АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО – РОВЕСНИК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
Закінчення. Початок на 2-3-й сторінках обкладинки
Українське релігієзнавство також в небезпеці, оскільки свої світоглядні уподобання,
московсько-православну затятість В.Янукович прагне впроваджувати у всі сфери суспільного життя.
Певне це дійде й до науки. До освіти вже дійшло, бо ж міністр-українофоб Табачник, якому, як єврею,
українське не є святим, організував зустріч ректорів вишів із приходьком-бізнесменом Кирилом. Наявне
прагнення у вишах підмінити релігієзнавство теологією, хоч Янукович велів зберегти його як
обов’язкову академічну дисципліну. Треба мати високий інтелект, щоб це не допустити ці підміни, а не у
всіх ректорів він є, бо ж нині його підмінили холуйством. Впровадженням у світську освіту богослів’я
нехтується та явна відмінність, яка існує між сакральним і секулярним, між догматичним і науковим
світорозумінням і світоставленням. І серед релігієзнавців (як і в політиці) знайшлися «тушки», які
заявляють, що їм однаково що читати – релігієзнавство чи теологію (лиш би гроші платили).
Нібито вдалося призупинити розпорядження В.Януковича про прийняття нового Закону про
свободу совісті. Нині діючий Заклон як відомо був прийнятий ще в квітні 1961 року і, як свідчать світові
експерти, є одним із найдемократичніших. Сама Всеукраїнська Рада Церков і релігійних оршгангізацій
висловилася за те, щоб його залишити і не міняти на щось нове. Нашще Відділдення протягом років
обстоює цю недоторканість. Проте тривожним для нас є й той волюнтаризм, якого допускається
нинішня влада у сфері релігійного життя. Її вже не цікавлять наробки науковців, бо ж вона вважає, що в
цій сфері «мы сами с усами». Заст.міністра культури Богуцький нехтує запрошеннями на наукові
конференції, зате ініціює проведення з його присутністю різних богословських заходів. При попередніх
Президентах співробітники Відділення і релігієзнавчих кафедр входили до складу багатьох комісій, їм
доручалася підготовка різних науково-аналітичних і науково-експертних матеріалів, залучали до
написання проектів законів і низки документів. Нині ж цим займаються вже батюшки і то з ангажованої
владою церкви.
Влада відмовилася належно відсвяткувати 20-річний ювілей нашої Незалежності. Ювілей в
столиці відзначали за формами якогось райцентру. Тим, хто свого часу виборював незалежність не дали
навіть можливості мирною ходою пройти по Хрещатику, провести мітинг власне на Майдані
Незалежності України. Тут облаштували футбольні і баскетбольні права, змагання на роликах і
велосипедах, виступи циркачів тощо. Борців за незалежність України обмежили в їх заході невеличким
парком Т.Шевченка, не допускаючи водночас приїзду до Столиці українців із областей країни. За те до
Києва було стягнуто міліцаїв-мордоворотів, готових бити-вбивати всіх і кожного, хто висловлює своє
невдоволення владою. Вони навіть хотіли зірвати мітинг біля пам’ятника Тарасу, привізши до парку
якийсь хор, спів якого, підсилений відповідною апаратурою, мав заглушити слова виступаючих на
мітингу.Мені прийшлося вступити в перепалку із цими «оркестрантами». Завдяки нашим злагодженим
діям ми їх випхнули на бульвар. Влада не дала можливості нам, українцям, якщо не пройтися
Хрещатиком, то хоч би вулицею Володимирською до святинь Софії і Михайлівського монастиря. Вона
затіяла потасовку із учасниками урочистої ходи, Мордовороти скоріше із Східних областей, а також
спеціально пригнані грузові авто, перекрили нам всі виходи з парку. Цим влада засвідчила, що
Незалежність України є чужою для неї. Більше того, вона зараз навіть притягує до кримінальної
відповідальності тих, хто виявив бажання своєю ходою виявити любов до Незалежності. Серед
арештантів значиться навіть Левко Лук’яненко - автор прийнятого Верховною Владою Документу про
Незалежність, Володимир Яворівський, який тоді зачитав цей документ. До такого нахабства може
додуматися тільки дурень, що прихопив владу. Відмовившись йти на допит, Левко Лук’яненко заявив:
«Мене обурює влада, яка виставила озброєні підрозділи у сталевих шоломах, з дубинками і з захисними
щитами проти мирних людей. Не пустила мирну ходу по вулицях Києва і застосувала сльозогінний газ.
Відповідальність за порушення громадського порядку лягає цілком і повністю на владу, яка організувала
зіткнення з демонстрантами». Замість святкування Незалежності, стягнувши до Києва десь 14 тисяч
оплачуваних нею мордобойців, вона цим доклала всіх зусиль, щоб залякати людей. Але саме це має
стати аргументом для всіх українців об’єднатися для можливого протистояння. Комітет опору має бути
не черговою формою для балачок, а засобом організації опору. В ньому всі його члени мають бути не
під прапорами своїх партій, а під прапором України, який потребує захисту.
Доктор філософських наук,
професор Анатолій КОЛОДНИЙ
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Влада України не є українською владою
Візити московсько-православного колонізатора
Софії Київській – тисячу років
Єпископи діаспори влаштовували обструкцію Йосифу
Сліпому як Патріарху
Секта Лисака, що на Буковині, не є п’ятидесятництвом
Рішення липневого Собору УПЦ МП мають
суперечливий характер
Україна оплакувала Мольфара, вбитого християнським
маніяком
Перший повний переклад Біблії українською мовою
Ющенко не став для українців месією, а Іудою
Холуйство Табачника і ректорів вузів перед Кирилом
Московська Патріархія як бізнесова структура

РЕЛІГІЙНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ:

РІВНЕНЩИНА РЕЛІГІЙНА

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ:

РУМУНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА

АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО – РОВЕСНИК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
Шановні Колеги! 29 червня 1991 року Президія Академії наук України приймає Постанову
«Про створення Відділення релігієзнавства Інституту філософії АН України». Статус Відділення було
визначено як автономний – своє фінансування, своя Вчена Рада, свій штат наукових співробітників, своє
матеріально-технічне забезпечення тощо. Основними завданнями Відділення в його діяльності була
розробка теоретичних і методологічних проблем релігієзнавства, вивчення релігійного життя України і
розробка програм нормалізації релігійної ситуації, дослідження історії релігії і церков в Україні і в
українській діаспорі, координація релігієзнавчих досліджень в країні, здійснення підготовки наукових
кадрів і підвищення їх кваліфікації. Відтак Відділення релігієзнавства було створене десь за два місяці до
здобуття Україною Незалежності, але вже тоді перед ним були поставлені завдання, які виходили за межі
тієї антирелігійної діяльності, яку мали своїм покликанням структури соціалістичної держави.
Утворені у Відділенні три відділи – філософії релігії (завідувач – проф. А.Колодний), історії
релігії (завідувач – проф. П.Яроцький) та соціології релігії (завідувач – проф. П.Косуха) – тематикою своїх
наукових досліджень вийшли за межі визначуваних раніше партійними і державними органами завдань з
подолання релігійних пережитків. З’ясування дійсного предмету і структури релігієзнавства і
налагодження творчих зв’язків із зарубіжними колегами дало підставу, з одного боку, усвідомити неміч
української релігієзнавчої науки, а з другого – відчути потребу наукової кооперації в кончій необхідності
дослідження всього спектру проблем релігієзнавчої науки. Останнє було зреалізоване шляхом утворення
Української Асоціації релігієзнавців (УАР), яка має на нині вже 18 своїх обласних осередків.
24 серпня 1991 року відбулося офіційне проголошення Незалежності України. Що б там не
говорили, я вважаю це великим здобутком Леоніда Кравчука. Наші національно-демократичні лідери ще
й до сьогодні б взаємно «обґрунтовували б», хто з них більший українець, а Леонід Макарович, навіть
всупереч їхнім діям (та й діям свого компартійного активу), з притаманною йому хитринкою і
обережною передбачливістю, вивів Україну на шлях волі від московського колоніалізму, висвободив її з
тієї «тюрми народів», про яку писав «вождь всемирного пролетариата В.И.Ленин».
Незалежність – що вона дала нам, українським науковцям-релігієзнавцям? Пригадую, як під
час одного із звітів на Президії Академії Президент НАНУ Б.Є.Патон задав мені питання про творчу
співпрацю з російськими науковцями і порадив їх зміцнювати. Поїхав я тоді до Москви, зайшов там в
Інституті філософії РАН до зав. сектором (навіть не відділом) релігієзнавства Л.Митрохіна. Перше, що
він мене запитав: «Вы еще до сих пор играетесь в эту незалежность?». На мою ствердну відповідь він
зауважив: «Давай так договоримся: когда Вы прекратите эту игру, то тогда и приедешь к нам». Я тоді
сказав йому, що «певне до Вас більше ніколи не приїду, бо я є серед тих, хто виборював цю
незалежність». Приїхавши до Києва, сказав про це Борису Євгеновичу, зауваживши, що треба бути дещо
амбітними і мати творчі зв’язки з тими, де ти можеш щось одержати, а не сповідувати принципи дружби
із «старшим братом» ще комуністичних часів. Не я мав їхати до Митрохіна, а він до мене. У нього (як на
тепер) п’ять наукових співробітників, а у мене –двадцять п’ять, не один доктор наук, а дев’ять та ще й
десять кандидатів. Коли я сказав Борису Євгеновичу про обсяг зробленого нами, то він запитав:»А
скільки наукових співробітників у Вас?», я відповів, що десь біля двохсот. Президент був здивований
наявністю в Академії такої інституції, про існування якої він нічого не знає. Прийшлося доповідати про
значимість наукової кооперації науковців з фаху всієї України і ролі Відділення саме як координатора
релігієзнавчих досліджень у всій країні. Відтак Україна має таку академічну релігієзнавчу інституцію, яку
не має жодна із пострадянських країн, якщо й взагалі ще якась країна її має. За роки Незалежності нами
виконано біля півтора десятка наукових тем, видрукувано лише в книжково-брошурній формі
(монографії, збірки, підручники, брошури, часописи тощо) біля 250 видань. Тут не йде мова про сотні
різних статей. Маємо потужну періодику: щорічник «Релігійна свобода» (вже 16 випусків), квартальник
«Українське релігієзнавство» (вже 60 видруків), щомісячник «Релігійна панорама» (вже 125 чисел).
Останнім томом «Релігія і Церква в українській діаспорі» в цьому році завершуємо видрук
десятитомника «Історія релігії в Україні». Видрукувано 12 книг з проблем феномену християнства, біля
двадцяти – з проблем свободи буття релігії, державно-церковних і міжконфесійних відносин. Маємо
п’ять книг в серії «Мислителі української діаспори», декілька підручників тощо. Відділенням разом з
УАР і її осередками проведено за двадцять років більше 150 наукових і науково-практичних
конференцій. Важлива ділянка нашої роботи – це підготовка різноманітних науково-аналітичних і
науково-експертних матеріалів. А таких -10-15 щороку. Ми вже якось втратили лік підготовлених нами

кандидатів і докторів наук. Значно не помилюся, коли скажу, що в кожній області є наш доктор наук. Чи
мали б ми таку можливість, не маючи Незалежності. Гадаю, що ні. Наша заслуга в тому, що ми
сформували в Україні релігієзнавство як одну із сфер гуманітарного знання, визначили його предметне
поле й налагодили комплексне дослідження актуальних релігієзнавчих тем. Сформована українська
релігієзнавча школа, знаними представниками якої є доктори наук П.Яроцький, А.Арістова, В.Бондареко,
Л.Виговський, А.Глушак, В.Докаш, В.Єленський, М. Закович, С.Кияк, В.Климов, Б.Лобовик,
М.Мурашкін, П.Павленко, В.Пащенко, О.Саган, П.Саух, Н.Стоколос, Л.Филипович, В.Чорноморець,
В.Шевченко, інші доктори, а ще й знані кандидати наук (назву їх недодоктори) М.Бабій, С.Здіорук,
Є.Мартинюк, К.Недзельський, О.Недавня, Г.Кулагіна, М.Палінчак, О.Сарапін, С. Головащенко,
А.Гудима, інші. Я тут не називаю поіменно ще наш релігієзнавчий молодняк, дехто з якого виявляє свою
амбітність, не маючи за своєю душею нічого значимого (про таких кажуть: а король то голий).
І в радянські часи дехто з науковців Союзу виїздив за кордон на різні заходи, але честь така
надавалася росіянам, переважно москвичам. Інколи до делегацій «для годиця» включали й представників
з України. Але Українське релігієзнавство не поставало як самостійна інституція. За 20 років
Незалежності нам вдалося вивести українське релігієзнавство за національні кордони і солідно
репрезентувати його не тільки на різних міжнародних релігієзнавчих і релігійних форумах, а й включити
десь до п’яти міжнародних релігієзнавчих асоціацій. Нас знають – нами зацікавлені. Лише за останні
десять років маємо більше сотні людиновиїздів релігієзнавців у більше 20 країн зарубіжжя. Ми були не
тільки майже у всіх країнах Європи, у США й Канаді, а й добралися до Індії, Японії, Тайваню, Австралії.
Нам доручили постати координатором Ради з теоретичного і практичного релігієзнавства країн СНД і
Балтії.
Незалежність зробила незалежними нас у визначенні тематики наукових досліджень. Власне,
лише тепер вона не є зорієнтованою на пошуки всіляких вад в релігії, її історії та інституціях, на пошуки
шляхів здолання релігійних феноменів. За домовленістю із Російською Академією Державної Служби
нам прийшлося в 2010 році готувати том «Религиоведение Украины: феномен совестского
религиоведения – украинский контекст» (760 стор. великого формату). Знаєте, із всього написаного в ті
роки надто тяжко було вибрати тексти позитивного релігієзнавства, а не змісту «давай долай релігію». На
останньому були зациклені організатори релігієзнавчої науки в республіці.
Нині ми всі сповідуємо такі принципи релігієзнавчого пошуку як об’єктивність, історизм,
позаконфесійність, толерантність, плюральність та ін. Безпосереднім своїм науковим здобутком ми
вважаємо визначення об’єкту і предмету релігієзнавства, з’ясування принципів формування його
дисциплінарної структури, гносеологічний і антропологічний підхід до розкриття специфіки феномену
релігії, виявлення загальних закономірностей релігійного процесу у світі і в Україні, розкриття
віроповчальних систем ряду конфесій, їх історії, дослідження новітніх релігійних процесів в Україні за
умов постмодерну і глобалізації, розкриття механізму свободи буття релігії в суспільстві, співвідношення
релігійного і етнічного чинників у суспільному житті. Світоглядно ми не є однодумцями. Серед нас є
вільнодумці і конфесійно заангажовані співробітники.
Плекаючи свою Незалежність, ми сподівалися зрештою саме на українську владу в країні, на
її націленість власне по-українськи організувати релігійне життя. Що ж зрештою маємо? Прийшла
зовнішня незалежність від Москви, але збереглася більш підступна – внутрішня. Влада України не є
українською, а проросійською. Вона повернула Україну в її національному поступі фактично до
сталінських часів. Борці за Україну поповнюють в’язниці. Ця влада утверджує в країні малоросійство, як
з писаною торбою возиться з Московським Попом, який тягне її у так званий «русский мир».
Зберігаються і всіляко плекаються основи відновлення якогось нового Союзу із втратою зрештою
Україною своєї незалежності. Втраті українцями свого шансу на вибудову української України слугував
(певне не без срібняків) В.Ющенко. Скоївши таку зраду, варто повіситися (я носив вірьовочку, гадав, що
зустріну його біля Тараса 24 серпня, але не прийшов). В країні утвердився поліцейсько-жандармський
режим. Навіть жіночка, яка цілком справедливо відірвала шмат стрічки на вінку, який поклав
В.Янукович, до пам’ятника Шевченка, вже у в’язниці. Молодим патріотам підкинули вибухівку, що,
«знайшовши її опісля», посадити юнаків у кутузку. Відтак за вказівкою влади правоохоронні органи
карають будь-які вияви супротиву їй. Незаслужено ув’язнено славну Юлію Тимошенко і бойового
командира Майдану Юрія.Луценка.
Продовження на 4-й сторінці обкладинки…
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ
Провідні виразники українства Ю.Андрухович, І.Дзюба, Р.Іваничук,
Р.Лубківський, Л.Лук’яненко, Ю.Мушкетик, Д.Павличко, М.Попович,
В.Шевчук, В.Шкляр та інші розглядають наявні в країні політикокримінальні переслідування, розправу
влади регіонів над Юлією Тимошенко
як
вияв
нищення
національної
ідентичності, одним з яких, зокрема, є й
розбудова Помісної Православної Церкви.
Адресуючи своє Звернення українцям,
автори його просять їх не бути
байдужими, не мовчати і поглянути на
коєне як на сумну українську перспективу.
Бо ж ці розправи дають можливість
ширшому розверзненню східних воріт
нашого недалекого історичного минулого (Експрес. - № 85).
Не лжесвідч! Цю біблійну моральну заповідь знає добре кожний християнин.
У своїй передвиборній програмі, яка має певний юридичний статус,
В.Янукович наобіцяв надто багато. Проте Феміда стала на його захист,
коли відомий правозахисник Дм. Єльченко звинуватив його в
недотриманні слова, простіше кажучи – в брехні, і вимагав притягнути до
відповідальності в юридичній площині. Серед заповідей є й заповідь «не
кради». Але коли з державного бюджету на забаганки В,Януковича –
ремонт нещодавно відремонтованої Ющенком дачі «Синьогори»
забирають ще понад 25 млн гривень, залишаючи на голодному пайку
армію, на жебрацькому розмірі пенсії пенсіонерам тошо. На утримання
Януковича як Президента щодня витрачається 170 тис. доларів із
державногї скарбниці. То ж постає питання про християнськість того, в
ім’я кого все це твориться (Експрес. - №№ 85 і 86).
Дійсно українські інтелігенти, а не тушки типу П.Кононенка, І.Драча,
В.Коротича, Б.Ступки та деяких інших, оприлюднили звернення, в
якому стверджують, що процес над Тимошенко має суто політичний
характер, а водночас відкриває шлях для сотень тисяч інших розправ над
усіма, хто проти згортання демократії, сповзання країни до стану
феодально-кримінальної олігархії та проти нищення української
національної ідентичності. Ю.Андрухович, І.Дзюба, Р.Іваничук,
Р.Лубківський, Ю.Мушкетик, Д.Павличко, М.Попович, В.Шкляр просять
суспільство в цей час не бути байдужими, подумати про сумну українську

3

перспективу. Вони водночас наголошують, що підлабузництво, прагнення
сподобатися владі, улесливість, як свідчить історія, нічого доброго не дає
(Експрес. - №№ 85 і 86).
35-та сесія Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включила до переліку своїх
пам’яток резиденцію митрополитів Православної Церкви Буковини і
Далмації, що знаходиться в Чернівцях. Нині в ній розміщено низку
факультетів і організацій Чернівецького національного університеті
ім..Ю.Федьковича. В одному з корпусів резиденції діє філософськобогословський факультет. Відтепер університет має потурбуватися про
привабливість ансамблю для туристів. Передбачені різні ремонтнореставраційні роботи, переміщення університетських факультетів і
організацій.
Соціологічні дослідження, проведені нещодавно Інститутом ім.
Горшеніна, засвідчили, що з-поміж селян частка тих, хто ходить до
храму регулярно, надто незначна. Так, майже половина сільського
населення (45%) буває в храмах лише кілька разів на рік, переважно у
великі свята. 26% навідується до них кілька разів на місяць, а більше 5% кілька разів на тиждень. Кожний п’ятий житель села (20,6%) не бере
участі у богослужіннях. При цьому більше 79% селян вважають себе
віруючими. Найбільшим є відсоток релігійності на Заході України - до
храму тут ходять регулярно 55% респондентів, найменше в центральному
регіоні України - 8,6%. Найбільше відвідують храми, це б то регулярно,
люди віком понад 60 років (майже 50%) і ті, кому 45-60 років (30,5%).
Проте серед останньої вікової категорії 37,5% взагалі не ходять на
богослужіння (Експрес. – 26-27 липня).
В Дрогобичі на площі Ринок 24 липня відбулося скорботне віче і хресний хід.
В такий спосіб дрогобиччани вшанували пам’ять 486 краян,
закатованих у більшовицькій тюрмі.На Полі скорботи, яке обладнано в
місті, відбулася панахида. Відправу очолив і виголосив проповідь владика
УГКЦ Ярослав Приріз.
Біля 70 тисяч паломників-хасидів чекають цієї осені в Умані, де
похований їх цадик Нахман. Розпорядженням Черкаського губернатора
утворено товариство «Шолом-Умань», яке має зайнятися прийомом і
розміщенням гостей. Водночас товариство проводить інформаційну
роботу з уманчанами, почало набирати кваліфікований персонал зі
знанням івриту й англійської мови. Товариство має налагодити санітарноепідеміологічний контроль, перевезення гостей з аеропортів, облаштовано
постійний пункт міліції та ін.
За час правління регіоналів в Україні закони постають не втіленням, а
запереченням права. Свідченням цього є й нещодавно підписаний
В.Януковичем закон, згідно якого будь-яку критику в ЗМІ на адресу влади
остання може оскаржити в суді, виставивши критику захмарну суму
штрафних виплат за нібито моральні збитки. А оскільки суд нині є не
судом, а судилищем, про що свідчить процес над Ю.Тимошенко і Ю.

