІСТЬ ЇХНЬОГО ЗБЛИЖЕННЯ 

 
За неймовірної поліфонії свого вияву та розмаїття уявлень про мораль, 

що спостерігаються в сучасному світі, сама постановка питання щодо засадничих 
аспектів моралі як значущого фактора зближення релігій з першого погляду 
може здатися недоречністю. На користь такого припущення виразно промовляє й 
багатовікове минуле, в якому, навіть в історично сприятливі періоди, виразних 
порухів до міжрелігійного зближення на моральній основі не спостерігалося. І 
тим не менше така логіка сучасного мислення має своє виправдання бодай з 

огляду на розгортання глобалізаційних процесів та їх постмодерні мотивації, які 
надзвичайно актуалізують проблему міжлюдських відносин і в своїй ідеальній 
візії покликані сприяти зближенню народів на різних рівнях життєдіяльності. 
Крім того, сучасна доба кардинальних перетворень потребує глибоких духовних 
рефлексій і над тими загрозами, що спричинили знеособленість людини в 
матеріально забезпеченому світі, обумовивши ті суб’єктивістські урази та 
нігілістичні настрої, що призвели до нівеляції духовних цінностей та кризи сенсу 
життя. Зрозуміло, що менш піддатна законам земного тяжіння релігійна сфера 
також не залишилася осторонь постмодерних процесів, які дають підстави 
деяким дослідникам говорити про виникнення релігійного постмодернізму як 
такого явища, яке в своїй парадигмальній заданості тяжіє до множинно-цілісного 
та/чи плюралістично-холіастичного синтезу3. Зокрема, так стверджувати 
дозволяє богослів’я процесу, що постало ще в середині ХХ століття завдяки 
напрацюванням П. Тілліха та А. Уайтхеда і характеризувалося ототожненням 
реальності з процесом, кожний об’єкт якого «являє собою поєднання 
протилежностей – внутрішнього і зовнішнього, минулого і майбутнього, самої 
людини та інших людей»4. Прикметне в цьому сенсі те, що в дусі новочасної 
концепції «глобальної історії», ґрунтованої на ідеї планетарної єдності людства та 
на визнанні самодостатності локальних соціальних систем5, речники цієї 
концепції заперечували, на їхнє переконання, «зужиті уявлення про Бога як про 
Вселенського Мораліста, Незмінного і Безпристрасного Абсолюта, 
Всемогутнього Правителя, Який підтримує світовий порядок речей»6, а натомість 
пропонували «новий (і для них актуальний) погляд на Бога, де божество 
розглядається як учасник процесу»7, інтравимір якого передбачав не тільки 
примирення богослів’я з наукою, але й нівеляцію правомірності чіткого 
розмежування життя на релігійну, світську та наукову сфери. Не менш вагомий 
внесок у розробку цих же ідей здійснив Т. де Шарден, стрижнем богословсько-
філософської діяльності якого виступала ідея «мегасинтезу» або планетаризації 
свідомості людства, у зв’язку з чим чільне місце відводилося еволюційному 
підходу та необхідності досягнення «надмислення» і «надперсоналізації»8. То ж 
нічого дивного, що на сучасному етапі церковно-релігійного розвитку під дією 
цих та інших причин і факторів спостерігається й продовжує зростати у своїй вазі 
«деконструкція релігії як духовно-соціальної підсистеми суспільства»9, за якої, 

                                            
3 Колодний А. Премодерн, Модерн, Постмодерн в контексті історії християнства 
// Українське релігієзнавство. – 2005. – №3. – С. 17. 
4 Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы ХХ века. Пер. с англ.  – Черкассы, 2011. 
– С.193.  
5  Каюа Роже. Людина та сакральне. Пер. з фр. – К., 2003. – С. 8. 
6 Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы ХХ века.. – С.193.  
7 Там само. – С.193.  
8 Там само. – С. 194. 
9 Колодний А. Премодерн, Модерн, Постмодерн в контексті історії християнства  – 
С. 29. 
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кажучи словами А. Колодного, «Бог постмодерністів не говорить ні про 
праведність, ні про милість, ні про благість, ні про доброчинність»10, а живе 
переважно «у сфері ефективності, точності й добродійності»11. У кожному разі 
такий стан речей уже встиг призвести до того, що стара доктрина, згідно з якою 
тому, хто дотримувався істинного релігійного вчення обіцялося спасіння та 
блаженне життя з Богом, фактично перетворилася, – як те відзначає Лейт 
Андерсен, – на свою протилежність і звучить так: «Якщо ти живеш з Богом, то в 
тебе правильне вчення»12. 

Зрозуміло, однак, що за будь-яких обставин, реалізація мети, пов’язаної з 
міжрелігійним зближенням на моральній основі вимагатиме титанічних зусиль 
усіх зацікавлених сторін і з необхідністю включатиме врахування того, що: 

- релігія (-ї) є надзвичайно важливим сенсоутворюючим та 
смисловизначальним фактором, що задає (-ють) цивілізаційну 
матрицю мислення;  

- володіючи величезним потенціалом людяності й олюднення, релігії 
покликані сприяти просвітленню людей, їх духовному 
вдосконаленню, тим гуманістичним ідеалам, що співзвучні з 
загальнолюдськими цінностями;  

- мораль є не тільки історично зумовленим, але й надзвичайно 
складним феноменом, ідеальні імперативи якого здебільшого 
коріняться в сфері Духа, а точніше - у релігійних первнях;  

- віддзеркалюючи світоглядні пріоритети та свідомісні специфікації в 
усій сукупності їх життєвих виявів на особистісному, спільнотному 
та загальноцивілізаційному рівнях, мораль є важливим фактором 
міжрелігійного зближення; 

- претендуючи на виняткове право володіння істиною, кожна з 
релігій, виходячи з тільки їй притаманних ціннісно-смислових 
конотацій, формує ексклюзивну мораль, що з огляду на сотеріолого-
аксіологічну порізненість дозволяє говорити про їх детермінаційну 
несумісність; 

- постмодерн як ідейно-естетичне явище не виявляє особливого 
інтересу до релігії, однак змушений з ним рахуватися бодай тому, 
що, всупереч уніфікаційним тенденціям доби тотальної глобалізації, 
світ переживає черговий релігійний бум; 

- усвідомлюючи, що світ є цивілізаційно порізненим, а основу кожної 
цивілізації становить релігійне начало, ми маємо виходити з того, 
що церковно-релігійний розвиток на метарівні є асинхронним;  

- нехтуючи проблему абсолютної істини, виразниками якої 
здебільшого є чи потенційно прагнуть стати релігійні утворення, 

                                            
10 Там само. – С. 30. 
11 Там само. – С. 30. 
12 Верз Дж. Времена постмодерна. – М., 2002. – С. 215.   

Постмодерн парадигмально не відчитує надзвичайно важливого 
аспекту переконань людей релігійної свідомості; 

- провідні концепції лінійно-еволюційного (нормативна теорія 
моралі) та нелінійно-циклічного (етика блага, теорія чеснот) 
трактування моралі, з яких друга суголосніша з природою 
релігійного феномену, в контексті постмодерних напрацювань є 
взаємодоповнювальними й виступають оптимізуючим фактором, 
позаяк сприяють кращому з’ясуванню цілого комплексу питань, 
пов’язаних з проблематикою міжрелігійного зближення; 

- на побутовому рівні демаркаційні лінії розмежування конфесійних 
аспектів моралі є важко відчитуваними і в стихії ситуативного вияву 
фактично непередбачуваними; 

- спроби поширення універсалістських ідей та цінностей, що ними 
переймаються ідеологи глобалізації, будуть приречені, якщо їхнє 
запровадження нав’язуватиметься силоміць, а не засобами 
налагодження рівноправного діалогу та переконання; 

- пряма залежність від релігійних домінант, з одного боку, та вільний 
характер релігієвибору, з другого боку, залишають чимало 
семантичного простору для обґрунтування перспектив 
міжрелігійного зближення, яке не може розглядатися поза 
специфікою його кореляції з приписами закону, тобто як 
внутрішньо мотивованої дії та правових зобов’язань;  

- виокремлення стратегічної, системної та комунікативної 
раціональності як генералізуючої перспективи постмодерного 
поступу доби глобалізації надзвичайно актуалізує проблему бідності 
й безправ’я, від якої потерпають як країни третього світу, так і ті з 
них, що проголосили державну незалежність на пострадянському 
просторі;. 

- мораль є не тільки історично зумовленим, але й надзвичайно 
складним феноменом, ідеальні імперативи якого здебільшого 
коріняться в сфері Духа, а точніше - у релігійних первнях;  

- мораль має високий поріг спонукувальності, зобов’язуючий 
характер якої випливає з релігійних максим зразка: «Я є Господь Бог 
твій, нехай не будуть тобі інші богами» – у християнстві; «Немає 
Бога, крім Аллаха» – у мусульманстві тощо; 

- ігнорувати те, з чого випливає і чим зумовлюється релігійна мораль, 
як і нехтувати тим, що мораль є самосудною категорією, свідомим і 
відповідальним вчинком особистості, означає не тільки не розуміти 
в релігії головного, але й не рахуватися з тим, що людина є 
моральною істотою;  

- визначаючись щодо перспектив міжрелігійного зближення, вкрай 
важливо не тільки враховувати циклічну порізненість релігійного 
розвитку та несумісність морально-релігійних прямувань віруючих 
різних релігій, але й виходити з необхідності глибокого, системного 



68                                                      69 
й всебічного вивчення всього комплексу питань, спрямованих на 
міжрелігійне зближення, особливо з уваги на з’ясування глибинних 
мотивів людської поведінки та вивчення можливостей її ефективної 
регуляції на сучасному етапі;  

- врахування того, що мораль є передусім нормотворчим 
регулятивом, який відображає свідомісно-світоглядні аспекти 
особистості та суспільних страт, дозволяє поєднувати кращі 
перспективи міжрелігійного зближення як з плідною й 
наполегливою діяльністю церковної ієрархії, широкого загалу 
духовенства та їхньої пастви, так і виваженими діями державних 
структур різного рівня і міжнародних організацій, предметом 
першорядної опіки яких мало б стати створення сприятливої 
атмосфери та законодавчої бази для реалізації життєво важливих 
цілепокладань;  

- в чому б ми наразі не солідаризувалися або, навпаки, не 
розходилися, оцінюючи перспективи міжрелігійного зближення на 
моральних засадах, кажучи про мораль як чинник такого зближення 
(навіть з уваги на те, що Постмодерн доволі ігнорантно ставиться до 
релігійних метанаративів!), маємо усвідомлювати, що релігія була й 
нині залишається потужним каталізатором та генеруючим началом 
життєустрою різних цивілізаційних типів, а отже й відображенням 
умонастроїв та чуттєвої ентропії мільйонів людей різних 
переконань, світоглядних позицій та релігійної належності; 

- релігія як феномен, а конче ті оповіді, символи, образи та смисли, 
якими вона оперує дотепер, справляє й нині значний вплив на серця 
й уми величезного ареалу людей, слугуючи їм за взір жертовності, 
богоревності, чеснот, блага, мужності, обов’язку, сенсу життя й 
безсмертя, а відтак сприяє розрізненню священного й профанного, 
добра і зла, справедливості й милосердя, любові й ненависті…, 
тобіж всього того, що віруючому близьке, що він над усе любить, до 
чого прагне, з чим волів би поєднатися на віки вічні. 

А це означає, що всупереч нагальній необхідності сучасності та 
запитуваності на прийдешнє, велика мрія про міжрелігійне зближення на 
моральній основі нині радше виглядає бажаністю, якій легше розчиниться у 
бурхливому морі конфесійних егоїзмів, ніж історичною данністю, що має статися 
ближчим часом (а то й коли-небудь!). Втім, така вже здатність людини 
сподіватися на краще, плекати надію, що, як відомо, вмирає останньою. 
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ТОТАЛЬНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ 
 

Практично кожна релігія і кожна конфесія являє собою, з одного боку, 
феномен заперечення інших релігій чи конфесій, що існували до неї або ж 
існують з нею в один час. Її самоствердження проходить передусім на критиці, 
часом нищівній, тієї релігійної системи, в середовищі якої вона зародилася. В 
основі такого самоствердження, вивищення на фоні інших, завжди лежить 
обстоюваний нею факт свого істинного, божественного походження її 
віровчення, тобто ідея про себе як носія істини в останній інстанції. З іншого 
боку, кожну релігію і водночас окрему течію в межах неї можна розглядати і як 
історію відступництва. Виникаючи на своїх початках, як реакція на 
невідповідність обстоюваного релігією-попередницею віровчення щодо 
положень, зафіксованих в її священних текстах, як реакція (часом справедлива) 
на її клерикалізацію, формалізацію норм релігійного життя, як релігійно-
громадівський рух, заснований на принципах справедливості, колективізму і 
демократизму, з часом сама стає такою ж невідповідністю – стає точнісінько на 
той же самий шлях, проти якого на зорі свого існування виступала й сама. 

Іудаїзм, християнство, іслам, буддизм – це далеко не повний список, 
яким ми можемо аргументувати подібне твердження. Будь-яка нова релігія 
виникає на фоні констатації відступництва, невідповідності духовним ідеалам 
інших релігій. Так, іудаїзм виникає, як реакція на політеїзм язичництва; 
християнство – як реакція, з одного боку, на невідповідність іудаїзму біблійним 
положенням, а з іншого – на відхід тогочасної іудейської аристократії і передусім 
первосвящеників від Тори; іслам проголошує віру в істинного Бога, 
обвинувачуючи іудаїзм і християнство в тому, що ті спотворили цю віру, 
відійшовши від Всевишнього. В межах іудаїзму, як і в переддень появи 
християнства, існують різного роду течії, які ворогують між собою, тому що 
розуміють кожна осібно лише себе за істинний, правовірний іудаїзм. Православ’я 
обвинувачує католицизм, католицизм – православ’я. Протестантизм виник на 
хвилі антикатолицьких настроїв, на заклику до реформації тогочасного, 
спотвореного Ватиканом християнства. Будь-яка неопротестантська чи 
неохристиянська течія клеймить в єресі всіх і вся, подаючи винятково себе носієм 
істини в останній інстанції (згадаймо тут хоча б свідків Єгови чи мормонство, не 
говорячи вже про інші, кількісно незначні неорелігійні групи). 

Так чи інакше, але не лише окрема релігія ставить себе на 
доктринальному рівні в конфронтацію з іншими релігіями, а й у межах її самої 
наявне протистояння між окремими групами. Це протистояння постійно 
підігрівається усвідомленням того, що саме «наша» група з-поміж усіх існуючих 
інших правильно дотримується віровчення, що саме «ми», а не «інші» є 
істинними віруючими і саме «нам», а не всім «іншим» належить частка в 
щасливому потойбіччі. Впевненість у власній сакральній винятковості силує 
окрему конфесію постійно прагнути до тотальнізації, бути всеохоплюючою, 
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всеосяжною, тобто в якості носія єдиноістинних уявлень про божественне 
перетворитися на тотальну релігійну систему. 

На прикладі християнства добре видно, що кожна в його межах течія, 
обстоюючи виключно себе як істинне християнство на цій підставі бажає бути 
тотальною релігією. З огляду на це, можна констатувати, що прагнення до 
тотальнізації складає обумовлюючий сенс існування релігій, є двигуном їх 
подальшого розвитку. Пригадуємо євангельське «ідіть, і навчіть всі народи, 
христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа…». Показово, що цю настанову 
Спасителя перебирає на себе кожна християнська конфесія, при чому розуміючи 
її таким чином, що вона (настанова) орієнтована саме до неї, до її вірних, яким 
заповідано йти у світ, до всіх «інших» і навчати їх істині, уособленням і носієм 
якої, зрозуміло, осібно вважає себе кожна конфесія. Усвідомлення власної 
сакральної винятковості постає основним джерелом формування не лише 
міжрелігійної, а й (і це, як наслідок) міжнаціональної (міждержавної) і 
міжетнічної ворожнечі. Нетерпимість до інакшовіруючих в будь-якій релігійній 
системі, особливо на стадії її становлення, складає чи не головну засаду її 
віровчення. Процес тотальнізації як прагнення до духовного домінування однієї 
релігії над іншими відтак мусить вважатися цілком природним. 

