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БЛАГОД ІЙ Н А О РГАН ІЗАЦ ІЯ  
"Ц Е Н Т Р  П РА К Т И Ч Н О Ї Ф ІЛ О С О Ф ІЇ"

Створена 5 липня 1999 року.
Предметом діяльності є благодійна допомога вченим, 

аспірантам, студентам та іншим працівникам філософської галузі, 
які активно сприяють розвитку сучасної філософської думки в Ук
раїні .

Основні напрямки діяльності:
—  видання монографій, наукових збірників;
—  проведення наукових конференцій, семінарів, лекцій;
—  видання і безкоштовне розповсюдження наукового журналу 

" Практичі іа філософія";
—  благодійна фінансова допомога;
—  благодійна фінансова підтримка у проведенні наукових за

ходів з філософських питань сучасності;
—  розміщення на веб-сторінці Центру праць філософів та іншої 

наукової інформації, створення електронної бібліотеки ф іло
софської літератури, інші послуги у мережі Інтернет;

—  надання можливості студентам, аспірантам, вченим викорис
тання персональних комп’ютерів Центру для роботи в мережі 
Інтернет при виконанні наукових проектів;

—  інші благодійні заходи.
Редакція журналу "Практична філософія" пропонує наступну 

тематику:
практична філософія і
—  проблеми самоусвідомлення;
—  проблема самозбереження людського буття у світі;
—  методологія сучасної науки;
—  сучасна політологія.

Президент Благодійної організації 
"Центр практичної філософії" —

Анатолій Володимирович ТО ЛСТО УХО В,
кандидат філософськ наук

Запроніуе.мо до творчої і плідної співпраці . 
м.Київ-70, пул. Фролівська,] . Контактний телефон: 238-65-25 

E-mail: soH@uct.kiev.ua http://www.net/kiev.iia/~sofi
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Релігійне життя України

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

ЦЕРКВА І ДЕРЖАВА

Президент України Л.Куч
ма під чає евого перебування в 
Туреччині 22-24 лиетопада 
зустрівся із Вселенським П ра
вославним Патріархом Вар
фоломеем. Обговорювалися 
шляхи виходу з-тієї кризи, в якій 
нині знаходиться православ'я в 
Україні. Президент відзначив, 
що він не хоче, щоб розв'язання 
цього питання призвело до заго
стрення відносин між Московсь
кою та Константинопольською 
церквами. Патріарх погодився з 
тим, що ситуацію в Україні 
можна вирішити при участі в 
иоеднавчому процесі Констан
тинопольського і Московського 
патріархів.

Президент України був при
сутній при освяченні й встанов
ленні хрестів па храмі святої 
Параскеви П'ятниці у своєму 
рідному селі Чайні не на 
Чернігівщині 7 листопада. В 
інтерв'ю журналістам своєю го
ловною мрією Л.Кучма назвав 
бажання «мати свою єдину Ук
раїнську православну церкву». 
На думку Президента, те, що ос
вячення і встановлення хрестів 
па церкві збіглося з датою 7 лис
топада, не слід розцінювати як 
знакову подію. Однак, якщо

«раніше хрести знімали з ку
полів церков, то сьогодні ми всі 
бачили, як їх ставлять».

Союз православних грома
дян України (С И Г У ) ,  який 
очолює С.А . Сироватський, по
ширив Заяву, в якій звинуватив 
українських державних чинов
ників у відвертому втручанні у 
справи православної Церкви. 
Приводом для обнародування 
цієї Заяви стала зустріч Прези
дента України Л  .Д.Кучми з ліде
рами Української автокефальної 
православної церкви — її пред
стоятелем митрополитом Ме- 
фодієм (Кудряковим) і керую
чим справами архиепископом 
Ігорем (Іс іченком ). Під час 
зустрічі Президент заявив, що 
«вважає за необхідне продовжу
вати діяльність держави із ство
рення в Україні єдиної помісися' 
Церкви». Дана заява, як і сам 
факт зустрічі, було сприйняте в 
СПГУ як відверте втручання у 
справи Церкви, підтримка «роз
кольницьких угруповань», «по
рушення прав мільйонів вірую
чих канонічної УП Ц  МП, які не 
бажають відокремлюватись від 
Російської Православної Церк
ви». Твердження голови Держ- 
комрелігії України Віктора Бон
даренка, що «наш народ мріє про 
єднання всіх Церков, і тільки
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амбі і м й ігість деяких архієреїв 
і ієреї 11 коджають 11 рої і,есу», вва
жається лідерами СИГУ цілко
витою підміною »суті конфлікту 
між канонічним православ'ям і 
розколом". СИГУ зал вллє, 11 \о 
створи ги щось середнє між УПЦ 
МИ та УАГІЦ  і Київським 
Патріархатом неможливо —  пе
решкодою цьому є церковні ка
нони. Автори заяви спираються 
у своїх висловлюваннях па 
інтерв'ю газеті >>Русская мысль" 
митрополита Вілепського і Л и 
товського Хрізостома (РГ1Ц), в 
якому цей архиерей заявив, що 
«в Україні, па відміну від Росії, 
снецслужби дотепер намагають
ся контролювати Церкву».

Заява СИГУ звинувачує дер
жавні структури і5 розробці 
різних варіантів створення Ук
раїнської поміспої церкви, а 
відповідальних осіб в державно
му керівництві, зокрема Вікто
ра Бондаренка, Миколу Ж у- 
липського та інших, в пору
шенні принципу відокремлення 
Церкви від держави, в прямому 
та побічному заклику до втру
чання держави та політиків у 
церковне життя, що вважається 
порушенням прав і свобод тих 
православних громадян Ук
раїни, від імені яких нама
гається виступати С1ІГУ. Суво
рої критики зазнала в цьому до
кументі діяльність Держкоміте- 
ту у справах релігій, якого було 
названо «рудиментом тоталітар
ного ладу, що успадкував від цієї 
епохи стиль та методи своєї 
діяльності». СИГУ висловив своє
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переконання, що Держкомітет у 
сі і равах рел і гі й нови неп бути 
зам і неп и й держ комісією із 
співробітництва з релігійними 
організаціями. Таким чином, на 
думку СИГУ, єдиним справжнім 
гарантом свободи та незалеж
ності православ'я в Україні є 
«перебування канонічної Ук
раїнської Православної Церкви 
у складі Московського патріар
хату». Як бачимо, в Україні є ак
тивні сили, що будуть до остан
нього боротися проти об'єднан
ня українських православних 
церков.

День примирення. Під та
кою назвою у Львові 26 листо
пада 2000 р. вперше в Україні 
відбулася спільна акція усіх кон
фесій краю. Ініційований мером 
міста В.Куйбідою захід пройшов 
період ретельної підготовки, по
шуку спільної для всіх 
релігі ЙII их спільнот ідейної 
платформи мирного співжиття 
та співпраці. Мета акції поляга
ла у спробі духовного очищення 
та примирення громадян міста 
незалежно від їх конфесійних 
уподобайь. Актуальність іюдії 
посилюється тим фактом, що 
Львівщина є одним з найбільш 
і юл і рел і гі іі і шх регіоі і і в У країн и, 
а міжконфесійні конфлікти та 
непорозуміння краю мають три
валу та сумну історію.

День примирення розпочався 
о 10.45 —  11.00 передзвоном у 
всіх церквах і молитовних бу
ди 11 ках міста та проведеї 11 іям 
ранкових Богослужінь. О 15.00
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Релігійне життя України

звуком сурм з вежі ратуші поча
лася друга частина заходу, яка 
складалася із звернення місько
го голови та виступів керівників 
конфесій з балкону ратуші. 
Після цього учасники акції 
здійснили урочистий похід вули
цями історичної частини міста 
до приміщення Львівської опе
ри. З бал кону театру прозвучали 
тексти з Біблії, Тори, Корану, а 
також «Обітниця примирення».

«Обітниця», повторена міща
нами, містила обіцянки: спрямо
вувати всі свої духовні сили на 
виконання у повсякденному 
житії Божих Заповідей; любити 
своє м іс т  і працювати для його 
розквіту; бути толерантним до 
всіх, поважаючи честь і гідність 
кожі юго; доіюмагати убогим, 
знедоленим і всім, хто потребує 
помочі; не чинити нічого, що б 
завдавало матеріалы юї чм мо
ральної шкоді громаді. Після 
цього відбулася спільна молитва 
та вечірня у храмах за участю 
церковних хорів. А  завершилося 
ді йство спектаклем «Бла
говіщення Марії» львівського ду
ховного театру «Воскресіння».

День примирення і поро
зуміння планувався вже давно і 
кілька разів переносився. Оче
видно, що не без підстав. З 
невідомих 11 ричи 11 Єпископ - 
Пбмічпик Глави Української 
Греко-Католицької Церкви
Владика Любомир Гузар, пред
став! і и к і іайчисел ы і ішої рел і 
гійіюї громади міста, не вийшов 
на святкування.

Однак, незважаючи на це,

тисячі львів'ян долучилися до 
події, виявляючи тим самим 
своє розуміння необхідності то
лерантного ставлення один до 
одного. Найкраще суть заходу 
передають слова міського голо
ви В.Куйбіди з його звернення 
до міщан: «...Ми просто мусимо 
навчитися жи ги у згоді з огляду 
па всі сфери духовного й 
суспільного б у т ь  Лише повна і 
глибока злагода між нами стане 
фундаментом побудови й вихо
вання сильної духом, свідомо 
моральної і матеріально багатої 
нації... Ступімо ж у третє тися
чолітні людьми добрими, щири
ми* люб'язними одне до одного, 
привітними, правдивими й 
справедливими. Хай білі голуби 
Примирения у львівських небе
сах стануть пашим символом і 
супроводом у великому процесі 
очищення».

Виставку документів, які 
розкривають історію христи
анства на півдні України,
відкрито в Херсоні. Організува
ли її обласний державний архів і 
місцевий краєзнавчий музей. З 
пагоди цього постає питання: а 
чи матиме з часом документи 
Херсонський (та й інші архіви), 
щоб відтворити історію перших 
років незалежності України? 
Державі слід було б визначитися 
в тому, що і коли мають здавати 
офіційно зареєстровані Церкви 
до архівів і як все ге зберігати. 
На цей день вони нічого не зда
ють до архівів і своїх, належно 
оформлених, не мають.

Релітіїїи панорама № З92000 о
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ХДПУ могла б розрахову
вати па один відсоток виборців, 
якби вибори відбулися найб
лижчим часом. Таку цифру 
електорату Християіісько-демо- 
кратичної партії України, ііку 
очол юс В . Ж у  равський, дал и 
всеукраїнські соціологічні опи
ту ваі ІІЇЯ, і іроведен і окремо 
фірмою «Соціс» та центром 
«Соціалытий моніторииг». Інші 
християііські партії взагалі не 
потрапили до тих, кому буде ви
явлене уподобання. Відтак на 
чергових виборах християнські 
партії чекає така ж нищівна по
разка, як і на попередніх. Роз
рахунок на те, що вживання 
релігійних термінів, загравання 
з різними християнськими кон
фесіями дасть оч і куваї і ий 
наслідок, годі 11ровалився. 
Партії не знайшли свою нішу в 
політичному житті країни. В 
своїй практичній роботі христи
янські партії не зуміли знайти 
органічне єднання з християнст
вом, не поєднали органічно хри
стиянські цінності з політикою. 
Перебирання ітимн на себе 
справи релігійно-морального 
виховавші церкви розцінили як 
втручання в сферу їхньої преро- 
гативної діял ьності в 
суспільстві. Адже християнсь
кий Бог є моральним Богом. Та 
й зводити християнську мораль 
до відомих Десяти заповідей не 
можна, бо то насамперед мо
раль іудейської релігії. Ісус Хри
стос довершив Закон Благодат
тю в своїй славетній Нагори і й 
проповіді.

Звинуватив уряд в загост
ренні міжконфесійних конф
ліктів лідер СДГІУ (о ) Віктор 
Медведчук в своєму інтерв'ю 
«І [резидентському віснику» 
(П В ): «Нагадаймо його (Уряду 
—  Ред.) ініціативи у кон
фесійній сфері, які сприяли зро
станню нетерпимості та проти
стояння стосовно освячення Ус- 
ііетіського собору» ( ГІВ, № 1 9 ).