4

Луценком, то він стовідсотково працюватиме на «ображеного». Відтак
тепер кожний журналіст, перш ніж щось критичне писати, прагнутиме
застерегти себе від з’яви «ображеного». Це ж має місце і в сфері
релігійного життя. Хоч згідно Конституції Україна є світською державою,
Церква в неї відокремлена від влади, але всупереч цьому
волюнтаристськими методами активно розвивається процес клерикалізації
всіх сфер суспільного життя, більше того – формується моноцерковність
при домінуванні чужоземної Церкви Московського Патріархату і
використанні її для реалізації імперських устремлінь Росії до розбудови
так званого «русского мира». То ж Україна прискорено рухається в
напрямку тоталітаризму
Своїми діями та діями своєї команди В.Янукович доводить, що він – не
український Президент. Такий висновок зробив Світовий конгрес
українців, надіславши йому свого листа з аналізом фактів нахабної наруги
над
українським
законодавством,
антиукраїнської
діяльності
підпорядкованої йому Одеської адміністрації, очолюваної відомим
українофобом М.Костусєвим. Саме тут рішенням влади 124 школи
позбавлено статусу українських, чиниться перешкода вшануванню в місті
відомих постатей української історії і водночас возвеличуються російські
колонізатори південних українських теренів, споруджуються їм
пам’ятники, всіляко підтримується діяльність Московсько-Православної
Церкви, очолюваної україноненависником митрополитом Агафангелом
(Савіним) і чиняться всілякі перешкоди діяльності на Одещині і в місті
власне українських Церков – Автокефальної, Київського Патріархату та
Греко-Католицької і навіть Римо-Католицької. Світовий конгрес українців
вважає, що слід припинити будь-яку співпрацю з владою України, бо ж «зі
слугами Москви в кріслах українських посадовців навіть говорити ні про
що» (Експрес. – 26-27 липня).
Російське козацтво Криму прагне поклонними хрестами засвідчити
право росіян на терени півострова. При цьому відбуваються навіть
зіткнення їх з правоохоронними органами. Демонтовані поклонні хрести
під Феодосією і перенесені до храму
Архангела
Михайла
козаки
попробували, викравши їх, виставити
на місця їх першого встановлення.
Але тут вони вже зіткнулися з
бійцями «Беркута». Характерно, що
своєю мовчанкою щодо подій під
Феодосією Московсько-Православна
Церква фактично підтримує козацькі
акції. Реагуючи на бахвальство
козаків, прем’єр-міністр Автономії
В.Джарти
пообіцяв
жорстко
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притискати будь-які спроби розпалювати в Криму міжнаціональне і
міжконфесійне протистояння (Голос Крима. - №28).
Софії Київській – тисячу років. До цього часу роками її заснування
вважалися 1017 або 1037. Невнятною виявлялася третя цифра. Але ось
нещодавно на фресках було знайдено запис, датований 1011 роком. Відтак
у вересні можна відзначати тисячний ювілей святині. З цього випливає,
що храм звів не Ярослав Мудрий, а його батько – князь Володимир.
Українські Церкви готуються відзначати цей ювілей.
Українські православні можуть доброзичливо сприймати візити
Патріарха Кирила за умови, що вони будуть пастирськими. Голова
секретаріату Конгресу українських
націоналістів Володимир Манько
наголосив, що ми проти його
постійних виступів за створення так
званого «русского мира», коли
Україна, Білорусь і Росія мають
об’єднатися під проводом останньої.
В такий спосіб російський гість
зневажає українську державність.
«Його
ідеї
щодо
об’єднання
нездійсненні. Українці не схожі на
росіян. Українці вже двадцять років будують свою країну і заважати
цьому процесу – некоректно». Більше того, чогось з Криму депортували
колишнього його президента Мєшкова, коли він почав пропагувати свої
старі ідеї незалежності Автономії і виходу її із української держави. А ось
Кирилу фактично антиукраїнська пропаганда на українських теренах
сходить з рук. Більше того, він ще й без дозволу на те державного органу
приїздить вже не вперше в Україну. Як зауважив лідер партії «За Україну»
В.Кириленко, «укотре ми спостерігаємо, як українська влада надає повне
сприяння Російській церкві. І це все відбувається на тлі тиску на УПЦ
Київського Патріархату (Україна молода. – 27 липня).
Кардинал Любомир Гузар так оцінив наявну в країні корупцію: «Також
важливе завдання – моралізувати жити по-Божому. Дам Вам може
банальний приклад. Мусимо виживати корупцію. Я сміюся, коли чую про
великі державні програми боротьби з корупцією, про законодавчу
боротьбу з корупцією. Все це сміх! Що таке корупція? Це є гріх. А жоден
гріх законом не здолаєте. Це треба виховувати. І якби всі Церкви
працювали, виховували народ, то був би ефект» (Інформатор. - №25).
Кажуть, що ніхто не вірив гірше в Бога, як визнаючі його буття
філософи. Ось як визначає свою релігійність відома письменниця-філософ
Оксана Забужко: «Я не є невіруючою, але в конфесійній приналежності не
визначилася. Можу назвати себе культурною християнкою і, певне,
вписуюся в протестантський алгоритм. Тема моєї віри – надто інтимна. У
мене свої стосунки з Творцем. Звісно, молюся, але здебільшого не в храмі.
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І хоча грішна, як і всі ми, попри закиди друзів греко-католиків,
недооцінюю суть сповіді. Рекреацію періодично проходжу у творчому
процесі» (Львівська газета. – 7 липня).
Дмитро Табачник, якого Янукович тримає на посаді Міністра освіти і
науки, - «московський холуй з ініціативою», який принижує гідність
українців, особливо галичан, величанням їх лакеями, обстоює кирилівську
концепцію росіян, українців і білорусів як єдиного православного народу.
У Дм. Табачника при його заявах про свою релігійність виявилися в
якийсь спосіб викрадені ще в час його служіння Кучмі з львівського
архіву (Вікіпедія) документи. А як тут бути із заповіддю «не кради»? Але
він має в Москві великого покровителя і однодумця – Патріарха
Російського Кирила. Той може відпустити Табачнику будь-які його гріхи
(Україна молода. – 11 серпня).
Відомий громадський діяч, укладач відомого 25-титомника з історії сіл і міст
України академік Петро Тронько кореспонденту «Фактів» прямо
заявив, що він – атеїст. При цьому багато
чому можна почерпнути з його думок.
«Насамперед ніколи не слід зупинятися на
досягнутому, - наголошує вчений. – Постійно
вчитися і працювати, добиватися поставленої
мети, мати підтримку вірних помічників і
друзів. В своєму житті я коїв згідно із совістю і
був переконаний у правоті своєї справи». На
питання про смерть і посмертя вчений
зауважив: «Я люблю життя – воно прекрасне.
А про смерть навіть не думаю. Життя після
смерті продовжується у справах людини. Тому
обов’язково слід думати про те, що залишаєш потомкам. Якби дізнався,
що жити лишилося декілька днів, то підсумував би зроблене за моє довге
життя (П.Троньку 96 років – РП) і відійшов би із задоволенням, що зробив
не мало» (Факти. – 3 серпня).
Малороси й приходьки з організації «Русский православный центр» при
потуранні явно неукраїнської влади порозвішували на Вінничині й
Житомирщині бігборди із зображенням колонізатора України Миколи
ІІ із словами: «Прости нас, Святой Царь. 17 июля 1918 года в
Екатеринбурге была ритуально убита Царская Семья» або «Ты прости,
Николай-искупитель, чад предавших тебя и за нас помолись перед
Богом!". Лідер організації В.Ковальов чомусь вважає,що російський та
український (незрозуміло, при чому тут останній) народ присягали на
вірність роду Романових. «Хто порушує цю правду, той попадає під
прокляття». Вінницький козак певне російської вдачі Валентин Броварний
заявляє: «Це – наш батюшка. Він повинен повернутися до нас. Без царя не
можна. Тільки цар благословенний Господом». Навколо зібралися
молільники із монархічними прапорами-триколорами. Ось незрозуміло
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лише те, чому це ми, українці, маємо вибачатися за страту російськими
більшовиками чужоземного для нас царя, до того ж царя-колонізатора,
ворога української незалежності.
Житомирянин-пенсіонер при цьому питає: «Я розумію, більшовики скоїли
злочин – вбили царя. А до чого тут Україна й Житомир? І чому я маю
просити в царя пробачення, як написано на плакатах? Хіба за часів
царизму українцям так добре жилося?». Поява бігбордів свідчить про
плазування нашої влади перед Кремлем. Кричимо, що йдемо в Європу, а
озираємося на Москву. То ж комусь не шкода викинути на вітер по 1500
гривень на кожний бігборд у сподіванні, що хтось клюне на цю російськомонархічну пропаганду, шкодуватиме за тим, що Російська імперія
розпалася і бажатиме її відродження. А між тим може «Русскому
православному центру», вінницьким і житомирським плакальникам може
вже пора зорганізуватися й відгукнутися на заклик російського прем’єра
Путіна й поїхати до рідної ними оплакуваного імператора Росії, не
проливати сльози й оплакувати його смерть на чужих для нього теренах
(А.Колодний)
Патріарх УПЦ КП Філарет звернувся до В.Януковича із закликом
гарантувати «безпристрасне і справедливе правосуддя» над
Ю.Тимошенко, Б.Данилишиним, ЮЛуценком, Г.Філіпчуком та ін.
«Від імені Церкви звертаюся до Вас із закликом зробити все можливе для
Вас – і як для президента України, гаранта додержання її Конституції та
законів, і як для православного християнина для того, щоб слідство та
судові розгляди у низці згаданих та інших резонансних справ були
максимально об’єктивними та не давали жодних підстав для сумнівів у
їхніх підсумках». «Обов’язок Церкви, - наголошує Патріарх, - виступати
на боці справедливості, але водночас закликати і до милосердя». На його
думку, істинним правосуддям є виконання найголовнішої Божої заповіді –
«Полюби ближнього свого, як самого себе». «Підхід до правосуддя з
різними мірками – одними для прихильного, іншими – для супротивника, є порушення і людського закону, і Закону Божого».
Кардинал Любомир Гузар відзначив, що періодично засоби масової
інформації подають перелік найбагатших людей України. «Щороку
цей список стає довшим, а статки найбагатших осіб – більшими. Вказані в
ньому особи становлять верхівку політичного та економічного життя.
Дивним є те, що ЗМІ не звертають увагу на чесність та освіченість
згаданих осіб, бо якщо б вони такими були, то становили б еліту
української нації». Відтак найбагатші українці до неї не належать(Високий
замок. – 20 липня).
Наживши собі капітал на зраді України, Ющенко й далі роз’їзджає
країною з метою пошуків тих, хто підтримає його в 2012 році для
проходження в депутати Верховної Ради. Дивись, він з’явився на
підсумковому заході прощі до Зарваниці. Чого йому туди пертися, адже
він не грек-католик? Засвітитися, бо ж нібито бажає влізти до ВР голосами
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галичан. «Ющенко, на якого, скажемо так, народ розраховував як на
Месію, на Спасителя, як на посланця Бога, Ісуса Христа, - влучно і слушно
наголошує нардеп Геннадій Москаль, - виявився простим маленьким
українцем, простим маленьким зрадником».
Заднім числом 6 липня з невідомих мотивів Постановою Верховної Ради
вирішено на державному рівні в Україні урочисто вшанувати 50річчя з дня смерті (11 червня 1961 року) Валентина Феліксовича
Войно-Ясенецького (святителя і сповідника Луки). Державою
гарантоване навіть фінансове і матеріальнотехнічне забезпечення
заходів цього
відзначення. По-перше, невідомо, які вже
такі величезні заслуги має ВойноЯсенецький перед Україною і її народом,
щоб так гучно відзначати роковини його
смерті. В цьому році мали 150-річчя з дня
смерті Апостола нації Т.Шевченка, але
Верховна Рада чомусь «не побачила» цю
круглу дату. До того ж, богословські праці
самого владики Луки, зокрема про
співвідношення духу, душі і тіла не
знаходять схвальної оцінки в самій
Православній Церкві. Його ж діяльність як
вченого-хірурга проходила поза теренами
України. То ж чомусь іноземців Україна має
здатність вшановувати, а борців за її
незалежність Бандеру і Шухевича викреслює із списку своїх героїв, бо ж
вони, дивись, не були її громадянами, а те, що вони були українцями, а не
малоросами, то це до уваги чомусь не береться. По-друге, в Україні
Церква відокремлена від держави, Україна є світською державою. Тому
вшановувати богословів-архієреїв, а тим більше закордонної юрисдикції
Московсько-Православної Церкви, аж ніяк не є законним на державному
рівні. Це має робити Церква, до якої належав владика. Тут маємо скоріше
вияв підлабузництва вищих державних чинників до московського
патріарха Кирила, який на початку липня завітав до України.
Побачив світ перший повний переклад Біблії українською мовою, над
яким протягом 20 років працював архімандрит Рафаїл Турконяк. Книгу
видрукувало Українське Біблійне Товариство. «Усі попередні переклади, а
їх було три, здійснено з єврейської мови за єврейським каноном. А ми,
слов’яни, маємо свій, ширший канон, створений в ХІ столітті. Це, власне,
уперше виходять усі книги, які належать до Святого Письма за
слов’янським каноном», - зауважує о.Рафаїл (Львівські новини. – 14-21
липня).
Орли Януковича, як нині називають міліцію, розігнали не один український
фестиваль через їхню «націоналістичність», а ось байкарське зібрання
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під Севастополем, над яким майоріли російські прапори, Андріївські
стяги і навіть білоруський прапор, але не було жодного українського,
пройшло навіть із сприяння цьому місцевої влади. Для російських
імперіалістів байкери перетворюються на своєрідних московськоправославних хоругвоносців. А між тим в Криму кількість тих, хто
висловлюється за незалежність України, становить 71%. Це навіть більше,
ніж в Східних областях.(Експрес. – 19-20 липня).
Щоб українці вчасно отримували зарплату, львівські посадовці із
департаменту економічної політики міськради звернулися до священиків
із проханням відправляти відповідні богослужіння. А борги перед
працюючими у Львові великі – понад 30 мільйонів гривень. Церква
розкусила цю вигадку чиновників. «Головне, аби такі звернення
посадовців були щирими, - зауважує протоієрей Євген Заплетнюк
(УАПЦ). – Адже знаємо та розуміємо, що багато людей можуть
проголошувати те саме, але мати різні цілі». Отець Євгеній радить
звернути увагу на мотиви людей, які закликають до такої молитви. Адже
це може бути звичайне заробляння «дивідендів» перед виборцями.
Видавничий дім «АДЕФ-Україна» ініціював переписування по одному
рядку бажаючими Пересопницького Євангелія, якому в цьому році
виповнюється 450 років. Першу строчку переписала 12-річна Мар’яна
Кучерук з Ізяслава, де й почав створюватися цей твір. Гадають, що
учениця доживе до відзначення 500-річчя написання святині. До
переписання може прилучитися кожний, знайшовши на сайті видавничого
дому розділ «Проект»Рукопис ХХІ століття»». Пересопиницьке Євангеліє
має 18 тисяч рядків.
ПРАВОСЛАВ’Я
Свято-Юріївський храм УПЦ КП, священником якого є о. Сергій
Станкевич, розміщений в Києві на початку вулиці Володимирівської, є
однією із найоригінальніших архітектурних пам’яток столиці. Це перша
українська православна церква, оздоблена петриківкою. Символічні
композиції між іконами, виноградини на балконах, філігранно розписана
арка зустрічають красою і теплом народного мистецтва відвідувачів
храму. Розписували храм майстрині з Петриківки Г.Назаренко і І. Кібець.
Ними стилізовані під букетики Георгіївські хрести червоного кольору.
Червоний колір має для парафіян особливе значення, бо ж символізує
життя, радість, звитягу, тепло, Сонце. Це також колір плаща патрона
храму Юрія Побєдоносця і натільного хітона Христа-Спасителя.
Об’єднання хрестів і квітів означає перемогу життя над всім іншим. Коли
дивишся на витвори майстринь, то спочатку бачиш лише хрести, а
придивишся, то перед тобою розквітають троянди (Україна молода.- 21
липня).
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Патріарх Кирило вважає, що «якщо відсутні якісь документальні дані
для відновлення Десятинної Церкви, то відбудовувати її не варто.
Тому що це буде кіч, а кіч нашій Церкві не потрібний».
До яких тільки витівок не вдаються священики, щоб громадськість відчула
їхню потрібність. Так, в селі Катюжанка, що на Київщині, отець
Олександр Бонар сотням накладав єпитимію тим, хто просив його
засвідчити обітницю перед Богом в чомусь. Більшість укладають
договір з Богом щодо невживання алкоголю. При порушенні обітниці,
наголошує батюшка, до єпитимійованого приходить диявол, а ангелохоронець відходить. На благословення до отця головний тренер
київського «Динамо» Ю. Сьомін навіть привозив автобусом своїх
футболістів. Правда, незважаючи на благословення, через тиждень вони
програли «Шахтарю» у дуже важливому матчі.
РП в одному із своїх чисел вміщувала інформацію про дитячий приют, який
при Свято-Вознесенському монастирі УПЦ МП в селі Бунчени на
Буковину. Організував його настоятель монастиря отець Михайло Жар. В
приюті знаходиться нині біля 250 дітей, 30 з яких усиновленні
настоятелем. В липні пожежа знищила будівлю дитячого будинку.
Полум’ям знищено біля 600 кв. метрів будівлі. То ж монастир потребує
фінансової допомоги.
Рішення Собору УПЦ МП, який відбувся 8 липня в Києві, мають
суперечливий характер. Боротьба щодо деяких змін в статуті Церкви
зорієнтованих на її більшу незалежність від РПЦ спричинила розкол
всередині Церкви. Прийшлося рішення з цих питань відкласти й
створити спеціальну комісію, очолювану проросійським донецьким
митрополитом Іларіоном для вивчення питання. Проте Собор з одного
боку схвалив Статут Церкви без тих змін, які вносилися до нього в останні
4 роки, а з другого - затвердив всі рішення Синоду останніх років, які
стосувалися змін в статуті. Зокрема про розширення кількості членів
Синоду з 5 до 10, введення посади місцеблюстителя на випадок смерті чи
ж неможливості предстоятелем з якихось причин виконувати свої функції,
про введення церковної служби українською мовою замість
церковнослов’янської. Було рішення також, яке позбавляло права вірян і
священиків звертатися з апеляціями у вищі суди РПЦ. Бвльшість єпархій
УПЦ (особливо Одеська, Донецька і Тульчинська, очолювані владикаминеукраїнцями) не підтримують рішення про все більше відокремлення
УПЦ від МП. Позиції автокефалістів сильні в деяких регіонах країни і в
оточенні слабкого здоров’ям митрополита Володимира. То ж
промосковська фракція покладала великі сподівання на візит 26-28 липня
до України патріарха Кирила, бо ж нібито він має право особисто
корегувати статут, відміняти його статті тощо. Що було сказано на
спеціально проведеному в Києві Синоді Російської ПЦ щодо змін в
Статуті УПЦ – не відомо. Лише схвалено утворення спеціальної комісії
начолі із українофобськи налаштованим митрополитом Іларіоном для
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доопрацювання Статуту. Від неї можна чекати подальшого обмеження
самостійності в управління, які нині має УПЦ МП, а то й взагалі її
усунення.
УПЦ МП не є Церквою українського народу. Це засвідчив її собор, що
відбувся 8 липня. В Ухвалі собору заключна фраза звучала так:
«Українська православна церква є Церквою українського народу». Саме
щодо неї на Соборі розгорілася дискусія, було найбільше суперечок.
Зрештою її вилучили з Ухвали, бо ж вона нібито небезпечна тим, що при
настанні чергової помаранчевої смуги в житті Української держави або
при оформленні канонічної автокефалії УПЦ ця строчка стане частиною
офіційного жаргону, її нібито почнуть використовувати як аргумент для
зачистки церковного простору від не-українців.
Виступаючи на Церковному Соборі 8 липня, Предстоятель УПЦ МП
митрополит Володимир наголосив, що «розкол українського
православ’я – це біль усієї православної церкви». Звертаючись до
братів і сестер, які перебувають в розколі, запевнивши їх в молитві за них і
в молитві до Бога, щоб він своєю милістю об’єднав Церкву, об’єднав
народ, владика це об’єднання бачить лише під своїм началом, у своєму
лоні, це б то в московсько-православній колоніальній імперії, васалами
якої він і підлеглі йому ієреї та архієреї є. «Наша позиція була й
залишається незмінною: ми вважаємо, що, з точки зору канонічного права,
єдиною прийнятною моделлю відновлення єдності є об’єднання всіх
православних християн у лоні канонічної Української православної
церкви, тобто повернення тих, хто відокремився, туди, звідки вони
вийшли». Але при цьому в УПЦ чомусь не вникають в деталі так званого
Харківського собору. Бо ж якщо слідувати букві тоді діючого статуту
УПЦ (до речі, офіційно зареєстрованого в державних органах), то
розкольниками є ті, хто при наявному Предстоятелі Церкви без нього на
зібранні архієреїв (а не Церковному Соборі, бо ж такий мав право лише
Предстоятель) обирав на його посаду чужоземного владику. Своїм
погодженням на обрання Предстоятелем УПЦ владика Володимир вніс
розкол в Українське православ’я. Якщо вже й хотіли змістити з посади
глави УПЦ митрополита Філарета, то треба було діяти відповідно до
статутних положень, а не в дусі вимог і вказівок московськоправославного колонізатора.
З нагоди 45-річчя хіротонії і 20-ї річниці Незалежності України Президент
присвоїв главі УПЦ МП митрополиту Володимиру (Сабодану) звання
Героя України. В Указі зазначається, що звання присвоєне «за видатні
особисті заслуги в утвердженні духовності, гуманізму та милосердя в
суспільстві, багатолітнє служіння українському народові».
Одеський митрополит з УПЦ МП Агафангел, який нині в Одесі очолює
Партію регіонів, а також з підспудних, але кожному українцю (в тому
числі й з УПЦ МП) зрозумілих мотивів став членом Синоду Російської
ПЦ, з остервенінням сприймає незалежність України, бо ж, як він
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твердить, «наша спільна Батьківщина – СРСР». Щодо української
православної автокефалії владика висловився так: «Навіть якщо вся
Церква буде за те, щоб стати самостійною, я буду проти – навіть якщо
Собор вирішить». Митрополит вважає, що вся «помаранчева зараза»
фінансується з-за кордону. Львів для нього – «це наша Чечня».
Львівська єпархія УАПЦ, як наголосив її єпарх митрополит Макарій,
стримано сприймає пропозицію митрополита Володимира Сабодана
про об’єднання з ними. «За це агітують і деякі єпископи УАПЦ. Ми
збирали розширену єпархіальну раду і висловилися проти такого
поспішного об’єднання. Будь-якого офіційного звернення ми від Владики
Володимира не одержували. А головне – хочемо почути конкретні
пропозиції щодо збереження українського духу нашої Церкви» (Високий
замок. - 29-31 липня).
Постійний Синод УПЦ МП, крім єпископа Драбинка, якого чомусь
вважають прихильником помаранчевої ідеї, поповнився ще двома
архієреями – проросійськи налаштованим митрополитом Донецьким і
Маріупольським Іларіоном (Шукало) та не менш проросійськи
налаштованим намісником Києво-Печерської Лаври митрополитом
Вишгородським Павлом (Лебедем). В самій Церкві заявляють, що в цих
призначеннях немає ніяких антимосковських чи антиукраїнських кроків.
Це є звичайне розширення Синоду (Погляд. - №27). Хоч в пресі з’явилася
інформація про боротьбу в УПЦ МП двох угрупувань – київського і
донецько-одеського. Коли йшла мова, враховуючи стан здоров’я
предстоятеля
Церкви
Володимира
(Сабодана),
про
посаду
місцеблюстителя, то нібито на неї мали подати перші кандидатуру
митрополита Павла, а другі – донецького митрополита Іларіон
Чин прославлення Петра Сагайдачного здійснено в Самборі, що на
Львівщині. «Сагайдачного прославлено ще 1722 року патріархом
Єрусалмським Теофаном ІІІ, - розповідає єпископ Львісько-Самбірський
УАПЦ Іоан. – Тоді патріарх знав про всі діяння і заслуги Сагайдачного, а
дізнавшись про смерть, визнав його благовірним. Проте понадобилося ще
майже 300 років, щоб повернутися до його канонізації. Ми здійснили чин
прославлення Петра Сагайдачного і тим донесли його святість до
нарорду». Для чину намальовано образ Петра Сагайдачного, освячено
його ікону. Тисячі парафіян здійснили хрестний хід містом, наприкінці
якого було урочисто проголошено Сагайдачного святим. «Йому вдалося
стати святим завдяки вірі, - говорить владика. – Гетьман був релігійною
людиною. Величезні кошти давав на Церкву. Проте вирішальним його
вчинком для святості стало врятування Православної Церкви… Саме він
виблагав дозвіл на висвячення єпископів у польського короля, а потім
сам охороняв висвячення п’ятьох православних єпископів. Його вчинок
прирівнюють до діянь 12 апостолів» (Експрес. – 19-20 липня).
В чоловічому монастирі УПЦ МП села Ракошино, що на Закарпатті,
живуть 11 монахів і 15 послушників. Після щоденної ранкової молитви з
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10-ї години всі вони працюють на монастирському господарстві. Монахи
обробляють 25 га землі. Монастир має свою ферму, де утримує 40 корів і
750 овець. Їдять монахи два рази на день рослинну їжу. З молока роблять
сир, бринзу, сметану. Молочну продукцію здають в супермаркети
Мукачева і Ужгорода. Тварин продають. За виручені кошти монастир
купляє будівельні матеріали, здійснює ремонт приміщень. В монастирі
живуть ще й семеро трудників – обездолених дітей, яких забрали сюди з
інтернату. Вони допомагають монастирській братії по господарству.
26-30 липня гостем українських православних був Патріарх Грузинської
ПЦ – Католикос Грузії Ілія ІІ. Окрім зустрічі в Києві з Московським
Патріархом Кирилом, Ілія ІІ взяв участь на Володимирській гірці у
святкування Дня хрещення Київської Русі, організованого Церквою
Московського підпорядкування, у святковій літургії в Києво-Печерській
Лаврі. Католикос відвідав Софійський Собор, Ільїнську Церкву Києва,
місце будівництва кафедрального Собору УПЦ МП, мав зустріч із
студентами Київської духовної академії Московсько-Православної
Церкви, де йому було присвоєне звання Honoris Causa. В пресі
промелькнуло, що Ілія ІІ нібито по дорозі до Києва завернув до Криму, де
разом з Московським Кирилом мав зустріч із В.Януковичем. Порівнюючи
з Московським Кирилом, який має надто дорогі яхту й кадиллаки,
Патріарх ГПЦ Ілія ІІ веде надто скромний спосіб життя, за що й люблять
його грузини не тільки на матірній землі, а й у діаспорі. Перебуваючи в
Україні, грузинський гість не засуджував так званих розкольників. Він
висловив сподівання, що «Господь об’єднає Україну і тут буде єдина
паства».
Українська Православна Церква Київського Патріархату провела 28
липня хресний хід на честь Дня хрещення Русі і дня смерті князя
Володимира. Тут не було ні тисячних міліцейських кордонів, ні
металевих щитів і перепон як в годину служби на Володимирській гірці
московського зайди Кирила. Нікого не хапали, нікому рот не закривали.
Це є свідчення дійсного духовного вияву українського народу, а не
зібрання українофобів, бажаючих через реалізацію кирилівської ідеї
«русского мира» знищити українську незалежність, не хід звезених зі віх
областей України прихильників Москви. Хресна хода києво-православних
вірин розтягнулася на кілометр. Очолював її Патріарх Київський і всієї
Руси-України Філарет. Біля Софійського собору колона зупинилася на
короткочасне богослужіння. Після його закінчення патріарх Філарет
зауважив, що «лише через страждання, кров і віру вірних синів України
Господь змилувався над нами і дарував нам безболісно Українську
державу. І в цій державі ми маємо правдиву Українську Церкву
Київського патріархату. Наш патріархат, який є духовною основою
держави, великий, і свідченням цьому є сьогоднішній хресний хід…
Київський Патріархат існуватиме допоки існуватиме наша Українська
держава. А наша держава існуватиме тоді, коли буде Київський
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Патріархат. Цю просту істину ми всі повинні закарбувати у своєму серці і
розумі». Виступаючи на Володимирській гірці, владика наголосив на
необхідності об’єднання православних Церков України і створенні Єдиної
Помісної Церкви. «Ми не вороги Росії, російській Церкві, - сказав
Філарет. – Але ми хочемо мати це братство як рівні, а не бути
підпорякованими».
«Патріарх Кирило є реальною загрозою усім гілкам нашого православ’я.
Москва і далі хоче стати «третім Римом». Кирило хотів би нас бачити
слухняними овечками у своїй отарі… Ми будемо зі всіх сил пручатися
експансії УПЦ,- наголосив керівник Львівської єпархії УАПЦ митрополит
Макарій. - Я не церковний політик, але ми не можемо відмовитися від
того, за що боролися понад 20 років. Ми не можемо зрадити тисячі наших
вірних, які пішли за нами» (Високий Замок. – 29-31 липня).
Київський Патріархат прагне виявляти рівне ставлення до діячів різних
політичних структур країни. Так, перебуваючи на Тернопіллі з нагоди
освячення новозбудованого храму у місті Хоросткові, патріарх Філарет
нагородив керівника Тернопільської обласної адміністрації регіонала
Валентина Хоптяка орденом Св. Володимира. Нагороджено й інших
представників влади. Патріарх сказав, що орден вручено губернатору «за
особливі заслуги перед Церквою та ту результативну роботу, що сьогодні
він проводить у сфері духовенства».Орден Володимира одержав також
міський голова Тернополя свободівець Сергій Надала. У своєму інтерв’ю
Філарет зауважив: «І нинішня влада нас підтримує. Тільки таємно, щоб ми
не афішували. А відтак – вони з нами. Ми вдячні їм за це. Така підтримка
означає, що не тільки Київський Патріархат існуватиме – буде існувати й
Українська держава».
До афери із земельними наділами в Брюховичах під Львовом виявилася
причетною і Церква Київського Патріархату. Тут споруджується її
храм, який за розмахом будівництва і надмірною помпезністю споруди
місцеві охрестили «Ватиканом». Церква попросила поруч із храмом ще
клаптик землі для побудови недільної школи. Проте різними
махінаційними способами останній опинився у суборенді фірми
«Ренесанс», яка збудувала тут помпезний котедж. Потрібне рішення
допомогла «протягнути» через селищну раду дружина священика храму
О. Ощудляк, яка була її депутатом (Інформатор. - №28).
Нині, як і при В.Ющенко, знову актуалізоване питання вибудови
Десятинної церкви. Виявляється так, що при кожній владі ця ідея
знаходить впливових прихильників. «Я розумію, -зауважує директор
Інституту археології НАНУ П.Толочко,- що когось приваблює думка:
князь Володимир Хреститель побудував Десятинну церкву, а він її
відродить. Цим особам не заважало б знати, що міжнародні хартії з
охорони пам’яток давнини забороняють відновлювати історичний об’єкт,
якщо повністю невідомо, яким він був. Якщо не дотримуватися цього
правила, то все, що побудують, буде фальшивкою». Якою була Десятинна
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церква, зруйнована ще в ХІІІ столітті, ніхто не знає. Наявні більше десяти
не подібних один до одного проектів її реконструкції, проте жоден з них
не є близьким до оригіналу. Вважалося, що Десятинка була величною,
високою. Проте дослідження її фундаментів засвідчує, що вона високою
не була. Скоріше це була невисока базиліка, характерна для так званого
провінційного візантійського стилю. Нові розкопки на території
Десятинки не дають можливості точно відтворити облік першої цегляної
церкви Русі (Факты. – 19 липня).
Даруючи Ю.Тимошенко книгу «Нагнітання мороку. Від чорносотенців
початку ХХ століття до українофобів початку століття ХХІ», академік
Іван Дзюба написав: «Дорога Юліє Володимирівно! Хай
християнський Бог допоможе Вам вистояти на неправедному судилищі
олімпійських божків і їхньої челяді».
«Під час першого приїзду в Україну Кирила в Київ його вважали
видатною особистістю. Але патріарх із богослова перетворився на
церковного Жириновського. «Русский мир» є лише геополітичною мрією.
Хоч би що робив Кирило – усе вже сприйматиметься несерйозно. Його
може врятувати лише велика реформа. Наприклад, промовлятиме
українською або захоче стати патріархом Московським і Київським.
Правда, треба буде зробити Київ центром «русского мира», як про це
колись мріяли декабристи. УПЦ вже дозріла до самостійного існування.
Вона, як дитина в утробі матері – природа виштовхує назовні. Лише
Одеська єпархія і Почаївська лавра істерично кричать: «Потерпи!»
Критика автокефалії, з якої на синоді виступив один із фінансистів Церкви
український (чи не краще «з України» -РП) бізнесмен Віктор Нусенкіс,
безпідставна. Якби єпископи робили кроки від Росії, одразу озвалися б
одеська фракція і архієпископ Тульчинський Йоанафан. Але вони
мовчали. Сам Нусенкіс давно відмовився від фінансування більшості
проектів УПЦ. Не допомагає будувати собор Воскресіння Христового в
Києві, хоч вся Церква збирає на нього гроші» (Ю.Чорноморець).
Один з найбільших спонсорів Української православної церкви
Московського патріархату (УПЦ МП), підприємець Віктор Нусенкіс,
згортає фінансову підтримку церкви через намагання УПЦ МП
розширити свою автономію.Зокрема, бізнесмен відмовляється від
виділення коштів на створення телепрограми «Світ православ’я».Голова
холдингу «Донецьксталь» Віктор Нусенкіс під час проведення Помісного
собору УПЦ МП, на якому планувалося ухвалити новий Статут церкви,
який передбачав розширення її автономії, у своєму виступі назвав собор
«зборищем», за що митрополит Володимир зробив йому зауваження.
Після цього В.Нусенкіс нібито заявив, що «автокефалії в УПЦ МП ніколи
не буде». У суперечку з підприємцем вступив митрополит Черкаський і
Канівський Софроній (Дмитрук), відомий своїми публічними заявами про
необхідність автокефалії. Він зазначив, що якщо віруючі УПЦ МП
ухвалять відповідне рішення, то вона буде. У відповідь пан В.Нусенкіс
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сказав, що «ніякої автокефалії і близько бути не може». За даними преси,
В.Нусенкіс надавав значну допомогу УПЦ МП, жертвуючи митрополії
щомісяця 1 млн. грн. Тепер цих коштів церква може позбутися, оскільки
після скандалу, що стався на соборі, підприємець вважає недоцільним
підтримувати УПЦ МП. Підтвердженням цих намірів стало припинення
фінансування зйомок і виходу в ефір програми «Світ православ’я», яка
транслювалася на телеканалі «Глас». Тепер кошти, які В.Нусенкіс виділяв
митрополії, він має намір спрямувати на фінансування організацій, які
виступають проти автокефалії УПЦ МП. (http://zvukraine.lviv.mobi/).
СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ

Процес беатифікації митрополита Андрея Шептицького триває вже
більше 53 років. І ось із США надійшло повідомлення, що завдяки
молитвам до владики відбулося оздоровлення дівчинки-українки. Тепер
факт цього посмертного дива має засвідчити спеціальна комісія, до якої
ввійшли священики і медики. На це відведено місяць, а потім всі
документи будуть передані до Ватикану. Рішення його комісії треба буде
чекати ще рік-два. Такий тривалий процес очікування рішення про
приєднання владики до лику блаженних в Церкві пояснюють необхідністю
вивчення всіх справ митрополита – і громадських, і культурних, і
церковних. Як сказав архієпископ Ігор Возьняк, готується вже справа про
беатифікацію Йосифа Сліпого.
Читаю книжку Андрія Сапеляка «Київська Церква на Слов’янському
Сході» (Львів, 1999) і чекаю, коли в ній він висловить своє вибачення
перед Велетом УГКЦ патріархом Йосифом за псування йому нервів і те
зло, яке творив Ісповіднику віри -главі Церкви як секретар Синоду
після повернення владики із комуністичних таборів. Виконуючи волю
Конгрегації Східних Церков (а може й самочинно) пан Сапеляк відмовляв
діаспорних єпископів від приїзду на Синод Церкви і сам не приїздив.
Приїздив лише єпископ Іван Прашко з Австралії. Сапеляк гостро
критикував митрополита Йосифа за те, що той називає себе Патріархом і
добивається для УГКЦ статусу Патріархату й права для себе на скликання
Собору Церкви. «Насильство стало постійним знаряддям правління з боку
Вашого Блаженства», - писав він митрополиту, наголошуючи, що «загал
українських владик рішучо відмовився признати Вас своїм Патріархом».
Такими своїми «потягненнями», пише пан Сапеляк в листі від 8 квітня
1975 року, «Ваше Блаженство… унеможливили українським владикам
відбувати свої синодальні наради».І, певне позичивши очі у Сірка,
єпископ завершує своє послання В’язню радянських таборів, а на той час і
в’язню Конгрегації Східних Церков, яка не дозволяла владиці вільно
їздити по єпархіях і парафіях УКЦ, словами «Відданий Вашому
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Блаженству у Христі…» (Товариство священиків УГКЦеркви…- Сідней,
2004. - С.37-38).
Будівництво патріаршого собору УГКЦ і резиденції Патріарха Церкви
активізувалося. Завершується упорядкування цокольного приміщення
храму, а також зведення крипти для поховання українських патріархів. В
храмі встановлено систему регулювання температури. В триповерховому
приміщенні резиденції Патріарха два перші поверхи –адміністратитвні,
третій – це гостьові кімнати для приїзджих. Якщо МосковськоПравославна Церква для будівництва свого кафедрального собору з
незрозумілих мотивів в країні Конституцією визначеної рівності конфесій
лише одна пожирає гроші з державного бюджету на будівництво свого
кафедрального собору, а відтак і з недоплачених пенсій обездоленим,
високих цін за комунальні послуги та ін., то патріарший собор УГКЦ
споруджується чесно лише на пожертви вірян та благодійників, а тому й
споруджується вже більше 10 років (Експрес. – 22-24 липня).
Шевченківський районний суд міста Львова нарешті прийняв ухвалу
про виселення з України лідера так званої Української Правовірної
ГКЦ Антоніна Догнала- громадянина Чехії. Сектанти-догналівці, окрім
іншого, причетні до низки хуліганських вчинків. Так, 19 липня вони у
Львові біля каплиці отців-редемптористів влаштували бійку з
ображаннями присутніх, під час якої Догнал, який йменує себе
єпископом, навіть патріархом новоутвореної УПГКЦ, ударив по голові
жінку так, що та має струс мозку. Каплицю цю догналівці захопили
незаконно, прагнули там створити осередок своєї секти всупереч рішенню
суду, яким заборонялися будь-які роботи із так званої реставрації будівлі.
Львівська бійка – не перша, яку вчинили догналівці. В серпні 2008 року
вони силою прагнули захопити приміщення Стрийського єпархіального
управління УГКЦ. Потім тут же вони скоїли бійку біля храму св. Якова. В
листопаді 2010 року догналівці прагнули захопити храм Преображення
Господнього у Чорткові. Догналівці закликають відмовитися від
богослужінь в храмах і замінити їх реколекціями. В травні 2011 року вони
відлучили від Церкви навіть римських пап Івана Павла ІІ (посмертно) і
Бенедикта ХVІ, оголосивши папський престол вакантним. Ким
фінансується так звана УПГКЦ можна лише догадуватися, бо ж комусь
муляє монолітність Української Греко-Католицької Церкви. Нарешті й
Ватикан чітко висловив своє ставлення до догналівців: у червні Папа
Бенедикт ХVІ відлучив від католицизму монахинь-догналівців із
Брюховичського монастиря.
УГКЦ висловила у своєму зверненні до прем’єра Миколи Азарова й інших
державних чиновників своє невдоволення тим, що до відзначення 1000річчя Софії Київської ними прилучається лише одна Церква –
Московсько-Православна. Глава УГКЦ наголошує, що «усі традиційні
конфесії мають право й обов’язок узяти участь в урочистостях» й вважає,
що й керована ним Церква як традиційна Церква українського народу, яка
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має свої коріння у Володимировому хрещенні, також має право на
проведення Божественної літургії в Софійському соборі. Державні
чиновники з відповіддю на звернення Предстоятеля УГКЦ зволікають.
Новий глава УГКЦ ставить перед собою низку завдань. «Головні –
євангелізація, розвиток єдиного центру Церкви і розширення її географії…
Нам треба дати відчуття до зміни культурних параметрів загалом і
адекватно реагувати на це… Ми готуємо Катехизм нашої Церкви і перший
переклад його буде російською. Будемо проповідувати і російською, якщо
цього вимагатимуть обставини життя. Церква зберігатиме свою
національну ідентичність – це незмінне. Службу Божу ми правили і
будемо правити українською мовою… Голосом Церкви дуже часто є голос
скривджених і вбогих. Священик має бути духовним батьком, докладатися
до народотворчої ідеї. Це також завдання нашої праці у стратегічному
альянсі із православними, зокрема із Київським Патріархатом» (Газета поукраїнськи. - №59).
«Періодично засоби масової інформації подають перелік найбагатших
людей України. Щороку цей список стає довшим, а статки
найзаможніших осіб – більшими. До речі, вказані в ньому особи
становлять верхівку політичного й економічного життя. Дивним є те, що
ЗМІ при цьому не звертають увагу на чесність чи освіченість згаданих
осіб, бо якби вони такими були, то становили б еліту української
нації». Це думки кардинала Любомира Гузара. При цьому він не зауважив
на тому, що в Україні серед найбагатших надто мало українців.
Українська духовна еліта не є багатою. До неї земляком його Дорошенком
редагована газета «Україна молода» відносить В.Ющенка. А між тим, як
сказав один із близьких його друзів О.Морозов, «Ющенко не пройшов
випробування хворобою, владою і грошима», не зреалізував гасло
«Бандитів – у в’язницю!». Один лише приклад. Після своєї відставки він
до цього часу не здав державну дачу у Конча-Заспі (невідомо, може її
В.Янукович йому подарував, як він йому свого часу). Свою квартиру в
Києві по вул. Житомирській 20в(350 кв.м), Ющенко переконструював,
добудував мансандру і здає тепер в оренду за великі гроші. Водночас в
селі Микуличин в Карпатах Віктор Андрійович також будує готельні
котеджі. Не відомо куди пішли кошти, зібрані ним на будівництво лікарні
майбутнього і чому залишився недобудованим Мистецький Арсенал при
мільярдних фінансуваннях на його вибудову (Столичные новости. - №28).
Процес беатифікації митрополита Андрея Шептицького, а він
розтягнувся на 53 роки, здається що йде до завершення. В Америці
знайшли дівчину, яка одужала від тяжкої хвороби завдяки молитвам до
владики Андрея. Щоб засвідчити достовірність факту дива до США
відправлено спеціальну комісію зі священиків та медпрацівників.
Засвідчення факту триватиме десь місяць. Потім документи беатифікації
передаються до Ватикану.
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В 16-17 липні до Зарваниці прибуло більше ста тисяч прочан. Окрім
єпископів з низки областей України, був архієпископ Барселони кардинал
Луїс Мартінес Сістак, священики з Польщі, Канади, Іспанії, Бельгії,
Франції, Бразилії. Архієрейську літургію очолив глава УГКЦ Святослав
Шевчук. Прочани мали можливість скупатися у чудотворному джерелі,
освятити ікони, отримати благословення. 5-14 серпня відбулася шоста
міжнародна проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці. Маршрут її
довжиною 240 км пролягав через Львівську, Франківську і Тернопільську
області.
В Стрийській єпархії з’явилася нова традиція. Кожну п’яту дитину в
сім’ях єпархії тепер буде хрестити апостольський адміністратор
єпархії єпископ Тарас Сеньків. Він заявив: « На митрополичому синоді
було піднято тему покликання і ролі українських родин. Єпископи
закликали підтримувати родини, де троє і більше дітей, адже суспільство
переживає кризу сім’ї. Те, що люди порушують Божий закон, роблять
аборти, використовують контрацептиви – дає плоди: народ вимирає»
(Високий замок. – 12 липня).
Мешканці вулиці Лугової у Львові не мають спокою від зібрань
догналівців, які переробили наявну тут каплицю у центр своєї спільноти.
На молитву сюди приїздять до 200-х послідовників секти. Першу годину
богослужіння вони б’ють в барабани і щось співають. Друга година –
виходять на вулицю, підходять до під’їздів будинків і починають голосно
кричати, здіймаючи руки до неба. При цьому вони не підпускають до себе
мешканців вулиці, кажуть, що «якщо ми до них наблизимося, то всі
будемо прокляті». Львів’яни просять органи влади забезпечити спокій на
своїй вулиці. До того ж, з’ясувалося, що догналівці без дозволу влади не
мають права переобладнувати по-своєму каплицю: вона значиться серед
пам’яток архітектури.
ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ
«Тут річ не у віровченні, а у ставленні людини до тієї чи іншої ситуації, зауважує голова медичної Асоціації євангельських християнбаптистів. - Ми не відмовляємося від медикаментозного лікування. Коли
треба, то звертаємося до лікарів». Так вона прокоментувала факт відмови
батьків в селі Познань на Львівщині лікувати пневмонію у гострій формі у
свого півторарічного сина Толика. Прийшлося силою забирати у неньку
дитину, яка була на грані життя і смерті. Мати думала, що хвороба пройде
завдяки її молитвам до Бога: «Бог дасть – дитина одужає. Вищі сили усе
вирішать». І це не перший випадок на Львівщині, коли батьки із
баптистських сімей відмовляються із-за своїх релігійних переконань
звертатися до медиків при тяжких захворюваннях дітей.
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Інформуючи про порушення кримінальної справи проти керівника виявленої
в Котелевому на Буковині релігійної спільноти С.Лисака, ЗМІ при цьому
часто наголошують, що він нібито належав до християнської конфесії
п’ятидесятників. Всеукраїнський Союз Церков Християн віри
Євангельської -П’ятидесятників своїм спеціальним листом за підписом
Президента ВСЦХВЄП ст. єпископа М.Паночка висловив своє обурення
тим, що, прикриваючись іменем Христової Церкви, Лисак вводив в
оману свої жертви, правоохоронні органи та ін. В листі сказано, що
«п.Лисак не був і не є членом громад християн віри євангельськоїп’ятьидесятників…, він ніколи не був рукоположений у духовний сан
пастора у жодній місцевій громаді ХВЄ. Тому будь-який намір
пояснювати дії пана Лисака засадами вчення та богослужбової практики
п’ятидесятників не відповідає дійсності».
Депутат ВР Інна Богословська безпардонно використовує конфесійну
належність своїх опонентів як засіб для їх образи, приписуючи їм
сектантськість. До цього вона вдалася під час політичного ток-шоу щодо
екс-віце-прем’єра Турчинова. «Пан Турчинов вміє говорити… Він є
людиною, яка ходить до секти, читає щотижня лекції в цій секті
прихожанам. Він вміє це, вміє підводити очі до неба, вміє казати
неправду…». На це Турчинов відповів так: «Не знаю, з якої ви секти. Я
справді проповідую у Церкві Євангельських християн-баптистів… Це –
християни-протестанти. Вони мають більшість у цивілізованих країнах
світу, у Сполучених Штатах Америки, Швейцарії… Там, де протестанти
при владі, там порядок, бо вони, як мінімум, не беруть хабарів» (Експрес.
– 21-28 липня). Церква Євангельських християн-бптистів є однією із
найбільших в Україні. Вона має на початок 2011 року 3067 своїх
організацій. Це четверта за кількістю своїх організацій в Україні (після
Церков Московського і Київського Патріархатів та УГКЦ) конфесія.
Релігієзнавча темінь і спричиняє заяви політиків типу Богословської. Але
своїми образами вона відзначається не тільки в цьому.
ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ
Пастор відокремленої від Посольства Божого Церкви «Святая святих» Софія
Жукотанська є матір’ю коханки мера Києва Леоніда Черновецького Олени
Савчук. Чоловік пані Софії, Володимир Жукотанський, залишив її після 20
років шлюбу, будучи анафемованим Сандеєм Аделаджею за критику
фінансової піраміди Церкви останнього і книгу «Спасай взятих на
смерть». Співак Віктор Павлик, який відвідує Церкву Жукотанської, каже,
що вона часто згадувала свого померлого сина Павла, але ніколи не
говорила про свою доньку Олену. Жукотанська була близькою до
Чернівецького, працювала його помічником, коли він був депутатом ВРУ.
В 2010 році Всеукраїнській християнській асамблеї, яку очолює
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С.Жукотанська, було виділено 0,85 сот. землі на Столичному шосе для
будівництва Культурно-духовного храму, а на Лісному проспекті
передано на три роки в оренду на пільгових умовах приміщення.«У нього
є християнські принципи в житті, - наголошує вона. – Інколи він гостро
реагує на ті чи інші речі, з якими йому приходиться зустрічатися. Проте
вияв нестриманості – не завжди гріх».
В харизматичному світі скандал. Київський пастор церкви «Місто
світла» Дмитро Масон украв у президента всеамериканської асоціації
«Християнський міст» Михайла Маргуліса, засновника гуманітарного
фонду допомоги Росії, радника уряду США з питань релігії ідею
музичного фестивалю «Мости любові». Такий фестиваль вперше був
проведений у 1999 році у США, а відтоді відбувався 19 разів. Мета його –
зведення мостів дружби між країнами, церквами, людьми взагалі. Масон
використав концепцію заходу М.Маргуліса, провів тишком-нишком
означений фестиваль декілька разів. Ні учасників колишніх фестивалів, ні
їх організаторів Масон про свої заходи не повідомляв. При цьому він
привласнив навіть текст промови М.Маргуліса, повторив її слово в слово.
Останній до суду на Масона звертатися не буде, бо його ще в молодості
вчили «до суду на брата не подавати, навіть якщо він неправий. Так чисто
по-людськи образливо і за учасників фестивалю, і за свої слова». Тепер
Дмитро Масон не бажає спілкуватися з М.Маргулісом (Газета поукраїнськи. – 22 липня).
Генпрокуратура затвердила обвинувальний висновок щодо шести керівників
групи Кінгс-Капітал, одним з яких є пастор Церкви «Посольство Боже»
Сандей Аделаджа. Справу передано до Апеляційного суду України, який
має визначити той районний суд, де вона буде розглядатися. Всім з групи
слідчі інкримінують підробку документів, керівництво і участь у
злочинній організації, шахрайство. У 2006-2008 роках група компаній
приймала від парафіян церкви грошові внески під великі відсотки, але з
часом перестала виконувати свої боргові зобов’язання. Потерпілими
визнано 618 осіб. Їм принесена шкоди на 52 млн грн. Ще по одній справі,
де потерпілих біля трьох тисяч осіб, ці ж особи визнані винними. В масі
своїй потерпілі є парафіянами Церкви «Посольство Боже».
МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Святиня Карли Азіз – поховання мусульманського праведника
Еспандера зазнало наруги. Могила ця розташована за 3 км від села
Новоульянівки в лісі поруч із цілющим джерелом, яке фактично б’є із-під
неї. Зі всього Кримського півострова приїздять до неї татари-мусульмани.
Надгробок скинуто в гірське озерце. Влада обіцяє знайти і покарати
вандалів.
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На догоду християнським Церквам, зокрема Церкві Московського
патріархату, органи місцевої влади Білої Церкви і Хмельницького
відмовляються виділяти мусульманським громадам землю під
будівництво мечетей. Такі акції є явно антизаконними. В названих містах
наявні спільноти вірян-мусульман – вони мають право на свій дім моління
відповідно до свого конфесійного вибору. Це зафіксовано як в
українських, так і в міжнародних правових документах. Питання це
якимись референдумами, як це дехто пропонує, не вирішується. За цієї
ситуації громади мають не чекати усвідомлення їх недругами права
кожного на свободу совісті, а звертатися напочатках до місцевого суду, а
потім і до Європейського. Останній гостро карає порушників правових
норм. Для виплати штрафних санкцій цим містам всіх коштів місцевого
бюджету не вистачить, а громади одержать додаткові кошти для вибудови
надто добротних мечетей.
«Святкування славного ювілею країни – 20-річчя її Незалежності — це
чудова нагода закликати всіх співгромадян до миру, взаємоповаги й
толерантності. Сила й могутність держави будується на злагоді в
суспільстві. Ми закликаємо всіх поважати права співвітчизників, в тому
числі й право на релігійне та духовне життя. Мусульмани України —
невід’ємна частина українського суспільства. Ми любимо й цінуємо нашу
країну, ми пишаємося рівнем релігійної свободи в ній, бо дуже добре
знаємо, як важко нашим одновірцям у державах авторитарних». Ці думки
взяті із вітання Духовного Управління мусульман України «УММА»
українцям з нагоди 20-річчя Незалежності.
Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраід» відправила
двох українських мусульман на престижні міжнародні конкурси
читців і знавців Корану, які пройшли протягом Священного місяця
Рамадан у Єгипті й Об'єднаних Арабських Еміратах. Участь наших
співвітчизників у змаганнях такого високого рівня зміцнить авторитет
України серед мусульман світу.У Єгипті 19-26 серпня перебував
п'ятнадцятирічний Айдер Ахтемов. Сімнадцятирічний Емір Куртнезіров
поїде у ролі конкурсанта від України був на 15-му міжнародному
щорічному конкурсі читців Корану 8-20 серпня у Дубаї (ОАЕ). Українські
конкурсанти є випускниками Вищої школи хафізів, що діє в Криму.
16 липня в мечеті м. Костянтинівка Донецької області відбувся обряд
обрізання згідно з ісламською традицією. Для здійснення даної суни в
Костянтинівку з'їхалися мусульмани з п'яти областей України: Донецької,
Харківської, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської. Після
здійснення молитви процедуру обрізання пройшли 55 дітей у віці від
одного місяця до 14 років і десять дорослих чоловіків. Для цього з
Туреччини
приїхав
спеціально
запрошений
майстер-хірург.
Мусульманська релігійна громада «Родник» м. Костянтинівки входить до
складу Духовного управління мусульман України «Умма». 7 травня 2011
відбулося урочисте відкриття соборної мечеті м. Костянтинівка.
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21 липня в муфтіяті ДУМКриму відбулося перше після ліквідації
Державного Комітету України у справах національностей і релігій
зібрання Ради Духовних управлінь і центрів мусульман України. «Ми
очікували, -сказав муфтій ДУМУ УММА С.Ібраілов, - пропозицій про
подальшу сумісну діяльність від Міністерства культури, до відомства
якого перейшли всі релігійні справи, але не дочекалися конкретних
пропозицій, а тому вирішили, що наша Рада буде в подальшому
функціонувати самостійно». На зібранні Ради обговорювалися такі
питання:
особливості
подальшого
функціонування
Ради
як
представницького і консультативно-дорадчого органу мусульман України;
про використання назви «Рада муфтіїв»; про відміну принцип щорічної
ротації голови Ради та ін. Посаду голови одноголосно довірили муфтію
мусульман Криму хаджі Еміралі Аблаєву. Йшла мова й про підготовку і
проведення хаджу-2011 року. Як повідомило Раді муфтіїв України
Міністерство із справ хаджу Королівства Саудівська Аравія, в цьому році
квота для мусульман України скорочена з 500 паломників до 200.
НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ
Мольфар - наділена надприродними здібностями людина - Михайло
Нечай із села Верхній Ясенів, що на Франківщині, на 82-му році
життя вбитий львів’янином нібито за те, що він не сповідував канони
християнства, а був відданий язичництву. Злочинець твердить, що нібито
напередодні вбивства він цілу ніч молився і «бог дозволив йому покарати
зло». Односельці 82-річного мольфара кажуть, що він був для них «білим
сонячним магом», а його вбивця – «чорним місячним магом». Останній
нібито «хотів забрати силу мольфара. Тим більше, що у день вбивства був
повний місяць – час, коли кояться сатанинські ритуали». Кажуть, що
Нечай жалівся на погрози йому збоку магів-конкурентів. Він заявляв, що
з’явилася ціла армія екстрасенсів, які махають руками і від всього
лікують. А насправді лише займаються здирством. Саме за ці зізнання
вони й погрожували Нечаю. Не всі земляки мольфара вірили у його
незвичайні здібності. Те, що він міг розігнати хмари, тут називали
легендою. Визнавали лише те, що Нечай добре розбирався в травах. Проте
сельчани зверталися до нього з проханнями зняти вроки (порчу) чи
вилікувати якусь тварину. Мольфарством Михайло Нечай займався понад
60 років. Лікував людей (а до нього їх були черги) за таку платню, яку
могли дати йому хворі. Такси лікувань у нього не було. Нечай був
відспіваний по-православному і в храмі, і на кладовищі, бо ж мольфар
регулярно ходив до церкви на сповідь. Але на похоронах були присутні у
довгих вишитих сорочках і язичники. Під час похорон стало сонячно. Тут
в горах говорять, що якщо людину ховають в яскравий сонячний день, то
це означає, що душа його чиста і світла. По Карпатах поширюються
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слухи, що хоч Нечай і не призначив собі наступника, проте скоро
з’явиться молодший білий маг, який зрештою здолає сили зла. Тепер
багато з’явилося таких, хто відносить себе до учнів, а то й спадкоємців
мольфара. Проте сам він наголошував, що духовний досвід передається
через тяжку працю поруч із своїм вчителем. Такого сподвижника Нечай за
свого життя не знайшов, бо ж це має бути безкорисна людина, «той, який
любить людей, природу, не думає про гроші і не боїться смерті».
Говорять, що Нечай відчував свою близьку смерть. Під час відзначення
його 81-річчя він сказав сусідці Катерині, що свічка його вже догорає.
Пацієнтку із Севастополя він попередив, що має приїхати до серпня, «бо
можете мене не застати». Про це він також попередив і групу кіношників,
які знімали фільм «Люди пути». Режисер фільму Олеся Бондарева
розповідає: «Я бачила, яку велику роботу проробила і продовжувала
робити до останньої хвилини життя ця людина – із збереження традицій
Карпат, із підтримки духа і віри людей. Він багато років збирав легенди і
замовляння, зібрав їх сотні, знав кожну травинку, розумів і приймав
кожного, хто до нього приходив, ніколи не стомлюючись і не дратуючись.
Проводжав людей він завжди словами: «Будьте здорові, бо це зараз для
нас найголовніше. А я помолюся за Вас Богу, щоб Ви завжди здорові
були». Михайло Нечай – останній із карпатських мольфарів. Він
розповідав: «Всі карпатські мольфари окрім мене, вже померли, так і не
передавши свої знання, не посвятивши нове покоління магів. Зовсім
недавно у наших горах діяло мольфарське коло. Декілька разів протягом
року визначалася утаємничена місцина, де збиралося віче мольфарів, на
якому обговорювалося питання, які недоступні для розуміння простим
людям. Але ось уже більше десяти років як це коло розпалося… Наша
традиція поступово вмирає. Є, звичайно, люди, окрім мене, які називають
себе мольфарами. Не хочу їх кривдити, але більшість з них – це
шарлатани, які поверхово знають магічні прийоми і що найбільш
неприємне, заробляють на магії гроші. При цьому жоден из них не
пройшов обряд мольфарівської посвяти» (А.Колодний).
ІНШІ РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ

На Буковині в селі Котелеве арештовано 48-річного керівника невідомої
релігієзнавцям конфесії ОТАРВІ Сергія Лисака. Приводом для арешту
послужила заява мешканця сусіднього села В.Черешневського, про те, що
його 15-річна внучка чекає від Лисака дитину і проживає в його
помешканні. Виявилося, що там же проживала й перша дружина пастора
із 7 дітьми, прикована цепком до ліжка його співмешканка також із 7
дітьми. Разом в ОТАРВІ –ATARVE значилося 35 осіб. Дітей до школи
вони не пускали, відмовлялися від різних мирських, в тому числі й
медичних, послуг. В минулому році, про що ми писали в РП, померла із-за
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виснаження одна із жінок-члнів секти. Послідовники течії живуть в
абсолютній ізоляції. Вони нікого не допускають на свої садиби і водночас
самі не виходять за свої огорожі.
Відомо, що офіційні Церкви засуджують секс-меншини, розглядаючи їх
орієнтацію за гріх. Бо ж Бог створив сім’ю для розмноження, наявності
дітей. Узнавши, що хтось із молоді є гей, священики виганяють його із
храму. Відтак представники цієї спільноти стали збиратися на квартирах,
читати там Біблію, молитися, сповідуватися, навіть планують почати
вінчання. Такі свої церкви геї і лесбіянки уже створили в Києві і
Донецьку. Лідер київської групи ЛГБТ-християн Іван Савченко
розповів, що вони збираються щосуботи і неділі на природі чи ж у
когось дома. Потаємно приходять навіть священики із Московського і
Київського Патріархатів, які при цьому називають себе «просто
християнами». «Центр святого сотника Корнилія» (навіть зареєстрований
Мінюстом як громадська організація) діє в Донецьку. Спільнота має свій
сайт з гаслом «Бог є Любов! Він завжди любить і приймає тебе таким,
яким ти є!». Під час богослужінь в лесбіянко-гейських-біосексуальних
транссексуальних спільнотах використовують також свічки та ікони,
проводяться сповіді, наявне причастя. Пастор Роман Зуєв з Донецької
прихильної ради Центру наголошує на тому, що в Центрі буде проведене і
вінчання. Здійснить це нібито протестантський священик. (Сегодня. -6
липня).
МІСТИКА
Підгорецький замок закритий нині на реставраційно-відновлювальні
роботи. Про нього ходить безліч легенд. Одна з них гласить, що власник
замку замурував в його стіні свою дружину живцем. Тепер щороку в день
її загибелі можна почути, як плаче нещасна. Для цього треба вийти
опівночі на вали замку і гарненько прислухатися. Відвідувачі замку
неодноразово чули стукіт каблуків по мармуровій підлозі, який лунає десь
здалеку. Спостерігається також раптове згасання свічок, інші ознаки
присутності в замку привида.
В селі Привітне на Вінничині у присутності своєї рідної сестри мати,
начитавшись окультної літератури, вбила свого 14-літнього сина
Дмитрика. На тілі хлопчика виявили 40 ножових ран. Воно з перерізаним
горлом з пакетом на голові було завернуте в клейонку й ковдру й лежало
за хатою. Мати скоїла це, начитавшись окультних книг, в одній з яких
було сказано про необхідність скоєння саме такого ритуалу, який дає
можливість жінці повернути ті сили, які вона втратила під час народження
дитини. В селі сестри-вбивці користуються повагою, говорять про них
добрі слова й висловлюють здивуванням здатністю їх на такий злочин.
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ
Христианія – так називається колонія хіпі, яка виникла 40 років тому в
одному із кварталів датської столиці Копенгагена. Переконавшись в
неефективності репресивних методів боротьби з цим утворенням, влада
надала йому напівавтономний статус під офіційною назвою Вільне Місто
Християнія. Колонія розміщена в колишніх військових казармах.
Зруйнувати поселення не вдалося із-за підтримки його данськими і
світовими ЗМІ, громадською
думкою. В кварталі збудовано 130
нових будинків. Мешканці його
мають
право
викуповувати
захоплені території за пільговими
цінами. На території Христианії
площею 35 га проживає постійно
біля тисячі осіб. 42% останніх
мають постійну роботу. Комуна
має всі елементи сучасної міської
інфраструктури – від середньої
школи до готелів. Тут навіть торгують легкими наркотиками. Христианія
має свій двокольоровий прапор – три жовтих кола на червоному тлі. Ці дві
фарби перші поселенці колонії знайшли, коли захопили військові казарми
під своє поселення.
Згідно християнського віровчення душа покійника лише на 40-й день
відправляється у світ інший. Відтак кремація його тіла суперечила
цьому вченню. Своєрідний вихід із ситуації відзнайшли в Швеції,
витворивши новий спосіб поховання. Замість традиційного спалювання
тіла його тепер заморожують у рідкому азоті до температури 196 градусів.
Тіло стає як склянка. Потім є два варіанти. Його можна просто вдарити
чимось важким або ж ультразвуком. Воно розсиплеться на дрібні кусочки.
Їх висушують, бо ж тіло має багато води, а порошок вагою десь 10-15 кг
віддають родичам у спеціальних торбинках. В спеціальних проматоріях
порошок цей закопують в землю і водночас над ним сажають якусь
рослину – кущик чи квітку. Із-за нестачі місць для кладовищ у великих
містах певне скоро вимушені будуть вдатися до означеного способу
поховань, зокрема і в Києві.
Кожні 5 хвилин у світі за віру гине один християнин, 105тисяч християн
вмирають щорічно насильницькою смертю під час міжконфесійних
конфліктів. Десь 75% переслідувань у світі за релігійною ознакою
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припадає на християн. Згідно даних міжнародної правозахисної
організації Open Doors нині в різних країнах переслідується біля ста
мільйонів християн. Християни нині є найбільш гонимою конфесією у
світі. Рівень їх переслідувань можна порівняти з першими століттями
історії християнства. Християн особливо переслідують в мусульманських
країнах.
93 особи загинуло, більше сотні з пораненнями знаходяться в лікарнях.
Такий фінал теракту, вчиненого в Осло ксенофобом-терористом
Андерсом Брейвіком. Подібної біди Норвегія не знала протягом всієї
своєї історії. Мотиви такої бійні
вивчаються. А між тим до цього теракту
Брейвік розмістив на своєму сайті твір
«Рицарі тамплієри 2083». Там він
говорить про війну християн-європейців
із
мусульманами-іммігрантами,
які
окупували Європу. В його ж 1560сторінковій «Декларації незалежності
Європи» мішенню критики стала
Норвезька робітнича партія, яка, як зазначає Брейвік, проповідуючи
«культурний марксизм» та «мультикультуралізм», цим самим сприяла
масовій імміграції мусульман в країну. Перед судом Андерс Брейвік хоче
постати в формі тамплієра, яку пошив собі сам.
Незважаючи на відсотково зафіксований надто високий рівень
релігійності у США, ця країна стає однією із перших за кількістю
одностатевих шлюбів. І хоч католицька Церква гостро критикувала
законодавців, але в Нью-Йорку вступив в силу закон, який дозволяє
реєструвати такі шлюби. В перший же день дії закону в судах і в мерії
було видано рекордну кількість шлюбних ліцензій – 659. На першу
одностатеву церемонію прибув навіть мер Нью-Йорку Майкл Блумберг.
Саме це місто подарувало Америці рух на захист сексменшин.
Одностатеві шлюби законодавчо закріплені вже в Айові, Коннектуці,
Массасучусетсі, Вермонті та ін.
Навіть Ісус Христос просив не називати його благим, бо благим є один
Бог. А ось Кирило, ставши Патріархом Російського Православ’я, вже
йменується навіть не благим, а «святійшим» В чому святість цієї особи, то
те певне ніхто не знає. В Московському Православ’ї посада вже робить
особу святою, хоч до цього вона могла творити й негідні вчинки. Тут не
треба якогось процесу беатифікації, вияву чуда, як те мало місце з
канонізацією покійного Івана Павла ІІ. То ж наявне в Російському
Православ’ї самозване входження не лише у святі, а у святійші (Україна
молода. – 11 серпня).
Президент Росії Дм. Медведєв закликав до розширення пропагованого
Патріархом Кирилом «русского мира» в усі можливі способи. Активну
роль в реалізації цього імперського задуму покликана відіграти не тільки
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Московсько-православна Церква, а й російська еліта, яка не хоче
відмовитися від національно-колоніальної експансії, навіть виховані в
комуністичні роки малороси з України, бо ж ще славний Дж.Неру
зазначав, що «інтелігенція, вихована колонізатором, буде ворогом
власного народу».»Руський мир» - це російський культурноінформаційний колоніалізм, одним із виявів якого є проголошене
Медведєвим святкування в 2012 році 1150-річчя російської держави.
Відтак для обґрунтування концепції «русского мира» Медведєв і Кирило
вдаються до злодійства – крадуть при мовчанні українців у них їхню
історію (День. - №132)
ПРОТЕСТАНТИЗМ