На прикладі християнства можна впевнено констатувати, що такої 
кількості міжконфесійних чвар і конфліктів, які притаманні християнству, не 
знала жодна релігія; вони вже стали чи не найхарактернішою ознакою всього 
християнства. Сьогодні, коли кожна з християнських церков чи груп в той чи 
інший спосіб претендує на свою винятковість, єдиноправильність, істинність (у 
противному разі ця течія свого часу просто не виникла б), перетягує на свій 
рахунок священні тексти, зауважуючи, що справжньою чи істинною Церква 
Христовою є саме вона (як відомо, за Писанням й справді мусить існувати тільки 
одна Церква), переводячи, в такий спосіб всі інші в розряд «неістинних», а відтак 
відступницьких, єретичних. Назагал, достатньо познайомитися з історією 
виникнення кожної з християнських конфесій, щоб переконатися в цьому. Як 
паулінізм свого часу виник на нищівній критиці іудеохристиянства (свідченням 
цьому є новозавітні послання апостола Павла), так і всі існуючі у своїй масі 
християнські конфесії також поставали на негативній критиці або ж тієї церкви, 
від лона якої вони свого часу «відкололися», або ж на критиці відразу всіх, 
мотивуючи на цій підставі виключно свою справжність і відданість Христу.  

Священні тексти є такими, якими вони є, вони непорушні. Вони – 
основа, фундамент релігії, згідно з віровченням, вони вважаються словом 
Всевишнього. Втім, на нашу думку, сьогодні прийшов час усвідомлювати, що з 
жагою до тотальнізації, політикою нетерпимості до представників інших релігій 
чи конфесій осібно кожна з релігій просто не виживе. Можна продовжувати і в 
ХХІ столітті зневажати, ненавидіти, залякувати, чинити репресії і навіть вбивати 
під виглядом «благочестя» всіх отих «інших», які є «не-ближніми» чи 
«невірними», а простіше сказати – «ворогами». Але чи подібна практика додасть 
в такий спосіб авторитету релігії, представники якої будуть чинити так? Чи може 
підкине переконливих аргументів на користь її виключності й істинності? Чи ж 

зможе переконати отаким чином отих «інших» зректися свого світогляду на 
користь іншого? Як бачимо, навіть якщо в писаннях й існують тексти, які прямо 
наголошують, що представники інших релігій чи конфесій є «ворогами», 
«єретиками», «невірними», то слід усвідомлювати, що подібні норми сьогодні 
вже не чинні, вони не прийнятні на тій підставі, що позбавляють людей 
передусім їх природного права обирати (не говорячи вже тут про те, що 
нав’язування комусь чогось силоміць завжди було справою невдячною). 

Якщо релігії насправді й обстоюють почуття добра, любові, братства і 
справедливості, то найгіднішим виявом цих почуттів буде визнання, що світ є 
світоглядно плюральним, що людина має невідчужуване право мати ті релігійні 
переконання, які вона бажає (або ж не мати ніяких). У противному разі, буде 
чинитися тиск на особу, а відтак буде обмежуватися або заперечуватися її «право 
на свободу думки, совісті і релігії», її право «міняти свою релігію чи переконання 
та свободу сповідувати свою релігію чи переконання». Дуже хочеться, щоб Третє 
тисячоліття не закарбувалося в анналах історії тисячоліттям релігійного 
мракобісся – тотальним протистоянням тотальних релігійних систем і 
тотального релігійно-політичного насилля над особистістю, а увійшло, як 
тисячоліття миру, любові, добра, злагоди і справедливості. А мир і 
справедливість завжди там, де є взаєморозуміння, а де є взаємопорозуміння – там 
повага, а де є повага – там є Любов! 
 
 

*** 
 

Валерій КЛИМОВ, д. філос. н. 
 

ДОЛЯ АТЕЇЗМУ І ВІЛЬНОДУМСТВА У СУЧАСНОМУ СВІТІ  
 

Сучасний атеїзм у теоретичному плані і практичних виявах переживає 
нині не кращі часи. Будучи однією з форм інакшедумання та вільнодумства щодо 
релігії, атеїзм залишається, як і кілька тисяч років тому, світоглядною 
орієнтацією і переконанням меншості. Спроби у ХІХ–ХХІ ст. вільнодумно, 
атеїстично налаштованих спільнот у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, 
Росії та інших країнах подолати свій статус «атеїстичної резервації», стати 
юридично захищеними, тотожними на практиці у правах з іншими виразниками 
великого у всіх країнах масиву носіїв нерелігійних світоглядів залишаються з 
різних причин маломасштабними, суспільно непомітними, подекуди – відверто 
маргінальними. З різних причин чимало наших сучасників взагалі воліють не 
говорити про свою нерелігійність, не оприлюднювати свій атеїстичний 
світоглядний вибір. Ситуацію істотно не змінює навіть той факт, що всі нові 
відкриття, всі наукові прориви у пізнанні та освоєнні світу за останні кілька віків 
здійснені людиною, спираючись на саме науково-матеріалістичну основу, із 
застосуванням раціональних підходів, без будь-якої апеляції до надсвітового, 
трансцендентного. 
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використана у 90-х р. ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. теологами, релігійно-церковними 
опонентами, кон’юнктурно налаштованими політиками, ЗМІ для критики й 
дискредитації атеїзму загалом. Вона призвела до відходу від нього певної 
частини його прихильників – переважно з того світоглядно нечіткого, 
неусталеного, кволого, але найбільш чисельного масиву наших сучасників, що за 
всіх часів без особливих проблем сумління перетікає від одного табору 
світоглядно переможної більшості до іншого.  

Водночас аналіз праць українських і зарубіжних вчених-атеїстів показує, 
що ці негативні обставини сучасний атеїзм, впевнений у своїй істинності і 
правоті, використав і використовує для критичного переосмислення окремих 
положень своєї концептуальної складової, методів, оцінок; для певної зміни 
акцентів та змістовної спрямованості, що мають на меті подальше ідейне 
зміцнення атеїзму як світобачення, світорозумінні й світоперетворення. Форми 
сучасної реалізації права розуму на вільне, незалежне, конфесійно неупереджене, 
критичне дослідження релігійного феномену (вільнодумство), як і типоряд 
світоглядів, в основі яких – відсутність потреби визнання Бога-Творця й людської 
залежності від нього, невіра в існування надприродного світу, переконання в 
самодостатності природного світу, за яких релігія є продуктом самої людини 
(атеїзм), – надзвичайно різноманітні. Множинність концепцій сучасного 
вільнодумства і атеїзму класифікується залежно від методологічних підходів, 
обраних філософських засад, від зв’язку з іншими суспільно-світоглядними 
рухами, з огляду на авторство та інших підстав. 

Автором відтворена узагальнююча модель сучасного атеїзму, яким він 
бачиться його носіям з акцентом на його позитивний зміст; виокремлюються ті 
«фобії», яких нинішній атеїзм прагне уникнути, вважаючи їх невластивими своїй 
концептуальній природі, штучно привнесеними з міркувань позанаукового, 
партійно-політичного характеру і які йому сьогодні слід долати, щоб не 
повторити сумний, а подекуди й трагічний досвід минулого. Зокрема, 
акцентована увага на тому, що сучасний атеїзм це: по-перше, складова і результат 
культурного та інтелектуального розвитку людства; по-друге, що це – явище 
позаідеологічне, позаполітичне, позапартійне; по-третє, що нинішній атеїзм у 
його теоретичній та практичній формах не тотожний антирелігійній практиці 
ХVІІІ–ХХ ст. у ряді країн світу; по-четверте, що сучасний атеїзм – не 
«установка» із суто негативним змістом, як тлумачать деякі сучасні філософи, а 
світогляд, тобто сукупність поглядів на об’єктивний світ і місце в ньому людини, 
а також обумовлені цими поглядами життєві позиції людей, їх переконання, 
ціннісні орієнтації, поведінка і т. ін., що робить життя людини осмисленим, 
цілеспрямованим і не потребує ідеї трансцендентного. 
 
 

*** 
 

Петро ЯРОЦЬКИЙ, д.філос.н. 
 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЇ ЯК УМОВА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

Дослідженням встановлено і доведено, що за останні 25 років – на межі 
2-го і 3-го тисячоліть – релігія в Західному світі прискореними темпами почала 
втрачати свою есхатологічну і сотеріологічну цінність. Криза віри гостро 
поставила проблему сакрально-секулярного реверсу: переведення християнської 
віри і надії із замкнутого теологічного світу в конкретний історичний досвід 
людини, глибинний сенс її сучасної екзистенції. Християнська ідея 
індивідуального спасіння стала вважатися відповідальною за втечу від того, що є 
спільним для людей, оскільки пошуки індивідуального спасіння спричинили 
ігнорування служіння іншим. Есхатологічна теологія спасіння в потойбічному 
світі поступилася місцем «теології збереження створіння і сталого розвитку» 
світу і людства. 

На конкретних матеріалах папських соціальних енциклік, документах 
ватиканських конгрегацій, спеціальних єпископських Синодів і конференцій 
доведено, що соціалізація релігії здійснюється: в рамках католицької концепції 
інтегрального розвитку людства; через проект «нової євангелізації Європи», який 
ґрунтується на моделі неогуманізму, замість збанкрутілої ідеї християнського 
лібералізму; за новою, по суті, антропологічною концепцією християнського 
виховання на засадах відкритості до світу в процесі формування духовного, 
культурного, інтелектуального світорозуміння і світосприйняття, в якому 
Католицька Церква, не претендуючи на монополію в християнському вихованні, 
відвела собі у цій сфері останнє місце після сім’ї, школи, суспільства. 

 На матеріалах соціологічного дослідження, проведеного в Україні, 
встановлено: українське суспільство в цілому не є релігійним; наявний надто 
низький рівень есхатологічної та сотеріологічної самосвідомості оцерковлених 
віруючих – православних і греко-католиків, незначний відсоток їх євхаристійного 
сопричастя; релігійність посідає останнє місце серед різних аспектів особистого і 
сімейного життя та якостей, які потрібно виховувати в сім’ї та школі. Це 
засвідчує факт відсутності живої віри і затребування релігії як цінності. 
Натомість оцінка більшістю українців ролі Церкви як одного із чинників 
демократизації суспільства, відродження національної і культурної 
самосвідомості українців є виявом їх сприйняття інституалізованого церковного 
християнства як традиційної данності, як структури суспільства, яка, після 
десятиліть мовчання, утисків та ізоляції, посіла втрачене місце і почала 
відігравати більш-менш активну роль в суспільно-політичному житті. Це і є 
переконливим підтвердженням соціалізації релігії і політизації Церкви як умови і 
факторів її збереження. 
 
 

*** 
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Олександр САГАН, д. філос. н.  

 
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ У ВЧЕННІ ТА ПРАКТИЦІ  

ЦЕРКОВ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
  

Інтенсивний пошук шляхів подолання кризового стану довкілля та 
глобальної екосистеми, а також вирішення проблем гуманітарної кризи, що є 
наслідком дисгармонії між людиною та довкіллям, призводить до значних 
світоглядних зрушень. Формується ідеологія екологізму, яка стрімко входить в 
усі сфери суспільно-політичної діяльності, економіки, культури, етики та релігії. 
Класичним прикладом найтіснішого поєднання екологізму з іншими ідеологіями 
є відображення екологічних проблем у релігійній свідомості. З іншого боку, 
відбувається формування екологізму під впливом релігійних настанов та 
догматично-канонічного вчення Церков. 

Практично всі релігії від часу свого зародження мають достатньо 
розгорнуте вчення про навколишню природу і правила ставлення до неї, 
послуговуються символікою із зображеннями тваринного чи рослинного світу та 
відповідними алегоріями. Особливо розвинуте вчення про природу у світових 
релігіях. У 2008 р. Апостольська Столиця включила руйнування і забруднення 
навколишнього середовища до переліку нових «смертних гріхів», поруч із гріхом 
навмисного вбивства людини та іншими найтяжчими злочинами, зорієнтованими 
проти людини та суспільства. У 2002 р. Папа Іван Павло ІІ та 
Константинопольський патріарх Варфоломій І підписали Спільну декларацію з 
екологічної етики, згідно якої відслідковуються всі принципові події у сфері 
погіршення екології та приймають відповідні звернення.  

У Церквах та релігійних течіях України екологічна проблематика (як у 
теоретичних пошуках, так і практичних діях) лише починає здобувати свою 
популярність. І першість тут закономірно утримують Католицька Церква та 
УГКЦ, які, проте багато в чому ще перебувають у стадії вивчення досвіду 
співпраці Церков та світських інституцій Західної Європи. 

Розгляд екологічних проблем у віровченні та практиці Церков в Україні 
відбувається у кількох напрямах: відображення екологічної проблематики у 
соціальних доктринах та інших теоретичних напрацюваннях; заснування 
церковних «екологічних» інституцій; проведення заходів з екологічної тематики 
тощо. Більшість соціальних доктрин, які прийняті Церквами та релігійними 
напрямами в Україні, мають окремі розділи, присвячені захисту довкілля. 
З’являються і богословські праці, які пропонують нові підходи в осмисленні 
проблем охорони природи та поглибленні свідомості християнської 
відповідальності «за створений Богом світ», за ті «дари природи, які люди 
отримали для користування і примноження». На жаль, не завжди ці положення 
мають практичне продовження у вигляді конкретних справ у діяльності 
конфесійних спільнот.  

Спеціальні церковні інституції, які займаються питаннями довкілля, як 
правило, в Україні діють у тісній взаємодії із обласними держуправліннями 

охорони навколишнього середовища та екологічними інспекціями, громадськими 
українськими та міжнародними екологічними об’єднаннями. Найбільш 
активними є: Комісія з екології і туризму Римо-Католицької конференції 
єпископів України; Трудова спілка уповноважених з навколишнього середовища 
німецьких дієцезій; Бюро УГКЦ з питань екології; Екологічний центр Івано-
Франківської Єпархії УГКЦ та ін. Одним із головних їх завдань є «екологічне 
навернення» віруючих й т.зв. «екологічне» душпастирство. Поступово 
реалізовується ідея створення Координаційного центру з координації співпраці 
різних релігійних напрямів та світських структур у сфері екології. 

Серед заходів, які проводяться Церквами України з екологічних питань, 
відзначимо: спеціалізовані тематичні конференції; екологічні молитви; 
святкування Всесвітнього екологічного Дня Творця; арт-акції; екологічні прощі 
та молебні; святкування «Всесвітнього Дня дій на захист клімату»; «великопісна 
екологічна ініціатива» під назвою: «Зелений Великдень: екологічне навернення 
задля воскресіння довкілля»; діяльність християнсько-екологічних шкіл; щорічне 
відзначення «Дня духовного служіння заради збереження життя»; проведення 
«зелених паломництв»; проведення «молитов та розмірковувань, присвячених 
лісам та пов’язаним із ними темам»; проведення «екуменічних хресних доріг» 
тощо. 
 У підсумках зазначається, що християнські Церкви в Україні (у першу 
чергу римо-католики, греко-католики та православні) поступово нарощують 
свою активність у справі екологічного виховання віруючих, здійсненні 
природоохоронних заходів. Базовим завданням стає формування 
відповідальності мирян та кліру за створіння-природу у потрійному вимірі: 
катехизису, літургії та дияконії. З іншого боку, не слід і переоцінювати 
популярність екологічних ініціатив серед кліру та мирян в Україні. Аналіз 
вітчизняних церковних ЗМІ свідчить, що переважна більшість із них якщо не 
відверто ігнорують, то просто не знають екологічної тематики.  

За даними соціологів, в Україні 70% населення екологічну ситуацію у 
регіоні свого проживання оцінюють негативно, а 11% взагалі вважають її 
критичною. Ці цифри засвідчують, з одного боку, глибоку стурбованість жителів 
України (серед яких немало віруючих) екологічними питаннями, а відтак дають 
підстави зробити висновок, що у подальшому Церкви та релігійні організації 
об’єктивно будуть нарощувати свою присутність на всіх заходах, присвячених 
будь-якому аспектові збереження довкілля. З іншого боку, зазначена тенденція 
фактично зумовлює подальший шлях і методи місіонерської роботи більшості 
успішних Церков ХХІ ст., які більш широко витрактовуватимуть «екологічне 
виховання», а «екологічне навернення» сприйматимуть як ефективну 
місіонерську нішу. 
 