Утворення у Верховній 
Раді депутатської фракції 
«Християнсько-демократич
ний вибір» ініціює Хриети- 
янсько-демокра-тична партія 
України. Розроблена за актив
ної участі лідера партії народно
го депутата В. Журавського 
Програма фракції ставить за- 
вдаї 11 ія розбудови соціал ьпо- 
правової країни, в якій на пер
шому місці пос гає людина, її 
права та свободи, добробут всієї 
нації. В Програмі чітко розпи- 
саі і і розділи «Духовігість»,
«Освіта», «Здоров'я», «Соціальна 
справедливість». Говориться 
про надання повних прав церк
вам і конфесіям на вільну 
діяльність, недопущення гіочер- 
говості богослужіння в одному 
храмі, надання церквам статусу 
юридичної особи, повернення їм 
всієї раніше вилученої влас
ності, звільнення релігійних ор
ганізацій від всіх податків і 
зборів, організацію церковних 
бібліотек, створення і 
функціонування при храмах і 
монастирях лікарень та їдалень 
для бідних і хворих й інше. Ідея
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створення фракції «Христи
янсько-демократичний вибір» с, 
а ось чи зможе ХДП У її реалізу
вати, то це ще під питанням, як 
засвідчили паші бесіди з тими, 
хто нібито міг би до неї ввійти.

«Дзвони для собору св. 
Мартіна» —  до такого міжна
родного проекту прилучилися 
Україна і зокрема її столиця. Со
бор, споруджений ще в X III ст., 
протягом 1563-1830 р. був 
місцем коронації угорських ко
ролів з роду Габсбургів. Нині він 
с головним костелом столиці 
Словаччини Братислави, а та
кож кафедральним собором 
Братися авсько-Триав* ської 
дієцезії. Під час першої сні гової 
війни п'ять малих дзвонів собо
ру (окрім найбільшого —  Ве- 
деріп) були переплавлені па 
гармати. В 1999 р. виник задум 
попросити п'ять сусідніх країн 
— Австрію, Польщу, Чехію, 
Угорщину та Україну —  на знак 
добросусідства виготовити для 
Братиславського собору по од
ному дзвону. Український дзвін, 
виготовлений за єдиним стан
дартом в чеському міегі Бродек, 
одержав ім'я святого Володими
ра. Над пластинкою із зобра
женням святого розміщено на
пис: • «Святий Володимире, за
ступи за нас». Всі п'ять дзвонів 
об'єднує девіз: «Народжуюся з 
вами, помираю з вами, радію з 
вами, плачу з вами, кличу вас до 
себе своїм серцем, слухайте мій 
голос своїми серцями, ви —  всі 
люди доброї волі».

Державний музей книги і 
друкарства, що знаходиться па 
території заповідника Києво- 
Печерська Лавра, відкрив вис
тавку рукописів XV  —  XV11I ст. 
і стародруків X V II —  середини 
X V III ст. Серед експонатів 
Псалтир X V II ст., Євангеліє 
1690 р., книги з творами
Діонисія Ареопагіта (X V  ст.), 
фрагмент Міней (X V I ст.), інші 
істерико-культурні пам'ятки.

Київ —  Москва. В кого і 
чого більше в сфері релігійно
го життя? За кількістю жи
телів Москва перевищує майже 
в три рази Київ. Сайт московсь
кої мерії повідомляє, що туї' за
реєстровано більше 900 
релігійних організацій понад 40 
різних конфесій, церков і вірос
повідань. В Києві ми маємо 
відповідно 593 та 58. Якщо 
Москва має в себе 320 право
славних парафій і подвір'їв, то в 
Києві їх 169, зокрема М ос
ковської юрисдикції —  96, 
Київського Патріархату —  54, 
Автокефальної Церкви —  15. 
Інші віросповідання по Києву і 
Москві дають такі порівняльні 
цифри громад: старообрядців 
—  1 і 11, мусульман —  4 і 25, 
іудеїв різних течій —  12 і 15, 
буддистів —  4 і 16, римо-като
ликів —  7 і 12, лютеран —  3 і 7, 
інших протестантських течій —  
190 і біля 200. В Києві, окрім 
цього, є ще 6 громад греко-ка
толиків, 19 —  харизматів, 16 —  
мормонів, 10 — РУНВірів і по 
одній повоапостольців, вірмеп-
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григоріап, крішнаїтів, даосів, 
і іеоязи ч 11 икі в, багаїв, пай ш - 
навів, сахаджа-йога, Білого 
Братства, богородичной церкви 
та іп. Статистика но Києву і 
Москві ді ючих рел і гі й 11 их
центрів відповідно така —  37 і 
45, монастирів —  17 і 9, духов
них навчальних закладів —  26 і 
10. То ж Київ, незважаючи на 
меншість його населення, е та
ким же сакралізовапим містом, 
як і Москва.

ЖИТТЯ ПРАВОСЛАВЯ

Процес об’єднання ук
раїнського православ’я під 
егідою Константної нільської 
патріархії розпочався. 14
жовтня 2000 року 26 архисреїв 
Української Православної 
Церкви Київського Патріархату 
та 7 архисреїв Української Авто
кефальної Православної Церк
ви підписали у Києві і направи
ли у Вселенську Константино
польську Патріархію до Все
ленського Патріарха Варфоло
мея спільне звернення. Це звер
нення стало справжнім волеви
явленням бажання єпископату 
обох Православних церков 
об'єднання в єдину Українську 
Православну Церкву. Наводимо 
текст цього звернення:

«Його Всесвятості Все- 
святійшому Варфоломею, Ар- 
хиєїі некому Коїіс гаї ггипо- 
і київському, Патріарху Все
ленському.

Ваша Всесвятосте!
М и, п равосл аві і і єн иском 11

І\\чігшн(> життя України

У к раї 11 и, с 11 оді ваюч и с ь 11 а
батьківську опіку Вашої Все
святості та піклування Матері- 
Церкви Константинопольської, 
прагнемо відновлення єдності 
розділеної Православної Церк
ви в Україні та встановлення 
капом ічі юго і євхаристичного 
єднання з Вашою Всссвятіетю, 
з Матір'ю Великою Церквою 
Христовою Константино
польською і всіма Помісі тим и 
Православними Церквами, які 
складають Святу Апостольську 
Церкву, як Помісна Українська 
Православна Церква. Палко 
просимо, щоб Ви зробили все, 
що Ваше батьківське серце по
бажає за потрібне, для 
здійснення цього нашого ба
жання. В свою чергу заяв
ляємо, що ми готові прийняти 
волю Вашої Всесвятості та чи
нити все, що священні канони 
велять».

Результатом цього спільного 
звернення стала зустріч 8 листо
пада 2000 року'двох делегацій 
У  к раї 11 с ь кої ГІ ра восл а в 11 ()ї
Церкви Київського Патріархату 
та Української Автокефальної 
Православної Церкви у Все
ленські й Кої істаї іти і юі юльські й 
Патріархії. Обидві делегації 
прийняв секретар Синоду Кон
стантинопольської Церкви, ми
рро 11 ол ит Ф  і л я;\ел ьс|зі й е ьк и й 
Мелітоп і митрополит Се- 
левкійський Кирмл. Під час дов
готривалої розмови обидві сто
рон н погодились розпочати 
об'єднавчий процес і конкрети
зували шляхи об'єднав-ия ство-
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рениям Змішаної Комісії. 
Підсумком такої історич і тої 
зустрічі стало підписання Домо
вленості (грец. мов. «Сим- 
фонітікону»):

ДОМОВЛЕНІСТЬ
Зустрівшись у Вселенській 

Патріархії, ми —  нижчепідпи
сані , представники двох Право
славних церковних спільнот в 
Україні: митрополит Львівський 
і Сокальський Андрій, архиепи
скоп Рівненський і Острозький 
Дай и їл, єп ископ Г1 е рея слав - 
Хмельниць-кий Димитрій — 
У  країнської Православної
Церкви Київський Патріархат 
та митрополит Тернопільський і 
Подільський Мефодій, митро
полит Галицький Андрій, єпис
коп Львівський Макарій —  Ук
раїнської Автокефальної Право
славної Церкви, усвідомлюючи 
потребу та необхідність нашого 
єднання один з одним з метою 
утворення єдиної Помісної Пра
вославної Української Церкви, 
вирішили для виконання наших 
намірів та побажань створити 
Змішану Комісію для вивчення 
шляхів досягнення цієї єдності з 
ііаступиими ііередумовами:

1. З цієї миті припиняються 
на всіх рівнях між нашими 
Церквами взаємні звинувачення.

2. Припиняється з цього часу 
прийнятні з однієї юрисдикції 
до іншої парафій, спільнот і

кліриків без погодження та 
супроти канонічних правил.

3. Взаємно наші Церкви бу
дуть в майбутньому ухилятися 
від звершення канонічних дій

(вибраппя та хіротонії ар- 
хиєреїв, зняття сану та ін.) до 
остаточного вирішення питання 
об'єднання.

4. На кожному етапі роботи 
створеної Комісії вона буде 
звертатися до Вселенської 
Патріархії з проханням порад в 
її роботі. У  випадку якогось 
сумніву в період діяльності 
Комісії, вона для прийняття 
конкретного рішення звер
гається до Вселенської Патріар
хії, отримуючи її оцінку та точку 
зору з приводу цієї справи.

Після завершення своєї місії 
ця Комісія:

1. Звертається спільно від 
двох сторін до Вселенської 
Патріархії, подаючи висновки 
своєї роботи.

2. Просить Вселенську 
Патріархію вирішення ка
нонічного питання та станови
ща архиєреїв й кліриків своїх 
Церков.

3 . Просить Вселенську 
Патріархію взяти під свою 
відповідальність і зробити все 
можливе для утворення єдиної 
іісзалежної Православної Ук 
раїнської Церкви з передумовою 
об'єднання в єдину Православну 
Церкву всіх роз'єднаних право
славних в Україні».

Далі йдуть підписи:
Від Української Автоке

фальної Православної Церкви: 
Мефодій, митрополит Тер
нопільський і Подільський; 
Андрій, .митрополит Галиць
кий ; Макарій, єпископ 
Львівський.

Релігійне життя України
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Від Української Православ
ної Церкви —  Київський 
Патріархат: Андрій, митро
полит Львівський і Сокольсь
кий; ДапиіЛу архиепископ 
Рівненський і Острозький; Ди
мин грій, епископ Переяс. і ав - 
Хмельницький.

Після підписання цієї домо
вленості обидві делегації прий
няв Вселенський Патріарх Вар
фоломей . Патріарх 11 ідтвердив 
бажання Кої іс гаїітитюінільської 
Матсрі-Церкви розв'язати про
блему з'єднання українського 
православ'я. Він заявив про те, 
що Українська Православна 
Церква з точки зору святих ка
нонів та історичного її буття має 
право па автокефалію. Все
ленський Патріарх привітав 
обидві делегації з підписанням 
сі і і л ы і о і зая ви її щ; щ 11 ам і р і в 
об'єднання обох православних 
Церков України. Таким чином, 
Церква-Мати Константино
польська Церква в когре
підтверджує свою позицію щодо 
незаконного відокремлення від 
неї 1686 року Київської Митро
полії Московською Патрі
архією. Вона має повне право 
надати Томос про визнання ав
токефалії Української Право
славної Церкви. Своїми анти ка
нонічними анафемами, заборо- 
і іами та іншим и і іезакої 111 ими 
санкціями, щодо діячів ук
раїнського автокефального руху 
священ і юначаліє Російської 
Православної Церкви повністю 
викреслило себе із цього проце

Релігійне життя України

су і не має канонічних прав на 
Українську Православну Церк
ву. Разом з тим, і це видно із са
мої домовленості, Константино
польська Мати-Церква підтвер
дила свій намір розв'язати про
блему розділення Українського 
православ'я. Останній візит 
Вселенського Патріарха Варфо
ломея до Естонії і його зустріч з 
п ре де гави иками двох П раво- 
славпих Церков України у своїй 
резиденції яскраво свідчать про 
те , що Ко і іс гаї і тин о йол ьс ька 
Церква намагається навести ка
нонічний порядок у Вселенсько
му П равослав'ї, яки її поруїі іу- 
вався Московською Патрі
архією протягом століть. Такі дії 
Вселенської Патріархії аж ніяк 
ііе можуть ототожнюватися із 
гак званим національним цер
ковним сепаратизмом, як про це 
заявляють російські церковні 
ЗМІ. «Настав час Російській 
Церкві, відповідно до святих ка
нонів, увійти в свою справжню 
канонічну територію, а не про
являти імперську ідеологію че
рез поневолення Церков інших 
православних народів» —  заяв
ляє прес-служба У ІІЦ  Київсько
го матріархату.