У північній Ірландії знову неспокій. 12 липня відбувся традиційний
щорічний марш протестантів-оранжистів на честь річниці перемоги
Вільгельма ІІІ Оранського над військами католицького монарха Якова ІІ.
Під час маршу трапився інцідент в місті Балліклер. Тут група оранжистів
від 70 до 100 осіб навіть напала на поліцію. Викрадений протестантами
автобус врізався в поліцейський автомобіль, травмовано 5 осіб. Це вже
третя сутичка представників двох релігій із застосуванням зброї протягом
півмісяця липня.
Англіканська Церква оприлюднила спеціальну молитву, яку треба читати
під час фінансової кризи. З благословення її духовного глави –
архієпископа Кентеберійського підготовлено також молитву за
стабільність фінансової системи.
ПРАВОСЛАВ’Я
Поруч з прибуттям до Києва 26 липня Патріарха Російського Кирила до
столиці України прилетів також і глава Грузинської Православної
Церкви - католикос Грузії Ілія ІІ. Відбулася зустріч двох патріархів, під
час якої йшла мова скоріше про долю православних інституцій Абхазії, які
виявляють своє категоричне бажання вийти із підпорядкування
Грузинської ПЦ і ввійти до складу Московського Патріархату. Зустріч
патріархів відбулася без участі в ній представників УПЦ МП. Згідно
пресових інформацій, Кирило нібито запевнив Католикоса в однозначній
позиції МП щодо Абхазії і Південної Осетії як «території, що безперечно
підпадає під юрисдикцію Грузинського Патріархату».
Глава Кіпрської Церкви архієпископ Хризостом вважає несправедливою
нинішню позицію його Церкви в загальноправославних диптихах.
КПЦ при цьому претендує на п’яте місце в диптиху, бо ж ця Церква
з’явилася відразу ж після стародавніх патріархатів Сходу. Росіяни ж, як це
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заявляють кіпріоти, Московська Церква з’явилася в православ’ї лише ХV
столітті. Відтак, наголошують вони, наша Церква старша за них на
тисячоліття. Тому ми вимагаємо пошани до себе Хоч ми й маленька
Церква, але у нас є спадщина (Голос Православ’я. - №14).
Глава Кіпрської ПЦ архієпископ Хризостом висловився проти спроб
Московської Церкви потіснити Константинопольську Церкву з
позиції першості. «Це цілком немислимо і неможливо, тому що більшість
Помісних Церков походять від Константинополя, - заявив глава КПЦ. Всі свого часу були частиною Константиноп. Церкви. Вся Європа і Греція
прийняли автокефалію від Вселенського патріарха. Територіями
Вселенського Патріархату були свого часу Сербія, Болгарія, Румунія,
Росія. Всі ці країни входили у Церкву Візантійської імперії і лише
поступово стали автокефальними. Це історичний факт, який ніхто не може
заперечити. Константинопольська Церква для них – Церква мати».
Синод Російської ПЦ своєю липневою ц.р. ухвалою не відмінив заборону
на відспівування самовбивць (за винятком тих, які мали психічні вади
або ж смерть відбулася із-за нез’ясованих обставин). Новим є те, що у
«Чин молитовного відспівування» включено положення про чин втіхи для
родичів покійника. Він може здійснюватися багато разів як панахиди на
прохання останніх.
Міністерство праці і соціальної політики Болгарії активно співпрацює із
Болгарською Православною Церквою. Одним із останніх виявів цієї
співпраці є рішення БПЦ відкрити дитячі будинки при кожній
православній єпархії.
Московська патріархія на сьогодні – це потужна бізнесова імперія, що
займається торгівлею тютюном, алкоголем, алмазами, нерухомістю,
туристичним і готельним бізнесом. Її нині роз’їдають розбещеність і гроші.
Ще при патріархові Олексії ІІ Кирило був замішаний у скандалі, пов’язаному з
торгівлею тютюном. Без митних зборів пан Гундяєв провозив через кордон, як
гуманітарну допомогу, великі партії сигарет фірми «Філіп Морріс». До
тютюнового бізнесу притягнута й рідня нинішнього патріарха. Його сестра
Лідія Леонова має у своїй власності біля 300 тютюнових структур. Під опікою
патріарха знаходиться також макаронна фабрика у Смоленську. Московська
патріархія має комерційний банк «Пересвет», що зосередив величезні капітали.
Жоден із російських єпархіальних архієреїв не засвідчує те, що ці кошти
використовуються на відбудову храмів і монастирів. У відомстві патріарха
Кирила є завод, який випускає воду «Святой источник», гроші від продажу якої
йдуть до «Пересвета». З компанією АРТГЕММА пан Гундяєв підписав угоду
про створення спільного підприємства з обробки і торгівлі алмазами.
Комерційна структура Московського Патріархату придбала в Москві
супермаркет «Скобелевский», а потім продала його за 2 млн рублів. Це лише
незначна частина інформації про Гундяєва як людину, для якої меркантильні
інтереси – гроші – понад все (Високий Замок. – 26 липня.
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МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Дорожнеча шлюбних церемоній в мусульманських країнах спричинила
появу масових весіль. В останньому такому заході в столиці Йорданії
Амані, ініційованому однією із благодійних організацій, взяли участь 72
пари. Характерно, що обличчя всіх наречених при цьому були майже
закриті.
Лідером «Aль-Каїди» після страти Бен Ладена став 50-річний єгиптянин,
медик за освітою, письменник Айман аз-Завахірі. Свого часу він був
одним із лідерів єгипетського екстремістського угрупування «Ісламський
джихад». Був в Афганістані в ролі моджахеда.
Потім очолював групу із
десь тисячі
«єгипетських афганців», які влилися в ядро «АльКаїди». В Єгипті його підозрюють у причетності
дол. Вбивства президента Анвара Садата, а тому
тут він заочно засуджений до страти. Аз-Завахірі
є автором низки книг з історії, теорії і практики
ісламського
руху.
Саме
він
особисто
організовував низку відомих терактів. Ним були
організовані
практики
ісламського
руху,
проведено підрив посольств США в Кенії і
Танзанії. В Америці вважають, що саме АзЗавахірі задумав, спланував і здійснив відомий
напад на США 11 вересня 2001 року. Президент США Обама знищення
нового лідера «Аль-Каїди» вважає пріоритетом американської влади. За
інформацію про його місцезнаходження обіцяють 25 млн доларів.
Іран – це країна з надто строгою мусульманською традицією. Вона вражає
фантастичною красотою своїх мечетей, строгими законами шаріату і
гостинністю. Але, як свідчить один одеський студент, тут є й інший світ,
далекий від ісламських стандартів, своєрідна підпільна Європа в
мусульманському Ірані. Характерно, що в Ірані кожний прагне тобі
чимось допомогти. В такий спосіб студент-християнин попав в гості до
молодого католика, про що дізнався від нього лише в його оселі. Якби
сусіди знали про це, то закидали б його камінням. Християнство в Ірані
заборонене, а молитися їм приходиться в синагогах. Горілка і вино строго
заборонені в Ірані (навіть за збереження спиртного іранця можуть
ув’язнити і побити), але наш студент був на підпільній молодіжній
вечоринці, де його угощали навіть українською перцівкою. Дівчатка, які
заходили на вечоринку закутаними у хіджаб, на вечоринці все це скидали і
витанцьовували в джинсах або коротеньких платтячках. Фотографувати
все це учасники вечоринки не дозволили, бо ж знімки могли попасти до
поліцейських, які неодноразово переглядають зафотографоване. В Ірані
можна фотографувати лише з дозволу влади. В громадському транспорті

чоловіки їздять окремо від жінок. На Півдні країни надто розвинуте
жебрацтво. Дати потребуючому милостиню вважається серед мусульман
величезним добродіянням. Тут же на вулицях працюють «вербівники» в
іслам. Вони радять поклонитися могилам місцевих праведників і
здійснити намаз. За приведеного в лоно ісламу хоч одного «невірного»
вербувальнику гарантується милість Аллаха і місце в раю (Сегодня. – 28
квітня).
Бельгійський король Альберт ІІ затвердив
закон,
яким
заборонено
носити
паранджу у громадських місцях. За його
порушення
–
штраф
135,5
євро.
Бельгійські організації визнають, що
«цільова аудиторія» закону незначна, бо ж
в Бельгії паранджу носить не більше 300
мусульманок.
Хоч
європейське
суспільство і прагне проявити свою
демократичність в питаннях вбрання жінок
і Євросоюз не має наміру на союзному
рівні забороняти носіння чадри, проте це
питання у нього залишається на розсуд
країн членів ЄС. Так, якщо у Франції є
закон-заборона, то в Британії наявна
підтримка паранджі і інших елементів
мусульманського одягу, бо ж така
заборона не відповідає нормам толерантності і взаємної поваги,
характерним для британського суспільства.
Ситуація в Сирії продовжує залишатися надто напруженою. Помітну
роль в цьому відіграє релігійний чинник. Справа в тому, що Президент
країни Башар Асад, зречення
якого від посади вимагають
демонстранти, є членом такої
ісламської релігійної течії як
алавізм, а в країні 80% населення
– суніти, які давно прагнуть
посадити в президентське крісло
свою людину. Саме суніти
влаштували
перший
мітинг
протесту
в
Дераа.
Вони
поповнюють лави демонстрантів.
В кількох районах так званого Великого Лондона пройшла масова
кампанія із запровадження мусульманських порядків. Організатором
заходу виступають ісламські рухи «Аль-Мугаджироїн" та «Аль_Гурабаа».
Тут з’явилися постери та плакати типу «В’їзд в зону шаріату», «Азартні
ігри заборонені», «Музика та концерти заборонені», «Оголеність та
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проституція заборонені» та ін. В районах не дозволятимуться також масові
заходи з одночасною участю чоловіків і жінок. Порядок в зоні будуть
підтримувати «Ісламські ангели-охоронці», роль яких висловили бажання
виконувати тисячі волонтерів. Один із мусульманських лідерів адвокат
Ендрю Чударі заявив: «Ми хочемо створити зону, в якій мусульмани
зможуть взаємодіяти і займатися бізнесом винятково один з одним, поза
будь-яким зв’язком із британським суспільством. Це буде територія
шаріатського закону в мусульманських частинах Великого Лондона,
насамперед у Вальтманстоу і Лейтоні».
ІНДУЇЗМ

В Індії біля кожного знаного індуїстського храму обладнано спеціальний
заїзд для молільників. Всього за 2 долари тут можна зупинитися навіть
на кілька днів для молитви. Заходять до храму тут босоніж. Перед статуєю
божества обов’язково наявна таця із пелюстками троянд. Проблемою для
країни нині є зменшення жіночої частини населення (40%), бо ж батьки
тут обов’язково хочуть хлопчика, який, згідно традиції, ставши дорослим,
має забезпечувати їх старість. Дочка (ще й з обов’язковим великим
приданим) йде в іншу сім’ю. Тому індуски досить часто, дізнавшись після
УЗД-обстежень стать дитини, переривають вагітність, якщо має бути
дівчинка.
У південному індійському штаті Керала на території давнього
індуїстського храму Падманабхасвамі виявлений унікальний скарб,
рівного якому ще не знала світова історія. Знайдено шість підземних
сховищ, які повністю набиті дорогоцінним камінням – брильянти, рубіни,
сапфіри, а також золото у вигляді монет, прикрас, статуеток тощо. Все це
пролежало у схороні декілька століть. Найскромніші підрахунки оцінили
знахідку десь в мільярди доларів. Деякі із знайденних предметів просто
безцінні. Декілька днів скарб виносили із схованки мішками. Вважають,
що все це є пожертви вірян богу Вішну із сподіванням на його
покровительство. Кому буде належати скарб – храму, а чи ж Індійській
державі, - має вирішити Верховний суд країни. Але трапилося
непередбачуване. Помер поліцейський Сіндар Раджан, який на початку
липня знайшов скарби у храмі Вішну. Місцеві розглядають його смерть як
прокляття. Поширенню чуток про «прокляття богів» сприяють звістки про
те, що розкриття шостого, останнього і найбагатшого сховища зі скарбами
відкладено із-за того, що на вході до нього знайшли прокляття на тих, хто
його розкриє, та країну загалом. Служителі храму серйозно поставилися
до напису і закликали не розкривати 6-те сховище.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ
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Під час щорічного фестивалю Мітама в храмі Ясукуні (Токіо, Японія)
вірян сінто засвічують більше трьох тисяч запалених ними ліхтариків.
Мета їх – заспокоїти душі тисячі покійників, які поховані в цьому храмі.
В бразильському штаті Пара живе на берегах Амазонки індіанське
плем’я каяпо. Налічує воно десь дві тисячі своїх членів. Те, що каяпці
ходять голими, вождь племені
Сахо-Снек
Ману
пояснює
батьківською традицією. «Наш
бог, - твердить він, - прилетів із
небес на буйному вихорі й був з
ніг до голови замотаний у
щільний кокон. Але в джунглях
скинув його і відкрив світові
свою
подобу».
Прийшлося
умовляти вождя племені, щоб
він дозволив робити щеплення
від вірусних інфекцій. На нараді із шаманами він нібито через них
одержав від бога дозвіл на співпрацю з лікарями. Чоловіки і жінки тут
голять голову від тім’я до лоба. Вистрижену маківку фарбують у червоний
колір, на обличчя наносять татуювання. Вважають, що це покращує їх
зв’язок із вищими силами. Чоловіки тут називають себе воїнами. Але
оскільки воювати ні з ким, то вони щодня збираються в будинку шаманів
на наради, виконують різні магічні ритуальні танці. Дітям в племені дають
подвійне ім’я. Одне з них на честь звірів, бо ж після смерті душа нібито
переселяється в тварину.
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СВОБОДА СОВІСТІ
Надія СТЕПУЛА
КРАЇНА ІНОВІРЦІВ?

Храмів щораз більше, віри – щораз менше. День хрещення УкраїниРусі – 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 – 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 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 віднайдення своєї
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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.
"За вільну Україну плюс"
http://zvukraine.lviv.mobi/
***
Новий кримінальний кодекс Непалу, який розглядається в парламенті
країни, карає за навернення з однієї віри в іншу великими штрафами
або ж ув’язненням на 5 років. Стаття 160 закону забороняє будь-які дії,
які могли б призвести до переходу вірянина традиційної релігії (а в Непалі
державна релігія – індуїзм, король – втілення розглядається як втілення
Вішну) в будь-яку іншу. Якщо буде прийнято означений закон, то
проповідь Євангелія в країні розглядатиметься як злочин. Проте гадають,
що в країні лише 70% населення є індуїстами, решта практикує анімізм чи
буддизм. Зростає авторитет християнства. За останні 20 років
християнство зросло з 50 тисяч до 800 тисяч його послідовників.
Проректор Українського католицького університету, дисидент
радянської доби Мирослав Маринович часто звертається до
Конституції України. «Мене в ній вибірково цікавлять деякі речі, зауважує Маринович, - але я не можу сказати, що я не читаю її для себе.
Такі результати дослідження мене не дивують. Вони свідчать, що й досі
ми живемо не за законом, а «за понятіями». Це означає, що люди не
знають своїх прав, а тому не можуть оберегти себе через певні правові дії.
Це означає,що ми живемо не за демократії, а все ще перебуваємо в
додемократичному суспільстві. Багато говоримо про правову державу, але
насправді маємо лише імітацію демократії, імітаційне верховенство
права» (Львівська пошта. - №80).
Дирекція одного з найбільших в США некрополів - Національного
цвинтаря в Хюстоні, заборонила своїм працівникам вживати слова
«Бог» та «Ісус», які мають «образливе значення». Директорка
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некрополя Арлін Оказіо (призначена на цю посаду самим Бараком
Обамою), упродовж довшого часу провадить цензорську політику проти
«актів особистої експресії релігійності». Ветерани, які працюють там,
розповідають, що вже закрито цвинтарну каплицю, забрано хрест і Святе
Письмо, а колишнє місце молитви перероблене в «місце зустрічей».
Волонтери з середовища ветеранів і патріотичних організацій зобов’язані
подавати на затвердження свої надгробні промови і тексти молитов, однак
в них заборонено вживати слова «Бог» та «Ісус».Ветерани і люди доброї
волі розпочали акцію протесту.
Європейський суд з прав людини, що в Страсбурзі, відкинув скаргу
швейцарських мусульман щодо заборони на будівництво мечеті і
мінаретів у конфедерації. Заборону на такі будівництва швейцарці
висловили на референдумі восени 2009 року. Швейцарська народна
партія, яка ініціювала референдум, в такий спосіб прагне убезпечити
країну від навали мусульманських іммігрантів. Ніхто не передбачав такі
наслідки референдуму в країні, де діє лише чотири мечеті, такий розмах
ксенофобських настроїв. У Страсбурзі сказали, що заборона на будову
мінаретів (про мечеті не йшла мова) не обмежує релігійні свободи
Швейцарії, яка гарантується міжнародними конвенціями.
На захист Юлії Тимошенко стали фактично всі найбільші релігійні
спільноти України, окрім Московсько-Православної Церкви. Вони
навіть виявили свою згоду взяти її на свої поруки. Проте ця гуманна акція
знайшла дещо негативну оцінку з боку деяких владосимпатизуючих, бо ж
заяву релігійних спільнот вважають ледь не формою тиску на суд, не
зважаючи при цьому на те, що маємо сприйняття ними коєного не як суд,
а як судилище над лідеркою української опозиції. В судових колах
вважають: «Конституцією передбачено заборону впливу на суддів будьяким способом. Це недопустимо. Судді незалежні і підкоряються лише
закону. До того ж, церква й релігійні організації відокремлені від держави.
Заява Церков на підтримку Тимошенко - це просто позначення їх
політичної позиції. І таке є можливим. Інша справа, коли деякі
священнослужителі безпосередньо втручаються в судовий процес
особисто» (Сегодня. – 12 серпня).
В Угорщині набув чинності новий Закон про релігію. Він скорочує до 14
кількість конфесій, які визнаються державою. Досі в країні діяло 360
різних релігійних спільнот, чимало з яких були своєрідними
відгалуженнями від одного й того ж віросповідання (скажімо, як в Україні
харизматичні Церкви). Новий закон викликав протести багатьох
правозахисників. На їх думку, держава свавільно обмежила право
громадян на свободу віросповідань. Водночас рішення влади знайшло
підтримку у тих 14 релігійних течій, яких визнано «законними». Зі слів
генерального секретаря Реформатської Церкви Золтана Тарра, досі чинне
угорське законодавство легко надавало право групі вірян бути окремою
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Церквою, чим вони нерідко зловживали, отримуючи від держави
субвенції.
Українське правосуддя все частіше змушує українців звертатися до
Страсбургського суду. Із розглянутих ним рішень 750 винесено на
користь громадян і до 200 - на користь держави. Для звернення до суду
треба спочатку пройти всі національні механізми захисту прав людини –
від районного до Верховного суду України. Потім протягом 6 місяців
треба звернутися до європейської Феміди. До Страсбургу їхати чи платити
якісь гроші не треба. Пишеться заява українською або іншою мовою країн
РЄ, в ній вказується суть скарги, обґрунтування порушення прав,
перераховуються засоби юрзахисту , якими користувався скаржник в
Україні. До заяви додаються рішення судів України. Надсилати це слід на
адресу Євросуду: European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075
Strasbourg Cedex, France. Телефон +33(0)388412018. Справа розглядається
в середньому протягом 2-5 років.
В.Янукович підписав закон під офіційною назвою «Про внесення змін у
деякі закони відносно врегулювання дозвільних процедур». Документ
чітко прописує, хто має право займатися цілительством з переліком
підстав для цього, на який час видається ліцензія особам, які прагнуть
практикувати методами народної медицини, перелік підстав для ліквідації
дозволу та ін. Найважливішим в Законі є те, що він забороняє цілителям
працювати з масовою аудиторією. Відтак Кашпіровський чи Чумак тепер
не пройдуть. Самі цілителі вважають, що цей Закон нічого нового не
сказав про їх права і обов’язки. Нині стало справді менше питань, але
нерозв’язаних проблем постало ще більше. Президент Всеукраїнськорї
ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк наголошує: «На
жаль, в цьому документі не прописано, що цілительство, народна
медицина – це допоміжні методи лікування. Можна навести сотні
випадків, коли, вірячи народним лікарям, сподіваючись на їх допомогу,
хворі втрачали не тільки час і гроші, але й життя».

АКТУАЛЬНА ТЕМА
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ВІЗИТ МОСКОВСЬКО-ПРАВОСЛАВНОГО КОЛОНІЗАТОРА
В.Янукович більше року не
знаходив час, щоб зустрітися з
главами релігійних спільнот країни,
об’єднаних у Всеукраїнську Раду
Церков і релігійних організацій, а
ось із предстоятелем закордонної,
анексійно
налаштованої
щодо
незалежної
України Російської
Православної Церкви зустрічається
фактично щоквартально і знаходить
для цього час. Так, для зустрічі із
представниками майже 20 релігійних спільнот з ВРЦіРО ним було відведено
лише дві години (сам В.Янукович при цьому говорив 13 хвилин і кожний з
присутніх – до 5 хвилин), а ось на зустріч із чужоземнии антиукраїнсько
налаштованим Кирилом він знайшов 26 липня більше двох годин. Останній,
здійснюючи, як він каже, «пастирський візит в Україну», завернув по дорозі з
Москви до Києва до своєї пастви у кримському Форосі. Зрозуміло, що під час
утаємниченої, як писала преса, «віч-на-віч» бесіди йшла мова про проблеми
ворожі нашій українській самобутності, зокрема про шляхи реалізації
московсько-православного фашистського задуму Кирила з розбудови так
званого «русского мира». Ці шушукання віч-на-віч В.Януковича із ворогом
української незалежності зрозумілі. Як не українець, він не знає Московією
сплюндровану долю українського народу, не знає українську історію і не
сприймає її з болем в серці. Він не може сприймати за свої наявні власне
українські церковні спільноти. Для нього вони чужі, а рідною є та, яка є
рідною для його батьківських теренів, це б то Білорусі. А це – Московський
Патріархат. Тому й сприймає він (і це право В.Януковича як православного
вірянина) Московського владику Кирила за свого Патріарха, від нього
одержував благословення на президентську посаду. Але ж коли про
В.Януковича йде мова вже як про Президента України, то тут ситуація далеко
інша. Московська Церква з 1686 року постає колонізатором Українського
Православ’я, вона його асимілювала і знищила, стала духовним гнобителем
українства. Вона вкрала, приписавши собі його історію, починаючи від
Володимирового хрещення 988 року і до ХVІІ століття, бо ж свою мала б
починати лиш із середини п’ятнадцятого століття, а відтак не бути
апостольською. Керуючись такою логікою оцінок історії і крадіжок з неї
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вигідного для себе, тоді в такий же спосіб по-злодійському можна приписати
до своєї історії (і дивного нічого не буде, зважаючи на якусь постійну
природну тягу Московії до колонізації інших народів) й події ІV століття,
коли імператор Костянтин визнав християнство за державну релігію.
Розпалася Російська/Радянська імперія - Москва прагне відродити її. І як засіб
духовного обґрунтування вона активно використовує Московський
Патріархат із кирилівською ідеєю утвердження «русского мира», це б то
Московско-Православної імперії з царем-батюшкою начолі, яка має
послужити трампліном до постання вже в новому виданні якогось нового
Союзу. Реалізовуючи свої задуми і підключаючи до них свого вірного
вірянина В.Януковича, Патріарх Кирило, що навіть не було обумовлене в
протоколі чергового його візиту в Україну на відзначення річниці хрещення
Київської Русі, чартерним рейсом полетів до кримського аеропорту
«Бельбек», а вже звідти на українські гроші урядовою машиною у супроводі
машин ДАІ і кримських чиновників (які мали б працювати, а не Кирила
зустрічати) приїхав до урядової дачі «Форос», де нині на відпочинку
знаходиться В.Янукович. При цьому Кирило знехтував етикою прийому і
гостювання. Яке він має право, приїхавши в чужу країну, зустрічатися з її
керівниками без присутності при цьому глави незалежної в управлінні (це
вважають дещо навіть рівним автономії) УПЦ МП митрополита Володимира
(Сабодана). Відтак поведінка Кирила в Україні нагадує поведінку того
нахаби, який прийшов у твій дім і поводить себе в ньому як господар. Росіяни
при цьому кажуть: «Что хочу, то и волочу» або «Пусти …за стол….». До того
ж, ще не відомо чи ініціатива приїзду виходила з українського боку, а чи ж
Кирило, користуючись своїм службовим статусом в Церкві, сам її ініціює.
Кожний такий його приїзд в Україну вилітає у велику копійочку для Церкви.
Пройшли слухи, що тепер і єпархії не особливо бажають мати в себе цього
гостя, бо ж за його візит треба брати на себе великі фінансові виплати. Та й
для української держави, яка бере на себе витрати з його пересування,
охорони (а це півтора тисячі міліцаїв лише в липні), інформаційного
забезпечення, відволікання держаних службовців на зустрічі із цією фактично
мізерною у світовому масштабі особою. Незрозуміло з яких таких мотивів,
будучи в Києві, Кирило їздив на авто Верховної Ради. Церква у нас
відокремлена від держави. Чи може то в такий спосіб пан Литвин прагне
сповідати свій гріх, пов’язаний із стратою Гонгадзе. Деякі газети пишуть, що
нібито при зустрічі Кирила із В.Януковичем в Криму нібито мав бути
присутній і глава Грузинської ПЦ католикос Ілія ІІ. Але зрештою з’ясувалося,
що то побрехенька. Проте комусь і вона потрібна була, бо ж не кожний читає
всі газети. А відтак виходить, що не один Кирило з незрозумілих мотивів був
в Криму. Якщо порахувати погодинно, то більше часу щороку з російським
Патріархом зустрічається В.Янукович, ніж російські керівники Дм. Медвєдєв
і В.Путін. Всіх здивувало й підлабузництво до Московського місіонера з його
антиукраїнською ідеєю «русского мира» Міністра від освіти українофоба
Дмитра Табачника. Він знайшов за потрібне влаштувати з московським
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колонізатором нібито добровільну зустріч ректорів вишів України. При цьому
надто розпинався перед Кирилом ректор університету із значними
українськими традиціями (які не для нього) Л.Губерський. Дивним виглядає
те, що при цьому за прикладом Харкова, де приховали Леніна), не у залі
засідань Вченої Ради університету не закрили портрет Тараса Шевченка, який
дивився з гордою поставою не тільки на колонізатора, що розпинався у своїх
повчаннях ректорів, а й на «лушпайків Москви», які зібралися на цю зустріч.
Кирило так увійшов в роль благодійника українців, що, виступаючи під час
богослужінь 27 липня на Володимирській гірці в Києві, при цьому вже навіть
пам’ятник князю собі замовити, сказавши, що тут стоїть пам’ятник
«рівноапостольному Кирилу». Відомий історик Дмитро Яворницький писав:
«Росії не треба шукати своє коріння в Європі. Її коріння знаходиться в Азії».
Живе свідчення цього – патріарх Кирило. Мордвин/башкир Гундяєв,
знехтувавши свої родинні корені, постав росіянином, а відтак, обстоюючи
ідею «русского мира», прагне зденаціоналізувати ще й нас, українців.
Діяльність його в Україні є антиукраїнською,бо ж своєю пропагандою
«русского мира» він ставить під сумнів навіть В.Леніним визнане право
українців на національне самовизначення, право на свій державний
суверенітет.
При цьому на російськомовних службах 27-28 липня і на
Володимирській гірці, і на території Києво-Печерської Лаври йшла мова про
те, що жителі України, Росії і Білорусі є співгромадянами якоїсь наявної вже
Святої Русі. Саме тому антиукраїнський, явно політичний візит Кирила
пікетували представники національно-демократичних організацій. Біля
Українського дому вони організували сатиричну фотовиставку, розгорнули
плакати зі словами: «Стоп релігійному розбрату!», «Ілія – патріарх, Кирило –
олігарх», «Філарет – український патріарх» та ін. Перефразовуючи слова
поета В. Маяковського, протестуючі закликали: «Товаришь патриарх-москаль
на Украину зубы не скаль!». Виставлені біля Українського доиу сім стендів
розкривали ментальність Кирила: жадібність, гнів, гординя, заздрість, лінощі,
обжерливість, хтивість. Згідно діючого законодавства приїзд іноземного
релігійного діяча має узгоджуватися з державним органом у справах релігії:
він має одержати офіційний дозвіл на в’їзд в країну і проведення релігійних
акцій в чітко визначених діях і в чітко визначеному місці. З’ясувалося, що
дозвіл на свій візит в Україну Патріарх Кирило (і це не вперше) не мав. Його
треба було не міліцією захищати, а арештувати й депортувати з країни. Така
акція була б повністю законною. Але це за умови, коли ми в Україні
матимемо саме українську владу. При цьому незрозумілим є й те, на якій
такій законній основі українська влада дає дозвіл Кирилу вже втретє
проводити на нашій українській землі Синоди інодержавної Російської
православної Церкви. Остання є державною в Росії. Тут вона офіційно
зареєстрована в державних органах, більше того – навіть в Конституції
Російської Федерації в цьому зафіксована. Тут вона має договори співпраці із
низкою міністерств Федерації, в тому числі й Міністерства оборони, яке аж
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ніяк не дружнє щодо України. Громадянином Росії є і патріарх Кирило,
більшість членів Синоду УПЦ. Відтак акція проведення чужоземного Синоду
на українській землі – це акт агресії чужоземців. Єдність української Церкви
– це не єдність із Москвою як духовним колонізатором, а єдність Церков
України Володимирового хрещення (Комсомол. правда в Украине.-27
липня;Факты.-28 липня та ін.).
***
ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ ВІДЗНАЧЕНО ПО-МАЛОРІЙСЬКОМУ
В.Янукович був не проти відзначення військовим парадом навіть не
круглої дати-річниці перемоги над Німеччиної, можливість одержання якої,
як нахабно сказав російський прем’єр Путін, могла бути забезпеченою Росією
навіть без участі України. А ось урочисто відзначити круглу дату - 20річчя незалежності України неукраїнець В.Янукович не знайшов за
потрібне. Кошти економить!
Смішно це звучить з оглядки на
те, скільки їх витрачається на
утримання його Адміністрації,
його транспортне забезпечення і
охорону та багато іншого.
Зокрема один ползолочений
краник у його ванній в
Межигір’ї коштує до 4 тисяч
доларів, а оздоблення санузла вартувало 350 тис. доларів, люстри по 45 тис.
доларів. Ремонт його резиденції в Массандрі і ведення майданчика для
вертольотів коштуватимуть бюджету 41 млн 200 тис. гривень, оновлення дачі
у Форосі ще 64,5 млн гривень (Експрес. - №77). Щомісячна оренда літака
«Фалькон-9000» для Президента вартує 1,7 млн грн (Газета по-київськи. №108). А скільки державних коштів пішло на оплату півторатисячної
міліцейської охорони Патріарха Кирила лише під час його останнього візиту
в Україну? Зрозуміло, що для білоруса-Януковича то не його свято. Це –
свято українців! «Парад потрібний. Якщо поважаємо власну державу, то до
20 років Незалежності повинні не у квартирах ховатися і на шашлики їздити.
Повинні на центральну площу столиці вийти і з гордістю сказати, що ми є
нація, яка заслужила право бути незалежною державою. Скасування параду
на 20-річчя Незалежності України – демонстрація слабкості держави, слушно зауважує Микола Томенко. – Може не потрібно танків, не потрібно
літаків, але скасовувати парад – це слабкість, це – малоросійство. Чому на 20річчя Незалежності ми боїмося на центральній площі Незалежності сказати
собі, що ми – Українська держава». Зрозуміло, що хвалитися якимись
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успіхами влада регіоналів не може, бо ж їх немає, хоч вони й обіцяли. Але для
кожного власне українця День незалежності – це свято позбавлення вікової
колоніальної неволі, московського ярма, свято здобуття Україною свого Я. В
цей день ми маємо сказати своє фе прагненню Росії повернути нас до якогось
нового Союзу, її прагненню поставити нас на коліна, це б то в позу якогось
вибачення за свій просин до свободи, національного відродження. Це свято
прокляття тим, хто нищив століттями нашу самобутність. Цього не може
усвідомити той, хто ще залишається малоросом і буде підспівувати
Януковичу в пісенці про економію коштів. Заст. керівника фракції регіоналів
у ВР Вадим Коліснічено чітко заявив: «На сегодняшний день независимость
ничего не принесла – только 20 лет проедалось то, что получили от СССР.
...Не нужно праздновать то, чего нет. В этом нет необходимости». А із-за кого
його «нет». І чого «нет»? Те, що відзначаємо, є. Це – НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.
Відтак для малоросів і приходьків свято вільних українців не їх свято. Та й
для чого дратувати Москву відзначення незалежності від неї. Вона ж цього
явно не бажає. В. Янукович економить кошти на параді на честь
Незалежності, а не на витратах на купівлю йому гвинтокрилів, літака,
вертольотних майданчиків, будівництва дороги до його «Міжгір’я»,
будівництво спеціального вагону для перевезення авто Президента (тут 12
млн грн.), реконструкція і ремонт дачі «Синьогори» в Гуті в Карпатах (тут –
понад 50 млн грн. –Експрес, №86), утримання майже 20 резиденцій по всій
Україні та ін. Економити треба було, коли йшла мова про витрату коштів на
утримання Адміністрації Президента і Кабміну. Зрештою потрібно було
економити кошти на параді на честь російської зброї 9 травня, на честь
імперської Росії, а не на параді на честь України. То ж рішення В.Януковича
засвідчує те, хто і що для нього є рідним. Певно мають рацію ті, що відміна
параду має ще й підспудний мотив. Влада побоялася, що на Майдан вийдуть
ті, хто невдоволений нею, бо ж рейтинг і Президента, і Уряду в останні місяці
такі низькі, що під час народної демонстрації можна було б почути не
«Слава!», а « Ганьба!». Маємо не державницьке рішення. Незалежність цій
владі не болить, бо ж вона легко нею торгує, віддавши Москві ще на десятки
років право на базу в Севастополі. Не болить, бо не вона цю Незалежність
вистраждала, не вона виборювала. Випадково, волею чи іронією долі вона
опинилася в країні, від якої взяла все, що погано лежить. І продовжує брати.
Саме незалежній Україні мають завдячувати олігархи-мільярдери, але вони не
ідентифікують себе з Україною. Вона не є для них рідною, кровною. Вони
розглядають її як територію, на якій можна лише збагачуватися. Постає
питання: як люди, які не люблять Україну, розглядають її незалежність як
якесь непорозуміння, можуть її розбудовувати, гарантувати її незалежність.
Для них парад – просто одна із бутафорій, профанація (Високий замок №129). Пригадую, як отець Степан Ярмусь з Канади, який був на одному із
перших парадів на Хрещатику, плакав від того, що Україна має свою
незалежність, має своє військо. В.Янукович військовим парадом у травні
засвідчив свою прихильність до імперської політики Росії (А.Колдодний).
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ЗРОСТАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ
ЗА РЕЛІГІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