 

*** 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

ЯК ЧИННИК ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ 
 
1. Глобалізація має дуже контраверсійні виміри: вона перетворює світ на єдине 

ціле й навіть якщо не приводить до глобальної культурної і релігійної 
конвергенції, то в кожному разі робить зустріч релігій і культур неодмінною. 
Маси людей, які живуть у “глобальному селі” й купують товари на 
глобальному ринку, не виявляють гарячого прагнення до зміни своєї 
релігійної належності. Люди поводяться в цьому разі не так, як звичайно 
поводяться на ринку, – часом вони “купують” товар, що не зовсім їх 
задовольняє; в інших випадках, відмовляючись “купувати” цей товар, вони 
не шукають йому замінника. Високий монополізм, убивчий для ринку, не 
знищує високої активності “релігійного супермаркету” - і релігійність у 
відкритих світові Ірландії та Польщі, де надзвичайно високий монополізм 
Католицької Церкви, залишається найвищою в Європі.  

2. В одних куточках планети люди маніфестують непохитну відданість своїм 
старим, “доглобальним” релігійним ідентичностям, в інших – їх релігійність 
набуває якихось імпліцитних або “замісницьких” форм. Але в будь-якому 
разі ми не бачимо ані світового масштабу спроб пошуку релігійних 
альтернатив, ані, тим більше, виникнення якоїсь спільної для землян 
“глобальної релігії”. Нові (або порівняно нові) глобальні релігійні культури 
з’являються поряд зі старими, проте не замінюють їх повністю. Причому 
нові релігії далеко не завжди наділяють своїх послідовників почуттям 
громадянина “глобального полісу”. Замість виникнення в єдиному світі 
єдиної релігії, планета стає свідком мало не повсюдного “повстання” релігій, 
що виявляють більшу чи меншу нетерпимість до інших релігій. Релігія 
полишає “гетто приватизації”, а глобалізація релігії не тільки не скасовує 
встановлених нею демаркаційних ліній, але й зміцнює їх. Глобалізація 
призводить до одержання релігією нового імпульсу й посилення її впливу в 
публічному дискурсі. Результатом цього стало: ісламське піднесення з 
останньої чверті ХХ ст.; іранська ісламська революція 1978-1979 рр.; хвиля 
католицьких рухів (Теологія визволення, церковне пробудження і активне 
включення всіх рівнів Церкви у реальну політику в Польщі, Латинській 
Америці, на Філіппінах, активізація ролі Святого Престолу у глобальній 
політиці з обранням папою Кароля Войтили тощо); євангельський наступ у 
США; бум нових релігійних рухів на Заході 1970-х років). 

3. Разом із новим і безпрецедентно потужним звивом глобалізаційного 
процесу, до десекуляризації світу кінця ХХ – початку ХХІ ст. також 
призвели: деідеологізація або, точніше, «десакралізація» великих ідеологій 
ХІХ-ХХ ст., а також демографічний розвиток планети, який виводить її із 
західної «раціональної» фази. 

4. Десекуляризація світу означає принципово іншу, ніж у ХХ ст., участь релігії 
у глобальній політиці і міжнародних відносинах. Вона спричинилася до: так 
званої четвертої, релігійної, хвилі терору (першими трьома були 
анархістська, антиколоніальна і лівацька); піднесення фундаменталізмів і 
релігійної нетерпимості (у тому числі всередині релігійних традицій, що 
відзначалися високим рівнем толерантності як, наприклад, в індуїзмі); 
великої кількості конфліктів, у т.ч. й збройних, де релігія відіграє важливу і 
навіть дуже важливу роль засобу військово-політичної мобілізації. 

5. Світова спільнота, у т.ч. лідери найбільш розвинутих і впливових країн світу, 
не готова до тієї нової ролі, яку нині відіграє релігія у світі. Хоча масштаб 
проблеми, судячи із заяв і виступів останніх років Б.Обами, Н.Саркозі, 
А.Меркель, Т.Блера, ними усвідомлюється, але це усвідомлення не втілилося 
у реальні стратегії і програми. 

 
 

*** 
 

Юлія НЕДЗЕЛЬСЬКА, к. філос. н. 
 

ПОШУК ЄДНОСТІ РЕЛІГІЙ ШЛЯХАМИ ЕКУМЕНІЧНОГО ДІАЛОГУ 
 

Незважаючи на тривалу історію міжконфесійного співіснування у світі, 
нині воно набуває зовсім іншого характеру. По-перше, в геополітичному розрізі 
важливим є, так зване, зіткнення Заходу та Сходу. По-друге, якщо раніше 
представники різних віросповідань жили відокремлено, практично не 
спілкуючись з іновірцями та невіруючими, то в сучасному глобалізованому світі 
віруючі різних конфесій змушені постійно спілкуватись з представниками інших 
релігій. Релігійні громади вже не живуть замкнуто, окремими кварталами. Тепер 
представники різних релігій є сусідами, їхні діти ходять до однієї школи, сидять 
за однією партою. Представники різних релігій стикаються не лише на роботі, 
але й в особистому житті, в сім’ї.  Відтак все це актуалізує  проблему 
екуменічного діалогу. 

Екуменічний рух – об’єднавчий рух християнських церков, 
започаткований на Единбeрзькій Всесвітній місіонерській конференції 1910 року, 
який ведеться на рівні міжнародних, регіональних і національних релігійних 
організацій.13 На думку професора П.Яроцького, екуменізм – це «ніщо інше, як 
рух за консолідацію сучасного християнства, яке перебуває в стані 
роздрібленості, з метою досягнення віросповідної єдності всіх християн. І хоч 
спершу екуменічний рух виник у протестантському середовищі, з часом у нього 
включилися православні та інші церкви».14 

                                            
13 Релігієзнавчий словник. – К., 1996. – С. 107. 
14 Яроцький П.Л. Український екуменізм – шлях до порозуміння та співпраці церков 
// Релігія і Церква років незалежності України. – Дрогобич, 2003. – С. 411. 
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Діалог в межах екуменічного спілкування може стосуватися: спільної 

місіонерської, просвітницької діяльності; обговорення соціальних, економічних, 
політичних, екологічних проблем і вироблення спільних позицій щодо досягнень 
сучасної науки та медицини; спільного вивчення і перекладу Біблії, захисту прав 
і свобод людини, спільних молитов і богослужінь, богословських діалогів тощо. 
Таким чином,  екуменічні відносини відбуваються не лише у релігійній, а й у 
світській, нерелігійній сфері. Причиною цього є те, що сучасні християнські 
церкви, особливо протестантські, у своєму віровченні великого значення, поруч з 
вертикальним виміром (людина-Бог), надають ще й  горизонтальному (людина-
людина). Церкви постають уже не  лише в ролі релігійних інституцій: вони 
виконують також й різноманітні суспільні функції.  

Отже, екуменічні відносин спільнот різних конфесій можуть виявлятися 
в двох площинах - релігійній і нерелігійній. До релігійного рівня належать 
співробітництво у вивченні та перекладі Біблії, богословський діалог з 
догматичних питань, спільні молитви і богослужіння, співпраця в місіонерстві, 
тобто спільна діяльність  у суто релігійних питаннях. Нерелігійний рівень 
екуменічних відносин – це співпраця у сфері медицини й освіти, захисту прав і 
свобод людини, боротьби  з бідністю, охорона природи, антимілітаристська 
взаємодія тощо.15 В основі обох видів екуменічних відносин лежить  
толерантність міжконфесійних відносин, тобто повага і сприйняття однією 
конфесійною спільнотою інших релігійних напрямів. 

Таким чином, в сучасному світі, де міжконфесійні стосунки подекуди 
стають причинами гострих конфліктів та суперечностей, актуальним постає 
екуменічний діалог, як засіб, який дасть змогу в сучасному глобалізованому світі 
мирно уживатися представникам різних релігійних течій. 

 
 

*** 
 
 

Наталія ГАВРІЛОВА, к. філос. н. 
 

МАСОВА ХРИСТИЯНСЬКІСТЬ УКРАЇНИ У ЇЇ ВИЯВАХ І 
ПЕРСПЕКТИВІ 

 
Структурні зміни в духовному житті світу та України відображають 

парадигмальні напрямки розвитку суспільства на глобальному і локальному, 
спільнотному та індивідуальному рівнях. У цій динаміці трансформаційних 
процесів особливої уваги набуває розгляд питань, пов’язаних із особливостями 
функціонуванням масових форм релігійної свідомості українців, яка 
беззаперечно у більшості своїх виявів має християнське забарвлення і зараз в 
умовах постмодерну набирає нових якісних. 

                                            
15 Там само. – С. 27. 

Зауважимо, що Україна є поліконфесійна держава. Згідно з 
дослідженнями Центру Разумкова проведеного у 2010 році – 78% населення 
України самоідентифікує себе з християнською релігійністю (68,1% – з 
православ’ям; 0,4% – з Римо-католицизмом; 7,6% – з Греко-католицизмом; 1,9% 
становлять віруючі протестантських та євангелічних церков) та 7,2% 
стверджують, що вони просто християни.  

Які ж причини позитивної християнської самоідентифікації населення 
України? На нашу думку, різке збільшення частки релігійного населення можна 
пояснити як суб’єктивними так і об’єктивними чинниками, а саме: 

По-перше, соціальні, гносеологічні та психологічні корені релігійності в 
даному випадку підтвердили свою об’єктивну закономірність16: соціально-
економічні катаклізми, розпад Радянського союзу та утворення національних 
держав, зміна домінуючої ідеології, національна відчуженість, соціальне 
розшарування і нерівність в суспільстві, безробіття та інші фактори – все це 
викликало у людей почуття страху, невизначеності, незахищеності перед 
майбутнім і привело до невіри в державу як гаранта національної безпеки. 

Другий фактор, це активізація релігійного життя в країні. Завдяки зміні 
ідеологічного клімату, змінився і соціальний статус релігійних організацій, 
відбувалася реабілітація церковного-релігійного життя, зміцнилися взаємини 
держави і релігійних організації, особливо варто відзначити діяльність 
Всеукраїнської ради церков, зустрічі Президента України з релігійними діячами 
(зокрема, неодноразові зустрічі з Патріархом Московським Кирилом, підтримка 
державою діяльності УПЦ Московського патріархату), проведення молитовного 
сніданку за участю європейських та українських політиків, духовенства, 
громадських організацій та представників дипломатичного корпусу; діяльність 
Форуму християнських політиків (до складу якого входять 16 депутатів 
Верховної Ради України)17.  

Третій і дуже суттєвий момент, це інформаційна відкритість 
українського медійного простору на події релігійного характеру. Зрозуміло, що 
функція медіа двояка: вони одночасно відображають і формують громадську 
думку, тобто створюють можливі варіанти інтерпретацій в релігійній площині.  

Відтак перерахуємо ті суттєві риси сучасної релігійної картини України, 
в якій на нашу думку виявляється її масова християнскість: 

- У масовому вимірі релігійність носить декларативний характер. 
Адже, індивіди, котрі самоідентифікували себе як віруючі у 
переважній більшості не знають онтології, есхатології, еклеозіології 
свого християнського напряму, а відмінності в догматичній, 
канонічній та обрядовій частині між різними християнськими 

                                            
16 Религия в России – взгляд социолога // http://www.religiopolis.org/religiovedenie/506-
religija-v-rossii-vzgljad-sotsiologa.html 
17 В Києві відбувся перший молитовний сніданок // http://risu.org.ua/ua/index/ 
all_news/community/religion_and_policy/44493/ 
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напрямами постають незначимими елементами релігійної 
свідомості; 

- Кількість людей, що повністю розділяють віровчення (і більше того 
– таких, що знають віроповчальні істини, які сама конфесія вважає 
за необхідні, щоб до неї належати) і таких, що повністю виконують 
релігійні практики (здійснення молитви, участь у богослужінні, 
причастя, сповідь), як показують соціологічні опитування – мізерне; 

- Зараз не спрацьовує ідея, що українець є безсумнівно православною 
людиною. Відзначимо, що при високому рівні релігійної 
самоідентифікації реальний показник релігійності сягає 3-10%. 
Цікаво, що цим науковим фактом оперують і церковні ієрархи. 
Зокрема, на зустрічі із студентами Києво-могилянської Академії 
єпископ Макарівський Іларій приводив як ілюстрацію згадану 
цифру18; 

- Українці відзначаються високою мірою толерантного відношення 
до представників інших віросповідань. Про рівень релігійної 
толерантності можна, зокрема, судити за часткою тих, хто вважає, 
що будь-яка релігія має право на існування. У 2010 р. ця частка 
людей склала 76,1%19. Таке теза дає нам підстави говорити, що 
Україна це межова країна, з притаманними синкретичними рисами у 
свідомості людей. Відзначимо, що при загалом толерантному 
ставленні віруючих до інших релігійних організацій, все ж таки 
варто вказати на напруженість у взаєминах між ієрархами провідних 
релігійних напрямів сучасної України. 

Щодо перспектив масових форм християнської релігійності то тут варто 
сказати про поширення поклоніння іконам, реліквіям, мощам, що набувають 
масових форм та привертають увагу практично усіх прошарків населення 
України. Тут показовим є події, черги, інформаційний супровід подій пов’язаних 
з перебування тих чи інших реліквій у певних містах та храмах20. Ми переконані, 
що такі масові форми відтворення релігійності є найбільш дієвим засобом 
підтримання релігійності в її буденному вияві. Все вище сказане наштовхує нас 
на думку, що зараз релігія (а зокрема, православ’я та греко-католицизм) набуває 
такого потрактування як віра в чудо, і тут варто мати на увазі, що пласт масових 
форм вираження релігії постає в гіпертрофованому вигляді. 

 

                                            
18 Аудіозапис зустрічі єпископа Макарівського Іларія із студентами Києво-
могилянської Академії від 3.11.2011р. 
19 Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-аналітичні 
матеріали до Круглого столу на тему: „Державно-конфесійні відносини в Україні, їх 
особливості і тенденції розвитку”, 8 лютого 2011р. – К., 2011. – С. 47. 
20 http://samstar.ucoz.ru/news/a_kirilin_rasskaz_o_prebyvanii_chestnago_pojasa_ 
presvjatoj_bogorodicy_v_gorode_samare/2011-11-29-5104 

НОВІ КНИГИ БІБЛІОТЕКИ РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ 
 
 
Колодний Анатолій. Іван Шевців – життєпис українця-християнина. - К., 2011. 

В книзі, побудованій на документальних видруках отця про життя УКЦ в 
зарубіжжі, розкривається його життєвий шлях, сповнений боротьбою за 
збереження українства в діаспорі, збереження і утвердження через статус 
Патріархату Української Католицької Церкви, яка поставала як більмо на оці для 
Римської Курії і зокрема для папи Павла VІ. В книзі показано, які перепони 
підспудно чинив Ватикан митрополиту Йосифу Сліпому в його прагненні 
інституційно зміцнити УГКЦ, яка змова при цьому була у Конгрегації Східних 
Церков із Московським Патріархатом. Показана власне неукраїнська позиція 
діаспорних владик УГКЦ у вирішенні питання Патріархату, зокрема ще десь 
здравствуючого в Україні єпископа Сапеляка, який зривав проведення Синодів 
єпископів, заявляв про свою пряму непідпорядкованість главі Церкви Йосифу 
Сліпому. Показано, як давився патріарший рух в Церкві, як його зневілювали 
Ватиканські служби в Австралії, приславши туди єпископом Петра Стасюка. 
Відсторонивши від священичої діяльності отця Івана Шевціва із забороною 
священослужіння і писання праць, владика Стасюк наніс такий удар по здоров’ю 
отця, що він зрештою став недієвим і живе в очікуванні, як він говорить, бажаної 
смерті в старечому будинку в Лідкомбі при догляді за ним сестер-василіянок. 

Бібліотечка Православних видань, одержана з Москви в Бібліотеку 
релігієзнавця УАР за передплатою, включає такі книжечки: «Основы 
богослужения Православной Церкви» (М., 2007), А.Осипова «Стать святым» (М., 
2011), «Наставления и Заветы преподобного Серафима Саровского» (М., 2011), 
А.Осипов «Любовь, брак, семья» (М., 2011), Л.Липеровский «Царство небесное и 
пути к нему» (М., 2011) та Р.Богомоловой «Возрастаем духовно, укрепляемся 
физически» (М., 2011). 