Договір, підписаний ієрар
хами двох українських Цер
ков —  Київського Патріархату 
та Автокефальної —  став гро
мом серед ясного неба для тих, 
хто всіляко фаворизує в Україні 
Московський Патріархат і з вдо
воленням спостерігав, як воро
гували між собою дві гілки еди-
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ного Українського Православ'я. 
Читаючи проросійські періодич
ні видання, знаходиш там і пев
не пояснення скоєного і праг
нення знову внести ложку дьог
тю в бочку меду. В них нагаду
ють архиепископу Ігорю Ісічен- 
ку, що він не «західний владика» 
і що він в минулому був більш 
лояльним щодо УГІЦ МП, ніж 
щодо УП Ц  КГІ, з якою не хотів 
взагалі мати якісь справи, об- 
стоюючи одиоосібі і і орієї ітаїці 
на Константинополь такого ж, 
неї і рими реї і його щодо К ГІ, 
покійного патріарха Димитрія. 
Але при цьому наголошується на 
малочисельності єпархії влади
ки і якісь сумнівності його єпис
копської висвяти. Легенько за
кидається в газетах докір УАП Ц  
за те, що вона швидко «забула» 
всі старі кривди, пегативиє 
ставлення до Філарсга і його 
Церкви покійного глави Автоке
фальної Церкви. Знову акту
алізується питання відставки 
Патріарха Філарс га перед вибо
рами глави об'єднаної Право
славної Церкви, ііеможливості 
посісти УГІЦ пітну «церкви 
національної меншості», бо ж в 
неї вдвоє більше парафій, ніж в 
наступному об'єднаної Право
славної Церкви послідовників 
УАПЦ  і УП Ц  КГІ. Зауважується 
в статтях і па тому, що із-за 
відсутності в УПЦ КГІ і УАПЦ  
канонічності держава благово
лить УПЦ, незважаючи навіть 
на різку відповідь патріарха 
Олексія Президенту Кучмі на 
прохання останнього дати

Церкві Московської юрисдикції 
статус автономної. ІІатріарху 
Варфоломею нагадують, що він 
обіцяв визнання лише Церкві, 
утореній  на основі поєднання 
саме трьох (а  не двох) право
славних Церков України. З га
зет звучить заклик до несприй- 
няття Об'єднаної православної 
Церкви як канонічної, вислов
люється впевненість у загост
ренні міжцерковних протисто
янь у Православ'ї України.

То ж не сплять ті, для кого 
чим гірше, тим краще. Будемо 
вірити в те, що об'єднання Цер
ков саме Українського Право
слав'я зможе стати реальністю 
протягом десь півроку. І не 
кількістю парафі й будемо 
вимірювати її вагу в розбудові 
Української держави, націо
нальному відродженні, а кон
кретно то діяльністю в цьому 
процесі.

Загострення відносин му
сульман і православних Мос
ковського патріархату в Кри
му зумовлене прагненням ос
танніх шляхом вибудови кап
лиць і встановленням придо
рожніх хрестів засвідчити свої 
претензії і право на статус 
домінуючої конфесії. З цим не 
може змиритися Духовне уп
равління мусульман Криму, яке 
вий і мло із-за таких і ірагиеі і ь 
У П Ц  М П зі складу М іжкон
фесійної ради краю. Свою не
згоду з явочним засвідченням 
Московською Церквою своєї 
монополії в релігійному житгі

Релігійне життя України
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Криму татари -мусул ьмаї 111 ви - 
являють руйнацією її вибудов. 
Перебуваючи в Криму,. Прези
дент України Л.Кучма засудив 
факти руйнування хрестів, за
уважив, що кожний такий ви
падок має одержати < принци но
ву і жорстку оцінку».

В Україні утворене гро
мадське об’єднання на захист 
канонічного православ'я «Ш лях  
православних» в ім'я святого 
рівноапостольного князя Воло
дям ира. Наїірикі 11 ці липня 
відбувся установчий з'їзд цього 
громадського об'єднайня, а вже 
ЗО серпня воно було зареєстро
ване в органах держадмі
ністрації. Опіку над цією гро
мадською організацією взяв па 
себе архиепископ Львівський і 
Галицький Августин ( У1ІЦ 
МП).  7 листопада відбулося 
перше засідання організації, на 
якому було розглянуто питання 
об'єднання православ'я, ак
ти візаі ці видавшічої діж і ы юс гі 
УП Ц  МИ, використання її пер
исту для швидкого і повного по
ширення і иформаї ц і 11 ро 
діяльність цієї Церкви тощо.

У р о ч и с т у  
ю в і л с й н у 
А к а д с м і ю , 
II р и е в я ч ем у  
2 0 0 0 - л і т т ю 
Різдва Христо
вого, провела 
23 листопада 
У к р а ї  н с ь к а 
П равославна

Церква МИ. У своїй ювілейній 
доповіді предстоятель УП Ц  мит
рополит Володимир (Сабодан) 
сказав про таїну Різдва Христо
вого. Ісус подарував нам нову 
еру, дав новий заповіт. «Мир за
лишаю >і Вам, мир дарую,» — 
сказав Він. Слова — побажання 
миру і злагоди прозвучали та
кож в 11ривітаї 111 і Президента 
України Л.Кучми, який закли
кав православних України жити 
в мирі і злагоді.

Водночас учасники ювілей
них урочистостей вітали з 65- 
річчям митрополита Володими
ра. В привітанні Президента Ук
раїни Л.Кучми з цього приводу 
висловлювалося сподівання, що 
митрополит Володи мир в і іа- 
ступпій своїй діяльності буде 
працювати на торжество Свято
го Православ'я. Владику наго
роджено орденом Ярослава М у
дрого IV ступеня. Митрополит 
Коломсиський і Крути цький 
Ювеналій у своєму виступі 
повідомив, що Руська Право- 
славі іа Церква нагороджує 
ювіляра орденом святого апос
тола Андрія Первозваного (вру
чається за особливі заслуги пе
ред Російською Церквою).

Знайдено ікону Холмеької 
Божої Матері. Написано її бу
ло не пізніше X II ст. Дехто твер
дить, що її написав сам єван
геліст Лука, а привезла з Царго- 
роду чи то княгиня Anna разом з 
послом, а чи то сам князь Воло
димир. До ікони молилося не од
не поколіннії українців — і пра-
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вославиих, і греко-католиків. 
Просили у неї заступництва і під 
час насильної депортації ук
раїнців під назвою «Вісла». До 
Луцька в 1945 р. її привезла ро
дина священика Г.Коробчука, 
розібравши на окремі дощечки. 
Коли ікону почали шукати ра
дянські сиецслужби, то Короб- 
чуки переправили святиню ро
дичам в Галичину. Нині ікону 
передано до Волинського музею 
ікони, який е єдиним в Україні.

П ікетування Російського 
посольства з вимогою поверну
ти українцям борги (а  це десь 
8,5 млрд. радянських карбо
ванців) із заощаджень в ощад
касах провели 24 листопада 
ошукані Російською владою, 
яка до того ж присвоїла собі ще 
й золоті запаси колишнього 
CPGP. Водночас висувалась ви
мога сприяння з боку Росії 
об'єднанню православних цер
ков України, поверненню в Ук
раїну цінностей, вивезених із її 
храмів, зокрема фресок Києво- 
Михайлівського собору, Воло- 
димирської (а  в дійсності — 
Виш городської) і кої і и Божої 
Матері та іп.)

СВІТ КАТОЛИЦИЗМУ І 
ГРЕКОКАТОЛИЦИЗМУ

Візит Папи Івана П авла I I  
в Україну —  реальність 2001 
року. З інтерв'ю нунція Апос
тольської столиці в Україні 
архієпископа Миколи Етерови-

ча, стало 
відомо, що 
главу Като- 
л и ц ь к о ї 
Церкви за
просив сам 
П р е з и д е н т  
У  к р а і и и 
Л  . К у ч м а .
Кон кретизується тепер ч ас 
офіційного приїзду ГІоитифіка, 
його зустрічі, міста України, які 
він зможе відвідати. Зауважу
ють, що, окрім Києва, він змо
же відвідати Львів, де знахо
дяться центри двох католицьких 
Церков України —  Римо-Като- 
лиць-кої і Греко-Католицької, 
діє громада вірмен-католиків. 
Нунцій вважає, що в нашій 
країні греко-католиків десь 5 
мли., а римо-католиків —  
мільйон. Відповідно УГК Ц  має 
3356 своїх організацій, а РК Ц  
—  842. Серед проблем, які сто
ять перед католицькими церк
вами України —  організаційна 
( побудова або реставрація 
храмі в , налагодження доб - 
родійиицтва, освіти), духовна 
( посилення катехизації, єван- 
гелізація всіх віруючих, онов
лення душпастирства та ін .). 
Католицька Церква виявляє 
своє позитивне ставлення до 
світу православ'я, називає його 
Церкви «сестрами», але не 
завжди одержує від них гаку ж 
доброзичливість. Проблемою є 
зустріч Пани з представниками 
Церков. З цього приводу Апос
тольський нунцій веде консуль
тації з главами всіх гілок гіраво-
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славя. Характерно, що право
славні Церкви, за винятком 
Київського Патріархату, не 
змінили негативне ставлення до 
приїзду Папи. Той факт, що 
діалог який вела Римо-Като- 
лицька Церква з Московською 
Патріархією в липні цього року 
в Балтиморі ( С Ш А ), закінчився 
без підписання жодного 
спільного документу, а Патріарх 
Олексій II навіть подякував 
Президенту В.Путіну за те, що 
він не поновив під час своєї 
зустрічі з Паното в червні своє 
запрошення па приїзд в Росію, 
позначається на позиції очолю
ваної митрополитом Володими
ром ( Сабоданом) Української 
Православної Церкви. Адже во
на є складовою Московського 
Патріархату, а той на своїх сай
тах в Інтернеті засвідчує, що 
«історично Ватикан сприймався 
російською свідомістю як не
друг». Are не будемо тут рахува
тися із можливою думкою УПЦ. 
Вона хоч і є найбільшою, але не 
єдиною Православною Церк
вою. Крім того, Пана цілком за
конно може приїхати до Церков 
України, главою яких він є і які 
вже давно на нього чекають. До 
того ж, Понтифік їде на запро
шення Глави Держави, від якої, 
згідно Конституції, Церква відо
кремлена і не може диктувати їй 
свою волю. Громадськість Ук
раїни знає Івана Павла II як од
ного із иайвпливовіттіих діячів 
сучасного світу, видатного мис
лителя і миротворця. Святий 
Отець вже відвідав 123 країни.

То чому він, постійно виявляю
чи свого любов й увагу до Ук
раїни і її народу, не може побу
вати на наших теренах. Якщо 
Церква Росії не бажає цього, то 
її справа. Ми ж —  не Росія!

Комітет з підготовки візиту 
Папи Івана Павла II провів 
С ВОЮ 11 рес- койфереї І ці то в
Л  ьві вс ь к і й опері. В і дз 11 ачсі і о , 
що він є громадянським, а тому 
до нього можуть входити пред
ставники різних KOI їфесі й . 
Комітет вважає, що Папа має 
право на приїзд до своїх вірних, 
адже Україна має багато римо- і 
греко-католиків. Папу слід 
зустріти як людину, яка «прине
се примирення, допоможе нам 
знайти в чомусь самих себе». 
Оскільки понтифік приїздить на 
запрошения Президента Ук- 
раїпи, то комітет висловив своє 
побоювання, щоб візит не став 
«виключно адміністративною 
акцією». Комітет нередбачає 
підготовку і видрук різних ви
дань про Папу Івана Павла II, 
організацію різних виставок. 
Зокрема в Українському домі в 
Києві з нагоди візиту розмістить 
весною 2001 р. свою тематичну 
виставку Львівський музей 
релігії. Але приїзд Папи —  це не 
чисто католицька акція. Папа 
зміг би зустрітися з Міжкон
фесійною радою церков, що діє 
при Держкомі релігії України. 
На шляху його по Україні 
відвідини Києва і Львова. Про
понують й інші пункти зупинки, 
зокрема Почаїв, Зарвапищо.
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Комітетом запропоновано газе
там друкувати відкриті листи до 
Папи громадян України.

У  приміщенні посольства 
Ватикану в Україні 21 листо
пада 2000 р. відбулася зустріч 
Апостольського нунція А р 
хиепископа Миколи Етерови- 
ча зі студентською молоддю. 
Організував цю зустріч Прези
дент У  країиської асоціаі і,ії 
релігієзнавців професор Колод
ний А.М. Завдяки його старан
ням студентам, що слухають 
курс «Релігієзнавство-2» щас
тить зустрічатися на кожному із 
занять з представниками всіх 
діючих в Україні церков па най
вищому рівні.

Владика Микола ознайомив 
студентів із сучасним станом й 
основи им и і fan ря мками діяль
ності католицької церкви в світі 
й Україні. Нунцій розповів про 
освітні заклади Церкви, про 
планований в червні ц.р. приїзд 
Папи римського в Україну. 
При-сути і дізналися зокрема 
про намір Папи відслужити 
св.Літургію па одній з централь
них площ Києва (ймовірно це 
буде майдан Незалежності). На 
зустрі ч і відбулася вільна 
зацікавлена розмова, під час 
я кої молод ь з і студеї ггською 
прискіпливістю задавала гострі 
питання, в тому числі й стосовно 
екуменічної «політики» Ватика
ну. Владика по-динлома-тично- 
му вміло й по-людському неви
мушено відповідав студентам, у 
свою чергу розпитував їх про їх

пав чан і ія ре л і г і єзиавчим дис - 
ципліиам, про їх розуміння тих 
чи інших проблем релігійного 
життя.