Американські дослідники
з Pew Research Center відзначили
зростання дискримінації у всьому
світі за релігійними ознаками. З
2006 по 2009 рік в 23 із 198 країн
(12%) посилився тиск на релігійні групи. Лише в 12 країнах (6%)
спостерігалось зниження, а в 163 країнах (82%) істотних змін не відбулося.
Про це свідчить новий звіт «Зростання обмеження релігії» (Rising Restrictions
on Religion). Дослідження розглядає три основні напрямки: державний тиск,
суспільна ворожість і переслідування релігійних групп (меншин).
Вищий рівень тиску держави на релігійні групи відзначений в Єгипті,
Ірані, Саудівській Аравії, Узбекистані та Китаї. Всі європейські країни з
високим рівнем державного обмеження репрезентовані східною частиною
регіону — Бєлорусь, Болгарія, Молдова та Росія. Серед країн Євросоюзу
тільки у Франції і Греції найвищий показник рівня державного тиску
(«поміркований»). На пострадянському просторі лише Україна, Латвія, Литва
і Естонія відзначені як країни з «низьким рівнем». Державний тиск, на думку
дослідників, виявляється у вимогах до реєстрації релігійних громад, що
супроводжується дискримінацією окремих групп (меншин). Наприклад,
відмова сербського уряду в реєстрації баптистам, Свідкам Єгови, крішнаїтам і
адвентистам. Або обмежений доступ до ЗМІ уже зареєстрованих громад.
Порушення прав віруючих також може виявлятися в перешкоді з боку
держави будівництву нових храмів, що мало місце в Єгипті з коптськими
християнами.
Водночас Європа виявилась лідером за темпами росту суспільної
ворожнечі. Дослідники відзначили, що спостерігається зростання
неприйняття деяких конфесій в країнах, які раніше відзначалися толерантним
ставленням до релігійних меншин. Так, в Швеції в грудні 2008 року протягом
трьох тижнів відбувалися зіткнення мусульманської молоді і поліції із-за
відмови адміністрації міста Мальме продовжити оренду приміщення, де
розміщувався Ісламський культурний центр і мечеть. Згідно інформацій
Національної ради з попередження злочинності, кількість злочинів на грунті
ненависті щодо мусульман з 2007 по 2008 рік зросла приблизно на третину —
з 206 до 272 (в тому числі підпал мечеті в місті Стремсунд).
Назвавши Росію — одну из двох країн (поруч з Нігерієй), де
спостерігається значне зростання ворожості населения до певних релігійних
груп, — Pew Research Center серед причин цього виокремив чисельні
терористичні атаки, жертвами яких стало більше 1100 осіб (вбитих, ранених,
викрадених чи втративших майно внаслідок терактів). Цей показник у два
рази більший, ніж в передуючий період. Окрім Росії (на пострадянському
просторі) ще в Киргизії і Молдові відзначений «високий рівень» ворожості

45

суспільства щодо релігійних меншин. Низький рівень спостерігається в
Туркменістані, Латвії, Литві і Естонії. Для решти країн характерною є
поміркована ворожість.
Серед всіх релігійних течій християне піддавалися релігійним
переслідуванням в найбільшій кількості країн. В 130 країнах світу їм
приходилося зіткатися або з державним тиском, або з ворожістю місцевої
релігійної більшості. Мусульмани виявилися на другому місці — 117 країн
виявили свою ворожість послідовникам Мухаммада. Буддисти і індуїсти не
так часто піддаються переслідуванню: всього 16 країн виступило проти
буддистів і 27 — проти індуїстів.
Територіально мусульмани зіткнулися з неприйняттям їх у 80% країн
Європи і більш ніж в половині країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону
(59%), а також в неарабській частині Африки (57%). Християне піддавалися
переслідуванням у двох третинах держав Європи (69%), африканських
країнах, що розміщені південніше Сахари (68%), і в Північній та Південній
Америці (37%). Pew Research Center відзначив цікавий факт: іудеї піддавалися
більшому переслідуванню в Північній і Південній Америці (31% країн) в
порівнянні з мусульманами (14%).
***
Володимир ДАНИЛЕНКО
ПАТРІАРХ КИРИЛ
ЯК УОСОБЛЕННЯ ДУХОВНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ РОСІЇ
Московська Патріархія – потужна бізнес-імперія.
– Пане Володимире, у вашому містичному романі «Кохання в стилі
бароко» диявол приїжджає в гості до настоятеля Києво-Печерської лаври,
бо відчуває себе комфортно у цій святині серед близьких йому за духом
людей. Ви хочете сказати, що хвороби суспільства безпосередньо пов’язані з
кризою церкви?
– Насправді криза суспільства пов’язана з кризою віри. А церква –
відображення того, що робиться в суспільстві, яке щораз більше стає
меркантильним і щораз менше переймається такими речами, як віра, совість,
християнські ідеали. Сучасну церкву роз’їдають розбещеність і гроші.
Гляньте лишень, як почастішали в Україну візити патріарха Російської
православної церкви Кирила, одержимого пронафталіненою візантійською
ідеєю. Як кожен російський діяч зі старосвітськими комплексами, він –
«собиратель земель», який менш за все переймається проблемами спасіння
душі своєї пастви. А в Україні в нього доволі меркантильні інтереси – гроші.
Ще за Алексія ІІ Кирило був замішаний у скандалі, пов’язаному з торгівлею
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тютюном, який потряс російське суспільство. Про це писало багато
російських видань. Назву лише такі, як «Московский комсомолец»,
«Ленинградская правда», сайт науково-популярного журналу «Просветление
знанием» тощо. Без митних зборів пан Гундяєв провозив через кордон як
гуманітарну допомогу великі партії сигарет фірми «Філіп Моріс», які
надходили в Данилів монастир. У митних документах було зазначено, що
продавцем сигарет є Московська патріархія. До тютюнового бізнесу залучена
й рідня нинішнього патріарха. Його сестра Лідія Леонова має близько 300
тютюнових структур. Під опікою патріарха також макаронна фабрика у
Смоленську. Московська патріархія має комерційний банк «Пересвет», який
зосередив величезні капітали. А жоден зі 140 з гаком російських єпархіальних
єреїв публічно не підтвердив, що ці кошти були спрямовані на відбудову
напівзруйнованих храмів і монастирів. У відомстві патріарха Кирила є завод,
що випускає воду «Святой источник». Гроші від продажу води надходять у
той же банк «Пересвет». Свого часу пан Гундяєв підписав угоду з компанією
«АРТГЕММА» про створення спільного підприємства з обробки й торгівлі
алмазами. На сьогодні Московська патріархія – потужна бізнесова імперія,
що займається торгівлею тютюном, алкоголем, алмазами, нерухомістю,
туристичним і готельним бізнесом. Комерційна структура Московської
патріархії придбала у Москві супермаркет «Скобелевський», а потім продала
його за два мільярди рублів. Це лише невелика частина того, чим насправді
займається патріарх Кирило, якому цих грошей панічно не вистачає, тож він
уже давно носиться з ідеєю законодавчо закріпити церковні збори з кожного
громадянина Російської Федерації. І коли я бачу на вулицях Києва служителів
Московського патріархату з жирними немитими головами і бідно одягнених
фанатичних жіночок, які щотижня здійснюють магічні обходи навколо
Верховної Ради, мені стає шкода цих задурених людей, які насправді не
знають, чим займаються їхні пастирі-мільйонери.
– До речі, а як ви прокоментуєте останній приїзд патріарха Кирила
до Харкова?
– Якщо ви маєте на увазі фотографію з харківської площі Свободи,
яка з’явилася на сайті «Фотолітопис Української православної церкви» й
відразу зникла після того, як було виявлено, що кількість людей з бюджетних
організацій, зігнаних харківською владою, була збільшена фотошопом, то
скажу, що містифікації – одна з технологій РПЦ. Патріарх Кирил – людина
епохи постмодернізму, для якої немає моралі, а є життєві інтереси. Для людей
такого штибу cлово існує не для молитви, сповіді чи відкриття істин, а для
піару.
Під час поїздки патріарха Кирила на Сахалін у вересні 2010 року він
на прийомі, організованому губернатором Сахалінської області Олександром
Хорошавіним, зізнався, що особисто добре знав Мартіна Лютера Кінга. А за
рік до цього зробив ще більше одкровення, яке коментувалося в російських
Інтернет-виданнях – мовляв, у 1968 році він зустрічався з Мартіном Лютером
Кінгом, і той йому сказав: «У мене є мрія…». Якщо зіставити ці факти, то
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виходить, що Володимир Гундяєв був пострижений у монахи й одержав ім’я
Кирило в 1969 році, у 1970 закінчив Ленінградську духовну академію, уперше
за кордоном він побував у 1979 році. А Мартін Лютер Кінг був застрелений у
Мемфісі 4 квітня 1968 року. Коли Кінг виголошував свою знамениту промову
«У мене є мрія», панові Гундяєву було 17 років, він працював технікомкартографом у Карелії в Північно-Західному геологічному управлінні. Як міг
нікому не відомий сімнадцятирічний хлопець, що за життя Мартіна Лютера
Кінга ніколи не виїжджав з Радянського Союзу, зустрітися з ним, для
багатьох досі залишається загадкою.
Агентська кличка – Михайлов.
– У романі «Кохання в стилі бароко» є такий пасаж: диявол
приїжджає в гості до настоятеля Києво-Печерської лаври, де «сплять
сповиті в савани мумії печерських святих, а їх охороняють офіцери ФСБ в
чорних сутанах». Чому ви вдалися до такої фантасмагорії?
– Насправді реальне життя перевершує всі фантасмагорії. На початку
дев’яностих років у Росії вибухнув скандал, пов’язаний з архівами КДБ. Як
з’ясувалося, більшість єпископів Російської православної церкви були
активними співробітниками КДБ. Здавали інформацію про своїх віруючих,
одержану на сповіді, розповідали про висловлювання й особисте життя
священиків, про те, хто з радянських людей хрестив дітей. У 1992 році
Архієрейський собор створив комісію, яку очолив єпископ костромський
Олександр. Вивченням архівів займалися тодішні депутати, священики Гліб
Якунін і Лев Пономарьов. Тоді в ЗМІ просочилася інформація, що Кирило,
який уже був митрополитом, теж пов’язаний з КДБ і мав псевдо Михайлов.
Кирило почав скуповувати архіви КДБ. Зібравши компромат на верхні
ешелони кліру, він маніпулював документами, залякував своїх ворогів серед
єпископів, а коли Алексій ІІ намагався вплинути на нього, то в ЗМІ відразу
з’являвся компромат на тодішнього патріарха Російської православної
церкви. Особливо жорстко використав куплену у спецслужб інформацію
Кирило на Архієрейському соборі під час виборів патріарха. Основні
конкуренти Кирила брати Капаліни, митрополит калузький Климент і
архієпископ тобольський Дмитро, стали жертвами його чорного піару.
Залякавши компроматом неугодних йому вищих церковних чиновників,
Кирило став патріархом Російської церкви.
– Виходить, патріарх Кирило «порішав» у Росії всі свої питання й
нарешті взявся за Україну. Невже в РФ церква вже все зробила, що треба
було для її пастви?
– 6 квітня 2010 року білоруська «Народная газета» опублікувала
матеріал «Деградація Росії при Путіні відображена цифрами, перед якими
тьмяніють усі казки про наступаюче благоденство, які поширюють повністю
пригнічені владою засоби масової інформації». Ось лише деякі факти з цієї
публікації. За показниками репресивно-правоохоронної системи, Росія
посідає перше місце у світі за кількістю ув’язнених (один мільйон осіб),
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чотири мільйони росіян бомжує, три мільйони жебракує, у країні три
мільйони вуличних повій, один мільйон наркоманів. Щодня в Російській
Федерації здійснюють десять тисяч абортів. Скоюється понад 80 тисяч
убивств на рік. У Росії випивають чотирнадцять літрів умовного спирту на
душу населення (за іншими даними – 18). Вважається, що з вісьмох літрів
починається фізична деградація нації. Кирило має рятувати душі своїх
одноплемінників, але його женуть в Україну жадібність і хворобливі
імперські комплекси.
У російському суспільстві зростає недовіра до церкви. 31 березня
2011 року три священики Іжевської та Удмуртської єпархій РПЦ Сергій
Кондаков, Михайло Карпеєв та Олександр Малих припинили поминати у
своїх храмах патріарха … Кирила, написавши йому листа, який поширили в
блогосфері. «Росії загрожує загибель, головною причиною якої є духовноморальна катастрофа, – написали автори звернення. – І чи не тому не сталося
разом із відродженням православних храмів відродження російської
державності, армії, культури, сім’ї, оскільки в самому церковному житті не
були поборені пороки, пов’язані з 70‑ літнім більшовицьким полоном?».
Після звернення всі три священики були відсторонені від служби.
У росіян немає мрії.
– Але хіба тільки церква винна у кризі суспільства? А як же влада?
– За часів керівництва Володимира Путіна Росія стала країною з
найгіршими життєвими та економічними показниками. Згадувана білоруська
газета навела дані, за якими за останні роки виробництво вантажних
автомобілів у Росії досягнуло рівня 1937 року, комбайнів – 1933‑ го,
тракторів – 1931‑ го, вагонів – 1910‑ го, взуття – 1900 року. Але потужна
пропагандистська машина переконує, що насправді все гаразд. Країна стала
економічно недорозвиненою, а зростання економіки забезпечується виключно
газом і нафтою. Та Російська православна церква завжди потурала владі й
ніколи не перебувала до влади в опозиції. В Україні хоч основа суспільства
знає, чого хоче: свободи, європейських стандартів, саморозвитку, достатку,
сімейних цінностей. У них навіть немає нормальної мрії. Колись у Росії була
мрія побудови світлого комуністичного майбутнього, у яку вірили мільйони
людей. А після розвалу Радянського Союзу єдина мрія, яку їм пропонує
церква і влада, – це де хитрістю, а де силою затягнути колишні радянські
країни в новий Радянський Союз. Iнших мрій російська еліта на сьогодні не
має. У дискусії в мережі з саратовським священиком оглядачка газети
«Известия» Олена Ямпольська дуже просто пояснила обізленість і розпач
російського суспільства. Відправте людей у пустелю, пише вона, а відтак,
коли вони заблукають, скажіть, що кінцевої мети їхньої мандрівки немає,
треба допити воду й доїсти фініки. I тоді побачите, що з ними буде і скільки у
них з’явиться зла. Ось той глухий духовний кут, у який завели країну її
лідери з благословення церкви. Про якість церкви можна судити за якістю
народу, якому вона служить. Я був на книжковому ярмарку в містечку
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Миколаєві на Львівщині, і розпорядниця ярмарку відрядила двох хлопчаків,
щоб вони показали мені їхню каплицю. Підлітки завели мене на гору, де
стояла невеличка церква без замків. Кожен подорожній міг зайти до неї і
помолитися. Уся церква – в іконах і килимах. I я подумав: скільки часу
побули б у цій церкві без замків ікони й килими, якби вона стояла десь у
Боярці чи Макіївці? Я подивився з гори вниз. У долині розкинулося містечко
з котеджами й чепурними будиночками. Ніде я не бачив п’яних чи написів на
парканах і будинках. Біля церкви було людно.
Чому Володимир (Сабодан) боїться Кирила?
– Як ви розцінюєте можливості самостійної політики Української
православної церкви МП? I які найбільші загрози несе експансія РПЦ?
– Якось, блукаючи територією Києво-Печерської Лаври, я відчув що
опинився на фронті. Усі прилеглі мури були заклеєні листівками з
двоголовими орлами і закликами до злиття з Росією, які хтось дбайливо
здирав і обписував єхидними і злими репліками. Я побачив жорстоку
інформаційну війну, джерелом якої була сама лавра. Звісно, серед священиків
Української православної церкви Московського патріархату є прихильники
церковної автономії, але в цій церкві немає демократії.
Московський патріархат – останній оплот тоталітаризму. Це
троянський кінь духовно збанкрутілої зарубіжної церкви. Там кожен
священик боїться, що його виженуть з церкви або відправлять у якесь глухе
поліське село за найменший натяк на інакомислення. I митрополит
Володимир теж цього боїться. Перед Великоднем на Хрещатику був
вивішений величезний рекламний щит митрополита Володимира з вітальним
словом. Але перед приїздом Кирила в Україну цей щит укоротили так, що
залишився лише портрет і обірвана фраза. Очевидно, український владика
злякався, аби російський гість, бува, не подумав, ніби не він тут головний.
Добре знаючи, на що здатний Кирило, митрополит Володимир хоче спокійно
дожити без репресій і анафеми. А якщо говорити про Київський патріархат і
Автокефальну православну церкву, то Кирило через російських агентів
впливу в Україні, які мають зв’язки з владою, може вчинити з ними те, що
вже зробив у Росії з Російською православною автономною церквою. Через
суди всі її храми були відібрані й передані Російській православній церкві. В
Україні Кирил теж може піти за цим сценарієм. У деяких областях він навіть
пробує його реалізувати. Усе ускладнюється російськими президентськими
виборами 2012 року, до яких кожен кандидат захоче по-своєму насолити
«братньому» українському народові, щоб зробити приємне собі і своїм
виборцям. Українське суспільство, яке у своїй більшості є прихильником
Київського патріархату, має бути готовим до того, що одного дня всі церкви
Київського патріархату й Автокефальної церкви опломбують пожежники,
санстанція, навколо стоятимуть загони спецназу й братва біля джипів, а у
пред’явлених судових рішеннях буде зазначено, що Володимирський собор
стоїть не в тому місці, де мав стояти, документи про власника собору
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оформлені з порушенням чинного законодавства, а будівля заважає
підземним комунікаціям, наприклад, до Євро-2012, тому її треба негайно
передати більш надійній церкві. І про це відразу повідомлять усі російські
телеканали, а голові Верховної ради Володимиру Литвину у Москві
почеплять ще один орден.
– А ви до церкви ходите?
– Так, ходжу. До Володимирського собору. Не так часто, як того
хотілося б, але не рідше, ніж це робить будь-яка сучасна людина, що веде
активний спосіб життя.
Поки суспільство не порве зі старим злом, воно правитиме
людьми.
– Яка, на вашу думку, головна духовна проблема пострадянських
країн, що ніяк не виборсаються із соціальних негараздів, корупції, політичних
конфліктів?
– У фільмі грузинського режисера Тенгіза Абуладзе «Спокута»
закладено художню ідею, яка є ключем до розв’язання головної духовної
проблеми пострадянського простору. Доки суспільство не порве зі старим
злом, доти зло вилазитиме з могили й правитиме суспільством. І герой фільму
викидає з могили свого батька, який за життя був політичним злочинцем. Не
може церква, яка багато років служила владі й грошам, врятувати людину від
духовної кризи. В Україні вистачає храмів, де можна молитися Господу, а не
слухати застарілі ідеологічні проповіді духовних банкрутів. Московський
патріархат – церква, з якою в України немає майбутнього. Та й Росії з цією
церквою немає майбутнього. Якщо російський народ хоче духовно вижити, а
не далі деградувати, то має вигнати торгашів зі своїх храмів, як це зробив
колись Ісус. Православ’я і Московська патріархія – далеко не одне й те саме.
А служителі Української православної церкви Московського патріархату, які
знайдуть у собі сили порвати з тією церквою, як це зробили три сміливі
священики Іжевської та Удмуртської єпархій, мають пам’ятати, що
служінням злу вони назавжди втратять себе і свій шлях до спасіння. То чи
варто чіплятися за таку згубну і неблагородну справу?
Розмовляв Віктор Загоруйко.
"За вільну Україну плюс"
http://zvukraine.lviv.mobi/
***
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Владислав ИНОЗЕМЦЕВ
ВЛАСТЬ – ОТ БОГА, А БОГ – ОТ ВЛАСТИ!
Откровенное признание
Сегодняшняя религия – это лишь инструмент управления массами людей
в корыстных целях. Это самый обычный обман, который стал возможен только в
силу трагического стечения обстоятельств на нашей планете в последние тысячи
лет... Современная Россия – страна парадоксов. Совсем ещё недавно атеистическая,
сегодня она формально погружена в религиозность. Если в начале 1980-х годов
православными считали себя 8% граждан, то сегодня такими числятся уже более
70%. Вместо 5300 храмов и 18 монастырей, действовавших на территории РСФСР
в 1985 году, мы имеем более 31200 церквей и 790 монастырей, а строительство
новых идёт куда быстрее, чем родильных домов, детских садов и школ. Однако
нравственность отчего-то не возрождается: в стране случается более 46000 убийств
и почти 39000 самоубийств в год; число неполных семей достигло 22% их общего
количества; армия наркозависимых оценивается в 2,2 млн., а вовлечённых в
проституцию – в 180 000 человек; каждый год фиксируются 230 000 случаев
подростковой беременности. Власть и армия пронизаны коррупцией. Сравнивать
всё это с показателями советских безбожных времён даже опасно – того и гляди
сочтут оскорблением чувств верующих. Зато РПЦ, врачующая эти пороки,
становится всё влиятельнее и богаче.
Государство – это мы. На протяжении последних двух десятилетий РПЦ
постоянно пыталась доказать, что говорит от имени большинства населения и
потому имеет права, сопоставимые чуть ли не с правами светской власти. Ещё на
заре истории новой России патриарх Алексий II пытался в стенах Данилова
монастыря в 1993 году разрешить конфликт между президентом России и
Верховным советом. Начиная с конца 1990-х годов предпринимались постоянные
попытки насадить в школах преподавание основ православного мировоззрения, в
конечном счёте трансформировавшихся в «Основы православной культуры».
В 2002 году митрополит Смоленский и Калининградский (а ныне
патриарх) Кирилл на пресс-конференции в ходе VIII Международного фестиваля
«Радонеж» заявил: «Мы должны вообще забыть расхожий термин
"многоконфессиональная страна": Россия – это православная страна с
национальными и религиозными меньшинствами». Он же на протяжении первой
половины 2000-х годов премного потрудился на ниве «религиозной геополитики»
и противопоставления русской цивилизации западному либерализму, разрабатывая
«православную доктрину прав человека» и пытаясь усовершенствовать теорию
демократии так, чтобы она позволяла утвердить безусловный приоритет интересов
общества и государства над интересами отдельного человека.
Представители РПЦ в последние годы заполонили телевизионные экраны,
а православные церковные праздники стали официальными выходными днями в
России – чего в многонациональной и полиэтничной стране не удостоился ни один
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достопамятный день иной конфессии (замечу, что даже в «авторитарной»
Белоруссии выходными являются оба Рождества – и православное, и
католическое). Попы стали законодателями мод в литературе и искусстве (под их
указку переписываются сценические постановки сказок Пушкина – в Республике
Коми была отменена опера Д. Шостаковича «Балда»), требуют «крещения» Деда
Мороза, закрытия комических музеев типа Музея Бабы-Яги в городе Кириллове,
Вологодской области. Они вступают в жёсткие пикировки с учёными, смеющими
выражать недовольство уничижением науки со стороны религиозных деятелей, и
даже настаивают на возведении теологии в круг научных дисциплин по
классификации ВАКа. Всё чаще мы видим их на строительных площадках и
верфях, благословляющими новые дома или корабли. В ответ государственные
компании щедро спонсируют начинания РПЦ, а фонд, поддерживаемый на
средства РЖД, ежегодно самолётом доставляет из Иерусалима на Пасху
благодатный огонь (и хорошо, что ещё не построил из «святой земли» в Третий
Рим запускаемую раз в год только для этой цели высокоскоростную железную
дорогу).
В российской армии в скором времени будут служить до 400
священников, проходящих уже по бюджету военного ведомства, то есть
получающих содержание непосредственно от государства. То же самое происходит
в системе исполнения наказаний. По мере деградации здравоохранения не
исключено, что заметная доля бюджета Минздрава будет тратиться на оплату
молитв за выздоровление больных.
РПЦ – преданный защитник интересов российской правящей бюрократии
и адепт её политического курса в стране и за её пределами. Утверждая в массах
идеи о том, что всякая власть – от Бога, а интересы государства важнее личных, она
немало содействовала становлению в России полуавторитарного общества и
искоренению политического инакомыслия. Государство отвечает взаимностью:
первые его лица обеспечивают передачу РПЦ уже существующих храмов и
культовых сооружений за рубежом, а также добиваются разрешения на покупку
земельных участков для строительства новых. Примеры тому можно перечислять
практически бесконечно.
Основы православной экономики. Церковь ведёт активную
хозяйственную деятельность, основанную на довольно шатких юридических
нормах. Глава XV Устава РПЦ гласит: «Порядок владения, пользования и
распоряжения имуществом, принадлежащим Русской Православной Церкви на
правах собственности, пользования и на иных законных основаниях определяется
настоящим Уставом, правилами, утвержденными Священным Синодом и
"Положением о церковном имуществе"». Проблема, однако, в том, что подобное
Положение не утверждено, и сам Устав, принятый Архиерейским собором 16
августа 2000 года с поправками от 27 июня 2008 года, не регистрировался в
Минюсте и потому, с точки зрения действующего законодательства, ничтожен. А
так называемый Гражданский устав РПЦ, который был зарегистрирован в
Минюсте согласно требованию о перерегистрации религиозных объединений в