Бурьянов С.А. Свобода совести и светскость государства в Российской 
Федерации. Теоретико-прикладное исследование. – М., 2010. В книзі з позицій 
нової парадигми розглянуті основні теоретико-правові питання свободи совісті і 
світськості держави., досліджено вплив державної політики й інститутів 
громадянського суспільства на реалізацію свободи совісті. Детально 
ангалізуються питання дотримання законних прав релігійних спільнот. 

Эгильский Е.Э и др. Новые религиозные движения. Современные 
нетрадиционные религии и эзотерические учения. Учебное пособие. – М., 
2011. – У книзі детально розглядаються теоретичні і методологічні питання 
вивчення нових релігійних рухів і позаконфесійної релігійності, які часто 
залишаються поза увагою науковців. Розкриваються причини нинішньої 
популярності Нью-Ейдж,аналізується ставлення християнських конфесій до НРР. 

Гнатюк Я.С. Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та 
інтерпретацій. – Івано-Франківськ, 2010. – Феномени «українського 
кордоцентризму» має часто некоректні оцінки і шаблонні підходи. Філософська 
дискуксія навколо цього концепту є конфліктом міфологій – протистояння між 
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міфом про унікальний етноментальний феномен та міфом про ілюзію наукової 
уяви. Водночас вона є конфліктом інтерпретацій. В праці становлення 
креативного кордоцентризму постає як діалог філософської містики зі східною 
патриститкою. 

Нікітенко Надія. Софії Київській 1000 років. – К., 2011.- Наука спростувала нібито 
азбучну істину, що Софію заснував Ярослав Мудрий в 1037 році. В дійсності ж її 
заснував Володимир Хреститель в 1011 році, а Ярослав лише завершив 
будівництво у 1018 році. В книжечці розповідається, як вчені-історики йшли до 
такого висновку. 

Сельманович Самир. Это все о Боге. История мусульманина, атеиста, иудея, 
христианина. –М., 2010.- Мільйони людей віддають перевагу безособистністній 
духовності певної релігії, мільйони ставлять свою релігійну віру вище інших, 
мільйони просто ні в що не вірять. Ця книга – виклик всім нашим уявленням про 
духовність, віру й атеїзм. Її із захопленням сприйняли представники всіх релігій. 
Вона – рецепт того, як жити щасливо у світі, де є «свої» і «чужі». 

Святая Русь – вместе или врозь? Патриарх на Украине. – М., 2009. Книга вібрала 
в себе мтеріали про візит Кирила в Україну. Вміщує його статті і промови, 
інтерв’ю і окремі записки з теми. Основна її ідея – реванш Росії в прагненні знову 
підпорядкувати собі Україну під благословенням мілітарістської ідеології 
«русского мира». 

Франк С.Л. Человек и Бог. – Минск, 2010. – Книжка вібрала праці російського 
релігійного філософа – творця індивідуальної релігійно-філософської системи, в 
рамках якої він розглядав центральні для всієї світової філософії теми 
боголюдства, гуманізму, реальності людської свідомості й існування, проблеми 
світового зла й гріхопадіння людини, осягнення Бога і святсті.  

Конфессиональная ситуация в Украине: история и современность. Сборник. – 
М., 2011. В книзі на широкому історичному і територіальному матеріалі 
роозглядаються проблеми становлення і трансформації різних релігійних течій в 
Україні. Цікавими є статті, в яких релігійна ситуація в Україні аналізується й 
оцініюється російськими науковцями 

Социальные функции религии в условиях модернизации общества: ХХІ веке. - 
М., 2011. Збірник вібрав статті, в яких розглядаються такі проблеми: соціальна 
роль і функції релігії в сучасному суспільстві; місце релігійного фактору за умов 
модернізації, в системі соціального управління, в соціалному партнерстві, в 
соціально-політичних конфліктах. Досліджується також динаміка розвитку 
основних релігій світу за останнє десятиліття в Росії і за її межами, аналізується 
релігійна віртуалізація, клерикалізація, типи сучасних віруючих, а також 
діяльність Російської Православної Церкви. 

 

 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

ВІККА – «ПРИРОДНА» РЕЛІГІЯ 
ЧИ ЩЕ ОДИН АСПЕКТ АМЕРИКАНСЬКОЇ МРІЇ?** 

 
Кожен обирає власний життєвий шлях: фах, друзів, країну і релігію. Жодна 

людина не може бути позбавлена такого права. У цьому переконаний Левелін Ґрей, 
який працює тепер у Посольстві Сполучених Штатів Америки в Києві. Десятого 
листопада ц.р. він зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії, 
зацікавленими у релігійних питаннях, становленні та розвитку різних віровчень 
України та світу. Зустріч із представником абсолютно іншого світогляду, способу 
життя, стилю спілкування найчастіше викликає певну настороженість та 
дискомфорт. Це природно, але не у випадку із містером Ґреєм! «Typical American» 
модель поведінки справді захоплює і блискавично 
залучає до спілкування, з’являється відчуття 
присутності у якомусь відомому американському 
молодіжному серіалі. Про яку ж релігію могло йтися? 
Тема розмови була такою ж неочікуваною, як і загальна 
атмосфера зустрічі: вікка – новоязичницька релігія, 
орієнтована на єднання із силами природи та 
повернення до першоджерел усіх вірувань. 

Вікка стала популярною з 1954 року завдяки 
Джеральду Гарднеру, англійському держслужбовцю, 
який спершу називав віровчення чаклунством.  

Етимологічний аспект. Слово вікка (англ. 
«wicca») походить від староанглійських слів «wicca» 
чоловічого роду і «wicce» жіночого роду. Так у 
давнину називали людей, які практикували чаклунство і були по суті першими 
жрецями «природної релігії». Якщо трохи заглибитися в етимологію, то «wicca», 
вірогідно, пов’язане з готським «weigh» - «святий» і німецьким «weihan» - 
«присвячувати». Існує ще одна думка про безпосередній зв’язок слова «wicca» із 
англійським «witch» - «відьма». Зокрема, в українській мові етимологія слова 
«відьма» легко простежується від «відати» - знати, бути обізнаним із чимось.  

Двома основними принципами вікки є: робіть те, що бажаєте, не завдаючи 
нікому шкоди; все, що ви зробите, повернеться до вас тричі (т. зв. Закон Трьох).  

Бог і Богиня. Вікканці визнають два головних рівноправних первіння світу 
природи - чоловічий та жіночий, Бога і Богиню. Під чоловічим первнем найчастіше 
мають на увазі кельтського «Рогатого Бога», котрий є втіленням агресії, 

                                            
* В кожному числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній течії. 
** Матеріал підготувала Галина Чернікова – студентка НаУКМА (Київ). 
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сексуальності, пристрасті до природи та полювання. Бог символічно ототожнюється 
із Сонцем. На противагу Богу, Богиня символізує Місяць. Її ще називають 
триєдиною, оскільки поєднує в собі три іпостасі: Діва – Мати – Стара. Богиня 
репрезентує народження нового життя, його нуртування, дитинність, закоханість, 
материнське лоно.  

Містер Левелін Ґрей розповів про можливість розмовляти із силами 
природи, що широко практикують послідовники релігії вікка. Так, наприклад, 
читання відповідних заклинань (які, між іншим, є своєрідною молитвою: «Spelling is 
like praying actually» (містер Левелін Ґрей)) може зупинити дощ. а чи ж навпаки - 
викликати снігопади й заметілі. Проте, використовуючи чаклунство для досягнення 
особистих цілей, вікканець мусить пам’ятати про Закон Трьох («Spells should be 
paid!»). Тому чим більше магічних сил застосовує людина (зокрема щодо ближнього 
свого), тим менше добра вона отримає в результаті. Справедливо? Ще б пак!  

Життя після смерті. Вікканці вірять у переселення душ (реінкарнацію): 
після смерті тіла безсмертна душа опиняється у своєрідній кімнаті чекання – Країні 
Вічного Літа, де вона може укласти своєрідну угоду з іншою душею (відразу 
відчуваємо американський дух) щодо будь-яких стосунків у майбутньому житті. 
Понять «рай» чи «пекло» у віровченні вікки не існує, так само, як у них немає 
твердження про післяжиттєве покарання за зроблені гріхи. Сáме земне життя вікканці 
сприймають як найтяжче покарання та муки за вчинене зло (знову ж таки згадуємо 
про триразове повторення будь-якого вчинку чи наміру відповідно до Закону Трьох).  

Подібно до світових релігій, вікка має своєрідні десять «заповідей» – 
принципів, які знає кожен, хто сповідає «природну релігію».  

Ці десять «заповідей» вікки звучать так: 1.Не завдавай людям фізичної, 
розумової, психічної чи магічної шкоди. 2.Не прилучайся до чорної магії. 3.Не вбий 
жодну живу істоту. 4.Не бери участі у злочинній діяльності. 5.Не збиткуйся із 
символів інших релігій, не паплюж могил і статуй святих. 6.Не поклоняйся дияволу і 
не проговорюй його імені, не використовуй сатанинські символи. 7.Не твори любовні 
зілля, щоб привабити іншу людину, розлучити двох людей заради власної користі, а 
чи ж будь-яким іншим способом порушити чиюсь свободу волі. 8. Сповідай такий 
принцип: знати, прагнути, бажати і зберігати мовчання. Тобто будь постійно у 
пошуках істини, будь непохитним у своїй вірі, не бійся невідомого, не бійся 
дізнаватися нове, вдосконалюйся, зберігай знання про себе. 9. Не бери плати за 
чаклунство чи благословення. 10.Не нападай на людей, але захищайся, коли 
нападають на тебе. Крім того, вікканці прагнуть досягти ще восьми чеснот: радості, 
почесті, поваги, гуманізму, сили, краси, міці та співпереживання.  

Послідовники вікки розділяють ідею про існування п’яти класичних 
елементів: Духа, Повітря, Вогню, Води і Землі, частково погоджуючись із 
традиційними поглядами Західної Алхімії та окультизму.  

Найвідомішим символом вікки є пентаграма – п’ятикутна зірка, вершини 
якої представляють п’ять елементів, а також вказують на п’ять кінцівок людського 
тіла.  

У релігії вікка не існує загальноприйнятої та обов’язкової священної книги, 
як от Біблія у християнстві та іудаїзмі чи Коран в ісламі. Натомість більшість 
вікканців із пошаною ставляться до текстів з Книги Темряви Джеральда Гарднера. 

Цікавим у вікканців є проведення ритуальних практик: вони проходять 
всередині очищеного містичного круга, де читають молитви Богу та Богині і в такий 
спосіб спілкуються із силами природи тощо. В центрі круга найчастіше розміщують 
вівтар, на який кладуть священні ритуальні предмети: спеціальний ритуальний ніж із 
чорною рукояткою – атаме, чашу, жезл, свічки, ароматичні засоби, ніж із білою 
ручкою – болін та інше. 

Деякі ритуали віряни «природної релігії» здійснюють у просто таки 
найприроднішому вигляді – без одягу, а якщо точніше, за їх баченням, у «небесному 
одязі». Крім того, існує ще й традиційне вбрання (уніформа) для проведення 
ритуалів: пояс та одяг у середньовічному стилі.  

Важливу роль у вікканських святкуваннях відведено Сонцю (уособленню 
Бога) та зміні пір року. У традиції вікка прийнято відзначати вісім найбільших річних 
свят – саббатів: Самхейн – великий саббат поминання померлих; Йоль – малий 
саббат, зимове сонцестояння; Імболк – великий саббат, наближення весни; Остара – 
малий саббат, весняне рівнодення; Белтейн – великий саббат, символічний початок 
літа; Літа – малий саббат, літнє сонцестояння; Лугнасад (Ламмас) – великий саббат, 
присвячений збиранню врожаю; Мабон – малий саббат, осіннє рівнодення.  

На питання про бачення віккою шлюбу містер Ґрей відповів, що, на 
відміну від християнської обітниці бути разом, «доки смерть не роз’єднає нас», вікка 
визнає іншу: «бути разом, доки в серцях живе любов». Вікканське весілля називають 
хендфастінгом (англ. handfasting – «сплетення рук»), перед справжнім весіллям 
триває своєрідний випробувальний термін сумісного життя пари, який триває рівно 
рік і один день. Отож, ліберальний світогляд Сполучених Штатів неминуче 
відображається і на релігійних практиках.  

Містер Левелін Ґрей зауважив, що американці ставляться до зміни релігії не 
так критично та неоднозначно, як українці. У більшості випадків немає жодних 
упереджень чи конфліктів через релігійні уподобання чи різні бачення світу. В 
Україні над цим варто ще довго працювати. Також вікка не має чіткої ієрархічної 
піраміди. Очевидно, є певні лідери, але «we would rather make good things and have a 
strong sense of community than fighting for the leading role» (слова містера Левеліна 
Ґрея). Про себе шановний гість зазначив, що ще у сімнадцятирічному віці став 
вікканцем, попри велику популярність у спільноті вегетаріанства, не поділяє такого 
способу життя. Улюбленим текстом про віровчення називає книгу «Spiral Dance».  

Приблизно 20 мільйонів – саме така загальна чисельність послідовників 
релігії вікка у США та Канаді, за словами містера Ґрея.  

Безперечно, в Україні також вже є ті, хто визнає вікку своєю «природною 
релігією», але це віровчення потребує від людини великого рівня особистої свободи 
та незалежності як у духовному, так і в матеріальному плані, тому для нашої країни 
питання подальшого поширення вікки залишається відкритим.  

Перегорнута ще одна цікава сторінка уявної книги під назвою «Світові 
релігії в обличчях та деталях». Нове завжди справляє два протилежних враження: або 
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приваблює, або відштовхує. Але хіба може відштовхувати від себе віровчення чи 
його окремий представник, який має таке світовідчуття: «People always smile when 
they see me! And I like it! … to be good just in order to be good»? Питання риторичне… 
 
 
 

*** 
 
 
 

УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКО-РЕФОРМОВАНА ЦЕРКВА** 
 
Кальвінізм в Україні. На особливості становлення кальвінізму в Україні, 

що припадає на початок 40-х років ХVІ століття, і його подальше вкорінення певною 
мірою вплинули передреформаційні процеси західноєвропейського і українського 
просторів. Нетривале існування деяких кальвіністських громад та невиразно 
окреслене ідентифікування ранньопротестантських конфесій загалом унеможливили 
чітку кількісну реєстрацію кальвіністських громад. 

Дослідники констатують факт поширення кальвінізму в Галичині, 
Холмщині, Берестейщині, на Волині, Поділлі, у Брацлавщині, на Київщині, 
Підляшші, що охоплює всі регіони України, а також його кількісне домінування серед 
протестантських конфесій. В. Урбан фіксує 260 кальвіністських громад у 
Малопольщі та Галичині наприкінці ХVІ ст. В. Красінський вказує на 
функціонування 315 кальвіністських громад у Малопольщі та Галичині у 60-х роках 
ХVІ ст. і 280 громад у період початку королювання Стефана Баторія [Див.: 
Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. – Львів, 1995. – С. 98-100]. Окремо у 
Малопольщі, до якої з півдня прилягали українські землі, з 250 нововірчих громад 
лише одна залишилася лютеранською, інші перейшли у кальвінізм. На українсько-
білоруських теренах темпи поширення кальвінізму суттєво непокоїли 
Константинопольського патріарха, який попросив Папу Римського наказати 
Сигізмунду Августу заборонити єретикам вести пропаганду серед православних. 
Згідно інших джерел, конфесійна мережа присутності кальвінізму на етнічних 
українських теренах у другій половині ХVІ століття - першій половині ХVІІ століття 
загалом охоплює близько ста громад, з яких 40 – на території Галичини, 45 – у 
холмсько-бузькому і берестейсько-дорогичинському Побужжі, близько 15 громад – на 
Поділлі, Волині, Київщині [Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. VІ. – С. 626-
628]. 

Асиміляція і природа феномену кальвінізму на українській території 
детермінована насамперед історичними, геополітичними, соціокультурними 
чинниками. Відтак розвивалася ця класична конфесія за умов ідейного протистояння 
католицької і православної церков, суспільно-економічної стагнації українського 

                                            
** Матеріал підготувала Стасюк Лариса Олексіївна – к. філос. н., доцент 
Національного університету водного господарства і природокористування (Рівне). 