Іван Павло II не має ук
раїнського коріння. У  зв'язку з 
приїздом в Україну Паї ги Римсь
кого знову виявляються спроби 
віднайти якесь пов'язання його з 
українством. Проте монумен
тальна праця Дж.Квітного «Лю 
дина століття» (754 crop.), вид
рукувана в 1997 р., засвідчує пе- 
достовіриість версії, що маги 
нинішнього Поитифіка Емілія 
Кочаровська була українкою. 
Сам Папа також жодним сло
вом не говорить про своє ук
раїнське коріння. Достовірним є 
лише те, що донька Софія рідної 
сестри його матері була одруже
ною з українцем —  доктором 
Борисом Ф илипчаком, і іосила 
його прізвище. Вони проживали 
у Пассейку (штат Нью-Джерсі, 
С Ш А ), де їх навідував ще в 
бутність кардиналом
Краківським Кароль Войтила. 
Обидві сестри —  Емілія (мати 
Папи) і мати Софії ( ім'я її біог
рафи не називають, а лише 
прізвище Кучмерик по чо
ловікові) були польками. Як 
розповідає Б.Филипчак, ще бу
дучи молодим священиком, Ка
роль Войтила докоряв сестру 
Зоею (Соф ію ): «Чомусьзмєніла 
Ойчизни обжоид, виходзонц за- 
монж?» То ж в міфу про «ук
раїнське походження» Папи Іва
на Павла II є крапка.
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Московський Патріархат  
своє небажання мати еку
менічний діалог з Апостольсь
кою Столицею мотивує сум
нівними аргументами, бо ж, як 
зая в и в се к ре гар греко - кате) - 
лицького Синоду Юліаи Гбур, 
«конфлікт між нами і Московсь
ким Патріархатом надуманий». 
Секретар Львівської єпархії 
УП Ц  МП О.Жаборинська виз
нала те, що <<іцо згоріло, те 
згоріло», а нині лишилося лише 
п'ять конфліктних точок. Сек
ретар єпархіального управління 
з Тернополя О.Балам відзначив, 
що «проблема була, але вона за
лишилася в минулому». В Івано- 
Франківські й області ситуаі ця 
взагалі виявилася програшною, 
бо в підпорядкуванні Московсь
кого Патріархату тут лишилося 
лише 21 парафія. Решта —  це 
парафії Київського Патріархату 
(285 ) або Автокефальної церк
ви (129 ). Якщо єпископ Перея
славський з Церкви Московсь
кої юрисдикції зауважує, що 
«все ще є проблеми в деяких 
місцях», то голова Держкому 
релігії України В.Бондаренко в 
оцінках стану відносин греко- 
католиків і православних Мос
ковського піді юрядкувані ія
більш категоричний: «Те, що на
зивалося конфліктом, і іині 
практично не існує». Останнє 
засвідчує й керівник Львівсько
го обласного відділу із справ 
релігій Ст.Боруцький: колись 
було білії 800 суперечок з пи
тань власності на храм, нині їх 
залишилося всього дві. Якщо й

існують нині конфлікти на па
рафіяльних рівнях в галичансь- 
ких областях, то вони, як 
відзначив той же О.Балам, з 
Київським Патріархатом та Ук
раїнською Автокефальною пра
вославною церквою. Чому ж 
тоді Московський Патріархат 
такий невгамовний в своїх 
відмовах на основах відсутнього 
аргументу? Патріарх Філарет 
відзначив, що Олексію II просто 
необхідний привід, щоб не допу
стити візит Папи на свою так 
звану канонічну територію. Але 
й дитина колись пустушку 
відкидає!

Карітае —  милосердна лю
бов. Таку назву має всесвітня 
місія католицької Церкви, яка 
відродила свою діяльність в Ук
раїні після виходу з підпілля 
УГКЦ. В Києві місія діє з 1992 
р. Директором її тут нині є 
о.Ігор Онишкевич. Нею в Ук
раїні виконується ряд проектів, 
зокрема —  їдальня для потребу
ючих, служба в'язнів, соціальна 
служба для нужденних та ін. В 
минулому місяці службу відвіда
ли Президент Карітае Іптер- 
націоиаліс архієпископ Фойд 
Ель-Гаге, керівники ряду 
регіональних центрів місії. Пре
зидентом Карітае України є 
о.Кеи Новаківський.

«Християни і невиплата 
зарплати». Під такою назвою 
преса видрукувала зверненні! 
С и 11 оду Є миско п і в Києво - Га
лицької Митрополії УГКЦ  до ду-

16 Релігійна панорама № З’.2000



ховсі їства і мирян та усіх людей 
доброї волі. Відзначивши як здо
буток свободу Церкви і народу, 
будівництво українським наро
дом власної держави, Звернен
ня кваліфікує як економічний 
геноцид узаконене беззаконня 
народу — невиплату зарплати 
окремими представниками дер
жавної влади, деякими приват
ними підприємцями, а розмови 
про економічне зростання —  
ііасміиікою, ііроїіаговаїіс засо
бами масової інформації сите 
життя — глумліппям над голод
ними. Церкву турбує зневіра і 
розчаруваї піл сучасної
суспільної свідомості, еко
номічна еміграція, злочинне 
марпуваї 11 ія і і ітелсктуального 
і ютеш цалу і іації, криза 11ро- 
фесійпої ідентичності і бюро
кратизація суспільства, компро
м етац ія  великої ідеї У к 
раїнської держави, моральна 
ерозія влади. «За умов існуючої 
суспільної пасивності, і перозви- 
і іутості громадянського
суспільства влада несе основну 
відповідальність за ситуацію, 
що склалася в Україні». 13 Звер
ненні наголої і ієно, п щ, згіді ю 
Біблії, певиплачеиа зарплатня є 
екої юм і чи им вби ветвом ( Л ев . 
19:13; Втор. 24:15; Як. 5:4; Єр. 
22:13). «Вбиває ближнього той, 
хто віднімає у нього засоби до 
життя, проливає кров гой, хто 
позбавляє робітника зарплатні» 
( Сир. 34:22 ). Наслідки зло
чинів впадуть якщо не на самого 
кривдника, то па й о т  нащадків. 
Відзначається, що нечесне зба-

гачсппя, фінансові махінації не 
мають нічого спільного із 
справжнім бізнесом. Спокуса 
матеріалізму, сножи вацтва, 
лінивства й бездуховності отру
юють здорову християнську ду
шу народу. Вихід із ситуації єпи
скопи вбачають у слідуванні 
християнським вартостям.

Заувага. Із всім, що сказано 
в Зверненні, можна повністю 
погодитися, але воно б мало бу
ти сказаним далеко раніше. 
Нині, коли уряду В.Ющенка 
вдалося погасити значною 
мірою борги з пенсій і зарплати, 
йде мова навіть про підвищення 
їх сум, Звернення постає дещо 
невчасним. Хіба що його можна 
оцінювати тепер як застережли
вий документ.

Зміна назви Української 
Греко-Католицької Церкви,
і і іі ційоваїіа Синодом Церкви, 
п родовжує дискутуватися в 
ієрейських і миряпських колах 
греко-католиків, на сторінках 
газет. Як відомо, існуючу нині 
назву Церкви встановила не са
ма вона, а австрійська влада за 
часів імператриці Марії Терези 
(X V III ст.) з метою утверджен
ня рівноправності її з церквами 
латинського та вірменського об
рядів. Питання назви церкви 
неодноразово дискутувалося в 
минулому. Нині це питання ак
туалізувало ряд обставин. Назву 
греко-католицьких носить ряд 
інших східних Церков, але вони 
своїм обрядом відрізняються від 
нашої. Часто постає також ни-

Ретгіипе життя України
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тапі-ш, що мас спільного остання 
з греками. Термін «Українська» 
засвідчує обмеженість послідо
вників Церкви лише українця
ми. В офіційному обігу вона на
зивається по-різному. На Заході 
її переважно називають «У к 
раїнська католицька церква». 
Ватикан і деякі кола Польської 
Римо-Католицької Церкви йме- 
пують «Візатггійсько-Україпсь- 
кою». Відрубними із-за назви за
лишаються церковні структури 
українців —  греко-католи к і в 
Словаччини та Закарпаття, хоч 
вони й вийшли з Київської тра
диції. Різні нині є пропозиції 
щодо пової назви УГКЦ . Врахо
вуючи історичний корінь, дехто 
прагне називати Церкву 
Київською. Таку назву вжив і 
Папа Іван Павло II в своєму до
кументі з нагоди 400-ліття Бе
рестейської уі і ії. П ро і юнують 
називатися «Українською Като
лицькою Церквою», «У к 
раїнською Вселенською і церк
вою», «Київською Вселенською 
Церквою», «Київською Апос
тольською Церквою» або 
«Київською Католицькою Церк
вою». Як заявив в одному з своїх 
інтерв'ю секре тар Синоду УГКЦ  
Юліап Гбур, референдуму щодо 
назви Церкви не буде, але бу
дуть вивчатися пропозиції з га
зеті і о-журнал ы і их і губл і каці й , 
надісланих листів.

Зустріч журналістів на 
«вечірній каві» з єпиекопом- 
номічником УГКЦ  Любоми
ром Гузаром засвідчила, що

керівникам Церкви, вихованим 
за умов іншої культури, тяжко 
знаходити себе в Україні, бо ж 
вони часто просто не розуміють 
її життя. Владика визнав, що 
сьогодні Церква немов би зав
мерла в своєму розви тку, потре
бує реформ, але водночас зву
чать в ній застереження від 
11 адм і рі і ого реформаторства. 
Говорячи про об'єднання 
розрізнених українських цер
ков, єпископ зауважив, що цей 
процес в Україні надто заполіти- 
зований: «Натомість українцям 
потрібні духовна об'єднавча 
програма і щире бажання всіх 
християн, а не лише окремих 
церковних владик до згуртуван
ня в єдиній Церкві».

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Міністр закордонних справ 
України не може цс збагнути.
Як ми вже повідомляли, напри
кінці жовтня Київська громада 
Німеї цжої Єваї і гелі ч по-л юге- 
ранської Церкви провела освя
чення своєї відбудованої Ка- 
терінен-кірхи. Було зачитано 
привітання від Президента Ук
раїни та канцлера Німеччини, 
в исту пили від като j і и к і в У  к - 
раїии єпископ Станіслав Широ- 
корадюк, а від православних 
Московської підлеглості про
тоієрей Василь Заєв. В своїх 
враженнях від події газеті 
«День» Міністр зовнішніх справ 
Апатол і н Злепко зауважи в: 
«Хочу звернути вашу увагу на
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одну обставину: німецька гро
мада проводила сьогодні бого
служіння німецькою й ук
раїнською мовами, українською 
виступали також католики, а 
осі» представники УГІЦ  М ос
ковського Патріархату російсь
кою. Це —  незбагненно!»

«Облако свидетелей Хрис
товых» Л . Коваленка та
«Вспоминайте наставников 
ваших» М.Жукалюка. За та
кими назвами видали книги із 
своєї історії в особах відповідно 
Церкви християн-баптистів та 
адвентистів сьомого дня. Тут по
даються біографічні нариси не 
тільки про тих людей, які стоя
ли у витоків цих конфесій, ут
верджували їх в нелегкому про
тистоянні з владою та історич
ною церквою, а й про тих, хто 
знаходиться нині в Україні та 
СНД біля управлінського керма 
церков.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
(НРТ)

Неохристиянн
25 листопада чергова група 

членів Київської місії Церкви 
Іеуса Христа Святих останніх 
днів відправилася до Фрай- 
бургського Храму (Німеччи
на) для виконання певних об
рядів (вінчання, запечатування 
сім'ї на вічність, виконання ро
боти за померлих родичів то
що). Українські мормони не ма
ють покищо свого власного Хра

му, тому для виконання обрії дів, 
пов'язаних з важливими момен
тами свого релігійного, сімейно
го, особистого життя вимушені 
їздити за кордон. Такі поїздки, 
які організовуються раз на 
місяць, —  це особлива подія в 
житті віруючих, які спеціально 
готуються до них виявами щи
рої віри в Бога, виконанням всіх 
заповідей, 11раведі і им життям. 
Після співбесіди і з рекомендації 
вищих священнослужителі в 
Церкви вони отдержують пере
пустку до Храму —  дому Бога, 
де мають здійснити непросту ду
ховну роботу, яка направлена 
на збереження зв'язку із своїми 
предками , світлої пам'яті про всі 
покоління свого роду. Після ско
рої побудови Храму в Києві, 
який візьме на себе задоволення 
всіх релігійних потреб віруючих 
громад ЦІХСОД, до Фрайбургу 
будуть їздити скоріше як на екс
курсію.