53

соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года, не публиковался.
Однако, как говорил ещё немецкий философ Карл Шмитт, суверенитет – это право
устанавливать исключения, и Российское государство проявляет себя в данном
вопросе настоящим сувереном. Церкви позволено почти всё.
Хотя открытые данные о доходах РПЦ отсутствуют, большинство
экспертов определяют их в 400-500 млн. долларов в год, что косвенно
подтверждается хотя бы масштабами ведущихся по всей стране строительных и
реставрационных работ. В значительной мере эти доходы формируются через
неоплачиваемые услуги, в большинстве случаев учитываемые по нерыночным
ценам (достаточно вспомнить, как практически весь стройкомплекс Москвы
трудился над воссозданием храма Христа Спасителя) или осуществляющиеся
бесплатно. Совсем недавно было объявлено о том, что мэрия Москвы передаёт
патриархии 60 земельных участков в черте города для начала реализации
программы строительства 200 храмов «шаговой доступности». При этом РПЦ
освобождена от налога на имущество, используемое для религиозной
деятельности, от земельного налога на земельные участки со зданиями
религиозного и благотворительного назначения, от налога на прибыль от доходов,
полученных в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний и от
реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения.
Однако гораздо больший интерес представляют попытки церкви
постоянно вмешиваться в более частные хозяйственные вопросы. Всем памятны
внешнеэкономические льготы, данные подконтрольным патриархии компаниям в
1990-е годы; определённый резонанс вызвали также обращение патриарха к
властям с просьбой застраховать за счёт государства средства, размещённые РПЦ
на её банковских счетах (2008 год), и письмо патриархии вице-премьеру Виктору
Зубкову с просьбой продавать газ предприятиям химической промышленности
Украины с существенной скидкой ввиду того, что эти компании оказывают
большую финансовую помощь УПЦ МП (2010 год).
Особое внимание привлекают попытки церкви вернуть себе утраченное
имущество, прежде всего недвижимое, а также землю под храмами и
монастырями, так как многие из этих попыток предполагают посягательство на
открытые для публичного посещения объекты культурного наследия (Рязанский и
Ростовский кремлёвские ансамбли), а также здания, используемые светскими
организациями (кукольный театр в Калининграде, часть здания РГГУ в Москве,
залы органной музыки в Челябинске и Калининграде и т.д.). Масштаб конфликтов
вокруг собственности, инициированных РПЦ по всей России, демонстрируется
прекрасной схемой, поддерживаемой фондом «Здравомыслие».
Богатства церкви выставляются напоказ столь откровенно, что в
последнее время это вызывает неприятие самих священников, и примеры тому
множатся. Храмы превращаются в коммерческие учреждения с ценниками и
прейскурантами, дома архиереев – в роскошные особняки, их выезды становятся
сродни губернаторским. А видели ли вы, если бывали за рубежом, продажу свечей
в католическом храме? Лежат незажжённые свечи, ценник – 2 евро, например. И
мелко приписано: «если возможно». Кто кидает два евро, кто один, кто пять. И нет
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никого рядом, чтобы проверить. Тяжело на душе, пусто в кармане – бери и
зажигай. У нас, разумеется, всё иначе. Деньги, тетради, учёт. И никаких налогов.
Мечта бюрократа, осуществившаяся, правда, пока только у части «элиты».
Ради чего и от имени кого? Церковь убежденно настаивает: её забота – в
радении о нравственности. Если в России она в упадке, то, наверное, лишь потому,
что наши святые отцы не успели ещё как следует развернуться. Однако
зарубежный опыт свидетельствует об ином. В стремительно отворачивающейся от
религиозности Европе с нравственностью не всё так уж плохо, по крайней мере,
статистически. Да, в Голландии легализованы проституция и лёгкие наркотики. Но
страна имеет в восемь раз меньший удельный показатель подростковой
беременности, чем США, в 11 раз меньший – распространённости венерических
заболеваний, в 19 раз меньший – грабежей и в 22 раза – убийств. При этом
верующими себя числят менее 40% голландцев и более 85% граждан Соединённых
Штатов.
Саму Америку часто делят на более либеральные и менее приверженные
религии «синие» штаты и более консервативные «красные». И что же? Из 22
штатов с самыми высокими показателями убийств 17 – «красные»; из 29 с самыми
высокими показателями краж и изнасилований к «красным» относятся
соответственно 24 и 25; 8 из 10 самых опасных для жизни городов также находятся
в религиозных штатах. Если Америка ещё и остается одним из глобальных
лидеров, то благодаря науке. И ведь что примечательно: в целом среди граждан
США не верят в создание мира богом лишь 12%. Зато такого мнения
придерживается 53% выпускников лучших университетов и 93% членов
американской Академии наук и искусств. Забавно, не правда ли? Тогда, ради чего
мы хотим «христианизировать» всю страну? Чтобы люди сняли с себя
ответственность и почаще ходили исповедоваться и отпускать грехи? Чтобы
поверили в то, что их невежество – своего рода благодать? Но нужно ли это и
людям, и стране?
Не менее принципиален и вопрос: от имени кого вещают российские
святые отцы? Социологи К. Каариайнен и Д. Фурман, подробно исследовавшие
религиозность россиян на протяжении 1990-х годов, отмечали в книге «Старые
церкви, новые верующие», что к началу 2000-х лишь 1% опрошенных россиян
сказали, что часто общаются со священниками, а 79% ответили, что не общаются с
ними никогда. Полностью соблюдали пост только 4%, а 44% заявили, что никогда
не раскрывали Библии. Авторы тогда пришли к выводу о том, что «настоящими»
верующими в России являются 6-7% населения, причём «неверующими» в те годы
рискнули назвать себя 22% респондентов. Цифры могли за последние годы
измениться, но не настолько, чтобы утверждение о том, что активные прихожане
РПЦ составляют очевидное меньшинство населения России, оказалось
ошибочным. И от имени этого меньшинства мракобесные воззрения и обряды
навязываются сегодня всей стране, от мала до велика?
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По сути, апология возрождения религии от имени незначительного
меньшинства относительно искренне верующих при молчаливом попустительстве
большинства наших сограждан поразительно напоминает апологию утверждения
новой российской государственности с марширующими по улицам «нашистами» и
уровнем явки к избирательным урнам в несколько процентов. От имени этих
нескольких процентов говорит государственная власть; именем такого же
меньшинства легитимизирует себя государственная религия. Но остаётся главный
и самый принципиальный вопрос: сколь долго большинство будет готово не иметь
собственного мнения или спокойно жить, не ощущая потребности его выразить?
Чем дольше это продолжится, тем позднее станет Россия современной страной.
В заключение. Объяснить мир можно, не привлекая для этого господа.
Воспитать в себе нравственный закон можно, не обязательно обращаясь к
библейским заповедям. Доктрина прав человека была разработана – и соблюдается
во многих странах – без апелляции к религиозным канонам. Христианство в своё
время стало важным шагом на пути человечества к свободе – прежде всего потому,
что оно утвердило идею равенства людей перед богом и заронило мысль о том, что
они равны и по отношению друг к другу. Эта религия очень быстро оставила
ретроградам мысль о божественности власти и пришла в лице своего самого
известного теоретика, святого Фомы Аквинского, к утверждению о том, что «если
группа свободных людей руководима своими правителями во имя общего блага
всей группы, то такое правительство оправданно и справедливо, как отвечающее
потребностям людей; если же правительство создаётся не для общего блага всех, а
во имя частного интереса правителя, оно будет несправедливым и извращенным
правительством».
Давайте помнить эти слова великого философа, достойные того, чтобы
время от времени соизмерять с ними окружающую нас реальность.
Коммерсант.Ру
http://www.kommersant.ru/doc/1668439
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НОВІ КНИГИ БІБЛІОТЕКИ РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ

Україна-Рим-Лондон-Брадфорт-Сідней. Кореспонденція о. мітрата Івана
Шевціва в 1951-1999р.р. (Причинок до історії УГКЦ в діаспорі тих часів). –
Львів, 2009. Книга складається із листів-переписки отця Івана Шевціва в роки
його душпастирювання в означених містах. Отець прямий у висловлюванні
своїх думок в листах не тільки до осіб, скажемо так, рівних йому, а й до осіб, від
яких залежала доля УГКЦ, доля українськості в діаспорі. Можна погодитися,
що ця книга у своєрідній формі подає історію греко-католицької Церкви в роки
збереження її в українській діаспорі. Саме такі отці, як Іван Шевців зберігали в
діаспорі і Українські Церкви, і українців діаспори від їх зденаціональнення.
Нині отець проживає в Сіднеї (Австралія). Тяжка хвороба – втрата зору, а
водночас засліплена і бездушна немилість єпископа австралійського УГКЦ
Петра щодо отця і відсторонення його останнім від свяченичого життя, зробили
Івана Шевціва практично бездіяльним на церковній ниві. Але, незважаючи на ці
перепони, отець плідно працює в останні роки видруком своїх книг. Окрім
реферованої, тут варто ще назвати його «З Богом і Україною в серці» (2001),
«Християнська Україна» (2003), низку статей, видрукуваних в різних збірниках
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, почесним співробітником якого він є. Ми
у Відділення горді від того, що отець є у нашому штаті тоді, коли Церква ГрекоКатолицька так легко викреслила його із своїх служителів. Через свою
співпрацю з релігієзнавцями України отець працює на розбудову незалежної
України, на реалізацію благородної ідеї об’єднання українських християнських
Церков. Шкода лише, що реферована тут праця Івана Шевціва лише в 2011 році
з’явилася в руках науковців-релігієзнавців, в наукових бібліотеках, на її
презентаціях.
Стоколос Надія, Шеретюк Руслана. Драма Церкви. – Рівне, 2011. На значному
джерельному матеріалі як церковного, так і світського походження
досліджуються чинники та перебіг основних етапів cкасування ГрекоКатолицької Церкви в Російській імперії, а також викорінення її набутків у
сакральній царині до офіційних «воз’єднань» 1839 р. і 1875 р. із Російською ПЦ
та впродовж десятиріч після них.
Нікітенко Надія. Софії Київській 1000 років. – К., 2011. Здавалася б азбучною
істина, що Ярослав Мудрий в 1037 році заснував Софію Київську на основі
незаперечних доказів спростована. Ярослав у 1018 році лише завершив
будівництво храму, заснованого його батьком - хрестителем Русі князем
Володимиром.
Мондінн Баттіста. Онтологія і метафізика. – Жовква, 2010. Відомий італійський
богослов подає основні відомості науки про буття у томістичному,
персоналістському і аксіологічному вимірах, пропонує своє бачення «цариці
наук» і перспектив її розвитку.
Кульський Олександр. Тіні дракона Чен Гуана.- К., Всесвіт, 2011. Етнологія –
це кузня літературних жанрів. Ця нова наукова галузь присвячена розгляду
таємничих, незрозумілих, окультних явищ, які не може пояснити офіційна
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наука. Автор вважає, що всі таємничі братства, що діяли в Середньовіччя,
являли собою організації УФОлогів. Найбільше уваги автор приділяє
утаємниченій діяльності розенкрейцерів і тамплієрів.Він доводить, що вісь
протистояння цивілізацій не змінилася з тамплієрських часів, а це Європа (з
Америкою) – Китай. Експансія Чінгісхана на Захід була інспірована
тібетськими мудрецями-чарівниками.
Андросова В.І. Рух Хабад Любавич: від виникнення до сьогодення. – Донецьк,
2011. Книга представляє собою перше у вітчизняному релігієзнавстві
дослідження масштабного релігійного фено¬мену – руху Хабад Любавич
(любавицький хасидизм). Автор зосереджує увагу на особливостях формування
руху Хабад на європейському просторі, його трансформації на теренах США, а
також розвиток руху в сучасній Україні. Матеріал дослідження поступово
розгортається за логікою існування хасидського руху – від появи до еміграції за
межі радянського простору і до повер¬нення в Україну.

ВИДРУКИ ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
І ЙОГО СПІВРОБІТНИКІВ 2011 РОКУ










Релігійні меншини України. Кол. монографія. - К,, 2011.
Міжконфесійні відносини в поліконфесійній Україні.Кол. монографія. К., 2011.
Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних відносин.
Наук. збірник. – К.-Хмельницький. – 2011.
Релігійна свобода: свобода релігії і міжрелігійний діалог. –К., 2011.
Історія релігії в Україні. У 2-х книгах. – Львів, 2011.
Арскен Річинський і сучасний стан духовності українського народу. Наук.
збірник. – Кременець, 2011.
Недавня О.В. Християнські факторив контексті культурного і
громадянського вибору українців. – К., 2011.
Стоколос Надія, Шеретюк Руслана. Драма Церкви: до історії скасування
греко-уніатської Церкви в Російській імперії. – Рівне, 2011.
Чорноморець Юрій. Візантійський неоплатонізм: від Діонісія Ареопагіта
до Геннадія Скалярія. – К., 2011.
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РЕЛІГІЙНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ

*

РІВНЕНЩИНА РЕЛІГІЙНА**
З проголошенням незалежності в
Україні
легалізуються
заборонені
та
створюються нові релігійні громади, кількість
яких за роки демократизації українського
суспільства зросла майже у сім разів.
Відроджується і розвивається релігійне життя
Рівненщини. Поступово збільшується кількість
віросповідних напрямів. Починаючи з 2000 року, усталеного характеру
набули темпи зростання кількості церковно-релігійних інституцій. Якщо
станом на 2003 рік релігійна мережа Рівненської області була представлена 26
конфесіями, які мали 1280 статутів релігійних громад, то у 2011 році, за
офіційною інформацією Рівненської обласної ради, функціонує 28 конфесій із
зареєстрованими 1386 статутами релігійних громад. Отож, на Рівненщині
зосереджено 51% віросповідних напрямів, які функціонують в Україні
(нагадаймо, що станом на 1.01.10, за інформаційним звітом Державного
комітету України у справах національностей та релігій, релігійна мережа
України презентована 55 віросповідними напрямами).
Релігійні організації Рівненщини використовують 1279 культових
споруд, з яких побудовано у 1992-2003 роках 371 споруду, передано
безоплатно у користування або у власність релігійних організацій 797 споруд,
пристосовано та перебудовано під
культові 111 приміщень. Потенціал
області на початок 2011 року щодо
забезпечення культовими спорудами
становить 1309 одиниць, з них 865
церков, 20 монастирів, 9 костелів, 413
молитовних будинків, 2 синагоги.
У
2005
році
офіційно
затверджено
Положення
про
Рівненську
обласну
Раду
*