суспільства, що обумовлено географічним розташуванням України на межі перетину 
різних культурних і релігійних традицій, реаліями соціокультурного, економічного, 
політичного та духовного поступу передусім Польщі та Росії. На механізми 
пристосування кальвінізму до регіональних етноконфесійних констант і спрямування 
кальвіністів на середні прошарки українства певною мірою вплинули 
індиферентність і водночас толерантність пересічного українця до конфесійного 
багатоманіття, а також засади кальвіністського віровчення, «зорієнтованого на 
секуляризацію, заперечення монархії, теократично-церковної структурованості, 
адаптацію до місцевих традицій, розвиток спільних з православ’ям «горизонтально»-
демократичних елементів церквобудівництва і практики» [Любащенко В.І. 
Протестантизм в Україні: ґенеза, структура, місце у соціокультурних процесах – К., 
1998. – С. 7]. 

У процесі формування в Україні єдиного феодального класу відбувалася 
динамічна рецепція українськими землевласниками етнокультурних традицій та 
конфесійного релігієвибору польських магнатів. Радикальна конфронтація 
православної й католицької церкви ускладнювала прийняття православними 
католицького символу. Крім того, криза у православ’ї посилювала прокальвіністські 
симпатії багатьох освічених шляхтичів і українських землевласників. Певна 
доктринальна близькість протестантів і православних та їхні союзницькі інтенції 
пом’якшували критичне ставлення до кальвіністського конфесійного вибору 
порівняно з католицьким. Відтак закономірним є те, що кальвінізм в основному 
поширювався на території Західної України, для якої найвідчутнішими стали 
полонізація та західноєвропейські впливи [Див.: Кралюк П. Ранній протестантизм в 
Україні // Історія релігії в Україні. У 10-ти т. – Т.5. – С. 38-40]. 

Особливість релігійної діяльності кальвіністів зумовлена їхньою 
віросповідною сутністю і усвідомленням Церкви як особливої благодаті, що 
спрямовує вірян за допомогою кодифікованих норм як фундаменту для духовного і 
культурно-просвітницького вдосконалення. Культурно-освітня діяльність кальвіністів 
виявилася передусім у шкільництві, яке ставило за мету формування у випускників 
загальноосвітнього рівня, готовності до активної участі у політичному і культурному 
житті українського суспільства. Більшість шкіл знаходилися на західноукраїнських 
землях, створювалися вони майже при кожній громаді. Існувало близько 40 основних 
шкіл початкових або середніх, у яких вивчали сім вільних наук (граматика, риторика, 
діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика). 

Намагання кальвіністів підтримати православне українство у відстоюванні 
релігійних інтересів та боротьбі за національне самозбереження небайдуже 
сприймалося українським суспільством і мало продовження у діяльності Української 
Євангельсько-Реформованої Церкви (УЄРЦ). Релігійна діяльність адептів УЄРЦ 
вмотивована сотеріологічним вченням, базується на принципі співпраці, мирного 
співіснування Церкви і держави як Божих установ та передбачає мету вдосконалення 
людського співбуття. Значна місіонерська, загальноосвітня, добродійна діяльність, 
небайдужість до відстоювання українцями своїх соціальних, політичних прав є 
практичними виявами позакультової релігійної діяльності УЄРЦ. Особливості 
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еклезіологічного вчення визначили діяльність реформатів у напрямі українізації 
церкви, зокрема, застосування у культовій і позакультовій практиці української мови. 

Доля теології Кальвіна. Реформатські богослови дотримуються символів 
віри раннього християнства і шанують доробки Отців-апологетів Іустина Флавія (?-
165 рр.), Тертулліана (155-220), Августина Аврелія (354-430). Вагоме значення для 
осмислення реформатської віри має теологічна спадщина Ж.Кальвіна (1509-1564), 
передусім його «Інституція, або Навчання християнській вірі», яку реформати 
вважають вдалим проводом з тлумачення Писання. 

З кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. зміст кальвіністського віросповідання не 
абсолютно тотожний з вченням Ж. Кальвіна. Сучасні символи віри реформатів 
містять зміст науки Святого Письма і основних концепцій Ж. Кальвіна в дещо 
пом’якшених формах викладу і проповідування. Підґрунтям для реформатського 
богослов’я є віросповідні документи, сформовані та затверджені відомими 
реформатами-теологами, а саме: Гейдельберзький катехізис (1563 р.), Бельгійське 
віровизнання (1561 р.), Канони Дортського Синоду (1619 р.), Вестмінстерське 
визнання віри (1647-1648). У них, на думку сучасних реформатів, істинно 
висловлюються доктрини Слова Божого і правильно трактується Святе Письмо. 

Центральною богословською засадою реформатської теологічної системи є 
віра в істинність Божого Одкровення, а також принцип Sola Scriptura (тільки Письмо). 
Основною умовою визначення реформатами складу Святого Письма було визнання 
абсолютного авторитету оригіналів богословських текстів, максимально наближених 
до першоджерельного змісту, що відповідало принципу «ad fontes» (назад до джерел). 

Для кальвіністів Біблія – абсолютний авторитет і закон, який вказує напрям 
грішнику до спасіння. Більш глибоко з цього приводу висловився Ж.Кальвін: «Церква 
стоїть на фундаменті пророків і апостолів. Щоб бути забезпеченими, не потрібно 
шукати захисту в рішенні Церкви. Святе Письмо дає ясне почуття правди, і це 
почуття правди вкорінене в наші серця та записане Святим Духом... Отже, 
пам’ятаймо, що навчені Святим Духом стоять на міцному фундаменті Святого 
Письма, й нема іншої правдивої віри від тієї, що запечатана в наших серцях Його 
печаттю» [Кальвін Ж. Інституція, або Навчання християнській релігії. – Амстердам–
Коломия–Капштадт, 1939. – С. 9-10]. Автентичними джерелами вони визнавали 
Старий Заповіт гебрейською мовою і Новий Заповіт грецькою мовою. Враховуючи 
різноваріантність змістових рівнів тлумачення Святого Письма, що характеризують 
екзегезу зрілої схоластики, кальвіністи не погоджувалися з принципом радикальної 
реформації щодо права кожного коментувати Святе Письмо. Наголошуючи на 
неоднозначному змісті і сприйнятті окремих біблійних постулатів, кальвіністи 
намагалися запобігти можливості руйнування спільності між віруючими та загрозі 
недооцінювання чи спотворення істинної сутності євангельського вчення. Чітко й 
однозначно розуміються кожною людиною тільки ті тези Святого Письма, які 
необхідно знати для утвердження віри і використання для свого спасіння. 

Значущим для реформатів є благоговіння перед повновладдям Бога, яке 
відображається у вченні про напередвизначення (предестинацію). Для кальвінізму 
напередвизначення є не результатом розумових пошуків, а тайною Божественного 
одкровення. Будучи далеким від сухих абстрактних умоспоглядань, кальвіністський 

аналіз напередвизначення розпочинається із намагання дати відповідь на питання 
щодо причин віри або невіри в Євангеліє людей. Людські відгуки на Євангеліє 
відображають тайну, за якою одним передвизначено прийняти обіцянки Божі, а 
іншим - відкинути їх. Людям не дано знати, чому Бог обирає одних і засуджує інших. 
У результаті наголошення кальвіністами на повному підпорядкуванні людини 
Божественному промислу сформувався догмат про мирське призначення 
християнина, який окреслює індивідуальну активність суб’єкта дій за умов 
збереження колективних цінностей, і актуалізувалась ідея мирської аскези. 
Успішність, результативність виступають однією з центральних ознак обраності. 
Здобутки у сфері підприємництва в результаті активної та раціональної діяльності – 
наслідок Божої милості, що, згідно з кальвіністським вченням про предестинацію і 
Божественну благодать, транслювала різновекторну перспективу у протистоянні 
земному злу. У реформатському віровченні наголошується на необхідності відчуття 
поклику прославляти Бога у всіх сферах життя. 

Ще однією характерною рисою реформатського богослов’я є вдячність за 
спасіння як незаслужений дар Божий. Основним способом і необхідною умовою 
спасіння є належність до істинної церкви, стійкість і повноцінність віри як наслідок 
Божої благодаті. Соціальне вчення реформатської Церкви зорієнтоване на розкриття 
перед людиною можливостей до спасіння, шлях до якого проектує певне наближення 
помислів і дій вірян до довершеного світу Божого. Ідея повної суверенності Бога у 
спасінні людини сформована на засадах космологічного вчення про абсолютне 
всевладдя Бога у матеріальних і духовних сферах буття. При трактуванні доктрини 
спасіння вірою акцентується увага на тлумаченні сутності віри, яка постає 
антропологічним підґрунтям протестантського богослов’я і є основою життя 
кальвініста. Під впливом часового і просторового формату функціонування 
реформатства зберігається першопочатковий базис кальвіністського віровчення, проте 
трансформується актуальність, значущість і певною мірою тлумачення деяких його 
концепцій. 

Повернення і поширення кальвінізму після припинення його діяльності на 
початку ХVІІІ ст. було дещо непрогнозованим для релігійної ситуації у Західній 
Україні 20-30-х років ХХ ст., проте достатньо обумовленим процесами загальної 
актуалізації її політичного, соціокультурного і духовного життя, а також 
місіонерською активізацією кальвіністських емігрантських об’єднань і церков 
українців за підтримки європейських і американських реформатів та пресвітеріан. 
Цей період характеризується як найдинамічніший щодо конфесійної диференціації в 
Україні, спричиненої появою різних релігійних течій, у тому числі кальвінізму серед 
корінного і некорінного західноукраїнського населення. 

З’ява євангельсько-реформованого руху на українських теренах. 
З’ясовуючи причини відновлення кальвінізму, О. Домбровський у нарисі 
«Український євангельсько-реформований рух на західноукраїнських землях» вказує 
на негативні явища, притаманні насамперед державностатусній у Галичині Римо-
Католицькій Церкві. Зокрема, це релігійний формалізм, який проявлявся у зовнішніх 
формах богослужінь, нехтуванні духовенством морально-етичними принципами, 
декларованими християнською віросповідною системою та її окремими догматами, 
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що засуджували світські та релігійні діячі незалежно від своєї конфесійної 
зорієнтованості. Дослідник слушно зазначає, що «обожування людини в культі 
святих, навчання про непомильність Пап, роздмуханий культ образів і фігур, 
накидуване безженство духовенства і нерідкі згіршення у зв’язку з ним, а крім того, 
доводжуваний часто до непристойності релігійно-церковний формалізм при його 
зовнішній пишності й заразом убогості духу – усе те разом узяте стукало настирливо 
до людських голів і сердець… Доба переваги влади церкви й духовенства в 
громадському житті у беззастережно-сліпій вірі до церковних чинників почала 
хилитися до кінця й серед нашого суспільства в Галичині» [Домбровский О. Нарис 
історії Українського Євангельсько-Реформованого руху. – Нью-Йорк– Торонто, 1979. 
– C. 391]. 

Такі однотипні елементи позакультової релігійної діяльності Української 
Євангельсько-Реформованої Церкви і Української Православної Церкви, як 
євангелічність, звернення до національних традицій, народність, відкритість до 
конфесійних проблем, демократичні та горизонтальні внутрішньоцерковні відносини, 
національна тотожність сприяли, по-перше, прихильному ставленню до неї корінного 
населення, по-друге, адаптації УЄРЦ до вітчизняного релігійного життя в умовах 
антисектантської ідеології, конфронтації з польським урядом, неоднозначних виявів 
конфесійного буття в українських регіонах Польщі. Труднощі у поширенні 
реформатства пов’язані також із активізацією діяльності різних протестантських 
конфесій і течій, представники яких часто називали себе євангельськими 
християнами і, очевидно, не поділяючи українофільських уподобань й, не 
підтримуючи державотворчих запитів українців, нівелювали популяризацію УЄРЦ 
серед патріотично налаштованих верств населення. Проте вони все ж знаходили своїх 
послідовників навіть в західному регіоні України, оскільки апріорі особливістю 
релігійної детермінанти українців є певна байдужість до конфесійних відмінностей. 

Суттєво виокремлювало кальвіністів з-поміж інших протестантських 
конфесій прагнення поєднати ранньохристиянські ідеали з морально-духовними 
цінностями і релігійними традиціями українства, свідоме пройняття національними 
ідеями. Це безпосередньо відповідає засадам кальвіністського вчення про походження 
і роль нації, згідно якого Бог наділив кожну етнічну спільноту особливими, 
притаманними лише їй характерними рисами й закликав її членів шанувати і 
оберігати мову та культуру свого народу як головні національні здобутки. 

Поштовхом для створення Української Євангельсько-Реформованої Церкви 
на теренах Західної України стали окремі звернення галичан ще до Першої світової 
війни за допомогою в організації церковно-реформаційної роботи, зокрема доктора Р. 
Морозовича, що проживав у Городенці, та ініціатива українців-емігрантів, керівників 
Українського євангельського об’єднання у Північній Америці, які, задля втілення 
своїх задумів, відряджають у Західну Україну високоосвічених богословів-
проповідників, випускників американських і канадських протестантських семінарій 
та колегіумів, пасторів і активних діячів УЄРЦ Василя Кузіва, Павла Крата, Лева 
Бучака. 

Появі реформатських громад передував та діяв одночасно Український 
євангельсько-реформований рух, ідеї якого у Коломиї почав поширювати Володимир 

Федів, колишній греко-католицький священик. УЄРРух підтримувала у правовому, 
матеріальному, моральному аспектах Українська євангельська організація в Північній 
Америці (УЄО в ПА), діячі якої для вирішення нагальних проблем і потреб не лише 
зверталися до впливових представників європейських і американських євангельських 
церков, світового євангельського руху, але й особисто відвідували богослужіння на 
західноукраїнських теренах. УЄО в ПА постачала пронизану національно-
патріотичним духом українську євангельську літературу, з Канади надходив виданий 
пастором П. Кратом україномовний євангельський журнал «Віра та знання». 

Український євангельсько-реформований рух у США і Канаді виникає у 
1900 році, про що засвідчує ювілейне видання «Книги хвали. Скарбниці духовних 
пісень, псалмів для церковного та повсякчасного поклоніння Богові», надруковане за 
сприяння українських християн реформованого віросповідання та за участі в його 
укладанні Л. Бучака, В. Боровського, Т. Довгалюка, М.Боровського. Над підбором і 
корегуванням матеріалів для нового співанника, який може використовуватися і як 
богослужебник, і як требник, протягом двох років працювали П. Крат, др. Р. Кацунов, 
І. Роберт-Ковалевич, Л. Стандрет, М. Фесенко. Переписані у формі віршів 
українською мовою пісні, переспіви з псалтирів Старого Завіту, використання 
перекладів псалмів Тараса Шевченка констатують намагання впроваджувати в 
культову і позакультову релігійну практику й церковне життя загалом рідної мови як 
рушійної сили національної самоідентифікації, підтверджують національне 
спрямування кальвіністського руху українців [Книга хвали. Скарбниця духовних 
пісень. Ювілейне видання. – Торонто, 1940. – С. 5-6]. 

Стрімке поширення реформатських громад на Західній Україні, яке 
розпочалося з моменту сформування у 1922 році першої громади у с.Молодятин 
колишнім військовополоненим Романом Кваснюком, спричинене не лише 
національною зорієнтованістю і місіонерською наполегливістю Українського 
євангельського об’єднання, а й національно-політичним прозрінням українства, 
організованого у національно-визвольні рухи за українську незалежність і 
державність. Реформатські ідеї не були несподіваними для колишніх 
західноукраїнських військовополонених і короткострокових емігрантів, частина яких 
до повернення на Батьківщину уже була з ними ознайомлена, поділяла євангельські 
переконання й підтримувала основний ідейний принцип кальвінізму, згідно з яким 
декларується поєднання кальвіністського віровчення з постулатами національного 
культурного і релігійного відродження. Наполеглива євангелізація, забезпечення 
односельців українським перекладом Святого Письма, долучення до богослужінь 
кваліфікованих пасторів (Л.Бучак та ін.) зрештою привели до офіційного реєстрації та 
визнання Української євангельсько-реформованої громади у с. Молодятин у 1926 
році. 

Реформатський конфесійний релігієвибір серед українського населення 
опосередковано підтримується розповсюдженням інформації в основному журналі 
конфесії «Віра і наука», релігійних виданнях «Сіяч» та інших, у яких публікується 
статистика кількісного зростання її членів. Відтак у «Вірі і науці» оприлюднюються 
факти збільшення реформатів із ста п’ятидесяти дворів у 1924 році до чотирьохсот 
п’ятдесяти у 1927 році у Підгайчиках, що на Коломийщині [Віра і наука. - 1928. – Ч. 7. 
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– С. 51]. У конфесійних часописах також висвітлювалися головні події позарелігійної 
практики, яка охоплювала науково-освітній, видавничий, літературний напрями 
діяльності. 