Східні НРТ
Крішна в кіберпросторі.

Нещодавно для всіх зацікавле
них відкрилися україномовні та 
російськомовні сторінки, 11 ри - 
свячені філософії та діяльності 
Товариства свідомості Кріпити, 
які оновлюються майже щодня. 
Офіційна сторінка Товариства 
свідомості Кріпиш в Україні 
повідомляє про діяльність Това
риства, подає останні новини та 
огляд книг засновника Руху Ха
ре Крішна Ш ріли Прабгупади. 
М іж іншим, дізнатися про 
найбільші вайшнавські свята
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можна за календарем, який та
кож зміщено на сторінці 
( h U p :/ / w w w .  isk con  . n e t/ 
iikraine/iskcon/krishna.hlm l). 
Щ об дізнатися таємниці давньої 
філософії Вед не обов'язково 
вирушати до Індії! У  кіберппрос
торі зорієнтуйтесь на 
h l i p :  / /  w w w . i s k c o n . 
net/ukraine/mainl. Багатьом, 
не лише жінкам, подобається 
стрімка ведичної кулінарії «їжа 
для душі та для тіла». Тут зібра
но безліч секретів дав- 
і іьоінді йської кух н і і пораді і 
аюр-веди, погляд ведичних пи
сань на вживання їжі та ма
теріали про цілющі властивості 
індійських спецій і, звісно ж, ре- 
і щити різтюман ітпих веге
таріанських страв.

Церемонія перенесення бо
жеств в нове вівтарне при 
міщення відбулося в храмі 
київської громади Товариства 
свідомості Кріпиш, що на вулиці 
Зоряна. Більше 3000 віруючих і 
слухачів Ведичної духовної ака
демії взяли участь у святковому 
богослужінні і прийняли тра
диційний прасад. З лекціями пе
ред присутніми виступили два 
духовні вчителі. Ніранджана 
Свамі та Раманада Свамі. Лекції 
були присвячені ачар’ї —  за
сновнику Товариства Свамі 
Прабгунаді, бо в цей день відзна
чався відхід його з матеріального 
світу. Для послідовників цей 
день не є траурним, бо ж ачар’ї 
відходять в духовний світ, маю
чи гам світле майбуття.

Ш рі Чайганья-Чарігамрі-
та —  це назва книги, написаної 
на початку X V II ст. на бепгалі 
одним із послідовників господа 
Чайтапьї — Крішнадаса Каві ра
диш Госвамі на основі спогадів 
про нього учнів Госвамі і зокре
ма щоденників Госвамі, Морарі 
Гупти та Сварупи Дамодари. 
Транслітерацію, послівпи й та 
літературний переклад книги з 
детальними поясненнями окре
мих її положень відповідно до 
місця й часу дав ачар'я —  за
сновник Міжнародного товари
ства свідомості Кріп 11111 Свамі 
Прабгупада. Український пере
клад книги, яка у видруку має 
1440 сторінок великого форма
ту і дрібного шрифту, здійснили 
Влсадева дас (Дніпропет
ровськ) та Адінуруш дас 
(Львів). її можна придбати в 
Києві за адресою: вул.
Дмитрівська, 2 їв. Російський 
переклад «Ш рі Чайтапьї —  
Чарітамріти» буде завершений в 
наступному році і ви друкований 
в чотирьох, ато  й у восьми кни
гах. В додатку до українського 
видання книги дасться об'ємний 
словник імен та термінів вайш- 
павської традиції.

Довідка. Чайтаиья Маха 
прабгу —  ініціатор великого 
релігійного руху а Індії XV 
століття. Пважасться, що він 
був безпосереднім втіленням са
мого Прішни, а тому його осо
бистість не обмежена рампами 
історичних обставин. ІІІрі 
Пріїшіи Чайтаиья започаткував 
революцію, спрямовану до глиби-
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ни людського Я , пишання вищої 
науки про духовну природу люди - 
•ни. Книга «Ш рі Чайтанья —  
Чаріпіамріта» складайтеся з 
трьох частин (пілам) —  Аді- 
ніла, Мадгя-піла та Антья-піла, 
які розкривають відповідно 
ранній, середній та завершаль
ний період життя Чайтанья 
Махапрабху. В пій розкривають
ся потаємні наміри з явлення гос
пода Чайпганьі у цей світ, описа
но його супутні аваптри, корот
ко викладається вчення. Господь 
подорожував по Індії як речник, 
що просить милостиню, як вчи
тель, філософ, духовний на
ставник і містик. Вчення Чай- 
пгапьї, на думку крішнаїтів, 
нічим не відрізняється від вчення 
самого Господа Кріїини з його 
«В гагавад-Ііт и», більше того, 
воно переносить це вчення в 
практичну площину.

Екзекуцію своєму прийом
ному сину Артуру вчинив його 
«духовний батько» —  кріш- 
наїт. Про це 17 листопада 
і ковідом ила газета «Ф акти ». 
ІІричииою биття дитини було те, 
що хлопчик хотів їсти забороне
ну вірою халву, спав тоді, коли 
треба було молитися, пив воду 
не у виділений для цього час і в 
неозначеній кількості та ін. Ре
дакція «Релігійної напорами» 
звернулася до керівника Центру 
громад свідомості Кріпиш Ук
раїни Ачыоти (А.Чумачеи-ка) з 
і гроханням н рокомепту вати
публікацію. Ось що він нам 
відповів. Вайшпанських течій в

Україні існує декілька. Окрім 
Товариства свідомості Кріштіи, в 
Києві діють ще такі вайшнавські 
течії, як місія Чайтапьї, 
Гопінатх Гаудія Матх, Чайтанья 
Сараева г Матх, послідовники 
Шрі Вішнугіади. То ж до якої 
течії належить згаданий в статті 
Сергій, встановити не вдалося. 
Тому коли журналісти пишуть 
про крішнаїтів, то їм насамперед 
треба визначитися, про кого йде 
мова. «Сергій не є членом жодної 
з громад, підпорядкованих Цен
тру громад свідомості Кріїини, 
—  відзначив Ачьюта —  до того 
ж, хто слідує в своєму житті 
ВЧЄІІІІЮ Крі 1111 ш , розроблеї юму 
Шрілою Прабгуттадою, до тако
го, яке описано, ніколи не 
вдасться. Дитина є дитиною».

12 листопада багаї відсвят
кували 183-ю річницю від дня 
народження свого засновника 
Б аха-Улли . У  роч исті збори 
відбулися майже в усіх 
Національних духовних зборах. 
Вірні згадали життєвий шлях 
Баха-Улли, його основні вірос
повідні принципи і заповіді про 
є дні юбожжя, ЄДІІІСТЬ рел і гі й, 
єдність людства, рівність чо
ловіка й жінки, гармонію між 
наукою і релігією тощо. Багаїзм 
виник в 1844 р. Перший храм 
багаї був побудований на почат
ку X X  століття в Ашгабаді. За
раз в світі нараховується більше 
6 мли. багаї, з яких найбільша 
кількість проживає в Азії (З 
мли.). Заданими християнської 
статистики, в Європі лише 93
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тис. багаї. Є декілька громад 
Всесвітньої віри багаї і в Ук
раїні, які зосереджуються па ро
боті з сім'ями, жінками, молод
дю, духовно-моральному вихо
ванні дітей. Українські багаї ра
зом із центром IREXPROM E- 
DIA розпочали серію семінарів 
про роль засобів масової інфор
мації в освітньому й виховному 
процесі, в яких беруть учать 
філософи, педагоги, психологи, 
релігієзнавці не тільки України, 
а йз інших країн.

Релігійне життя України

ЖИТТЯ МУСУЛЬМАН

Священний Рамадан —
довгоочікуваний всіма мусуль
манами місяць посту почався 28 
листопада. ГІ ротягом і цюго 
місяця дозволяється вживати 
їжу лише від заходу і до сходу 
Сонця, збираючись па іфтар пе
реважно за спіл ы і им столом. 
Міжобласна мусульманська ор
ганізація «А Р Р А ІД », тцо зна
ходься  в Києві (тел .443-44- 
8 5 ), пропонує влаштування 
іфтарів по всій Україні.

Довідка: Рамадан
дев'ятий місяць .мусульмансько - 
го місячного календаря, місяць 
посту. Згідно з вченням ісламу, 
саме протягом цього місяця Ал
лах у вигляді Одкровення черев 
архангела Джібрїіла передав М у
хаммеду тексти Корану. І/іст с 
обов'язковим для всіх здорових, 
дорослих і ритуально чистих 
мусульман. Він є кращим засо
бом спокути гріхів, які віруючий

набув особисто протягом ос
таннього року життя і за які він 
сам особисто мас відповідати• 
перед І югом. Під час посту ра
мадану мусульманин, концент
руючи свої вольові зусилля в мо
литвах, звільнюється від
і і ісі ) гинктив/ и їх і іонітів, у досію - 
малює в собі людське духовне на
чало (кальб). Піст облагороджує 
душу людини, привчає її до доб
ра, дисципліни, покірності, 
терпіння й відданості. Почи
нається піст обрядом 
<<зустрічі>>, коли чекають появи 
на небі молодого місяця, і 
закінчується святом ід аль-фітр 
(ураза-байрам). В цей день роз
дається милостиня бідним, си
ротам, даються пожертви на 
потреби мечеті, підносяться по
дарунки дружинам і дітям. Пе
ред святом проводиться обмін 
блюда, чи між ближніими,
сусідами і родичами. В цей день 
потрібно зібратися разом всім 
членам сім'ї, бо в помешкання 
приходять душі померлих.

Прийняли іслам тридцять 
жителів Тернополя, переваж
но членів і симпатинів УНА-УН- 
СО, разом із керівником Центру 
солідарності з народами Кавказу 
Георгієм Комеидою. Розчарува
тись в християнстві їх змусила 
байдужість до злиденної долі че
ченських біженців з боку служи
телів християнських церков і 
водночас оперативна допомога 
їм муфтія мусульман України 
Ахмеда Таміма. Георгій Комеп-
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да й надалі залишається вірним 
ідеї українського націоналізму.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Вирішено питання побудо
ви в Києві Єврейського гро
мадського центру поруч з Ба
бином Яром. В 6-8-поверховій 
будівлі, крім центру, будуть два 
музеї —  єврейської історії і хо
локосту в Україні. Буде також 
створено меморіальну зону, 
встановлено пам'ятники пра
ведникам та ін. Подібний центр 
18 вересня цього року відкрито в 
Москві.

Дві відновлені синагоги у 
Дніпропетровську й Івано- 
Франквську стали до духовно
го функціонування цієї осені. 
Збудована ще на початку X IX  
ст. синагога «Золота троянда» в 
1929 р. була закрита Дніпропет
ровською більшовицькою вла
дою. Відновлювані роботи вели
ся в будові з 1996 р. В Івано- 
Франківську синагога з 1950 р. 
служила клубом медінституту. 
Реставраї р йі і і роботи зайняли 
тут сім років. Вирішено питання 
і іередачі іудейським громадам 
будинків синагог в Кремепчузі, 
а також у Сквирі й Білій Церкві 
па Київщині. Проводиться ре
конструкція будинку синагоги в 
Києві на Подолі. В Кіровограді у 
Великій хоральн і й синагозі 
вперше за останні 75 років при
ступив до своїх обов'язків рав
вин. Вперше також у свою влас
ну будову прийшли в Києві сту

денти восьмирічного Соломоно
вого університету.

Унікальний музей єврейсь
кого побуту створено в Ш ар- 
городі. Оскільки місто в роки 
війни знаходилося в зоні ру
мунської окупації, то тут не був 
вбитий жодний єврей, уціліли 
три їхні кладовища з мої илами 
двох цадиків, комплексні 
єврейські забудови, синагога ви- 
будови X V I ст.

КОНФЕСІЙНА ПЕРІОДИКА

«Справедливость» —  так на
зивається православна гро
мадська газета, яка з благосло
вення митрополита Агафангела 
(У П Ц  М П ) видруковується в 
Одесі. Шпальти своїх останніх 
чисел газета віддає пропаганді 
ідеї, що цар Микола II є «обран
цем Божим», а імперія —  
якимсь омріяним і очікуваним 
нашим майбуттям. Всяк паплю
житься прагнення України до 
своєї незалежності, утверд
жується ідея створення якоїсь 
нової слов'янської єдності. Газе
та постає своєрідним інформато
ром того, що діється в Російській 
п равославп і й і церкві, в
релігійному житті Росії, відтво
рюючи інколи події давності як 
такі, що нібито відбулися в наші 
дні. Газета активно обстоює дум- 
ку про непотрібність Україні 
своєї не то що автокефальної, а 
навіть автономної церкви. Яв
ним прихильником і борцем про
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ти ііезалсжності Украй іської 
Православної Церкви постає 
Одеський срарх Агафапгел, воз
ведений за труди на бого
словській ниві Київського духов
ного Академією у ступінь докто
ра богослов'я honoris causa.