В кожному новому числі часопису рубрика «Релігійний атлас України» надається
авторам із кожної області України з коротким описанням ними історії
релігійного життя регіону, поданням інформації про його сучасну конфесійноцерковну карту.
**
Матеріал підготувала Стасюк Лариса Олександрівна – к.філос.н., доцент кафедри
філософії
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування (м. Рівне).
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християнських Церков (РОРХЦ), яка, як незалежний консультативнодорадчий орган, функціонує при Рівненській ОДА на громадських засадах. До
її складу входять Українська Православна Церква Московського патріархату,
Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська
Автокефальна Православна Церква, Українська Греко-Католицька Церква,
Римо-Католицька Церква та 10 протестантських організацій (товариство,
обласне об’єднання, асоціація, громади). Релігійна і позарелігійна діяльність
Міжцерковної Ради Рівного (МРР) орієнтована на міжконфесійне об’єднання
навколо актуальних проблем сьогодення, зокрема, протистояння окультизму,
підготовку спільного варіанта навчального предмета „Основи християнської
етики”, сприяння щорічному проведенню у м. Рівне хресного ходу в ім’я
Ісуса Христа та ін.
ПРАВОСЛАВ’Я.
Сьогодні на Рівненщині, як і в Україні
загалом, за конфесійною ознакою домінує
православ’я, яке представлене УПЦ МП, УПЦ
КП, УАПЦ та однією незалежною православною
громадою „Православна парафія на честь ікони
Божої Матері „Несподівана радість” у м. Рівному.
Православ’я, помірно розширюючись, стабільно
утримує свою релігійну мережу. Із загальної
кількості (1280) зареєстрованих у 2003 році
статутів релігійних громад краю 860, що
становить 67,2%, належать до православних
юрисдикцій, а у 2011 році із загальної кількості
статутів
(1386)
релігійних
громад
до
православного віросповідання належить 932, що становить 67,2%.
Українська Православна Церква Московського Патріархату.
Витоками Рівненська єпархія УПЦ МП вважає період хрещення Київської
Русі, коли князь Володимир Великий у заснованому ним місті Володимирі
(тепер Володимир-Волинський) став у 992 році основоположником
єпископської кафедри, у складі якої перебували міста Брест, Брянськ, Гродно,
Дорогочин, Острог, Тучин. У 1686 році єпархію приєднано до Церкви
Московського Патріархату. Після виходу із складу Волинської єпархії у 1990
році формується Рівненська єпархія УПЦ МП, яку через 9 років рішенням
Священного синоду Церкви поділено на Рівненську і Сарненську. Сучасна
УПЦ МП – найпоширеніша на Рівненщині церковно-релігійна організація,
яка при збільшенні чисельності релігійних громад має статичні позиції щодо
відсоткової пріоритетності відносно інших православних Церков. Зокрема,
кількість статутів релігійних громад УПЦ МП із 565 (або 65,6% від загальної
кількості православних статутів релігійних громад) у 2003 році зросла до 608
(або 65,2% від загальної кількості православних статутів релігійних громад) у
2011 році. Керуючим Рівненською єпархією УПЦ МП є архієпископ
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Рівненський і Острозький Варфоломій (Ващук), а Сарненською єпархією
УПЦ МП архієпископ Сарненський і Поліський Анатолій (Гладкий).
У Рівненській єпархії Української Православної Церкви МП
виокремлюють 9 благочинь і нараховують 280 парафій. Її єпархіальне
управління з 1998 року заснувало і видає щомісячну україно- і
російськомовну газету „Православне Полісся”, де описуються події
релігійного життя, розповідається про сутність і форми вияву діяльності УПЦ
МП обласного, всеукраїнського і світового масштабів, надається інформація
про період становлення і розвитку Церкви, висвітлюється основний зміст і
особливості православного віровчення і культу. Подібні змістові функції
виконує преса Свято-Різдва-Богородичної парафії смт Мізоч Здолбунівського
району Рівненської області. Це - неперіодична газета "Дорога до храму" та
заснована у 2004 році Рівненським єпархіальним управлінням УПЦ МП
щомісячна газета для дітей і підлітків "Божа криничка". Свято-Троїцький
Межиріцький чоловічий монастир видруковує Листок "Благовіст Межиріча".
Детальну інформацію про історію та сьогодення православного життя з
унікальними архівними джерелами і фотографіями надають 1000 примірників
започаткованого у 2004 році щорічника „Рівненська єпархія”. З 2009 року
випускається газета „Православна Здолбунівщина”, яка охоплює матеріали
створеного у 2008 році офіційного сайту Здолбунівського благочиння.
На веб-сайті Рівненської єпархії УПЦ МП [http://www.rivnepravoslavne.org.ua] оперативно висвітлюються новини релігійно-церковного
життя, розміщуються офіційні документи, каталоги місцевих і єпархіальних
статей, оновлюється розділ „Хроніка архієрейського служіння”, надається
інформація про монастирі, скити, подвір’я, про благочинних, священиків, є
електронні версії періодичних видань, послання, фотоальбоми, існує
зворотний зв’язок та ін.
З метою надання і обміну із слухачами пізнавальною інформацією
про православні святині, життя святих тощо, виховання вірян на етичноморальних православних засадах Сарненська і Поліська єпархія заснувала у
2008 році щотижневу радіопередачу „Православне паломництво”. На
Рівненщині УПЦ МП проводить значну місіонерську, соціальну та
благодійну роботу. В Рівненській єпархії поширенням і зміцненням
православ’я серед військовослужбовців і засуджених опікується Відділ із
взаємодії зі Збройними силами України, силовими структурами. Функціонує
Відділ релігійної освіти, катехізації, місіонерства та соціального служіння, під
патронатом якого архієрейський хор „Воскресіння” займається місіонерством
серед місцевого і зарубіжного населення. В єпархіях активно організовують
паломництво, працюють в соціальному і благодійному напрямах,
допомагаючи багатодітним родинам, сиротам, даруючи духовну літературу,
іконки, освячуючи молитовні кімнати у лікарнях та військових частинах.
Українська Православна Церква Київського Патріархату. Свою
історію УПЦ КП Рівненської області розпочинає з часів хрещення РусиУкраїни у 988 році. Церква є спадкоємницею Київської митрополії у складі
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Константинопольського Патріархату. Після відродження у 1989 році
автокефального руху в Православній Церкві на Волині, у 1990 році освячено
першу на Рівненщині УАПЦ.
Після Об’єднавчого собору 1992 р. її
реорганізовано в Рівненську єпархію Української Православної Церкви
Київського Патріархату.
Рівненська єпархія УПЦ КП має 14 благочинь, 301 статут релігійних
громад (за офіційною інформацією Рівненської обласної ради) або 280 діючих
релігійних громад і 5 монастирів (за статистикою офіційного веб-сайту УПЦ
КП станом на 2011 рік [http://rivne-cerkva.rv.ua/pro-eparchiju/vidomosti.html]).
Керуючим Рівненською єпархією УПЦ КП є митрополит Рівненський і
Острозький Євсевій (Політило).
Єпархіальне управління складається із 10 відділів, діяльність яких
спрямована на духовно-патріотичне виховання Збройних сил та інших
військових
формувань
України,
забезпечення інформаційно-видавничих
потреб, зв’язків з громадськістю, з
пенітенціарними закладами, проведення
місійної та соціальної діяльності та
роботи з молоддю, здійснення духовної
освіти
й
катехізації,
опікування
монастирями, надання інформації та
історії і сприяння розвитку церковного
мистецтва. З 2003 року на Рівненщині
УПЦ
КП
видруковує
щомісячну
єпархіальну церковно-православну газету
„Духовна нива”, яка охоплює широке
коло питань особливостей становлення
церкви, змісту статуту і канонічного
статусу, розкриває погляди на ситуацію і
тенденції в православ’ї регіонального і
всеукраїнського рівнів та ін.
Осередком духовної освіти і культури є Рівненська духовна
семінарія. Період її становлення датується початком 90-х років, відколи вона
пройшла статусний шлях від шестимісячних пастирських курсів у 1994 році,
Духовного училища у 1999 році до Духовної семінарії (Рівненський
православний богословський інститут). На стаціонарній і заочній формі
навчання богословського відділення в навчальному храмі на честь св.
Апостола Андрія Первозванного, семінарській бібліотеці та читальному залі
майбутні пастирі опановують догматичне, моральне, пастирське богослов’я,
церковний спів, вивчають не лише екзегетику, літургіку, патристику та ін., а й
отримують гуманітарні знання, які можуть практикувати на богослужіннях у
кафедральних соборах або монастирях Рівненської єпархії УПЦ КП.
Благочинні парафій та протоієреї мають можливість і захищають магістерські
роботи в Івано-Франківському богословському інституті. Ведеться
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підготовка до урочистостей з нагоди 20-ліття у червні 2012 року Рівненської
єпархії УПЦ КП. Інформаційно-видавничий відділ єпархії розпочинає роботу
над виданням ілюстрованого статистичного біографічного довідника у рамках
концепції „Рівненських єпархіальних відомостей”.
З метою поширення й утвердження православ’я серед молодого
покоління створюються православні табори (на території СвятоМиколаївської парафії с. Ставок Костопільського району), організовуються
паломницькі поїздки (від Свято-Покровського кафедрального собору м.
Рівного), проводяться молодіжно-церковні заходи (приміром, дійство,
присвячене Дню молоді „Ви світло для світу”, що відбулося у
Радивилівському благочинні с. Срібне) та низка інших заходів.
Українська Автокефальна Православна Церква. Рівненська
єпархія УАПЦ офіційно зареєстрована у 1992 році. Пізніше, згідно з
доповненнями і змінами у Статуті єпархії, її перейменовано на РівненськоОстрозьку єпархію УАПЦ. У наступних обґрунтованих статутних змінах її
назву задокументовано як Рівненсько-Волинська єпархія УАПЦ, яка є
правонаступницею Рівненсько-Острозької єпархії УАПЦ. Громада УАПЦ у
м. Рівне зареєстровано у 2003 році. Станом за 2011 рік за обласним паспортом
у Рівненській обласній раді зареєстровано 22 статути Рівненсько-Волинської
єпархії УАПЦ. Керуючий Рівненсько-Волинською і Таврійською єпархіями
УАПЦ – архієпископ Львівський Макарій (Малевич).
Триває процес налагодження і впорядкування церковного життя
УАПЦ Рівненського краю, де врегульовуються майнові питання, зокрема,
забезпечення приміщенням для релігійних потреб громади та єпархіального
управління. Адепти Рівненсько-Волинської єпархії УАПЦ проводять або
долучаються до заходів проводів молоді до лав української армії та церемоній
прийняття ними присяги, беруть участь у зустрічах із представниками Спілки
ветеранів Афганістану. Втілюються різноманітні милосердні та доброчинні,
соціально-гуманітарні проекти.
Незалежна православна громада на честь ікони Божої Матері
„Несподівана радість” представлена однією громадою, не є складовою
жодного православного об’єднання, діє у м. Рівному. З лютого 2007 р.
перебуває у молитовно-канонічному єднанні зі Святою православною
церквою у Північній Америці (Holy Orthodox Church in North America), яка є
філіалом Істинноправославної (Старостильної) церкви Греції. Правлячим
ієрархом є кир Макарій, митрополит Торонтський. На особистій веб-сторінці
настоятеля парафії ієромонаха Іова Коновалюка розміщено інформацію про
сутність парафії, основи віровчення, молитви, погляди священнослужителів
на православ’я в умовах сьогодення.
КАТОЛИЦИЗМ
Українська Греко-Католицька Церква. Якщо в Галичанському
регіоні України (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області)
близько 90% відновлених у 1989 році греко-католицьких громад, то у містах
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Рівне, Здолбунів, Сарни на початку 2003 року зафіксовано лише 3 статути
релігійних громад УГКЦ. Згідно з рішенням Синоду єпископів УГКЦ,
благословенним Папою Бенедиктом ХVІ у січні 2008 року створено Луцький
екзархат. Першим екзархом призначено отця Йосафата (Говеру), якого
інтронізували у кафедральному соборі – храмі Різдва Пресвятої Богородиці м.
Луцька у квітні 2008 року. Рівненська область разом із Волинською входять
до складу Луцького екзархату, який нараховує 21 громаду і охоплює
Луцький, Рівненський і Володимир-Волинський деканати. Станом на 2011 рік
на Рівненщині діє 5 громад УГКЦ. Настоятелем церкви Святого Миколая
Мирлікійського Києво-Вишгородської екзархії УГКЦ м. Рівне є о. Євген
(Остапенко).
У червні 2010 року в м. Луцьку вперше відбулася зустріч владик
Постійного синоду УГКЦ з духовенством місцевого екзархату, які порушили
питання розвитку і поступу їхньої Церкви, зокрема, статистики, якості
релігійної діяльності, майнового забезпечення, внутрішньо- і міжконфесійних
відносин тощо. У рамках зустрічі відбувся діалог з представниками
молодіжних релігійних організацій та громадами Луцького екзархату.
Проведенням Суспільних днів УГКЦ у м. Рівному адепти рівненських
парафій УГКЦ активно долучаються до традицій єпархій та екзархатів в
УГКЦ.
Плідним для заснованої у травні 2006 року громади УГКЦ м. Дубно
виявився 2010 рік, у якому завершилося будівництво храму, в офіційне
користування переоформлено земельну ділянку, перезатверджено Статут,
відкрито банківський рахунок, створено спільноту „Матері у молитві”, діти
отримали можливість відпочивати у християнському таборі у Шацьку,
організовувалися паломницькі поїздки. У лютому 2011 року у Храмі
Вознесіння Господнього м. Дубно відбулася посвята юнаків у вівтарну
дружину. Загалом парафії Рівненського деканату нечисленні, перебувають на
стадії відродження і залежно від дати реєстрації (громада у м. Острог у 2006
році, громада у м. Кузнецовську в 2009 році тощо) або нещодавно отримали,
або проводять роботу з придбання земельної ділянки під будівництво храму і
службових приміщень.
У 2011 році Рівненський деканат організував літній християнський
табір у с. Хрінники, де діти не лише відпочивають, а й слухають Літургію,
повчальну проповідь, проводять інші духовні заходи. Для отримання
богословської освіти прихильники УГКЦ, особи чоловічої статі віком від 17
до 30 років, можуть навчатися у Київській Трьохсвятительській духовній
семінарії УГКЦ.
Римо-Католицька Церква. Нормалізація церковного життя в РКЦ
(як і в УГКЦ) відбулася з початку 1991 року з відродження католицьких
єпархій в Україні. Відбулося становлення церковних структур, перша
консекрація єпископів, створення дієцезіальних управлінь, духовних
семінарій. Декрет про відновлення діяльності Луцької дієцезії, проголошений
Папою Іваном Павлом ІІ у травні 1996 року, дав старт діяльності католицьких
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громад на Рівненщині. Сьогодні Рівненська і Волинська області входять до
складу Луцької дієцезії РКЦ, ординарієм якої призначено архієпископа
Маркіяна (Трофим’яка). На Рівненщині нараховують 14 статутів релігійних
громад.
Найбільша крайова громада РКЦ у м. Рівному. Майже всі громади
Церкви забезпечені храмами. Зведений у м. Рівному наприкінці ХІХ ст.
парафіяльний костел Св. Антонія сьогодні займає зал камерної і органної
музики, а громада РКЦ проводить відправи у гарнізонному костелі міста.
Термін навчання у духовних семінаріях РКЦ становить 7 років, що частково
обумовлює
необхідність
прийняття допомоги
у душпастирській
проповідницькій діяльності священиків з Польщі, а також Литви, Чехії,
Словаччини, Німеччини, Угорщини, Бразилії, Франції, Аргентини.
Толерантне ставлення духовенства РКЦ до представників інших конфесій та
перебування РКЦ і тимчасове головування єпископа-ординарія Маркіяна
Трофим’яка у Всеукраїнській Раді Церков позитивно вплинуло на
встановлення взаєморозуміння і ведення міжрелігійного діалогу. На
Рівненщині громади РКЦ співпрацюють з органами соціального
забезпечення, надають посильну допомогу будинкам престарілих, лікарням,
інвалідам.
ПРОТЕСТАНТИЗМ
Всеукраїнський Союз об’єднань євангельських християнбаптистів. На Рівненщині адепти ЄХБ почали з’являтися ще в 1852 році.
Перша громада сформувалася у 1873 році внаслідок першого у рівненському
краї хрещення проповідником І.Рябошапкою кількох чоловік за
християнсько-баптистською традицією. Становлення громади ЄХБ у м.
Рівному припадає на 1916 рік. З 1926 року, коли завершилося будівництво
Будинку молитви, рівненська громада активізувала свою діяльність, зокрема,
розпочалися постійні богослужіння, у приміщенні започаткувалася робота
з’їздів Союзу слов’янських громад ЄХБ у Польщі. Станом на 1930 рік
рівненська громада із 400 вірянами стає найчисленнішою серед громад Союзу
і продовжує зростати.
Із зведенням нового Будинку молитви у 1990 році у
ньому було відкрито недільну школу та Біблійний інститут, створено дитячий
хор.
Після політичних трансформацій у суспільстві на Рівненщині
створюється Союз євангельських християн-баптистів, до складу якого
входять відокремлені Союз євангельських християн, Союз баптистів і
незалежні церкви ЄХБ. У 1993 році у м. Рівному відкрито видавничий центр
Союзу. На базі канцелярії старшого пресвітера формується обласне
об'єднання церков ЄХБ (ООЦ ЄХБ) Рівненської області, в якому станом на
1991 рік налічувалося 5406 членів громади і 55 статутів релігійних громад, а
на 2008 – 7564 члени громади і 106 статутів релігійних громад. Головою
обласного об’єднання Церков євангельських християн-баптистів Рівненської
області є Ільюк Михайло Андрійович.
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Традиційним для ООЦ ЄХБ Рівненської області є проведення літніх
таборів. Лише у 2011 році було організовано табори: жіночий в Олександрії,
підлітковий у Соколиних Горах, дитячі у с. Великий Житин і у с. Пісків,
одноденний молодіжний з’їзд у с.Верхів та ін. У них представники різних
поколінь, окрім релігійно-духовних і морально-виховних настанов, мають
змогу активно відпочити.
Інтернет-ресурси охоплюють офіційний сайт ООЦ ЄХБ Рівненської
області, на якому розміщуються інформація про релігійні заходи і діяльність,
основи віровчення, історію становлення, керівництво обласної пресвітерської
ради, про роботу таких дев’яти Відділів: організації нових церков, благовістя,
навчання, дитячого служіння, служіння сестер, музично-хорового,
молодіжного, інформаційного та соціального служіння, а також новини про
проведення конференцій, семінарів, поточні події тощо. На веб-сайті
„Баптистська молодь Рівненщини” висвітлюються події релігійного життя
молоді, зміст і перебіг соціальних проектів та інформація про хворих,
потерпілих від нещасних випадків та ін., які потребують допомоги.
Незалежні релігійні громади євангельських християн-баптистів
(НРГ ЄХБ). На Рівнещині зареєстровано 12 статутів релігійних громад - у м.
Рівне, м. Дубно, Здолбунівському, Дубенському, Острозькому, Корецькому,
Радивилівському районах. Витоки
формування
громади
ЄХБ
у
Здолбунові сягають 1913 року і
пов’язані з приїздом місіонерів. У
1916 році зареєстровано першу
громаду, яка у 1965 році примусово
отримала статус незалежної від ВС
ЄХБ, а у 1980 році – від Ради
Церков. Сьогодні Здолбунівська НРГ
ЄХБ має 160 членів, її діяльність
передбачає соціальне служіння –
допомогу інвалідам, престарілим,
роботу недільної школи, навчання
молоді, проповідників, трансляцію християнських радіопрограм, духовномузичну творчість різновікових хорів, духового, струнного оркестрів, що в
загальному характерно для діяльності більшості крайових НРГ ЄХБ. У
Рівному Незалежну релігійну громаду євангельських християн-баптистів
„Дім Євангелія” зареєстровано у 2007 році. Громади займаються посильною
соціальною діяльністю, організовують конференції, зокрема, у 2011 році
молодіжну конференцію західного регіону „Сучасні виклики для молодого
християнина”.
НРГ ЄХБ Рівненської області входять до складу Братства незалежних
церков та місій ЄХБ України і мають можливість долучитися до заходів,
організованих у рамках Братства, зокрема, до проведення спільних
молодіжних служінь, участі у конференціях (у 2011 році у Києві відбулася
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конференція „Біблейське виховання дітей: проблеми і шляхи їх рішення”),
семінарах для працівників недільних шкіл, літніх таборах тощо. Свою
діяльність Братства незалежних церков та місій ЄХБ України репрезентують
на веб-сайті.
Всеукраїнський Союз Церков християн віри євангельської
п’ятидесятників. Становлення на Рівненщині п’ятидесятницького руху
сучасного зразка припадає на 1919 рік і пов’язане з прибуттям емігрантів на
Батьківщину. У 1924 році створено п’ятидесятницький союз Церков,
відповідно до рішення першого з’їзду християн Святої П’ятидесятниці. З
1929 по 1939 рік функціонує Всепольський союз християн віри євангельськоїп’ятидесятників, до складу якого, окрім польських, білоруських, німецьких,
входили українські, у тому числі й рівненські громади. На Всеукраїнському
з’їзді у Коростені у 1990 році відновлено діяльність ВСЦ ХВЄП. У 2001 році
у Державному комітеті у справах релігії офіційно зареєстрований Біблійний
інститут християн віри євангельської у м. Рівне. Станом на початок 2011 року
на Рівненщині зареєстровано 248 статутів релігійних громад. Головою
обласного об’єднання Церков християн віри євангельської п’ятидесятників є
старший пресвітер по Рівненській області Боришкевич Віктор Дем’янович.
Громади, відрізняючись за своїм кількісним складом (для прикладу,
населення м. Острога становить близько 15 000 осіб, громада ЦХВЄП
складається з 120 членів, у с. Карпилівка із близько 2600 осіб населення
близько 1400 осіб належать до ЦХВЄП), продукують аналогічні види
релігійної діяльності, зокрема, місіонерська, євангелізаційна робота,
поглиблення знань у християнських бібліотеках і недільних школах для дітей
та підлітків, служіння дорослих, молодіжних і дитячих хорів, музичних гуртів
(„Вірність” м. Костопіль, „Вефіль” м. Острог, „Християнин” с. Ільїн
Гощанського району та ін.), проведення конференцій (міжобласна молодіжна
конференція 17 грудня 2010 року в м. Рівне, молодіжна конференція на тему
„Вірність” 2 січня 2011 року в м. Острог із залученням молоді з Нетішина,
Могилян, Оженина. та ін.) тощо.
Однією з типових громад є Острозька ЦХВЄП. У ній ведеться
посилена євангелізаційна робота за допомогою: а) створеного у 1994 році
музичного гурту „Верфіль”, який, входячи до складу відділу євангелізації
України, проводить місцеві, всеукраїнські і зарубіжні євангелізаційні
служіння; б) організації із залученням сформованого у 2005 році молодіжного
хору тематичних вечорів, куди запрошують молодь з іншими релігійними
переконаннями; в) проведення святкових і дитячих тематичних служінь за
участю створеного у 2006 році дитячого хору; г) дитячого християнського
табору „Світанок” (діє з 2007 року) для дітей різної віросповідної належності;
д) щонедільної трансляції християнської радіопрограми „Відгук століть” для
мешканців Острога.
Українська уніонна конференція Церкви адвентистів сьомого
дня. Вперше у рівненському краї, а саме у с. Жарнувка, інформацію про
адвентизм поширили у 1888 році місцеві заробітчани з Криму, а у 1894 році
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сформувалися перші адвентистські громади. Динамічне кількісне й
організаційне зростання спостерігається у 1920 році, як наслідок, у 1921 році
громади Рівненської області разом із громадами Волинської області та
Білорусі ввійшли до складу польського духовного центру у м. Бидгощ. У 1932
році 35 громад та 18 груп цих територій входять до складу Східної
конференції, одними з найчисленніших громад Рівненської області стали
Млинів з 29 громадами, Демидівка з 28 громадами, Грушвиця з 26 громадами.
Після репресивних заходів, які відбулися після приєднання Західної України
до УРСР, наприкінці 80-х років м.ст. відбулося своєрідне відродження
конфесії у складі Волинсько-Рівненського об’єднання (з 1978 року). Із
здобуттям незалежності посилює діяльність Українська уніонна конференція
Церкви адвентистів сьомого дня як самостійний керівний орган ЦАСД, а
Рівненська область разом із Волинською, Закарпатською, Львівською входить
до складу Західної конференції УУК ЦАСД. Сьогодні на Рівненщині діє 20
релігійних громад, старший пресвітер по Рівненській області - Шевчук В.А.
На території Західної конференції відбуваються різні заходи,
зокрема, музичний фестиваль „Я співаю для Ісуса”, серед переможців якого у
травні 2011 року були рівненські виконавці. У рамках соціальних програм
члени громади відвідують будинки престарілих, лікарні, школи-інтернати,
реалізуються програми з профілактики наркоманії, алкоголізму,
тютюнокуріння тощо. У всіх місцевих громадах діє Суботня школа різних
вікових рівнів як одна з форм богослужіння. Викладачів для суботніх шкіл
готують регіональні біблійні заклади. Члени громади, які поширюють
церковну літературу (колпортери), мають можливість навчатися на заочному
відділенні Українського гуманітарного інституту за рекомендаціями місцевих
конференцій.
УУК ЦАСД входить до складу сформованої у 1996 році
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та, як і ВСОЄХБ та інші
протестантські об’єднання і громади, входить до створеної у 2005 році Ради
євангельських протестантських Церков України. Особливості участі УУК
ЦАСД у цих Радах та історичну ретроспективу, сьогоденні події релігійного
життя Західної конференції, у тому числі громад Рівненщини, висвітлюються
на загальноконфесійному веб-сайті УУК ЦАСД.
Релігійні організації Свідків Єгови в Україні. Рівненська область
одна з автохтонних регіонів зародження релігійної сітки Свідків Єгови на
теренах України. Перші громади (збори) Свідків Єгови (СЄ) на Рівненщині
формувалися протягом 1922-1925 років за участі реемігрантів із США та за
допомоги місіонерської діяльності польської філії бруклінського центру СЄ.
Наприкінці 20-х років зростанню громад СЄ рівненського краю сприяло
Львівське бюро дослідників Біблії (Свідків Єгови), яке постачало релігійну
літературу, що надходила з США. У 1991 році відбувається офіційна
реєстрація СЄ в Україні, що спричиняє помірне кількісне збільшення, з 1997
року стабілізацію і подальше зменшення кількості рівненських громад. Якщо
у 2005 році у Рівненській області діяло 19 зборів, які забезпечувалися шістьма
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„Залами Царства” (місця для проведення богослужінь), то нині на Рівненщині
діє 14 громад, відповідальний служби зв’язків з громадськістю в області Усик Микола Тимофійович. Поступово офіційного статусу набували громади
м. Березне і м. Радивілів у 2002 році, у м. Сарни і смт Клевань у 2005 році, дві
громади м. Рівне у 2007 році та ін.
На Рівненщині речники громад СЄ практикують традиційну для СЄ
форму проповідницько-місіонерської діяльності, а саме проповідування і
розповсюдження літератури у громадських місцях, організація у приватних
оселях зацікавлених людей чи майбутніх членів громади Свідків Єгови
вивчення і трактування Біблії, про результати чого „вісники” (публічні
проповідники, які ходять від оселі до оселі) і „піонери” щомісяця
повідомляють своїй громаді.
Проповідницько-місіонерську діяльність СЄ
проводять у лікарнях, місцях позбавлення волі, з людьми, які належать до
групи ризику; матеріальну допомогу можуть надавати незалежно від
релігійних переконань. З метою покращення проповідницької діяльності
члени рівненських РО СЄУ відвідують районні, обласні, міжнародні
конгреси.
Українська Євангельсько-Реформована Церква. Підґрунтя для
становлення у ХVІ-ХVІІ ст. реформатства (кальвінізму) в Україні частково
підготувала польська шляхта, захоплена ідеями Реформації. Кальвінізм
поширювався насамперед на західноукраїнських, у т.ч. на рівненських,
теренах, які найбільше відчували на собі полонізацію та вплив європейського
Заходу. Відновлення і зростання реформатства на Західній Україні
розпочалося зі сформуванням у 1922 році першої громади у с. Молодятин.
Закріплення і повноцінне функціонування реформатських громад у
рівненському краї (Рівне, Степань, Олександрія, Тучин, Шубків та ін.)
відбулося з 1925 по 1939 рік. У цей час релігійні та культурно-освітні
завдання у Рівному виконує гурток української євангельської молоді при
УЄРЦ. Із здобуттям Україною незалежності у м. Рівне відновлюється і в 1992
році офіційно реєструється УЄРЦ, для богослужбових потреб громади
зводиться нова будівля. Сьогодні дві громади УЄРЦ діють у м. Рівне
(керівник - Семенюк Філімон Олександрович) та смт Степань Сарненського
району. УЄРЦ проводить євангелізацію, богослужіння, Біблійні курси. При
громаді відкрито 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 із християнськими морально-етичними
принципами виховання, вивчають Катехізис. Учні Недільної школи мають
можливість відпочивати у літньому таборі Закарпатської реформатської
церкви (ЗРЦ). Пасторства молодь може навчатися в Євангельській
реформатській семінарії України в м. Києві. За участі пастора Ф.Семенюка і
підтримки місіонерів з Голландії, Польщі, Угорщини створюється УЄРЦ та
зводиться молитовний будинок у Степані. Згодом церковно-релігійне життя
громади очолює пастор В.Пилипенко. У Степані відкрито Недільну школу,
проводяться біблійні уроки та молодіжні зібрання.
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Релігійні громади Методистської Церкви. Організований методизм
з’явився в Україні на початку ХХ ст. Три методистські громади відновилися й
активізували місіонерську діяльність до 16 офіційно зареєстрованих громад у
2004 році. У Рівненській області діє дві громади у м. Рівне, з них у 2005 році
зареєстровано релігійну громаду вільної методистської церкви „Перемога”,
керівник громади – Зайчук Віктор Орестович. РГ МЦ проявляють соціальні
ініціативи, проводять євангелізаційні служіння, долучаються до екуменічних
проектів обласного (як і інші конфесії Рівненщини входять до складу
Рівненської обласної ради християнських Церков) та всеукраїнського (молодь
МЦ взяла участь у роботі другої молодіжної конференції „Наслідування
Господа Ісуса Христа” у с. Поляні, що організувала УЄРЦ м. Свалява)
проектів.
Собор незалежних Євангельських Церков України. СНЄЦУ має
давню історію становлення, проте релігійного й організаційного зміцнення
набула у 1993 році, коли 40 громад євангельських християн, зберігаючи свою
самостійність, об’єдналися у Собор незалежних Євангельських Церков
України. Однією з таких громад у м. Рівне постає релігійна громада
Євангелічної церкви „Голгофа”, керівник – Гарбар Володимир Микитович.
Характерною рисою релігійної діяльності громади є співпраця з управлінням
з питань взаємодії структурних підрозділів з громадськістю і активне
долучення до процесу виправлення і ресоціалізації засуджених, що
перебувають в установах кримінально-виконавчої системи. Відтак пастор цієї
громади Абатуров Олег Геннадійович входить до складу Громадської ради
при управлінні Державного департаменту України з питань виконання
покарань у Рівненській області. Речники громади періодично відвідують
Дубенську виховну колонію. СНЄЦУ згуртовуються з іншими конфесіями
для реалізації певних проектів, таких як створення спільної
телерадіокомпанії, участь разом із представниками релігійних громад
Повного Євангелія „Осанна” і Християнської євангелічної церкви Живого
Бога у щорічній молитві за благословення м. Рівного на пагорбі Слави у
травні 2009 року тощо.
Асоціація місіонерських Церков євангельських християн в
Україні. Сьогодні на Рівненщині діє дві громади Асоціації, до складу яких
входять релігійна громада „Община Доброго Пастиря” у м. Рівне (керівник Приступа Тарас Миколайович) та релігійна громада „Джерело життя” у
м. Здолбунів. Інформування громадськості про свою діяльність громади
здійснюють завдяки заснуванню ними, а також громадами-церквами „Дому
Євангелія”, „Скінії Пробудження”, „Осанна”, „Голгофа”, телерадіокомпанії
„Шлях”, передачі каналу якої стартували 25 грудня 2007 року. Громада бере
участь у конференціях (17 лютого 2007 року конференція на тему „Шануй
свою юність!”, організована для підлітків євангельських церков Рівненської
області), урізноманітнюють форми проведення служінь (9 січня 2011 року в
громадах служіння проводив камерний хор „DOMINUS”) та ін.
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До інших малочисельних релігійних громад Рівненщині також
відносимо ТЕЧІЇ ПРАВОСЛАВНОГО КОРІННЯ, а саме:
Духовний центр „Родове вогнище Рідної Православної Віри” –
Світовит. Наявна одна релігійна громада у м. Сарни, керівник її -Захарчук
Сергій Денисович.
Протестантські спільноти (окрім вищезгаданих УЄРЦ, РГ МЦ,
СНЄЦУ, АМЦЄХУ) репрезентовані:
Незалежними
релігійними
громадами
християн
віри
євангельської. Три громади є у м. Рівне, Здолбунівському і
Володимирецькому районах. В області функціонують по декілька громад
неохристиянських течій, зокрема таких як: Церква Ісуса Христа Святих
останніх днів (одна релігійна громада у м. Рівне, керівник її - Шипулін Роман
Вікторович); Церква Божа в пророцтвах в Україні (зареєстрована одна
релігійна громада у Сарненському районів с. Калинівка, керівник громади Мурза Володимир Миколайович); Церква Повного Євангелія (наявні 4
громади: “Церква Ісуса Христа” у м. Острог, “Спасіння”- у смт
Володимирець, “Нове життя” і “Нове покоління” - у смт Зарічне); Релігійні
громади харизматичного напряму (наявні 6 громад: “Осанна”та
„Посольство Боже” у м. Рівне, “Якір Надії” у м. Дубно; “Світло Зорі” у м.
Кузнецовськ, „Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів”
у м. Сарни, “Світло Зорі” у с. Жовкині Володимирецького району); Релігійна
громада Церкви Живого Бога, яка діє в м. Рівне; Релігійні громади
дослідників Святого Письма (дві громади у м. Рівне і с. Орлівка
Березнівського району, керівник релігійної громади „Єпіфанія” Якобчук
Юрій Леонідович).
На Рівненщині діють дві спільноти, які належать до ІУДАЇЗМУ,
серед яких:
Об’єднання хасидів Хабад Любавич іудейських
релігійних громад (зареєстровано 4 громади у містах Рівне, Дубно, Сарни та
Костопіль, голова Рівненської іудейської релігійної громади Фіш Мойсей
Зелменович); Релігійні громади месіанського іудаїзму (зареєстрована одна
громада у м. Рівне, керівник релігійної громади месіанської общини м. Рівне Музичук Олександр Васильович.
ТЕЧІЇ ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ОСНОВИ
представляє Релігійна
організація Рідної Української Національної віри. Одна громада Рун віри
діє у м. Рівне.
До СХІДНИХ РЕЛІГІЙНИХ ТЕЧІЙ належить Релігійна
організація Товариства Свідомості Кріпни (наявна громада конфесії у м.
Рівне, президент релігійної громади – Степанюк Юрій Адамович).1

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ

*

РУМУНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
В ЇЇ ПРАГНЕННЯХ НА УКРАЇНСЬКІ ТЕРЕНИ**
Румуни – одна із найчисельніших
національних меншин в Україні. Вона має
десь 150 тис. осіб, що складає 0,31% всього
населення країни. Найбільш компактно
вони проживають у Чернівецькій (114 тис.)
та Одеській областях (30 тис.). У 2009/2010
н.р. в Україні діяло 94 румуномовних (20
тис. учнів) та півтори десятка змішаних
шкіл – з українською і румунською мовами
навчання. У Чернівецькому національному
університеті
ім.
Юрія
Федьковича
функціонує кафедра класичної та румунської філології. Нині в Україні діють
румунські національно-культурні товариства: Всеукраїнська науково-педагогічна Асоціація “Арон Пумнул”, Товариство румунської культури ім. М.
Емінеску, Ліга румунської молоді “Жунімя”, Румунська спільнота України,
Конгрес румунів України та інші.
Відтак Україна намагається максимально забезпечити права і
свободи своїх громадян румунського походження. Правда, це не завжди
отримує адекватну відповідь з румунської сторони. Наприклад,
шестидесятитисячна громада українців у Румунії має всього один
український навчальний заклад – ліцей ім. Тараса Шевченка у м. Сігету, але й
там лише частина предметів викладається українською мовою.
Нинішнє гуманітарне співробітництво між країнами гальмується
прагненням Бухареста до регіонального домінування, заснованого на
націоналістичній ідеї «Великої Румунії». Складовою ої ідеології є повернення
анексованих Румунією у 1918-1919 pоках українських етнічних територій
Ізмаїльського та Акерманського повітів колишньої Бессарабської губернії
(11600 кв. км), Північної Буковини (5280 кв. км), а також території
Республіки Молдова.