Формування Української Євангельсько-Реформованої Церкви. Одним 
із чинників подальшого розвитку УЄРЦ, окрім протистояння українського 
суспільства польським державно-правовим обмеженням, політиці російської 
асиміляції, стала опозиційність державної у Польщі та інших європейських країнах 
Католицької Церкви і державної у Росії Православної Церкви. Окрім того, 
деструктивні явища у Греко-Католицькій Церкві щодо збереження національної 
самобутності, культури, застосування української мови у богослужбовій практиці 
підштовхували галичан до переходу у конфесію, не байдужу до процесів 
національно-культурного відродження краю. Як наслідок – закріплення і повноцінне 
функціонування з 1925 по 1939 рік реформатських громад у таких понад тридцяти 
містах й населених пунктах Галичини, як Молодятин, Коломия, Підгайчики, 
Воскресінці, Крехівці, Раківчик, Слобідка Лісна, Турка, Іспас, Ценів, Десятин, 
Зарічек, Добротів, Підлісне, Пістинь, Косів, Уторопи, Задубівці, Львів, Вислок, 
Стронятин, Раденичі, Миколаїв, Демня, Стрий, Хромогорб, Перемилів, Верхівці, 
Кобиловолоки, Яблонів та ін. [Віра і Наука. - 1996. – №1. – С. 2]. 

Задля уникнення численних переслідувань з боку державної влади 
реформати були змушені легалізувати діяльність на засадах невтручання у свою 
культову і позакультову сфери у складі легітимної Німецької Євангельської Церкви 
Авгсбурського і Гельвецького віровизнання. У результаті цього вимушеного кроку 
замість об’єднання у рівноправний союз або, як це було спочатку сплановано, 
відновлення формування єдиної самостійної Української Євангельсько-Реформованої 
Церкви Український євангельсько-реформований рух за пропозицією д-ра Т. Цеклера 
розділився. З одного боку, на українське лютеранство з центром у Станіславові 
(очолював пастор Теодор Ярчук), часописом «Стяг» і Українською лютеранською 
місійною Радою та, з іншого боку, українське реформатство з центром у Коломиї і 
конфесійним виданням «Віра і наука». Об’єднує реформатські громади заснований у 
1931 році Союз українських євангельсько-реформованих громад. У 1933 році у 
Коломиї створюється консисторія УЄРЦ. Очолив її єпископ В.Кузів, який, ще 
проживаючи в Америці, відстоював реформатські позиції, набував місіонерського і 
пастирського досвіду та інформував західноєвропейський світ про скрутну релігійну і 
політичну ситуацію в Україні на європейських і міжнародних з’їздах та конференціях 

Не останню роль у залученні до реформатських громад патріотично 
налаштованого населення Північно-Західної України відіграли несприятлива 
політична ситуація, державно-церковні перепони на шляху відновлення автокефалії 
Українського православ’я, відсутність державної підтримки і переслідування 
Всеукраїнської православної церковної ради, яка несла ідеї українізації культової і 
позакультової церковної сфери. У Галичині національне життя, українське друкарство 
розвивалися у помірно демократичних умовах. Натомість на Волині, через низку 
об’єктивних і суб’єктивних факторів, воно перебувало на стадії становлення. Проте, 
завдяки активній підтримці національних ідей, участі у суспільно-політичному житті 
українського суспільства, духовної та ідейної близькості насамперед з Православною 

Церквою, реформати розгорнули діяльність своїх церковних громад на території 
Волині (Рівне, Степань, Олександрія, Кустин, Тучин, Шубків, Колесники, Тростянець, 
Пісків). На Рівненщині, яка як і вся Західна Україна перебувала під впливом 
національно-визвольного руху, євангелізаційну роботу, взаємодію з членами 
Українського євангельсько-реформованого руху у Північній Америці, Канаді та 
коломийською Українською євангельсько-реформованою радою здійснювали 
випускники теологічних студій, лідери молодіжних організацій «Пласт» і «Просвіта» 
Феодосій Довгалюк, Феодосій Семенюк, Володимир Боровський. І хоча в 
майбутньому вони стали пасторами, кількість пасторів загалом була втричі меншою, 
ніж реформатських громад. 

Українську Євангельсько-Реформовану Церкву підтримували реформати 
Голландії, які, отримавши інформацію про євангельський рух в Україні, переклали 
українською мовою і подарували малоформатну книжку «Катехізм або наука засад 
віри євангельської реформованої церкви», переклад якої було затверджено 
Презбітерією (пресвітерією) УЄРЦ у Коломиї, предсідником якої був Р.Кваснюк. Це 
видання ґрунтується на Гейдельберзькому катехізисі, визнаному на Великому Соборі 
реформованих церков у Дордрехті (1618-1619 роках) і офіційно прийнятому як їхній 
віросповідний Символ віри. Дієвою допомогою для набуття самостійності, добудови 
культових споруд Української Євангельсько-Реформованої Церкви стала Консисторія 
Євангельсько-Реформованої Церкви у Польщі. Український євангельсько-
реформований рух не залишив байдужими також реформатів Швейцарії і Німеччини. 

Пріоритетність ідей піднесення національної свідомості, духовної єдності, 
підвищення культурно-освітнього рівня Українського євангельсько-реформованого 
руху продукують його екуменічні взаємодії з регіональними суспільно-громадськими 
організаціями, місіонерськими християнськими рухами, релігійно-церковними 
громадами зорієнтованими на відродження національно-духовної спадщини 
українського народу. Екуменічні здійснення реформатів ґрунтуються на доктрині про 
церкву, відповідно до якої Христос приймає у свою церкву людей усіх націй, створює 
єдність з відмінностей завдяки об’єднанню в істинній вірі. Персональність доктрини 
полягає у тому, що вірянин повинен бути «живим членом» Церкви (істинно, а не 
формально віруючим). Отже, кальвіністське уявлення про місію соборної 
християнської церкви базується на переконанні, що «син Божий із цілого людства 
вибрав Церкву для вічного життя, він Своїм Святим Духом і Словом збирає, охороняє 
й удержує її в єдності правдивої віри від початку аж до кінця світу» [Катехізм або 
наука засад віри євангельської реформованої церкви. Видано заходами Франса 
Дрессельгойса паст. єв. реф. церкви в Голландії. – Гільверзум, 1934. – С. 21]. 

УЄРЦ й екуменічний рух. На початку ХХ ст. існують широкомасштабні 
екуменічні проекти, як то створена у США і поширена у світі міжконфесійна 
організація християнської молоді, члени якої, залишаючись на своїх віросповідних 
позиціях, пропагують міжцерковні зближення, взаємодбають про духовно-моральне 
життя, вивчають Біблію і на її основі втілюють християнські цінності у своїх родинах, 
особистісній поведінці і суспільному житті. У 1928 році членом цієї організації став 
студент богословської семінарії у Вєнцборку, майбутній проповідник Володимир 
Боровський. Реформатська церква Голландії поділяла екуменічні ініціативи і брала 
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активну участь в організації Всесвітньої Ради Церков (ВРЦ), що засвідчує діяльність 
Віссерта Гуфта - пастора Реформатської церкви Лейдена, який у 1938 р. став 
секретарем тимчасового комітету з підготовки ВРЦ і першим секретарем створеної у 
1948 р. Всесвітньої Ради Церков [Бедуел Гі. Історія Церкви. – Львів, 2000. – С. 268-
269]. 

Своєрідна опозиційність католицизму, вплив на розвиток протестантизму 
теологічних вчень традиціоналізму, пієтизму, лібералізму, спільні соціальні 
євангелістські рухи заклали серед протестантів західних країн, у тому числі України, 
відчуття певної близькості та єдності. Не винятком у цьому є і реформати, у яких 
присутнє відчуття не лише міжпротестантської, а й міжконфесійної єдності. Одним із 
численних підтверджень цьому є включення до «Книги похвали», як основної збірки 
УЄРЦ, пісень вірян різних віросповідань України, які мають євангелістичні погляди і 
пісні яких стали улюбленими й ментально близькими для українського народу. 

Екуменічні тенденції виявляються і в Українському євангельсько-
реформованому русі, звістка і позитивні відгуки про діяльність якого поширюються у 
Швейцарії, Англії, куди приїздив пастор З.Бичинський на прохання Екуменічної ради 
церков у Женеві. На цій Раді він повідомляв про стан Українського євангельсько-
реформованого руху на Західній Україні загалом і завдання Української євангельської 
місійної Ради, яка об’єднувала реформатів і лютеран. Ініціатива у напрямі зближення і 
співпраці ранньопротестантських конфесій не мала успіху через низку об’єктивних і 
суб’єктивних факторів, як і екуменічні задуми Союзу українських євангельсько-
реформованих громад, до складу якого входили пастори, церковний персонал 
кальвіністських, лютеранських, євангельських християн-баптистських громад та 
миряни-активісти. 

Екуменічну стратегію реформатів визначає і їхня усталена традиція 
адаптації до умов етно-релігійного середовища, його соціокультурних форм. Важливу 
роль у виборі союзників відіграє мова, яка, за кальвіністською традицією, постає 
засобом фіксації і збереження культурної інформації та націозберігаючим чинником. 
Тому визначальною підставою для об’єднання поставало використання конфесіями 
української мови у внутрішньо- та зовнішньоконфесійному спілкуванні, підвищення 
національно-освітнього рівня вірян, як у випадку співпраці з деякими національно 
зорієнтованими баптистами і п’ятидесятниками. 

Усвідомлення можливості зближення православних і протестантів 
зародилося у період першого національного відродження, на що особливу увагу 
звертає В. Любащенко. Це пропозиції віротерпимого князя Острозького щодо 
об’єднання протестантів, зокрема кальвіністів, у боротьбі проти унії, протестантське 
авторство (М.Броневський) полемічного твору православних «Апокрисис» 
Христофора Філалета, спрямованого проти унії і написаного на замовлення князя 
Острозького, зароджені в Україні кальвіністські симпатії Кирила Лукариса, навколо 
якого утворився гурток протестантських богословів, поширення в Україні 
протестантського вчення, викладеного у творі Захарія Гергануса «Христианский 
катехизис во славу Человеколюбца Бога Отца, Иисуса Христа и Духа Святого, для 
чести и в помощь боголюбивым Грекам» (1622 р.). 

Міжконфесійна співпраця продовжувалась і на рівні політичної підтримки 
кальвіністами православних на сеймах з питань дотримання актів Варшавської 
генеральної конференції 1573 року. Діалоги продовжувалися на православно-
протестантському соборі у Вільні (1599 р.), учасники якого мали наміри об’єднати 
зусилля у відстоюванні релігійних прав та розглядали перспективу створення, поряд 
із політичним союзом, і церковного союзу, що передбачало узгодження деяких 
віросповідних позицій. 

Спроби міжконфесійного зближення продовжувалися спільними діями на 
варшавських сеймах 1597 та 1601 року, на інших сеймах початку ХVІІ ст. В такий 
спосіб кальвінізм в Україні «допомагав православній Церкві в її боротьбі за 
самозбереження. Не зважаючи на власні внутрішні проблеми, протестантизм 
виступив провідником релігійно-політичного союзу – своєрідної екуменічної 
моделі… Вона (модель ця – Л.С.) давала можливість Українському православ’ю 
зберігати свою ідентичність, церковну автономію, власне місце у християнському 
світі» [Любащенко В. Кирилл Лукарис и протестантизм. Опыт межцерковного 
диалога. – без вид-ва, міста, 2001. – С. 36]. 

Ідея певної догматичної подібності між євангельськими реформатами і 
православними обумовлена наявністю двох позицій, за якими виявлялась духовна 
спорідненість цих гілок християнства. Це - пріоритетність сакралізованого, 
незмінного, кодифікованого за формою і змістом Святого Письма як частини 
християнської наративної традиції і несприйняття католицизму. У своїх 
протистояннях католицизму, полонізації, дотичності до національно-духовних 
рецепцій, українізації Церкви українські реформати вже у ХХ ст. знову вбачають у 
православних своїх союзників, для чого В. Кузів у 1926 році на зустрічі з діячем 
УАПЦ В.Чехівським обговорюють і визначають шляхи розвитку своїх Церков в 
умовах державно-релігійної незрілості українства. У 1927 році В. Кузів веде 
переговори з главою Української Автокефальної Православної Церкви В. 
Липинським і закликає УАПЦ до співпраці з Союзом українських євангельсько-
реформованих громад. 

Діячі українського реформаторського руху. Неоціненним є внесок у 
розвиток УЄРЦ Новітньої доби її відданих і активних діячів, від яких повною мірою 
залежав поступ реформатства на Галичині та Волині. Насамперед це були Василь 
Кузів – досвідчений пастор, відповідальний єпископ і керівник Союзу українських 
євангельсько-реформованих громад, який завдяки своїй наполегливості і тісним 
взаємодіям із Українським євангельським об’єднанням в Північній Америці та 
іншими закордонними реформатами зумів організувати повноцінне національно-
свідоме релігійно-церковне життя західноукраїнських реформатів. У своїх статтях він 
інформував, закликав до розуміння і підтримки Української Євангельсько-
Реформованої Церкви євангеліків вітчизняної і світової спільноти. Плідно працював 
В.Кузів і на релігійно-освітній ниві, дбаючи про забезпечення мирян молитовними 
будинками або церквами, про видання конфесійної літератури для дорослих 
(«Інституція або навчання християнської релігії» Кальвіна, журнал «Віра і наука», 
«Сіяч» тощо) і для дітей (журнал «Приятель Дітей»). Він сприяв відкриттю у Коломиї 
української євангельської школи, навчанню євангельського богослов’я в європейських 
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університетах талановитої молоді, дбав про належний рівень і кількість пасторів і 
проповідників. 

Активно долучається до євангелізаційної проповідницької діяльності 
український патріот Теодосій Довгалюк. Формування його національної свідомості, 
здобуття досвіду лідера й організатора розпочалося з 1918 року під впливом гасел 
національно-визвольного руху та українізації шкіл на Волині у підлітковому віці, коли 
Т.Довгалюк брав участь у підготовці легального відкриття читальні «Просвіта» в 
Олександрії, у виданні журналу «Скоб» Олександрійського пласту, в організації 
першого на Рівненщині пластового куреня і пластової команди в Рівному. Отримавши 
за допомогою Українського євангельсько-реформованого об’єднання Північної 
Америки добротні проповідницькі та богословські знання у місійній семінарії у 
Вєнцборку, він розпочинає євангелізаційну діяльність у Галичині, проповідує у 
реформатських громадах Коломийщини. З 1932 р. Т. Довгалюк долучається до 
видання журналів «Сіяч» і «Віра і наука». В яких би місцевостях пастор не працював 
- чи то в с. Перемилові на Поділлі, чи то в с. Пістинь на Гуцульщині, чи то на Волині у 
с. Тучин, м. Рівному, с. Олександрія – всюди мав неабиякий авторитет серед членів 
громад за його професійність і небайдужість у вирішенні будь-яких проблем. 

Т.Довгалюк тісно співпрацює з іншими пасторами Української 
Євангельсько-Реформованої Церкви у 30-х роках м.ст., про що свідчать спільні 
богослужіння його з В.Боровським та В.Демчишиним в об’єднаних у зв’язку із 
Святом Реформації Косівській і Пістинській громадах, в Олександрії. 21 червня 1937 
року участь в урочистих церемоніях у Тучині в рамках Свята молоді УЄРЦ взяли 
єпископ В.Кузів, пастори Т.Довгалюк, Ф.Семенюк, В.Демчишин та В.Вінявський. 

Максимально ефективною була багатогранна діяльність Т.Довгалюка на 
теренах рідної Волині. Благодійні плани здійснює організований ним Фонд допомоги 
українській молоді у Рівному, релігійно-національні і культурно-освітні завдання 
виконує Гурток української євангельської молоді при УЄРЦ. Сутність свого короткого 
(у 1943 році закатований за політичну діяльність у радянському концтаборі), але 
яскравого життєвого шляху і життєве призначення всіх українців пастор проголошує 
у своєму вірші «Заклик»: Іди борись, бо кличуть тебе браття! // Кругом ще ніч, 
недоля, голод, лід. //Іди світи, іди пали багаття, //Іди, зігрій їх вірою побід [Боровський 
В. Теодосій Довгалюк. Його життя і праця 1907-1943 (передрук з видання 1949 року). 
– Детройт (США) – Вінніпег (Канада). – Видано Українською Євангельсько-
Реформованою Церквою. – Рівне, 2001. – С. 19]. В складеному Т.Довгалюком «Гімні 
української євангельської молоді» є такі слова: «Куємо кращу долю Батьківщині,// 
Куємо Царство Боже у серцях. // Живи на славу Богу й Україні // І клич усіх на 
праведний шлях». 