«Арка» —  скоро рік виходить 
у Львові така суспільно- 
релігійна газета. Даючи гаку на
зву своєму виданню, редакція 
прагнула зробити його тим 
своєрідним силе гі 111 іям, що
поєднувало б всі єпархії УГК Ц  в 
Україні та діаспорі, стало б дже
релом єдності всіх греко-като
ликів і взагалі всіх християн. В 
час, кол 11 і нформаці й пий
імперіал ізм нош и рюєтьсч і, а 
преса перетворюється в засіб 
11 ростого і і іформу вам 11 я її ро 
вразливі факти життя, життя 
комерційної цивілізації, а то й 
аморальні з точки зору христи
янського вчення вчинки, «Арка» 
сповідує моральний тип мислен

Релігійне життя України

ня, і юстає і юсісм автетітичпої 
світоглядної системи християн
ства, є виразником інтелекту
ального способу співрозмовці з 
різи их 11итаї і ь і ні і іі и п і ього
складного нашого життя.

«Відомості» —  за такою на
звою митрополія у діаспорі та 
Єпархіальне управління УАПЦ 
Великої Британії вже 51 рік вид- 
руковує українською мовою свій 
часопис. Маємо вже 304 його чи
сел . Редактором квартальпика 
нині є доктор Святом и р Фостуи. 
Авторами »Відомостсй» постають 
відомі церковні діячі, богослови, 
і іаукові м. Часопис за своєю тома
ти кою є ітадзвичайпо багато
манітним. Але переважають в 
ньому статті з історії і нинішньо
го християнського жиггя Ук
раїни, особливостей української 
релігійної духовності. Невтомна 
пращі редактора часопису д-ра 
С.Фоступа заслуговує щирої по
дяки його читачів.
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Релігія в сучасному світі

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ

Статус Східного Єрусалиму 
як «святого міста» убезпечить 
його від можливою знищення. 
Але якщо Папа Іван Павло II 
виступає за такий статус всього 
Єрусалиму, то мер його Ехуд 
Олмерт пропонує оголосити Бо
га сувереном лише його східної 
частини, де знаходяться мусуль
манські й іудейські св ітн і і —  
мечеті Аль Акси і Кіп пат Гасела, 
західна стіна іудейського храму, 
зруйнованого в 70 р. н. е. Таку 
ідею п ідтримав і представник 
палестинських властей Абу За- 
яд. Спір триває лише із-за того, 
х іх) буде гарантом такого стату
с у —  палсстинці чи ізраїльтяни. 
Але ще Талмуд писав: «Там, де є 
повна справедливість, немає ми
ру». Певно що гарантом його 
мали б бути миротворчі сили 
ООН, а Єрусалим, при статусі 
якихось інших міст як 
адм і 11 істративт і их стол иць
ізраїльтян і палестиіщів, міг би 
бути лише духовною столицею 
обох народів, а точніше —  му
сульман, іудеїв та християн.

В Росії розробляється кон
цепція державно-церковних 
відносин. З цією метою в 
Російській Академії державної

служби при Президенті Р Ф  
створена робоча група, яка роз
робить проект концепції і на
править його у Раду із взаємодії 
з громадськими об'єднаннями і 
релігійними організаціями при 
Президенті Р Ф . Проект пла
нується направити для обгово
рення також в усі релігійні ор
ганізації, що входять до складу 
Ради. Роботу над, проектом кон
цепції передбачається закінчити 
через рік. План підготовки кон
цепції планувалося розглянути 
на засіданні Ради вже 10 листо
пада. Однак, через непідготов
леність цього питання, воно бу
ло зі тя ге із порядку денного. За 
словами члена Експертної ради 
з проведення державної 
релігієзнавчої експертизи при 
М і ні стерств і тости І ц і Р Ф
Генріха Михайлова, робота над 
концепцією «буде маги труд
нощі», оскільки «вже існує 7-8 
ко 111 щп ці й ». Авто ри II и ні ті шьої 
концепції повинні будуть «втис
нути свою модель у прокрустове 
ложе вже запропонованих форм 
взаємодії церкви і держави».

Кінець жовтня —  початок 
листопада відзначився в між- 
релігі йттому діалозі низкою 
подій, які свідчать про реальну 
толерантність віруючих різних

РсліАіиш напорами № З92000 

4 —  5159

25



Релігія в сучасному світі

релігій. Так, в Торонто вперше 
святкували індуське свято Дівал і 
—  свято вогнів, запалення яких 
символізує перемогу сил світла 
над силами духовної темряви. 
Торонто, відоме своїм культур
ним і релігійним багато - 
маніттям, де популярні Різдво й 
Ханука, може стати місцем 
постійних святкувань і для по
ступово зростаючої і идуської 
громади. Неорди парі іа і годі я 
відбулася в одній із старійших 
уп ітаріаіїських і церков Нью- 
Йорку. Тут вперше в СІНА про
ведена церемонія запалення свя
щенного вогню, яку здійснив 
лідер японської бу/щистеької ор
ганізації Сейю Кіріяма. Ритуал 
<<гома» покликаї іий збудити в 
людині мудрість і співчуття.

Релігійна структура насе
лення С Ш А  на середину 
2000 р., згідно з опитуваннями 
соціологів служби Геллапа, га
ка: 57% —  протестанти,
27 % —  католики, 2 % —  іудеї, 
1 % —  мормони, 1% —  право
славні, 2% —  інші віросповідан
ня, 10% —  невіруючі (серед ос
танніх 2%, які не віднесли себе 
до жодної з конфесій) .

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА США 
І ЦЕРКВИ

СШ А —  багатоконфесійна 
країна. 27% її населення ста
новлять католики, які віддають 
свої симпатії Бушу як більш 
консервативному політику. Тут

особливо акти вігі іспаномові і і 
американці. Але не скрізь і не 
всі. Глава Національної конфе
ренції католицьких єпископів 
СШ А Д ж . Ф іореиі ці віддис- 
танціювався у підтримці рес
публіканців. В цьому відіграло 
свою роль те, що Буш не вислов
лювався проти абортів. Але ка
толицька публіцистика підміта
ла той факт, що пі демократи, ні 
республіканці не зверталися у 
своїх виступах до католицьких 
проблем. Баптисти (18 % ) 
віддають безумовну перевагу 
баптисту Гору, а методисти 
(9 % ) —  методисту Бушу. Не 
виявили свою чітку орієнтацію 
на когось із претендентів люте
рани (7 % ), пресвітеріани
(5 % ) ієгіископали (англікаии) 
(З % ), хоч більшості з них імпо
нує консервативно-християнсь
ке мислення Буша. Іудеї (2 % 
населення СШ А) скоріше всьо
го симпатизують Гору. І не 
тільки тому, що вони тра
диційно голосують за демо
кратів, а ще й тому, що Гор 
своїм вії ̂ -президентом обрав 
єврея Дж. Лібермапа. Голоси їх 
важливі не із-за кількості (їх 
мало), а фінансової підтримки, 
бо ж вони —  багаті. Мусульма
ни виявили свої симпатії (за 
опитуванням) гак: Дж.Буш —  
40%, лідер зелених Р. Ней- 
дер —  28%, А.Гор —  22%. Про
ти Гора мусульмани проголосу
ють насамперед із-за його вибо
ру віце-президентом єврея. До 
речі, Дж. Лібермаи —  близький 
друг головною раввіна Росії
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Б.Лазаря. Православні (1 % ) не 
мають якихось особливих сим
патій. До мормонів (1 % ) ближ
че із-за своїх релігійно-мораль
них позицій кандидат рес
публіканців. Атеїсти, а їх 8 %, і 
позаконфесійні (2 % ) па боці 
демократів. То ж лише після за
вершення тих торгів, які йдучі, 
із-за наслідків голосування у 
Флориді, можна буде визначи
теся якої конфесійної симпатії є 
Президент США.

Позиція язичників на вибо
рах. Американські язичники не 
перебувають осторонь політич
них подій своєї країни: вони взя
ли активну участь у виборах пре
зидента. Серед них відбувалися 
дебати про доцільність голосува
ти за представників «третіх 
партій». Декілька відомих язич
ницьких діячів висловилися що
до власних передвиборчих сим
патій. Відомий ДІЯЧ язичницько
го руху, автор «Книги мороку» 
Ф ілій  Карот повідомив, що 
підтримує Гора. Він окреслив 
причини, що зумовили цей 
вибір. Інші лідери язичників вия
вилися прибічниками кандидату
ри Гора не з власної волі. Відчу
ваючи, що голоси за представ
ників «третіх парій» фактично 
вид нітяться голосами за Був іа, 
оскільки позбавлять його реаль
ної політичної альтернативи та 
боротьби, вони вирішили, що, 
голосуючи за Гора, тим самим го
лосуватимуть проти Бунта, кан
дидатуру неприйнятну для них з 
багатьох причин. Відмову дозво

лити у війську релігійні по
клоніння прибічникам магії 
язичники вважають за пряме за
судження язичництва як релігії. 
З іншого боку, язичницький 
електора г також не влаштовува
ли консервативні погляди Буша 
на громадянські права, систему 
державних покарань та від
сутність послідовних екологічних 
програм («Він практично оголо
сив війну навколишньому сере
довищу»). Проте симпатії до Го
ра також не були стійкими та по
ширеними на загал. Більшість 
прибічників «третіх партій» діяли 
з переконання, що обидва канди
дати —  це втрата для амери- 
каиськи х язичник і в.

Погляд християн на вибори 
президента. Минули вирішаль
ні тижні у визначенні того, хто 
ж стане президентом у США. З 
опублікованих передвиборчих 
програм було очевидним, що 
обидва кандидати в президенти 
свідомо уникали проблем не 
менш важливих від тих, до яких 
вони звертаються постійно. Це, 
зокрема, смертна кара, велика 
частка бідних, криза медичного 
обслуговування та відсутній ре
альний сої рал ьний захист, 
воєнні витрати держави. Все це 
надзвичайно важливі теми для 
християнського слекторату.

1. Смертна кара. Як засвідчи
ли опитування, смертна кара ще 
й досі залишається популярною. 
Америка є чи не останньою ве
ликою західною країною, де та
кий вид покарання практи-
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кується. «Покарання па горло» 
диспропорційно застосовується 
тут 11\одо ішсових ( сті ІІЧІІИХ ) 
меншин. Воно взагалі принижує 
людську гідність. Обидва канди
дати підтримують смертну кару, 
але публічно уникають вислов
лювати своє ставлення до неї, 
адже ця проблема порушує ряд 
інших, зокрема дозволу чи забо
рони абортів.

2. Існування бідності серед чи 
не пайбагатшої країни у світі. За 
своєю с у т о  ції проблема над
звичайно «біблійна», її немож
ливо уникнути, базікаючи, що 
«бідність залежить від характе
ру». Буш та Гор люблять по- 
розмі рковувати 11 ро фі ктивиє 
насильство на телеекранах та в 
комп'ютері і их і грах, і іатомість 
іп юрують факти чиє і і іс риту
ал ізоване насильство, яке за
вдає людям шкоди щодня. Одна 
м'ята дітей бідує, але слова 
«бідність» та «бідний» рідко вжи- 
ваі і і виродовж 11 резидентської 
кампанії. Замість програми за
ходів для припинення бідності, 
кандіїдати співають «солодких 
пісень» про те, що «жодна дити
на не залишиться поза увагою».

3 . Реал ы і и й соїцал ы і и й за
хист та криза медичного обслу
говування. Проблеми у цих сфе- 
I>ах і іеможл иво виріш ити без 
збільшення податків. Проте 
обидва каї ідидати 11 родовжують 
с|)аі ггазу ватт і 11 ро і ісреваги ін
ших шляхів подолання кризи. У 
такий спосіб вони лише обма
нюють населення.

4. Воєнні витрати. Обидва

кандидати визнають, що їх не
обхідно збільшити на більйони. 
Праге, здається, жодний з них 
не спроможний пояснити 
«навіщо». Замість того щоб на
вести реальні причини, які зму
сили американців готуватися до 
двох світових воєн, кандидати 
розповідають небилиці про «ще 
не знані жорстока народи».