*
1

При підготовці матеріалу «Рівненщина релігійна» автором використано наступне
інформаційне джерело: Паспорт Рівненської області: Потенціал області //
Рівненська обласна рада: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
http://oblrada.rv.ua/rubric/34/?rubric=170
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В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній
течії.
**
Матеріал підготував Саган Олександр Назарович – д.філос.н., професор,
провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інстиутут філософії
імені Г.С. Сковоролди НАН України.
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Протягом 90-х pp. минулого століття Румунія на законодавчому рівні
висувала свої територіальні претензії до України. Згадаймо «Декларацію
парламенту Румунії щодо пакту Молотова-Ріббентропа та його наслідків для
країни» від 24 червня 1991 року. Пізніше заяви отримали більш стриманий
характер, що було пов'язане із європейською та євроатлантичною інтеграцією
Румунії.
У 30-х роках ХХ ст. згаі українські території увійшли до складу
Української РСР. Проте з початком Другої світової війни і входженням
румунських військ на українські території Румунія не згаяла свій шанс
максимально відновити тут свою присутність у всіх сферах життя. При цьому
значна увага румунського керівництва була приділена саме інституційному
розвитку Румунської Православної Церкви на окупованих територіях.
Прийшовши в Україну, румунські війська намагалися максимально
використати незадоволення віруючих, які при радянській владі були
позбавлені можливості задовольняти свої релігійні потреби. Окрім того, тягар
війни, стражня та горе провокували у багатьох людей потребу у такій розраді,
якою і є релігія. Це стало додатковим стимулом для масового відкриття і
відбудови зусиллями віруючих зруйнованих храмів. Проте ця велика
організаційна робота, звичайно ж, не могла бути поза контролем окупаційної
влади, яка ретельно слідкувала за тим, щоб церкви не займалися політичною
діяльністю.
Як відомо, Україна була поділена на чотири .адміністративні
частини: рейхкомісаріат «Україна», Трансністрія, «дистрикт» Галіціон
(Галичина) у складі Краківського генерал-губернаторства та територія під
владою військової адміністрації (Слобожанщина і Донбас). Політика
окупаційних військ у сфері релігії у кожній із виокремлених частин країни
мала свої особливості, що відображалося й на інституційному розвитку
церков. Так, найбільш жорстко церкви, особливо православні,
контролювалися у рейхкомісаріаті. Вже на початку грудня 1941 р. головний
штаб збройних сил Німеччини направив інструкцію про поводження з
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українським населенням, в якій вказувалося: «Українська автокефальна
церква, а також інші віросповіня не забороняються, поки вони не займаються
політичною діяльністю. Проте необхідно не допускати, щоб колишні місця
відправлення релігійного культу перетворювалися у місця паломництва, а
тим самим у центри автономного руху (тобто незалежного від контролю
окупаційної влади – О.С.)».
У Трансністрії ж, навпаки, румунська окупаційна влада намагалася
завоювати симпатії нерумунського населення, а тому на перших порах
чинила значно менший тиск на церковні інституції. Якщо порівнювати умови,
в яких опинилася Автономна чи Автокефальна православні церкви в Україні,
то становище (релігійний аспект) православних на Півдні України,
окупованій переважно румунськими військами, було значно кращим. Адже
Румунська Православна Церква була автокефальною та державною (на
відміну від невизнаних світовою православною спільнотою автокефалів чи
автономістів, митрополія яких фактично стала союзником радянської влади у
війні із гітлеризмом).
Одним із своїх головних завь у релігійній політиці румуни вважали
відновлення діяльності православної Церкви на окупованих територіях, що і
було затверджено відповідним законом від 4 вересня 1941 р. (Державний
архів Чернівецької області (далі – ДАЧО). – Ф.307. – Оп.2.- Спр.22. – Арк.2).
Чернівецька область опинилася під владою митрополита Буковини Тита, а на
території «Трансністрії» було утворено митрополію, яку очолив надзвичайно
активний місіонер митрополит Віссаріон. Він доручив скласти підручник
Закону Божого для початкових шкіл і гімназій «Трансністрії».
Значну увагу приділяли румуни і підвищенню освітнього рівня
священиків. Так, у жовтні 1942 р. відновився набір студентів на теологічний
факультет Чернівецького університету, а з березня 1943 р. в Одесі відкрилася
семінарія, в якій навчалося понад 60 слухачів. Було вио більше 30 тис.
молитовників та 35 тис. брошур на релігійну тематику російською та
румунською мовами. Вийшло кілька чисел часопису «Християнська
Трансністрія», «Християнський вісник» тощо.
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Румунська Православна Церква мала повну матеріальну та політичну
підтримку своєї держави. Тому на окупованих територіях найбільш бідні
парафії отримували матеріальну допомогу, а в цілому губернаторство
Буковини витрачало досить значні на той час суми для ремонту та відбудови
храмів. Політична підтримка православ’ю проявлялася і в тому, що
Румунський уряд своїм законом заборонив діяльність всіх релігійних сект
(фактично – всіх не православних сповіь). Майно, друкована продукція цих
організацій конфісковувалося. Виконання цього закону забезпечувало
Міністерство культури спільно з поліцією (Там само. – Спр.1735.- Арк.1).
Найбільше від цього нововведення постраждали старообрядці (липовани),
баптисти та адвентисти сьомого дня. Але лише розпуском неправославних
громад румунська влада не обмежилася: під загрозою репресій вона
заставляла іновіруючих людей приймати православ'я. Газетні повідомлення
того часу рясніють статтями про
здобутки православного місіонерства
(Див. дет.: Волошин Ю. Українська
православна церква в роки нацистської
окупації. – Полтава, 1997. – С.36). Влада
навіть забезпечувала своїми декретами
наповнюваність храмів під час служб.
Зокрема, особам допризовного віку було
наказано мінімум два рази на місяць
відвідувати храм і перебувати там щоразу
не менше 20 хвилин.
Велику допомогу від влади
отримувала православна Церква і в
боротьбі із т.зв. «стилізмами» –
використанням у богослужбовій практиці
старого календаря і з виконанням
дохристиянських
народних
обрядів.
Більше того, поліцейські чини, що не
надавали
допомогу
православному
священику у боротьбі з стилізмами,
навіть несли серйозні покарання. Не було винятку у використанні старого
стилю навіть для старообрядців. Румунська ПЦ здійснювала керівництво
також старообрядськими громадами, котрі очолювали тоді єпископи
Інокентій (Усов) та Силуан (Кравцов).
Значну увагу приділяла румунська влада вихованню у населення
окупованих земель румунського патріотизму. З цією метою були
запроваджені урочисті богослужіння на честь річниць здобуття Севастополя,
Дня героїв, освячення військового прапора тощо. Для цих богослужінь
відводилися спеціальні години. Під час окупації єпископи, за завням нової
влади, влаштовували для віруючих публічні диспути, лекції та доповіді
антирадянського характеру. Антибільшовицьку та прорумунську агітацію
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систематично проводили і священики-старообрядці (Центральний державний
архів громадських об’єднань України. – Ф.1.- Оп.23. – Спр.1640. – Арк. 197198).
Така поведінка Румунської окупаційної влади певною мірою
зрозуміла – воююча сторона не могла дозволити діяти у себе в тилу
духовенству юрисдикції Московської Патріархії, керівництво якої активно
співпрацювало із ворожою румунським військам армією. Англійський
журналіст А.Верт писав, що румуни наказали всім місцевим православним
священикам перейти у юрисдикцію прорумунськи налаштованого
митрополита Никодима. Тим із російських священиків, хто був проти цього,
довелося шукати парафії у віддалених селах краю (Верт А.Россия в войне
1941-1945.- М., 1967. – С.599). Додамо лише, що наприкінці війни
більшовицькі каральні органи теж не просили, а наказували перейти всім
парафіям Румунської Православної Церкви у Московський Патріархат. Тих,
хто не погоджувався, засуджували або висилали в Сибі р.
Підводячи підсумок у характеристиці розвитку православної Церкви
в зоні румунської окупації, ще раз зазначимо, що тут православ'я перебувало
в значно кращих умовах розвитку, аніж в зонах німецької окупації. Проте
такий стан речей має своє пояснення: Церква активно використовувалася як
засіб румунізації населення, засіб національного гноблення. Навіть гуцулів
румуни вважали не українцями, а «слов’янізованими даками» і обов'язково
міняли їм українських православних священиків на румунських.
Релігійна політика румун з їх ідеєю державної Церкви у багатьох
моментах була принципово відмінною від політики німецьких керівників у
цій сфері – остання за своєю суттю була безбожною. Так, на відміну від
німецьких окупантів, румуни законодавчо заборонили діяльність сект, а
німецька влада навпаки - активно заохочували їх розвиток і навіть забороняла
православним вести з ними боротьбу. Якщо румуни на державному рівні
(матеріально і політично) підтримували православну Церкву, то німецькі
фашисти за будь-яку ціну намагалися послабити церкви, накладаючи часто на
них непомірні податки тощо. Якщо румуни на теренах своєї влади плекали
єдину православну Церкву, то в німецькій зоні окупації всіляко
пропагувалися розколи і політика «розділяй і володарюй». Якщо румуни
дбали про освіту православного кліру (відкрили теологічний факультет в
Чернівецькому університеті, семінарію), то німецька окупаційна влада
закривала навіть короткочасні богословські курси. Румуни дозволяли і навіть
заохочували вплив церкви на суспільство, запроваджували викланя релігії,
видруковували значну кількість релігійної літератури тощо. Німецькі
окупанти водночас все це забороняли (Волошин Ю. Українська православна
церква в роки нацистської окупації. – С.38-39).
Завдяки такій своїй політиці румуни досягли значних успіхів. На
території Північної Буковини (на той час вона мала понад мільйон жителів) в
роки війни діяла 471 парафія, 568 храмів. Клір був представлений 14
протоієреями, 595 священиками, 510 псаломщиками (ДАЧО.- Ф.307. – Оп.2.-
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Спр.22. – Арк.2). Дещо менше – 400 парафій діяло на території
«Трансністрії», причому лише 36 із них належали Українській Автокефальній
Православній Церкві.
Після закінчення Другої світової війни парафій Румунської ПЦ на
теренах України не залишилося. Радянська влада жорстко придушувала будьякі спроби активізації діяльності у Західній Україні, як місіонерів Румунської
ПЦ, так і політичних лідерів, які намагалися розіграти «румунський сценарій»
і реалізувати територіальні претензії до СРСР, зокрема України.
Проте із становленням незалежної України ситуація відносин її з
Румунією почала поступово змінюватися на гірше. Стриманість румунських
політиків у часи президентства Л.Кучми щодо територіальних претензій
зникла у часи його наступника. Правда, територіальні претензії Румунії до
України обмежуються поки що неофіційними заявами на найвищому рівні
щодо повернення Україною територій Бессарабії та Північної Буковини. Так,
у квітні 2008 р. в румунських виданнях (зокрема, «Ziua») з'явилась низка
матеріалів, що ґрунтуються на ідеях президента Румунії Т. Басеску, де
зазначається, що Придністров'я може бути обміняним на Північну Буковину
(частину Чернівецької області). На думку президента Румунії, «...у Києва є
претензії з приводу повернення Придністров'я Україні, проте там забувають
про повернення Кишиневу Південної Бессарабії та Північної Буковини –
територій, які колишня Українська РСР отримала після Другої світової
війни»(цит. за: Плаксенко М.Л. Новий етап україно-румунських відносин. –
С.17).
Іншим прикладом подібних висловлювань румунських політиків
можна назвати заяву голови ультраправої партії «Велика Румунія», депутата
Європейського парламенту від Румунії Корнелія Вадима Тудора. Зокрема,
депутат зазначив: «Україна – штучна країна. Україна тримає румунські
території – я кажу про Північну Буковину... Що стосується України, я
вважаю, що її необхідно тримати під контролем міжнародного
співтовариства, безумовно, із залученням Росії. ... Мені не подобається, що в
результаті пакту Молотова–Ріббентропа мої румунські браття та сестри –
в‘язні в українській тюрмі... Проте Румунія визнала офіційно кордони
України! І це велика помилка... Факт залишається фактом: Україна загарбала
території чужої країни...» (Там само).
Така позиція офіційного Бухареста підштовхнула й румунських
православних ієрархів до заяв про наявність «канонічних територій»
Румунської ПЦ у Чернівецькій та Одеській областях. На перших порах ці
заяви лунали неофіційно, а після обрання у вересні 2007 р. нового
Румунського патріарха Даниїла (Чоботя) – це вже офіційна позиція церкви.
Вже через місяць після інтронізації патріарха, Синод церкви прийняв
документ «Відновлення єпархій Бессарабської митрополії – юридичний акт і
моральна компенсація» (опублікований на офіційному сайті патріархії).
Рішенням Синоду створено три нові єпархії у складі Бессарабської митрополії
Румунської ПЦ. Глава митрополії митрополит Петру (Педурару), коментуючи
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рішення Синоду, заявив, що Румунська
Патріархія має намір розширювати свій
вплив у Молдові й Україні, зокрема,
збільшуючи тут кількість парафій і єпархій.
Говорячи про відкриття трьох нових
румунських єпархій на території Молдови – у
Бельцях, Кантемирові й Дубоссарах, він
сказав, що «при цих єпархіях будуть
тимчасово діяти також єпархії Хотина,
Четатя-Албе
(Білгород-Дністровська)
й
Ізмаїла – доти, поки неможливо встановити ці
єпархії на території України» (http:
//orthodoxy.Org.ua /uk /mijkonfesiyns_vidnosini
/2007/11/2712185.html ).
Румунська Православна Церква у
2009 р. ввела офіційне відзначення «неділі
румунських мігрантів» (у першу неділю після
свята Успіня Богородиці). З цього приводу Патріарх звертається із посланням
до своєї пастви із закликом молитися за своїх співвітчизників, які
проживають за кордоном. Це значно активізувало роботу біляцерковних
громадських організацій з мігрантами і посилило експансіоністські настрої
серед румунських віруючих, в т.ч. й щодо українських територій, де
компактно проживають румуни.
На жаль, Українська держава практично нічого не робить для
запобігання розвитку румунського сепаратистського руху, який нині активно
розвивається завдяки церковним комунікаціям. В Одеській області станом на
кінець 2010 р. вже неофіційно існують православні громади, які вважають
себе юрисдикційно приналежними до Бессарабської митрополії Румунської
ПЦ. Щодо Чернівецької єпархії Української ПЦ (де функціонують 106
румуномовних парафій) таких даних ще немає, але якщо ситуація із
протидією незаконній діяльності румунських місіонерів з боку української
влади не зміниться, то слід очікувати й там загострення міжправославних
відносин. Адже в Україні фактично повторюється ситуація із утворенням
Бессарабської митрополії в Молдові: остання нині є найбільш активним
провідником ідеї приєднання Молдови до Румунії.
Зазначимо також, що проблеми із «румунським фактором» в Україні
виникають не лише у православних Української Православної Церкви
Московського
Патріархату.
Експансіоністські
настрої
румунських
старообрядців вловили і вірні Руської Православної Старообрядницької
Церкви (РПСЦ). Зокрема, на Соборі цієї церкви, який відбувся у 19-21 жовтня
2010 р. у Москві, були розглянуті проблеми старообрядницького духовного
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центру в селі Біла Криниця (Чернівецька обл.).* Низка делегатів висловили
побоювання щодо все більшого впливу на духовне життя у Білій Криниці
Білокриницької старообрядницької митрополії, що знаходиться в сусідній
Румунії.
До таких висновків делегатів Собору наштовхнула тісна співпраця
настоятеля храму у Білій Криниці о. Сергія Бобкова із Старообрядницькою
церквою Білокриницької митрополії в м. Браїла (Румунія). Священик навіть
мав намір взяти участь у діяльності Великого Собору цієї церкви. У зв'язку з
цим Собор РПСЦ прийняв ухвалу, в якій висловився про свої стосунки з
Білокриницькою митрополією Румунії, про стан справ у с. Біла Криниця та
створив комісію для вивчення ситуації на місці. Собор прийняв рішення
закликати до миру та любові й збереження «духовної єдності між братніми
митрополіями».
Підводячи підсумок, слід відзначити велику роботу української влади
із забезпечення прав і свобод румунської національної меншини як у сфері
культури, так і у царині свободи совісті. На відміну від україномовних
регіонів в Румунії, де фактично зупиняється культурне та релігійне життя
української діаспори, у румуномовних регіонах України мають можливість
вільно розвиватися і провадити служби рідною мовою понад сто парафій
Української ПЦ, кілька десятків п‘ятидесятницьких парафій. На жаль, це не
стримує окремих румунських екстремістів як в Румунії, так і в Україні. Вони
намагаються використати доброзичливе ставлення української влади до
румунської меншини для розвитку сепаратистських настроїв на українських
теренах. Першим етапом до реалізації цих планів буде створення на території
України трьох православних єпархій Румунської ПЦ. Наступним – скоріше
дестабілізація політичної ситуації в місцях компактного проживання.

*

Як відомо, старообрядці Білокриницького центру знаходяться в канонічних межах
двох митрополій: Білокриницької (що знаходиться у румунському м. Браіла) та
Московської.

ЦІКАВО ЗНАТИ
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28 липня, згідно указу В.Януковича, в
Україні
відзначається
День
хрещення Київської Русі. Росія також
з минулого року відзначає цей день на
державному рівні, хоч сама подія
хрещення до неї не має аж ніякого
відношення, бо коли хрестилася Русь
(не пишу Київська, бо була тоді просто
Русь, а всі інші Русі з іншими
прикметниками – явна приписка і
вигадка), майбутні москвини ще в лісах сиділи, були язичниками.
Наступне. 28 липня – це не день хрещення Русі (офіційні джерела день
хрещення зовсім не вказують), а день смерті князя Володимира. Саме
хрещення відбулося скоріше 14 серпня за н.ст., це б то на день першого
Спаса. Ні в «Житії князя Володимира», ні в «Православній Енциклопедії»
немає дати хрещення Київської Русі. В останній подаються лише можливі
дні, коли охрещено князя Володимира у Києві. Зокрема йдеться про 6
січня 988 року, 8 квітня 988 року (тоді святкували Великдень) та день
Трійці 27 травня також 988 року. Що ж стосується всієї Русі (а не Києва),
то хрещення її відбувалося поступово протягом років. То ж 28 липня (і то
лише в Україні) можна відзначати день хрещення Києва, а не всієї Русі.
Дивним є й те, що, встановлюючи День хрещення Київської Русі, когорта
В.Януковича чомусь знехтувала тим, що історичні джерела пишуть про
два хрещення. При цьому про Аскольдове 867 року пише більшість
візантійських джерел, а про Володимирове - згадують лише двоє. До того
ж, про те, що на Русі хрещення було ще до Володимира, свідчить список
візантійських єпархій Аскольдової доби. Часто твердять, що на Русі була
заснована митрополія відразу десь після Володимирового хрещення. Але
це також плід голої фантазії. В історичних джерелах відсутня будь-яка
інформація про те, коли з’явилися на Русі митрополити (навіть архієреї),
хто з них був першим. Є лише згадка про те, що з Володимиром прибув до
Києва ієрей Анастас Корсуньський, який до того зрадив своїх
співвітчизників і допоміг Володимиру завоювати Херсонес. «Повість
врем’яних літ», описуючи події вибору князем Володимиром віри, а також
хрещення киян, засвідчує, що це був не якийсь духовний процес,
зорієнтоване саме на християнство духовне прозріння князя, а чисто
політичний акт, обґрунтований переважно зовнішніми, часто сумнівними,
а то й навіть анекдотичними чинниками, зокрема про причини
відвернення ісламу (А.Колодний).
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Україна фактично є батьківщиною авіації. Мало
хто знає, що під Вінницею в Вороновиці жив
відставний капітан Олександр Можайський,
який побудував саме тут в 1869-1876 роках
перший прототип літака, що було негативнол
сприйняте православними. З подання Церкви
тут поширювалися плітки про дружбу
Можайського з нечистою силою, бо ж у
багатьох в голові не вміщалося, як це можна
літати, використовуючи лише фізичні закони, а
не підтримку чорта (Сегодня. – 13 серпня). А
ось в Києві жив і творив гвинтокрил
(гелікоптер, вертоліт) Ігор Сікорський.
Могильник кінця ІV століття з рештками поховань та городищем
археологи знайшли на Хмельниччині. Цікавим є те, що людей в ньому
поховано головою на захід. В той час зазвичай покійників ховали головою
на північ. Дехто із підприємства «Подільська археологія» вважає, що
відтак знайдено на українських теренах одне із ранніх поховань перших
християн.
Британський вчений Колін Хамфріс на основі з’ясування невідповідності
щодо часу Таємної вечері між
євангеліями Матвія, Марка й
Луки та Євангелією Івана
(співпадіння з єврейським
Пейсахом і перед ним) робить
висновок, що тут все залежало
від того, яким календарем
євангелісти користувалися –
старим, а чи ж тим, який був
офіційним на час життя Івана.
Кембріджський
професор
назвав точну дату Таємної вечері – 1 квітня 33 року за Юліанським
календарем. Він також доводить, що арешт Ісуса, його допит, суд над
ним відбувалися не в один і той же вечір. Все це практично неможливо
всунути від вечора четверга і до ранку п’ятниці. Висновки професора
дають можливість закріпити за днем Пасхи першу неділю квітня.
Ізраїльські археологи зробили сенсаційну заяву: вони знайшли зуб людини
розумної (Homo sapiens), якій десь 400 тисяч років. До цього вважалося,
що така людина жила лише в Африці. Зуб знайшли при розкопах печери в
центральній частині країни. Розкопки в цій печері почалися ще в 2004
році.
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АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО – РОВЕСНИК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
Шановні Колеги! 29 червня 1991 року Президія Академії наук України приймає Постанову
«Про створення Відділення релігієзнавства Інституту філософії АН України». Статус Відділення було
визначено як автономний – своє фінансування, своя Вчена Рада, свій штат наукових співробітників, своє
матеріально-технічне забезпечення тощо. Основними завданнями Відділення в його діяльності була
розробка теоретичних і методологічних проблем релігієзнавства, вивчення релігійного життя України і
розробка програм нормалізації релігійної ситуації, дослідження історії релігії і церков в Україні і в
українській діаспорі, координація релігієзнавчих досліджень в країні, здійснення підготовки наукових
кадрів і підвищення їх кваліфікації. Відтак Відділення релігієзнавства було створене десь за два місяці до
здобуття Україною Незалежності, але вже тоді перед ним були поставлені завдання, які виходили за межі
тієї антирелігійної діяльності, яку мали своїм покликанням структури соціалістичної держави.
Утворені у Відділенні три відділи – філософії релігії (завідувач – проф. А.Колодний), історії
релігії (завідувач – проф. П.Яроцький) та соціології релігії (завідувач – проф. П.Косуха) – тематикою своїх
наукових досліджень вийшли за межі визначуваних раніше партійними і державними органами завдань з
подолання релігійних пережитків. З’ясування дійсного предмету і структури релігієзнавства і
налагодження творчих зв’язків із зарубіжними колегами дало підставу, з одного боку, усвідомити неміч
української релігієзнавчої науки, а з другого – відчути потребу наукової кооперації в кончій необхідності
дослідження всього спектру проблем релігієзнавчої науки. Останнє було зреалізоване шляхом утворення
Української Асоціації релігієзнавців (УАР), яка має на нині вже 18 своїх обласних осередків.
24 серпня 1991 року відбулося офіційне проголошення Незалежності України. Що б там не
говорили, я вважаю це великим здобутком Леоніда Кравчука. Наші національно-демократичні лідери ще
й до сьогодні б взаємно «обґрунтовували б», хто з них більший українець, а Леонід Макарович, навіть
всупереч їхнім діям (та й діям свого компартійного активу), з притаманною йому хитринкою і
обережною передбачливістю, вивів Україну на шлях волі від московського колоніалізму, висвободив її з
тієї «тюрми народів», про яку писав «вождь всемирного пролетариата В.И.Ленин».
Незалежність – що вона дала нам, українським науковцям-релігієзнавцям? Пригадую, як під
час одного із звітів на Президії Академії Президент НАНУ Б.Є.Патон задав мені питання про творчу
співпрацю з російськими науковцями і порадив їх зміцнювати. Поїхав я тоді до Москви, зайшов там в
Інституті філософії РАН до зав. сектором (навіть не відділом) релігієзнавства Л.Митрохіна. Перше, що
він мене запитав: «Вы еще до сих пор играетесь в эту незалежность?». На мою ствердну відповідь він
зауважив: «Давай так договоримся: когда Вы прекратите эту игру, то тогда и приедешь к нам». Я тоді
сказав йому, що «певне до Вас більше ніколи не приїду, бо я є серед тих, хто виборював цю
незалежність». Приїхавши до Києва, сказав про це Борису Євгеновичу, зауваживши, що треба бути дещо
амбітними і мати творчі зв’язки з тими, де ти можеш щось одержати, а не сповідувати принципи дружби
із «старшим братом» ще комуністичних часів. Не я мав їхати до Митрохіна, а він до мене. У нього (як на
тепер) п’ять наукових співробітників, а у мене –двадцять п’ять, не один доктор наук, а дев’ять та ще й
десять кандидатів. Коли я сказав Борису Євгеновичу про обсяг зробленого нами, то він запитав:»А
скільки наукових співробітників у Вас?», я відповів, що десь біля двохсот. Президент був здивований
наявністю в Академії такої інституції, про існування якої він нічого не знає. Прийшлося доповідати про
значимість наукової кооперації науковців з фаху всієї України і ролі Відділення саме як координатора
релігієзнавчих досліджень у всій країні. Відтак Україна має таку академічну релігієзнавчу інституцію, яку
не має жодна із пострадянських країн, якщо й взагалі ще якась країна її має. За роки Незалежності нами
виконано біля півтора десятка наукових тем, видрукувано лише в книжково-брошурній формі
(монографії, збірки, підручники, брошури, часописи тощо) біля 250 видань. Тут не йде мова про сотні
різних статей. Маємо потужну періодику: щорічник «Релігійна свобода» (вже 16 випусків), квартальник
«Українське релігієзнавство» (вже 60 видруків), щомісячник «Релігійна панорама» (вже 125 чисел).
Останнім томом «Релігія і Церква в українській діаспорі» в цьому році завершуємо видрук
десятитомника «Історія релігії в Україні». Видрукувано 12 книг з проблем феномену християнства, біля
двадцяти – з проблем свободи буття релігії, державно-церковних і міжконфесійних відносин. Маємо
п’ять книг в серії «Мислителі української діаспори», декілька підручників тощо. Відділенням разом з
УАР і її осередками проведено за двадцять років більше 150 наукових і науково-практичних
конференцій. Важлива ділянка нашої роботи – це підготовка різноманітних науково-аналітичних і
науково-експертних матеріалів. А таких -10-15 щороку. Ми вже якось втратили лік підготовлених нами

кандидатів і докторів наук. Значно не помилюся, коли скажу, що в кожній області є наш доктор наук. Чи
мали б ми таку можливість, не маючи Незалежності. Гадаю, що ні. Наша заслуга в тому, що ми
сформували в Україні релігієзнавство як одну із сфер гуманітарного знання, визначили його предметне
поле й налагодили комплексне дослідження актуальних релігієзнавчих тем. Сформована українська
релігієзнавча школа, знаними представниками якої є доктори наук П.Яроцький, А.Арістова, В.Бондареко,
Л.Виговський, А.Глушак, В.Докаш, В.Єленський, М. Закович, С.Кияк, В.Климов, Б.Лобовик,
М.Мурашкін, П.Павленко, В.Пащенко, О.Саган, П.Саух, Н.Стоколос, Л.Филипович, В.Чорноморець,
В.Шевченко, інші доктори, а ще й знані кандидати наук (назву їх недодоктори) М.Бабій, С.Здіорук,
Є.Мартинюк, К.Недзельський, О.Недавня, Г.Кулагіна, М.Палінчак, О.Сарапін, С. Головащенко,
А.Гудима, інші. Я тут не називаю поіменно ще наш релігієзнавчий молодняк, дехто з якого виявляє свою
амбітність, не маючи за своєю душею нічого значимого (про таких кажуть: а король то голий).
І в радянські часи дехто з науковців Союзу виїздив за кордон на різні заходи, але честь така
надавалася росіянам, переважно москвичам. Інколи до делегацій «для годиця» включали й представників
з України. Але Українське релігієзнавство не поставало як самостійна інституція. За 20 років
Незалежності нам вдалося вивести українське релігієзнавство за національні кордони і солідно
репрезентувати його не тільки на різних міжнародних релігієзнавчих і релігійних форумах, а й включити
десь до п’яти міжнародних релігієзнавчих асоціацій. Нас знають – нами зацікавлені. Лише за останні
десять років маємо більше сотні людиновиїздів релігієзнавців у більше 20 країн зарубіжжя. Ми були не
тільки майже у всіх країнах Європи, у США й Канаді, а й добралися до Індії, Японії, Тайваню, Австралії.
Нам доручили постати координатором Ради з теоретичного і практичного релігієзнавства країн СНД і
Балтії.
Незалежність зробила незалежними нас у визначенні тематики наукових досліджень. Власне,
лише тепер вона не є зорієнтованою на пошуки всіляких вад в релігії, її історії та інституціях, на пошуки
шляхів здолання релігійних феноменів. За домовленістю із Російською Академією Державної Служби
нам прийшлося в 2010 році готувати том «Религиоведение Украины: феномен совестского
религиоведения – украинский контекст» (760 стор. великого формату). Знаєте, із всього написаного в ті
роки надто тяжко було вибрати тексти позитивного релігієзнавства, а не змісту «давай долай релігію». На
останньому були зациклені організатори релігієзнавчої науки в республіці.
Нині ми всі сповідуємо такі принципи релігієзнавчого пошуку як об’єктивність, історизм,
позаконфесійність, толерантність, плюральність та ін. Безпосереднім своїм науковим здобутком ми
вважаємо визначення об’єкту і предмету релігієзнавства, з’ясування принципів формування його
дисциплінарної структури, гносеологічний і антропологічний підхід до розкриття специфіки феномену
релігії, виявлення загальних закономірностей релігійного процесу у світі і в Україні, розкриття
віроповчальних систем ряду конфесій, їх історії, дослідження новітніх релігійних процесів в Україні за
умов постмодерну і глобалізації, розкриття механізму свободи буття релігії в суспільстві, співвідношення
релігійного і етнічного чинників у суспільному житті. Світоглядно ми не є однодумцями. Серед нас є
вільнодумці і конфесійно заангажовані співробітники.
Плекаючи свою Незалежність, ми сподівалися зрештою саме на українську владу в країні, на
її націленість власне по-українськи організувати релігійне життя. Що ж зрештою маємо? Прийшла
зовнішня незалежність від Москви, але збереглася більш підступна – внутрішня. Влада України не є
українською, а проросійською. Вона повернула Україну в її національному поступі фактично до
сталінських часів. Борці за Україну поповнюють в’язниці. Ця влада утверджує в країні малоросійство, як
з писаною торбою возиться з Московським Попом, який тягне її у так званий «русский мир».
Зберігаються і всіляко плекаються основи відновлення якогось нового Союзу із втратою зрештою
Україною своєї незалежності. Втраті українцями свого шансу на вибудову української України слугував
(певне не без срібняків) В.Ющенко. Скоївши таку зраду, варто повіситися (я носив вірьовочку, гадав, що
зустріну його біля Тараса 24 серпня, але не прийшов). В країні утвердився поліцейсько-жандармський
режим. Навіть жіночка, яка цілком справедливо відірвала шмат стрічки на вінку, який поклав
В.Янукович, до пам’ятника Шевченка, вже у в’язниці. Молодим патріотам підкинули вибухівку, що,
«знайшовши її опісля», посадити юнаків у кутузку. Відтак за вказівкою влади правоохоронні органи
карають будь-які вияви супротиву їй. Незаслужено ув’язнено славну Юлію Тимошенко і бойового
командира Майдану Юрія.Луценка.
Продовження на 4-й сторінці обкладинки…

АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО – РОВЕСНИК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
Закінчення. Початок на 2-3-й сторінках обкладинки
Українське релігієзнавство також в небезпеці, оскільки свої світоглядні уподобання,
московсько-православну затятість В.Янукович прагне впроваджувати у всі сфери суспільного життя.
Певне це дійде й до науки. До освіти вже дійшло, бо ж міністр-українофоб Табачник, якому, як єврею,
українське не є святим, організував зустріч ректорів вишів із приходьком-бізнесменом Кирилом. Наявне
прагнення у вишах підмінити релігієзнавство теологією, хоч Янукович велів зберегти його як
обов’язкову академічну дисципліну. Треба мати високий інтелект, щоб це не допустити ці підміни, а не у
всіх ректорів він є, бо ж нині його підмінили холуйством. Впровадженням у світську освіту богослів’я
нехтується та явна відмінність, яка існує між сакральним і секулярним, між догматичним і науковим
світорозумінням і світоставленням. І серед релігієзнавців (як і в політиці) знайшлися «тушки», які
заявляють, що їм однаково що читати – релігієзнавство чи теологію (лиш би гроші платили).
Нібито вдалося призупинити розпорядження В.Януковича про прийняття нового Закону про
свободу совісті. Нині діючий Заклон як відомо був прийнятий ще в квітні 1961 року і, як свідчать світові
експерти, є одним із найдемократичніших. Сама Всеукраїнська Рада Церков і релігійних оршгангізацій
висловилася за те, щоб його залишити і не міняти на щось нове. Нашще Відділдення протягом років
обстоює цю недоторканість. Проте тривожним для нас є й той волюнтаризм, якого допускається
нинішня влада у сфері релігійного життя. Її вже не цікавлять наробки науковців, бо ж вона вважає, що в
цій сфері «мы сами с усами». Заст.міністра культури Богуцький нехтує запрошеннями на наукові
конференції, зате ініціює проведення з його присутністю різних богословських заходів. При попередніх
Президентах співробітники Відділення і релігієзнавчих кафедр входили до складу багатьох комісій, їм
доручалася підготовка різних науково-аналітичних і науково-експертних матеріалів, залучали до
написання проектів законів і низки документів. Нині ж цим займаються вже батюшки і то з ангажованої
владою церкви.
Влада відмовилася належно відсвяткувати 20-річний ювілей нашої Незалежності. Ювілей в
столиці відзначали за формами якогось райцентру. Тим, хто свого часу виборював незалежність не дали
навіть можливості мирною ходою пройти по Хрещатику, провести мітинг власне на Майдані
Незалежності України. Тут облаштували футбольні і баскетбольні права, змагання на роликах і
велосипедах, виступи циркачів тощо. Борців за незалежність України обмежили в їх заході невеличким
парком Т.Шевченка, не допускаючи водночас приїзду до Столиці українців із областей країни. За те до
Києва було стягнуто міліцаїв-мордоворотів, готових бити-вбивати всіх і кожного, хто висловлює своє
невдоволення владою. Вони навіть хотіли зірвати мітинг біля пам’ятника Тарасу, привізши до парку
якийсь хор, спів якого, підсилений відповідною апаратурою, мав заглушити слова виступаючих на
мітингу.Мені прийшлося вступити в перепалку із цими «оркестрантами». Завдяки нашим злагодженим
діям ми їх випхнули на бульвар. Влада не дала можливості нам, українцям, якщо не пройтися
Хрещатиком, то хоч би вулицею Володимирською до святинь Софії і Михайлівського монастиря. Вона
затіяла потасовку із учасниками урочистої ходи, Мордовороти скоріше із Східних областей, а також
спеціально пригнані грузові авто, перекрили нам всі виходи з парку. Цим влада засвідчила, що
Незалежність України є чужою для неї. Більше того, вона зараз навіть притягує до кримінальної
відповідальності тих, хто виявив бажання своєю ходою виявити любов до Незалежності. Серед
арештантів значиться навіть Левко Лук’яненко - автор прийнятого Верховною Владою Документу про
Незалежність, Володимир Яворівський, який тоді зачитав цей документ. До такого нахабства може
додуматися тільки дурень, що прихопив владу. Відмовившись йти на допит, Левко Лук’яненко заявив:
«Мене обурює влада, яка виставила озброєні підрозділи у сталевих шоломах, з дубинками і з захисними
щитами проти мирних людей. Не пустила мирну ходу по вулицях Києва і застосувала сльозогінний газ.
Відповідальність за порушення громадського порядку лягає цілком і повністю на владу, яка організувала
зіткнення з демонстрантами». Замість святкування Незалежності, стягнувши до Києва десь 14 тисяч
оплачуваних нею мордобойців, вона цим доклала всіх зусиль, щоб залякати людей. Але саме це має
стати аргументом для всіх українців об’єднатися для можливого протистояння. Комітет опору має бути
не черговою формою для балачок, а засобом організації опору. В ньому всі його члени мають бути не
під прапорами своїх партій, а під прапором України, який потребує захисту.
Доктор філософських наук,
професор Анатолій КОЛОДНИЙ
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Влада України не є українською владою
Візити московсько-православного колонізатора
Софії Київській – тисячу років
Єпископи діаспори влаштовували обструкцію Йосифу
Сліпому як Патріарху
Секта Лисака, що на Буковині, не є п’ятидесятництвом
Рішення липневого Собору УПЦ МП мають
суперечливий характер
Україна оплакувала Мольфара, вбитого християнським
маніяком
Перший повний переклад Біблії українською мовою
Ющенко не став для українців месією, а Іудою
Холуйство Табачника і ректорів вузів перед Кирилом
Московська Патріархія як бізнесова структура
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