Плідною була проповідницька діяльність ще одного зачинателя Українського 
євангельсько-реформованого руху на Волині, активного проповідника на Західній 
Україні Володимира Боровського – щирого українця, інтелігента з богословською 
освітою, пацифіста. Разом із Т. Довгалюком і Ф. Семенюком він організував 
культурно-освітню та пластову роботу, а також видання місцевих видруків «Скоб», 
«Трибуна Олександрії», «Духовний сіяч» за відповідно пластовим, суспільним і 
релігійним напрямами. У 1928 році польська влада виселяє В.Боровського з Волині. 

Тому він вимушений був виконувати свою місію в інших західноукраїнських 
регіонах. Толерантне ставлення до представників різних віровизнань, неприховані 
симпатії до Української Апостольської Православної Церкви не заважали 
В.Боровському розвивати й закріплювати в Молодятині, Підгайчиках, Добротові, 
Заріччі, Воскресінцях та інших громадах околиць Коломиї споріднені із запитами 
вітчизняної культури євангельсько-реформовані традиції і морально-етичні цінності, 
а саме - вчити співати євангельські пісні українською мовою, вчити грамоти у 
недільних школах, видавати власними зусиллями щомісячник «Сіяч». 

Наполегливо відстоювати євангельські ідеали пастору довелося в Косові, 
куди його призначили для формування нової Української Євангельсько-Реформованої 
Церкви. Окрім проведення богослужінь, він навчав неписьменних, організовував 
релігійні публічні диспути з молоддю, яка перебувала під впливом комуністичних 
ідей, вивчав побут і, за можливісті, дещо покращував умови життя членів і 
прихильників церковної громади. 

Відомо, що протестантизм перший серед світових релігій засуджував 
бідність і пробуджував зацікавлення до матеріальних благ. Кальвінізм у власних 
тлумаченнях євангельських заповідей наполягав на самовідданій невтомній праці і 
максимальних трудових досягненнях як засобах самоутвердження величі Бога. Після 
трирічних зусиль В.Боровського косівське євангельське життя стабілізувалося, 
громада збільшилася до понад ста членів і їхня кількість постійно зростала. 

На прохання декількох селян Яблонова з Поділля, які зацікавилися 
євангельсько-реформованим церковним устроєм Перемилівки і Кобиловолоків, 
виникла необхідність направити туди досвідченого пастора. Ним став у 1936 році той 
же В.Боровський, який разом із пасторами В.Демчишиним і А.Максимюком розпочав 
проповідницьку діяльність у складних умовах дворічного протистояння з місцевими 
греко-католиками і римо-католиками. Після врегулювання міжконфесійних 
конфліктів і налагодженого функціонування громади в Яблонові у 1937 році виникає 
необхідність стабілізувати непросту внутрішньоцерковну ситуацію у численній, 
найстаршій на Поділлі громаді Української Євангельсько-Реформованої Церкві села 
Перемилів, для чого туди переводять пастора В.Боровського. Ця громада була 
достатньо забезпечена для повноцінного релігійного життя: на території села 
функціонував Подільський Окружний Парафіяльний Уряд УЄРЦ, розташовувалися 
молитовний будинок і каплиця у селі Верхівцях. Культурно-освітній рівень 
підтримувався запровадженням у місцевій державній школі вивчення євангельської 
релігії завдяки діяльності читальні «Просвіти». 

Для згуртування і підсилення євангельських переконань пастор ставив за 
мету зробити Перемилів справжнім євангельсько-реформованим центром. Тому він, 
сумлінно виконуючи свої обов’язки, посилював взаємозв’язки з іншими 
реформованими громадами. У 1939 році пастор організував урочисте святкування 
десятилітнього ювілею Перемилівської громади Української Євангельсько-
Реформованої Церкви урочистим святковим богослужінням, запрошенням для 
проповіді В.Кузіва, проведенням першої конфірмації підлітків і масовим 
вшануванням пам’яті засновника першої Української євангельсько-реформованої 
громади у Перемилові. У своїх споминах про євангельську, церковно-реформаційну 
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працю західноукраїнців В.Боровський зазначає: «Я був і є надзвичайно гордий з того, 
що мені припало йти у цій випереджуючій лаві, яка продовжує плекати і розвивати 
найкращі духовно-моральні традиції найліпших синів реформованого християнства 
та заповітні мрії кращих синів України, змагаючись за здійснення євангельських 
ідеалів і в моєму українському народі в братній співпраці з передовими народами і 
визначними особистостями сьогоднішнього християнського світу» [Боровський В. 
Під покровом Всевишнього. Спомини. – Атланта (США), 1983. – С. 42]. 

Зосередження уваги на трьох згаданих пасторах Української Євангельсько-
Реформованої Церкви ні в якому разі не применшує вагомості інших пасторів і діячів 
УЄРЦ, а лише засвідчує, що кожний з них, відповідно до своїх здібностей (лідер-
керівник, досвідчений оратор, переконливий проповідник, поет, організатор, 
богослов-теоретик тощо) і низки об’єктивних факторів, доклав максимум зусиль для 
успіху спільної справи. Всі вони були гідними носіями євангельсько-реформованого 
вчення – чи то на рівні співпраці з європейськими і світовими реформатами та 
представниками інших конфесій й громадськості, чи то на рівні щоденної рутинної 
проповідницької, благодійної, організаційної діяльності у своїх громадах і в духовній 
праці з місцевим населенням. 

Напрямки діяльності УЄРЦ. Завдяки членству в Українській 
Євангельсько-Реформованій Церкві різних прошарків населення, а особливо 
інтелігенції, громадських діячів, пасторів-випускників богословських шкіл і 
західноєвропейських університетів, уможливлювалось продовження 
ранньокальвіністських традицій щодо культурно-освітньої діяльності задля 
підтримки національних процесів і зростання релігійно-національної свідомості 
українства. Культурна і громадська робота здійснювалась в межах певних товариств 
(опіка над інвалідами), в гуртках сільського господаря, організаціях «Просвіти», 
«Відродження», «Рідна школа», що відповідало змісту освітньої програми УЄРЦ. 

Численні здобутки в релігійно-освітній діяльності та навчанні членів 
Української Євангельсько-Реформованої Церкви обумовлені специфікою 
кальвіністського віросповідання. Закладені в його основі інтенції методичності 
життєвого устрою, професійно спрямованої етики, своєрідного співвідношення 
релігійно-духовного і світсько-матеріального принципово відмінні або відсутні у 
католицькому чи лютеранському віровченні. Зокрема, аскеза про професійний 
обов’язок стала життєвою настановою, яка стимулювала протестантів до навчання у 
різноступеневих освітніх закладах, до раціонально обґрунтованої професійної 
діяльності. 

Успішно впроваджував освітянські програми Союз українських 
євангельсько-реформованих громад, три відділи якого певною мірою опікувалися 
проблемами освіти. Шкільний відділ дбав про 20 початковорівневих шкіл з 360 
учнями. Середню освіту забезпечували Українська євангельська школа імені 
М.Грушевського у Коломиї і Євангельська гімназія при УЄРЦ у Львові. 

Один із напрямів роботи благодійного відділу – утримання у Коломиї 
Освітнього фонду для бідних вчителів. При молодіжному відділі у 30-х роках м.ст. 
було створено Гурток української євангельської молоді, який, окрім релігійної роботи, 
планував надати загальноосвітні чи спеціальні знання як своїм членам, так і простим 

українським людям, для чого гуртківці вважали за необхідне поширювати, окрім 
Біблії та релігійної літератури, наукову та інформаційну літературу, співпрацювати з 
культурно-освітніми товариствами і кооперативами. У 1939 році реформати, 
планувавши відкрити Євангельський народний університет, оприлюднили його 
навчальну програму, яка складалася із релігійно-морального, українознавчого й 
загальнонаукового курсів. Тематика українознавства охоплювала питання з історії 
України, історії українського письменства, вивчення творчості Г.Сковороди, 
Т.Шевченка, П.Куліша, М.Костомарова, І.Франка як «письменників з християнським 
світоглядом» [Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. – C. 290-292]. Все це, 
зрозуміло, мало сприяти формуванню національної свідомості. 

Духовною скарбницею українського народу реформати вважали 
україномовну Біблію, переклад якої, завдяки своєму науковому та літературному 
потенціалу, здійснили П.Куліш, І.Пулюй та І.Левицький. І хоча цей переклад вони не 
вважали досконало точним і перед виданням важливої євангелічної літератури 
ретельно перевіряли, звіряли з єврейськими і грецькими текстами та вносили 
відповідні зміни, це не нівелювало цінності доробку перекладачів. Своїми духовними 
революціонерами адепти Української Євангельсько-Реформованої Церкви вважають 
Г.Сковороду, його життєві і філософські погляди, І.Котляревського за його 
впровадження української літературної мови. Вони пишаються також діяльністю 
Кирило-Мефодіївського товариства. 

На думку представників і прихильників Українського євангельсько-
реформаційного руху, більшість переконань Т.Шевченка та І.Франка збігаються з 
їхніми поглядами. Зокрема, у поетичній творчості Т.Шевченка вони відзнаходять 
євангелічні вияви, вважають, що він тужив за ідеалом євангельського життя, а у 
своєму вірші «Молитва» задовольняв потреби євангельського характеру. Формально 
належачи до православ’я, поет висловлював «сміливі думки на користь світу 
євангельських ідей» [Домбровский О. Нарис історії Українського Євангельсько-
Реформованого руху. – Нью-Йорк –Торонто, 1979. – C. 51-52]. І.Франка реформати 
сприймають як суперечливу щодо релігієвизначеності особистість, яка чимало 
сторінок свого доробку присвячує релігійній темі. 

Окрім освітянської, УЄРЦ того часу займалася й соціально-громадською 
діяльністю, що визначалося як одне із завдань щоденної роботи місцевих 
проповідників, Гуртка української євангельської молоді при Союзі українських 
євангельсько-реформованих громад, частини освітньої програми так і не відкритого 
із-за війни Євангельського народного університету. 

Різноспрямована релігійна активність реформатів спричинена 
особливостями кальвіністського вчення. У становленні світоглядної моделі 
кальвіністів панувала теорія про індивідуальну активність суб’єкта дій, який не 
повинен втрачати колективних цінностей, що позначилося на об’єктивності релігійної 
віри реформатів. Успішність, результативність виступають однією з центральних 
ознак вибраності. Здобутки активної та раціональної діяльності реформатами 
розглядалися як наслідок Божої милості, що, згідно з кальвіністським вченням про 
предестинацію і Божественну благодать, транслювала різновекторну перспективу у 
протистоянні земному злу. Відповідно до кальвіністського вчення про абсолютну 
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божественну напередвизначеність, спасіння гріховної за природою людини повністю 
залежить від Божого промислу, а її фінансові, навчальні, професійні й сімейні успіхи 
опосередковано засвідчують про її обраність всесильним Богом до спасіння, а не на 
приреченість до загибелі. 

Відтак основна мета кальвініста полягала у досягненні успіхів у всіх сферах 
життя, а це потребує безперервної праці, а також аскетичної поведінки і виконання 
морально-етичних настанов згідно з догматом мирського призначення. «Соціальна 
діяльність кальвініста в миру – це діяльність на більшу славу Господу. Таким самим є 
й характер професійної діяльності, котра здійснюється в рамках посейбічного життя в 
ім’я всезагального блага» [Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – 
К.,1994. – С. 125]. 

За екклезіологічним вченням Кальвіна, поза Церквою, як духовним 
організмом, людина не може спастись. У церковній діяльності адептів УЄРЦ 
проявляються тенденції до вироблення своєї соціальної, національної і політичної 
позиції. Культурно-просвітницька діяльність, базуючись на звертанні до регіональних 
традицій, використанні української мови, прискорила асиміляцію УЄРЦ на 
національному ґрунті. Культурно-освітня практика кальвіністів, незважаючи на 
визначеність насамперед конфесійними завданнями, стала помітним прогресивним 
явищем у культурно-духовному розвитку Західної України Проте через свою 
недовготривалість і недостатню сформованість кальвінізм не став визначальним 
фактором духовного клімату українства. «Зміст і спрямованість ідейної програми 
кальвіністського руху, участь у загальних політичних і культурних процесах засвідчує 
його національний характер. У Західній Україні 20-30-ті роки ХХ ст. можна вважати, 
як це слушно наголошує В.Любащенко, - періодом спроби формування української 
протестантської церкви. Однак цей процес не отримав остаточного завершення: 
кальвіністські громади опинилися перед загрозою фізичного знищення» [Любащенко 
В. Історія протестантизму в Україні. – C. 297]. 

Поширення на українських теренах кальвіністського протестантизму 
наприкінці ХХ ст. в основному відповідає загальній динаміці релігійної мережі 
України. Згідно зі статистичними спостереженнями, від часів здобуття незалежності в 
країні відзначається інтенсивне зростання кількості релігійних організацій і конфесій, 
чисельності вірян різного віросповідання. Не є винятком у цьому процесі і 
кальвіністські адепти, насамперед пресвітеріанські церкви, кількість релігійних 
організацій яких екстенсивно збільшується з початку 90-х рр. до нашого часу від 
однієї до сімдесяти двох організацій. Помірно зростає і стабілізується за зазначений 
період зокрема й кількість релігійних громад Закарпатської реформатської церкви 
(ЗРЦ) з дев’яносто однієї до ста вісімнадцяти та Української євангельсько-
реформованої церкви з двох до п’яти. На початку ХХ століття на Закарпатті з’явилась 
громада Угорської реформатської церкви [Релігійна мережа України. Таблиця змін з 
даними на 1 січня відповідного року // Релігійна панорама. – 2010. – № 3 (113). – С. 
39]. 

УЄРЦ в добу незалежності України. Із здобуттям Україною незалежності 
активізується релігійна діяльність, легалізуються і відновлюються заборонені 
християнські конфесії, серед яких постає і Українська Євангельсько-Реформована 

Церква. Завдяки ініціативності та зусиллям пастора Филимона (Феодосія) Семенюка і 
Павла Конолюка в Рівному вона відроджується й офіційно реєструється у 1992 році. 
За сприяння насамперед Реформованої церкви Гаттем-Голландія (РЦГГ), Української 
місії, деякої підтримки Українського євангельського об’єднання в Північній Америці, 
Всесвітнього об’єднання реформованих церков, Євангельської об’єднаної церкви 
Німеччини в Рівно було побудовано храм УЄРЦ. 

Нині життя церковної громади в місті відносно стабілізувалося. Найвищою 
владою у спільноті є Церковна Рада. Вона, за усталеними засадами кальвіністського 
церковного устрою, складається з пасторів, які несуть відповідальність за 
євангелізацію, богослужіння та обрядово-культову діяльність, пресвітерів, що 
опікуються релігійною і позарелігійною практикою, і дияконів, які курують 
навчально-виховну та благодійницьку роботу. Оскільки у громаді, як передбачено 
загальнопоширеним в Україні з початку ХХ ст. кальвіністським статутом, у зв’язку з 
нечисельністю немає куратора, який мав би вирішувати проблеми церковного майна, 
то ці питання, як і всі інші, демократично вирішуються на зібраннях Ради за участі 
всіх її вірян. 

УЄРЦ дбає про залучення до неї нових членів, для чого активно проводить 
євангелізацію, богослужіння й Біблійні курси. Церква має свою Недільну школу для 
занять з дітьми до 14 років – молодша група і після 14 років – старша. Відповідно до 
віку діти отримують початкові біблійні знання, ознайомлюються з християнськими 
морально-етичними принципами виховання, вивчають Катехізис. Учні Недільної 
школи можуть відпочивати (за домовленістю) у літньому таборі Закарпатської 
реформатської церкви. Пасторства молодь має можливість навчатися в євангельській 
реформатській семінарії України в м. Києві та Варшавській теологічній академії 
[Контакт. - 1999, вересень. – С. 24-26]. 