Кого підтримували мусуль
мани на виборах? Комітет із 
справ політичної дії Американсь
кої мусул ьмаї іської коорди - 
надійної Ради (AMPGC —  РАС) 
заздалегідь оприлюднив рішення 
про підтримку на цьогорічних 
виборах президента США канди
датури Дж.Буша. Під час прес- 
конференції ним було названо 
«гри ки ги», на яких грунтується 
вибір американських мусульман. 
Це, зокрема, обізнаність кожно
го з кандидатів зі справами му
сул ьмаї тських громад, .дані про 
ставлеї н ія мусульманського 
електорату до претендентів на 
посаду президента, послідовність 
кандидатів у дотриманні грома
дянських свобод. Підсумовуючи 
свій виступ, президент Ради аме
риканських мусульман зазначив: 
«Під час передвиборчої кампанії 
Дж.Буш виявив зацікавлення до 
справ мусульманської громади. 
Він зустрівся із місцевими та 
регіональними представниками 
й пообіцяв, що паші інтереси 
вплинуть на формування 
внутрішньої та міжнародної 
політики Сполучених Штатів». 
Виконавчий директор Ради до
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дай, що підтримка Буша —  це не 
декларація американських му
сульман у борогьбі однієї партії 
проти іншої, а лише бажання 
електорату 11 рогол осу вати за 
кандидата, який ознайомлений зі 
справами конфесії найповніше.

ГІід час передвиборчої кам
панії голоси мусульман претен
денти на пост президента не 
могли і торувати, адже у СШ А 
и ал і ч ується по 11 ад ші сть
мільйонів прихильників ісламу. 
Переважна їх більшість мешкає 
у штатах Мічиган, Ілліиойс, 
Огайо. Зрозумілим було, що у 
тому разі, які іщ мусул ьмани 
проголосують як єдиний блок, 
то разом вони будуть становити 
значну політичну силу.

Ставлення Буша до релігії.
У  розмові з кореспондентом відо
мої 11 гісрнет-сторіики Belielhel.org' 
Дж.Буїи розповів про власне 
ставлеиші до релігії. Запропоно
ване ним розуміння співвідно
шення держави та Церкви вик
ликало неоднозначну реакцію з- 
боку християнської спільноти. 
Спершу він охоче розповів про 
особисту віру в Ісуса Христа, про 
молитви, які, па його думку, бу
ли почуті Богом, про те усвідо
млення себе «грішником», яке 
визначає особл ивості його
політичного стилю. Буш також 
пообі ця в і галежиу матеріалиіу 
підтримку для програм єван- 
гелізації серед ув'язнених. Проте 
віїт водночас зауважив, що не 
буде стояти на перешкоді, якщо 
гроші, виділені на програми вив-

ченпя Біблії, будуть використані 
для навчання Корану. «Наш 
світ, зорієнтований на результа
ти, спонукає до досягнешія 
спільних цілей. Якщо вивчення 
Корану чи Біблії буде сприяти 
єднанню та вирішенню соціаль
них проблем, нам слід вдатися і 
до цього способу, зокрема, якщо 
все це відбуватиметься доб
ровільно». Так охарактеризував 
своє ставлення до нехристияись- 
ких спільнот Дж. Буш. Отже, як 
зробили висновок християнські 
оглядачі, Буш готовий фінансу
вати будь-яку релігійну пропа
ганду, якщо вона веде до змен
шення рецидивізму або вирішує 
проблеми бідності.

Подібне ставлення до релігії 
можна охарактеризувати як ра
дикальне навіть за умов амери
канського законодавства. Р е 
форма про прибуток, проведена 
Клінтоном і підтримана Гором, 
дозволяє релігійним спільнотам 
роз рахо і жувати на м are pi a j г ь і іу 
підтримку з боку держави. Але 
навіть цей закон забороняє ви- 
користаї шя держави их кої іггі в 
для «прозелі гизму, і іропагапди 
власі ги х ідей та 11 роведеи 11 я 
ку. і ьтови х захо; і,і в».

ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТ

М ожливі зміни у  Світовій 
Раді Ц ерков. Найві дом і п іа
світова екуменічна організація, 
розташована у Женеві, може 
зм і 11 ити власний уклад угі - 
равліппя —  на зміну «апгло-сак-
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донському» парламентаризму 
прийде ширший, «консенсус
ний», уклад. Зараз рада об'єднує 
понад 300 протестантів, аиглікан 
і православних. На думку право
славних делегатів, це створює 
особливий ідеологічний тиск збо
ку західної протестантської тео
логії та моралі па резолюції еку
менічного органу. Причина про- 
західної орієнтації Ради полягає у 
нерівноміріюму представництві 
Церков, коли домінування про
тестантів гальмує православні 
ініціативи, і, відповідно, точка 
зору великої групи делегатів не 
завжди враховується. З мстою 
ви р і піити 11 аз р і л и й ко п флікт 
Світова Рада Церков підготувала 
спеціальне доручення, поклика
не вирішити проблему рівного 
представництва православних та 
і іе-і іравослави их делегаті в . Ра
тифікація запропонованих про
позицій буде наступним кроком.

Виступи християн в Індії.
Прохристиянськи налаштовані 
групи в Індії розпочали енергійну 
компанію праги можливої реор
ганізації Церкви, запропонова
ної і і ідуїс і ськими фундамеї і - 
талістами. Вони запропонували 
християнським громадам скори
статися досвідом Китаю і утвори
ти місцеву «патріотичну Церк
ву», вільну від іноземного втру
чання. У  багатьох містах Індії 
відбулися акції протесту. Особ
ливим об'єктом критики христи
янської меншини став лідер 
Національних волонтерських 
груп —  потужної індуської ор

ганізації, що перебуває у тісному 
зв'язку із Бгараті Джанаті Парті, 
яка складає основну частину ко
аліційного індійського уряду.

КАТОЛИЦИЗМ

В Ювілейний 
рік, а це водночас 
й 22-й рік пон
тифікату Івана 
Павла II, Пана 
особисто правив 

майже всі недільні служби на 
площі св. Петра, вів ювілейні 
зустрічі, приймав представників 
різних суспільних верств, дер
жавних і церковних діячів. Вій 
очолив такі акції, як церемонії 
пасхального тижі ш, відкриття 
святих Дверей базиліки св. Пет
ра, Євхаристійний конгрес, 
Літургії ювілею для різних 
суспільних станів —  свяще
ників, молоді, людей похилого 
віку, університетських ііраців- 
ників, родин, поліції та ітт. В ли
стопаді Папа відслужив Ювілей 
для урядовців та парламентарів, 
а в грудні відслужить Ювілей па
ломників від Східних Церков. 
Папа очолив 4 церемонії ка
нонізації та 4 церемонії беа- 
тифікації. Загалом за час свого 
понтифікату Іван Павло II про
голосив 994 блаженних та 447 
святих. 22-й рік понтифікату — 
це поява папського документу 
про повторні одруження та роз
лучення й заяви «Domini Jesus» 
(«Господь Ісус»). За тривалістю 
понтифікату Іван Павло II
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посідає сьоме місце. Перед ним 
йдуть Пани Пій V II (1800- 
1823), Апдріан 1 (772-795), Ній 
VI (1775-1799), Л енX III (1878- 
1903), Пій ЇХ  (1846-1878), а 
насамперед св. Петро (30-64 чи 
67 рр.).

Декларація «Domini Jesus» 
(«Гоеподь Іс у е » ) , виголошена у 
вересні Конгрегацією віровчен- 
\ ш, розбурхал а христия нський 
світ, зокрема викликала бурю 
протесту серед католиків. Виму
шений втрутитися у витлума
чення документу і папа Іван 
Павло II. Він заперечив якусь 
«зверхність» католиків. «Спо
відання Христа як єдиного Сина, 
через якого бачимо обличчя От
ця, — це не ознака зверхності у 
ставленні до інших релігій», —  
і іаголосив і тонтифік. Сі гасі і піл 
можливе і для нехристиян, бо ж 
це буде визначати сам Христос.

Томас Мор —  небесний по
кровитель політиків та уря
довців. У  своєму «шоіп ргоргіо» 
Іван Павло II наголосив, що «у 
справі захисту свободи совісті 
приклад Томаса Мора сяє незви
чайним світлом». Відомий для 
пас в Україні у буденній ук
раїнській свідомості як соціалісті- 
утопіст, предтеча марксизму, 
Томас Мор між тим був зразком 
мирянина католицької церкви, 
захисником примату сумління. 
Після того як король Генріх V III 
утвердив в Англії свій варіант 
протестантського християнства, 
Мор пішов з посади лорд-канц

лера, відмовився підтримувати 
прагнення короля контролюва
ти Церкву і відсторонитися від 
Риму. Ув'язненого мислителя за
судили до страти через обезглав
лення 6 липня 1535 режу. Ка
нонізував його Папа Пій X I в 
1935 р. Оголошуючи Томаса 
Мора покровителем політиків, 
Папа Іван Павло II цим 
засвідчив «абсолютний пріори
тет Бога у громадських спра
вах».

«Діти —  весна родини й 
суспільства». Таке гасло носи
ла третя зустріч Папи Івана 
Павла II з родинами усього 
світу. Вони представляли різні 
народи і культури. Приїздили 
родини у повному складі —  
батьки, діти, бабусі й дідусі. 
Кульмінаційним актом зустрічі 
була свята Євхаристія па площі 
св. Петра, де Папа обвінчав 8 
подружніх пар із п'яти конти
нентів. У  своїй промові Іван 
Павло II наголосив на тому, що 
діти роблять своїм батькам 
постійний своєрідний іспит па їх 
любов і прагнення приносити їм 
справжнє добро.

Михайло Горбачов 4-5 лис
топада взяв участь в ювілей
них святкуваннях Дня по
літиків і парламентарів в 
Римі. Цим Католицька Церква 
висловила свій позитив екс-пре
зиденту Радянського Союзу за 
те, що з його волі після зустрічі з 
Папою Іваном Павлом II 1 груд
ня 1989 р. настало потепління
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м іж Москвою й Ва ги капом, 
фактичне встановлення в своїх 
правах Української Греко-Като- 
лицької Церкви, загнаної в 
підпілля н ісліі 11 роведеного 
сталінськими службами в 1946 
р. т.зв. Львівського Собору і 
«входження» па основі його 
рі і неї і ь нарафі й греко- ка гол икі в 
в РГ1Ц.

Довідка. На початок 2000 
року Українська І 'реко-Като
лицька Церква відновила в Україні 
повністю всі свої структури до- 
соборного часу. Вона мас 3240 
громад, 73 монастирів, в місій, 
два братства, 12 духовних на
вчальних викладів, 755 недільних 
шкіл. Церква вибруковує 22 
періодичні видання. Храми Церк
ви обслуговує 1976 священнослу
жителів, готуються до служби 
1588 слухачів духовних навчаль
них викладів. Активно працюють 
на ниві капіехитичпбі діяльності 
1188 ченців.

Храм Українських греко- 
католиків офіційно відкрито в 
столиці Естонії Талліні. Спо
руда тут існувала давно. Лише 
ііезалежпість країни відкрила 
можливість для відновлення 
діяльності громади УГКЦ. Рес
тавраційним роботам в храмі 
сприяла Таллінська міськрада. 
Організацію робіт взяли не себе 
Земляцтво українців Естонії та 
Спілка українок Естонії. В 
Талліні відбулася також істо
рично-теологічна конференція, 
присвячена УГКЦ.

Релігія в сучасному світі

Католики можуть займати 
англійський престол. Такою 
думкою англійський принц 
Чарльз практично перекреслює 
закон 300-річіюї давності. 
Принц вважає, що британське 
суспільство мас бути відкритим і 
терпимим до представників не 
лише християнських, а й інших 
релігій. Скоріше веління часу, а 
не наміри одружитися з като
личкою, як це дехто вважає, по
стало основою таких заяв 
Чарльза.

Католицький храм в Таш- 
кеиті. Його освятив 26 жовтня 
Апостольський Нунцій в Узбе
кистані архієпископ Мар'ян 
Олесь. Будувати свій храм като
лики почали ще в X IX  ст., а 
закінчили лише в 2000 році. Все 
це сталося тому, що узбецькі 
владні структури, підтримавши 
нове законодавство про свободу 
совісті, яке гарантує вільне бут
тя всім конфесіям, в такий 
спосіб прагнуть обмежити впл ив 
ісламського фундаментализму. В 
країні діє шість парафій. Като
ликів у 23-мільйонному Узбеки
стані всього 3,5 тисячі осіб. Ак
тивно діє тут місія <<sni inris», 
очол ювана фран і ціскап цем
о . Кш ні і ггофом Кукул кою.