Характерним в контексті вияву відродження і поширення реформатства є с. 
Степані. Його жителі мали можливість долучитися до процесів національно-
культурного пробудження з відкриттям тут ще в 20-х роках м. ст. місцевої «Просвіти». 
Згодом якщо на початках церковно-релігійне життя громади реформатів села 
очолював пастор Ф.Семенюк, то нині проповідницьку діяльність здійснює 
В.Пилипенко. У Степанях, окрім проведення богослужінь, відкрито Недільну школу. 
Варто наголосити на співпраці УЄРЦ і Закарпатської реформатської церкви. 
Наприкінці 90-х років м. ст. пастори ЗРЦ активно проводили євангелізацію серед 
жителів Степанів. 

Ідея створення УЄРЦ у Сваляві виникла у зв’язку із потребою української 
частини населення розуміти зміст богослужіння, яке в Закарпатській Реформатській 
Церкві проводиться угорською мовою. У 2000 році в місті зародилася громада УЄРЦ, 
яка має до сорока своїх членів. Очолює її пастор В’ячеслав Мурза. Богослужіння 
відбуваються у приміщенні дитячого садочка. Спочатку в громаді працювала 
Недільна школа, пізніше для дошкільнят і учнів середньої школи організовано 
проведення Біблійних уроків. Члени громади створили християнську бібліотеку, 
поширюють газету «Євангельська Правда», щоп’ятниці звучать двадцятихвилинні 
проповіді В.Мурзи по місцевому радіо. Досить насиченим і релігійно наповненим є 
культурно-освітнє життя вірян-реформатів села. УЄРЦ організовує або бере участь у 
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проведенні молодіжних конференцій, влаштовує змістовне дозвілля у дитячому 
таборі, долучається до проведення фестивалів реформатської молоді. Зокрема, у 2007 
році за організації Християнської Реформатської Церкви м. Мукачева на базі УЄРЦ м. 
Сваляви з метою налагодження міжреформатських зв’язків відбувся перший 
фестиваль реформатської молоді, на якому були присутні представники з Рівного, 
Степанів, Мукачева, Ужгорода, Івано-Франківська і навіть з громад Північної 
Америки. 

Наприкінці 90-х років м. ст.. розпочалася місіонерська діяльність членів 
Реформованої Церкви Гаттем-Голландія у м. Києві. У результаті наполегливої 
євангелізації, поширення релігійної літератури, щонедільних богослужінь, культурно-
релігійної роботи з дітьми, незважаючи на певні труднощі законодавчого і 
документального характеру, в Києві зрештою також було офіційно зареєстровано 
громаду УЄРЦ. В порівняно нечисленній громаді відбуваються богослужіння, окремо 
проводяться заняття з вивчення Катехізису, складаються перспективні плани 
[Контакт. - 1999. вересень. – С. 30-32]. 

За підтримки зарубіжних реформатських церков у 2000 році у м. Києві було 
засновано Євангельську реформатську семінарію України, в якій понад 50 студентів 
навчають досвідчені викладачі семінарій України, США, Нідерландів, Канади. 
Семінарія підзвітна Синоду і Пресвітерії Української Євангельсько-Реформованої 
церкви і Євангельської Пресвітеріанської Церкви України. 

Таким чином, як в період зародження, так і в ХХ ст. УЄРЦ функціонує на 
українських теренах на таких основних принципах релігійно-культової практики як 
заперечення театралізованих обрядодій, простота у богослужінні, пріоритетність 
індивідуального спілкування з Богом, євангелізація, акцентація на проповідництві, 
принципі народовладдя, виборності священнослужителів тощо. Організація та 
структура УЄРЦ передбачає пресвітеріально-синодальний устрій, демократично-
республіканську систему управління. Змінюється соціальний склад мирян, 
домінантною стає позакультова діяльність у суспільному (філантропія, євангелізація), 
політичному, культурному і релігійному бутті (міжконфесійна співпраця і діалог). 

Процес становлення Української Євангельсько-Реформованої Церкви у 
Західній і Південно-Західній Україні початку ХХ ст. обумовлений активізацією 
національно-визвольного руху, втратою тут авторитету Католицької Церкви, 
недостатньою наполегливістю Автокефальної Православної Церкви у боротьбі за 
українізацію своєї культової і позакультової діяльності, з колонізаційним інтенціями 
польського уряду, а також ефективною місіонерською роботою Української 
євангельської організації в Північній Америці. Національна спрямованість, 
відкритість до християнського екуменізму, суттєвий культурно-освітній потенціал 
забезпечили швидку адаптацію і поширення УЄРЦ насамперед на теренах Галичини 
і Волині. Відновлена у роки здобуття Україною незалежності Українська 
Євангельсько-Реформована Церква поступово вкорінюється в українському 
середовищі і намагається зберегти конфесійну наступність, сутність якої полягає у 
поєднанні віросповідної системи з духовно-культурними традиціями українства. 

Нині громади УЄРЦ є в Рівному, Києві, Одесі, Херсоні, інших містах країни. 
На Закарпатті Церква має свої громади в Мукачеві, Ужгороді, Сваляві та Вишкові. 

СУМНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
 
 
 

ВІДЧУТНА ВТРАТА 
ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 

 
Відійшов у вічність надто активний 

борець за толерантність міжконфесійних 
відносин, право кожного на свободу 
віросповідної належності, партнерськість 
відносин Церкви і Держави вчений секретар 
Одеського осередку Української Асоціації 
релігійної свободи Петро Костянтинович 
Мартьянов. Життя покійного склалося так, 
що він був у декількох конфесіях. По-різному 
можна це оцінювати, але цим самим він довів 
те, що базисною істиною у формуванні 
відносин різних релігій між собою має 
слугувати лаконічно висловлена Богом в 
Біблії думка про свою сутність: «Я є». Відтак 
все інше від факту буття Бога висловлене ним 
одним словом (українською – навіть однією 
буквою Є) постає як т вориво людське. Кожна 
із конфесій є людським витвором, а відтак 
вони й відрізняються тим, що ті чи інші їх творці вклали в конфесію, у своє 
бачення Бога і визначення форм ставлення до нього. То ж виконуючи різні 
конфесійні обряди прослави Бога, священик/пастор Мартьянов не відходив 
від нього, а в такий спосіб по-своєму зреалізовував заповідь Ісуса Христа про 
любов: люби Бога і люби ближнього, яким би він не був, навіть якщо ти 
вважаєш його вірування єретичними, а відтак ворожими щодо твого. Саме 
така толерантна налаштованість Петра Костянтиновича на інші релігійні течії 
не завжди подобалася владним особам в тих конфесіях, в яких він служив, а 
відтак вони прагнули якось позбутися його. Не всім подобалася й глибока 
освіченість покійного, його вміння не тільки сказати дохідливо й 
аргументовано слово про Всевишнього, а й подати його на папері. Мартьянов 
є автором низки праць, видрукуваних у виданнях Української Асоціації 
релігієзнавців, зокрема в десятитомнику «Історія релігії в Україні». Він 
прилучався до роботи низки наукових конференцій міжнародного, 
всеукраїнського і регіонального масштабу. Петро Костянтинович брав участь 
в організації і проведенні в Одесі Днів релігійної свободи.  

Із смертю Петра Мартьянова УАРС втратила свого активного діяча. 
Знаючи релігійну ситуацію в Одесі, складалося враження, що прагнення 
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об’єднати на участь в проведенні різних міжконфесійних заходів 
представників різних релігійних течій тут взагалі є ілюзією, неможливою 
затією. Але Мартьянову це вдавалося зробити. Його шанували в офісах різних 
конфесій і не могли йому відмовити. Зрештою так вдавалося формувати в 
цьому південному українському місті толерантність відносин конфесій, 
мінімізувати протистояння між ними. 

Не можна водночас відзначити й людяність Мартьянова, його 
постійну увагу до кожного, з ким йому приходилося співпрацювати, вміння 
продуктивно наповнити час твого перебування в Одесі. Ми його із-за цього 
часто називали «експлуататор», бо за 2-3 дні приходилося побувати на 
стількох заходах і зустрічах, що навіть дивувався можливості цього. Кожна 
година робочого дня була чітко розписана і так, щоб праця твоя була 
продуктивною і затребуваною. 

Українська Асоціація релігійної свободи, як і Українська Асоціація 
релігіє знавців, глибоко сумують з приводу передчасної смерті свого колеги і 
зберігатимуть пам’ять про нього, вчитимуть на досвіді його роботи в Одесі 
інших, хто причетний до сфери практичного релігієзнавства. Пухом земля 
нашому колезі і наші співчуття його рідним. Рано Петро Костянтинович 
пішов від нас всіх. Тяжко буде знайти йому заміну. 
 

 Професор Анатолій КОЛОДНИЙ 



ЧАСОПИС «РЕЛІГІЙНА ПАНОРАМА» 
ПРОЩАЄТЬСЯ З ЧИТАЧЕМ 

 
Дорогий Читачу! Тримаєш у своїх руках 

останнє число часопису «Релігійна панорама». В 2012 
році він вже не виходитиме у світ. З середини 2000 і до 
кінця 2011 року ми видрукували понад 130 його чисел. 
До мене дзвонять і запитують про передплату на 
наступний рік. Приходиться з болем в душі відповідати, 
що її не буде. Характерно, що шкодують з цього 
приводу не тільки ті, кому в той чи інший спосіб 
змістовно імпонувала наша Панорама, часто сміливі 
судження й оцінки, а й ті, кого вона, здається, мала б 
дратувати. Редакція прагнула при видруку матеріалів 
виявляти рівне ставлення до різних конфесій, в тому 

числі й до Московсько-Православної Церкви, але до тих меж, поки вони у своїй 
діяльності не переходили у сферу політики і починали служити російському 
колонізатору й антиукраїнським силам. З нашими безкомпромісними і часто 
гострими оцінками таких явищ були згодні навіть в стані УПЦ МП. Один із її 
священиків мені прямо сказав: «Ми повністю підтримуємо те, що пишете Ви про 
нас, але ж сказати це не можемо, бо ж ми «служители». 

Редакція прагнула в кожному новому числі Панорами дати інформацію 
про багатоконфесійне життя України і світу. Для наших «метеликів» приходилося 
щомісячно відзнаходити новинки такої інформації, окрім сайтів Інтернету, ще й 
на сторінках газет і часописів. До Бібліотеки релігієзнавця за передплатою і 
дарінням надходило до 15 різних світських видань і більше 60 - релігійних. Ми 
одержували зарубіжну періодику і видруки конфесій. Зрозуміло, що все це 
опрацьовувалося не в богословському аспекті, а в контексті буття конфесій в 
соціумі, їх відносин між собою і з державою. В кожному числі часопис подавав 
сторінку конфесії. Зауважу, що тут ми не повторилися. Дали інформації і про 
невеличкі, і про ті, які ледь з’являються. І це робилося не для їх пропаганди (нас 
часопис не був масовкою), а для пізнання релігійного процесу, для освідомлення 
однієї конфесії з іншою, яка вже діє або ж лише з’явилася в межах, як люблять 
московсько-православні казати, їх канонічної території. Часто до написання 
статей до Сторінки конфесій ми запрошували носіїв тієї чи іншої релігійної 
традиції. Відтак тоді нас в якійсь необ’єктивності чи заангажованості вже 
звинуватити було не можна. Значною мірою завдяки цій Сторінці нам вдалося 
видрукувати 7-й і 8-й томи «Релігійні меншини України» і «Нові релігії України» 
з десятитомника «Історія релігії в Україні». В томах вміщені інформації про 102 
різні конфесії. 

Цікавою для нас темою була статистика і географія конфесійного життя 
України. Щороку ми видруковували інформації про українську конфесійну 
циферію, а це кількість громад, монастирів, духовних навчальних закладів, 
братств і місій, ЗМІ та ін. Останнім часом під заголовком «Атлас релігійного 
життя України» ми почали друкувати статті про релігійну долю областей 
України. Шкода, що цей проект нам через часопис повністю зреалізувати не 
вдалося. Маємо намір продовжити цю роботу і зрештою видрукувати книгу з 
такою ж назвою. Це може бути вже в 2012 році. 

Часопис наш обстоював свободу совісті і віросповідань, толерантність 
міжконфесійних відносин, демократизм державно-конфесійних взаємин. Ми 
видрукували на своїх сторінках всі міжнародні та українські документи з 
правового забезпечення свободи буття релігії, інформували про досвід її 
забезпечення як в Україні, так і в інших країнах. 

На сторінках «Релігійної панорами» ми вміщували статті науковців і 
богословів з різноманіття тематики, передруковували низку публікацій з 
релігійної періодики тощо. У своєму Передслові до кожного числа мені 
приходилося також - у моєму баченні - аналізувати ті чи інші події релігійного 
життя, розповідати про здобутки української академічної релігієзнавчої науки. 
Може мої міркування не всім подобалися, але вони були моїми. Читач мав право 
їх заперечити (ми й такі листи одержували), але формат часопису і його 
функціональне призначення не давали нам можливості до проведення дискусій на 
його сторінках. Не згодним із нами в оцінках релігійних процесів ми просто 
радили не передплачувати наше видання і пропонували повернути гроші за вже 
здійсненну передплату, якщо вони того бажають. Важливо було також 
інформування наших читачів про новинки релігієзнавчих і богословських видань. 
Більшість з них є в нашій Бібліотеці релігієзнавця. 

Ми вдячні всім нашим читачам і дописувачам (особливо щомісячному 
І.Вішку), всім, хто залишається другом нашого часопису. Гадаємо, що Ви з 
порозумінням сприймете із-за фінансових труднощів вимушене припинення 
подальшого видання нашого часопису. Правда, могли бути й інші мотиви. 
Останнім часом з’явилися доноси на нас в певні владні органи за нашу політичну 
відвертість. Проте офіційно якихось реакцій звідти ми ще не одержували. Були 
листи й до Президії Академії наук, але оскільки часопис не значився академічним 
виданням, то їх дописувачам просто відповідали, що вони звертаються не за 
адресою. Розуміємо, що просто перервати видрук часопису «Релігійна панорама» 
ми не можемо. Вже зник раніше з релігієзнавчого поля часопис «Людина і світ», а 
тепер зникає й «Релігійна панорама». Ви звикли до нас, ми звикли працювати на 
Вас. То ж передбачаємо тепер давати в нашому квартальнику «Українське 
релігієзнавство» огляди трьохмісячних подій релігійного життя світу й України. 
Шкода лише, що він не йде в передплату, але його можна заздалегідь замовити 
для себе, подзвонивши у Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ за телефонами 
(044) 279-04-18 або 270-51-73 і попросивши там когось із співробітників записати 
Ваші координати (адресу і телефон). В міру виходу квартальника про це Вас 
будуть повідомляти. Тепер відкривається ще й сайт цього Відділення, де ми 
також матимемо свою сторінку. 

Підготовка і випуск кожного нового числа часопису – то була велика 
робота. Мені хочеться висловити щиру подяку за неї насамперед вченому 
секретарю Панорами доктору філософських наук Павлу Павленку. Редакція 
працювала на голому ентузіазмі. Одержаних коштів за передплату нам не 
вистачало навіть на оплату третини видруку. Тому десь на середині дороги 
відмовилися від різних редакторів. Знаємо, що наявними були різні огріхи, але ми 
вибачалися й їхали далі. Тепер вже зупиняємося. Як головний редактор 
«Релігійної панорами», бажаю нашим читачам добра і віри в те, що ще 
зустрінемося. 

  
Професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
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З Новим 2012 роком 
та Різдвом Христовим, 

Шановний Читачу! 
 

 Здобутки Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ за 20 років 

 Біблію перекладено 2527 мовами народів світу 

 Кримських караїмів позбавляють їх святині – Чуфут-Кале 

 Соціальне служіння конфесій України 

 Віктор Ющенко виявився псевдомесією 

 УГКЦ організаційно розбудовується 

 Кожний 7-й мешканець Землі сповідує якусь релігію 

 Путін і Гундяєв в унісон плачуть за СРСР 

 В арабських країнах відбулися фактично ісламські 
революції 

 Патріарх Кирило своїми візитами вже дратує 

 Пам’яті практичного релігієзнавця П.Мартьянова 

 
 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ: 
 

Вікка – «природна релігія» 

*** 

Українська Євангельсько-Реформована Церква 
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