Святі місця все більше поли
ваються кров’ю і стають недо
ступними паломникам. Різі і і 
туристичні фірми світу відклика
ють з Ізраїлю свої вже відправ
лені туди групи і не формують 
і юві. Ізраїліьсько-і іалестииський
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конфлікт —  неприємний подару
нок христианам в рік 2000-ліття 
Ісуса Христа. Заблоковано 
Віфлієм, Єрохон, не пускають до 
Храмової Гори, Не дістатися до 
Назарету й Капи Галілейської, до 
Берегів Галілейського озера. 
Навіть єврейські паломники іте 
змогли прибути до Єрусалима з 
нагоди свята Суккот (кущ ів). 
Ізраїльська військова влада не 
допускає до святах місць тих 
сміливців, які якимсь чином все 
ж прорвалися в країну. Цс ще 
раз ставить питання демілітари
зації Ізраїлю, роззброєння палес
тин ці в, вироблення якихось 
міжнародних гарантій безпереш
кодних відвідніг святих місць па
ломниками трьох релігій — 
іудаїзму, християнства та ісламу. 
Єрусалим варто оголосити не 
столицею Палестини й Ізраїлю, а 
вільним святим містом, як те 
пропонує Папа Іван Павло II. 
Щ о їх) за релігії, які дозволяють 
своїм вірним творити насилля, 
які не вщухають роками?!

«Церкви-сестри». Цей тер
мін, ві іертне вжитий Патріар
хом Афіпагором І у своєму листі 
до пани Івана XX III, викликав 
різні судження. Ватикапська 
Конгрегація віровчення у своїй 
поті, видрукованій 28 жовтня в 
«Osserwatore Romano», яка, до 
речі, не є офіційним докумен
том, радить, як користуватися 
цим терміном. Його слід засто
совувати для означся 11 ія від» го
с т  і між окремими Церквами 
або групами окремих Церков,

і іатріархатів чи еклезіальпих 
провінцій. При цьому сказано: 
«Необхідно аби те завжди зали
шалося зрозумілим, навіть якщо 
вислів «Церкви-сестри» викори
стовується у своєму власному 
змісті, що Вселенська Церква, 
єдина, свята, католицька і апос
тольська —  не є сестрою, а 
матір'ю для всіх окремих Цер
ков». Зауважено, що термін 
«Церкви-сест ри» відноситься до 
«еклезіальної спільноти, яка 
зберегла єпископат і правдиву 
Євхаристію». В документі наго
лошено, що Римська Церква у 
значенні «окрема Церква» може 
також розглядатися як «сестра» 
іншої окремої церкви чи групи 
Церков. «Йдеться не лише про 
питання термінології, але на
самперед про повагу до осново
положної істини католицької 
віри, а саме єдності Церкви Ісу- 
са Христа. Насправді існує єди
на Церква, а множинний термін 
«Церкви» може відноситися ли
ше до окремих Церков».

КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА: 
НА РОЗМАЇТИХ ШЛЯХАХ 

ЕКУМЕНІЧНОГО ДІАЛОГУ

Католицька і Вірменська 
Церкви. Католикос всіх вірмен 
Гарегін II 8-11 листопада з 
офіційним візитом відвідав Ва
тикан. Гість мав зустрічі з Па
пою Іваном Павлом II та 
керівником Папської ради у 
справах єдності христ иян карди
налом Едвардом Кассідою. Під
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час екуменічної молебні Поп- 
тифік передай гостю реліквії св. 
Григорія Просвітника —  покро
вителя вірмен. Вони вберігалися 
в одному з неаполітанських 
храмів, а тепер будуть знаходи
тися в кафедрал ы юму х рам і, 
який буде побудовано в Єревані 
до 1700- л і ття хреще пня
Вірменії. Можлива присутність 
Папи при відкритті цієї ба
зиліки. Разом з католикосом в 
Римі були ієрархи вірменської 
Церкви із всіх континентів.

Візит Католикоса всіх вірмен 
засвідчив, що відчуженість та 
настороженість, яка існувала 
поміж католицькою та 
вірменською церквами протя
гом півтора тисячоліть, 
здається, і іабл ижається до
кінця. Папа та патріарх 
Вірменської Апостольської 
Церкви підписали спільну дек
ларацію, 15 якій засвідчили про 
спільні положення віровизнан
ня, які єднають обидві Церкви. 
Серед зазначеного —  тринітарне 
розумі шиї Божеє'твеної 11 роро- 
ди, єдипотіародженість Ісуса 
Христа, Сипа Божого, іспуван- 
і ія Святої Аііостольсько’і Ка- 
фолічпої Церкви. У документі 
також розглянуті взаємини Ка
толицької та Вірменської Церк
ви . Святійші особи визиали 
істинність таїнств священства та 
Євхаристії обох Церков, а 
складну історію взаємин та 
відмінність у теологічній, ка
нонічній та літургічпій практиці 
оцінили як «взаємодоповнення, 
а не протиставлення». Це спону
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кає до взаємообміну, замість во
рожнечі.

За словами 11 редстоятеля 
Вірменської Церкви, догма
тичні відмінності всередині Хри
стової Церкви свідчать лише про 
спробу виразити істину на 
різних мовах і в різних парадиг
мах мислення, що обумовлене 
прагненням проникнути в гли
бини Божого Одкровення. 
Відмінності не постають на пе
решкоді дружбі, єдності та лю 
бові у Христі. У  такий спосіб ми 
засвідчуємо справжню та 
містичну єдність у Христі».

Подібна декларація — не 
перша спроба налагодити еку
менічний діалог між цими двома 
Церквами. У  1998 р. римський 
IJ онтифі к та іюїтередиик 
нинішнього Патріарха підписа
ли спільну угоду про єдине ро
зуміння природи Христа. У та
кий спосіб вони поклали край 
теологічним суперечкам, які за
лишалися каменем спотикання 
у взаєминах Церков упродовж 
півтори тисячі років.

Постали нові горизонти ка
т оли ц ьк о -лю тер ан сь кого  
діалогу. Історична декларація, 
підписана в 1998 році, поклала 
край теологічним суперечкам 
між католиками та протестанта
ми в розумінні виправдання та 
спасіння. Згідно оцінок пред
ставників обох Церков, вона 
спричинила позитивні зрушен
ня в рамках екуменічного діало
гу. На думку президента Світо
вої Федерації Лютеран, Христи-
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яиа Крауза, вплив Аузбурзького 
віросповідання «перевершив 
всі можливі сподіванням. У  ми- 
пулому залишилися взаємна пе- 
терпимість, зростає кількість 
л ю т е р а п с ь к о - к а т о л и 11, ь к и х 
зустрічей.Таке єднання стає яс
кравим прикладом іитеграїці, 
яку варто наслідувати всієй 
європейській спільноті.

На часі нові кроки еку
менічного діалогу. Архиепископ 
Уолтер Каспер, секретар Папсь
кої Ради у справах християнсь
кої єдності, вважає, що наступ
ний етап діалогу буде присвяче
но розв'язанню суперечок між 
різними концепціями Церкви 
римо-католиків та лютеран. Як 
відомо, основою католицької 
Церкви є сакральпість та 
ієрархічність, а протестантської 
—  Святе Письмо. Завдяки 
діалогу обидві Церкви набули 
нового досвіду: католики пере
осмислили значення Біблії, а 
11 ротестаї їти —  важливість 
літургії, символів та таїнств. 
Проте каменем спотикання у 
міжконфесійному діалозі зали
шається особлива духовна роль 
Папи та священників. Ця 
відмінність була підкреслена у 
нещодавно виданій енцикліці 
«Dominus Jesus», де відзначено, 
що Церква Христова «перебу
ває» в Католицькій Церкві. Це, 
на думку експертів, свідчить про 
перехід католицько-лютерансь
кого діалогу у дуже делікатну 
площину, коли, з одного боку, 
відчувається потреба в «сво- 
л юцій г юму стрибку» еку-
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менізму, а з іншого —  зростає 
потреба означити ідентичності 
двох християнських конфесій.

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Жінка не може бути паето- 
ром. Негативне ставлення до 
жіночого священства висловила 
найбільша протестантська де
номінація СШ А —  баптисти. На 
з'їзді «південних -баптистів» у 
Флориді, 16 тис. делегатів якого 
презентували десь 16 мли. 
членів церкви, категорично бу
ло заявлено, що пасторами мо
жуть бути лише чоловіки.

Пожертва мормонів кріш- 
наїтам. Церква ісуса Христа 
Святих останніх днів недавно 
пожертвувала 25 тис. доларів у 
фонд побудови храму Кріпиш в 
американському штаті Юта. Це 
не перша пожертва мормонів 
іншим конфесіям для будів
ництва або реставрації їх 
храмів. Вайбхаві Деві, дизайнер 
храму, сказав: «З того часу, як 
ми приїхали в Ю гу, ми завжди 
відчуваємо добре ставлення на
ших друзів і сусідів мормонів. 1 
зараз, коли ми беремося за 
будівництво храму, їх щедрий 
подарунок приніс нам таку не
вимовну радість, що у мене біга
ють мурашки по шкірі, коли я 
думаю про це. До того ж, мор
мони прислали своїх представ
ників для виконання різного ро
ду робіт, на наш розгляд». 
Будівництво Ютського храму
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планують запертиити до 1 липня 
2001 р. Храм Радхі-Крішни, що 
займає територію в 1500 кв.м, 
повторює конструкцію давнього 
храму Кусум Саровара (храм, 
який на озері квітів), що в рай
оні Вріндавапу Індії. Храм вод
ночас зможе вмістити біля 5 тис. 
осіб. Як бачимо, мормони дають 
11 рекраепи й зразок тол ераї іт- 
ітості міжконфесійних відносин 
у своєму рідному штаті Юта.

Думка крішнаїтів про мор
монів. Газета московських вай- 
шнавів вмістила розповідь Суча- 
ру ирабху про свою поїздку в 
мормонський штат Юта 
(С Ш А ): «Ми гостювали в
сім'ях. Нас (почили такою тур
ботою, що оплатити її чимось 
здавалося взагалі нереальним... 
Я  бачив, як ведеться життя мор
монської громади, як проходять 
недільні програми, як люди пра
цюють. І я перекопаний, що в 
них є досвід, який ми могли б 
якось використати в жигггі своїх 
громад. Цю систему не можна 
назвати варпашрамою, але вона 
досить збалансована. Є і 
місіонерство — брахмачар'я, є 
гріхастха —  ашрам... Те, що ми 
прагнемо налагодити у себе за
раз —  система иама-хатт, у ттих 
гам давно працює».

ПРАВОСЛАВ'Я

Православний Патріарх 
Єрусалиму засуджує ізра
їльську армію, яка «холоді ю-

Л (>

кровно розстрілювала палес
тинську демонстрацію». Виба
ченні! ізраїльського прем'єр- 
міністра Барака з цього приводу 
владика назвав глумом над по
ч у т ім  и рідних і близьких за
гиблих. Офіційний представник 
єрусалимської церкви Аталла 
Хаппа висловив повну 
солідарність із мусульманами, 
які ведуть боротьбу з 
сіоністською агресією. «Бійня, 
влаштована євреями, —  сказав 
він, — стала зайвим доказом 
злочинної сутності сіонізму і 
варварства окупантів, які безце
ремонно нехтують правами лю 
дини». Християни вважають, 
що миру можна досягги лише 
після звільнення Ізраїлем всіх 
окупованих ним територій. 
Певно що такої ж думки й Свя
тий Престол, бо ж Папа Іван 
Павло II не зреагував па про
хання Ізраїлю знову засудити 
аі ітиссмітизм.

Уряд Греції прийняв оста
точне рішення про те, що на 
посвідченнях особи громадян 
більше не буде вказуватися 
віросповідання. Таке рішення 
продиктоване намаганням уря
ду привести грецькі документи у 
відповідність до європейських 
норм, згідно з якими подання 
даних про віросповідання вва
жається дискрим і і іаі і,і й 11 им що
до п редставі і и к і в рел і гі й 11 их 
меншин. Проти такого рішення 
різко виступила Елладська пра
вославна церква. Поширену 
Церквою петицію підписали ио-
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над 2 мільйони громадян. Про- 
тистоя11 ня Церкви і держави 
призвело навіть до тимчасового 
припинення видач посвідчення 
особи, які у Греції с чимось 
подібним до внутрішніх пас
портів в Україні. Однак, незва
жаючи на те, що Православна 
Церква має великий авторитет 
(біля 97 відсотків греків є пра
вославними), тиск європейської 
спільноти виявився по
тужнішим.

Російська Православна 
Церква Закордонна, провівши 
місяць тому в Нью-Йорку свій 
Архієрейський Собор, схвалила 
рішення Собору РП Ц , тцо в 
Москві, з приводу канонізації 
царя Миколи II і його сім'ї. Але 
при цьому вона наполягає па 
відмежуванні РП Ц  від аитицср- 
ковпих дій митрополита Сергія 
( Страгородського) і його наступ
ників й припиненні насильного 
захоплення її храмів та монас
тирів (переважно в еміграції).

Довідка: В Україні РПЦЗ 
мас 8 парафій. Вони діють пере
важно в Криму (4 ) і по од пій в 
Сумській, Луганській та Чер
нігівській областях і в м.Севас
тополі. Обслуговують їх  всього 
п'ять священиків.

Патріарх Олексій II офі
ційно визнав що Московська 
патріархія торгувала тютю
ном і алкоголем. За иовідо- 
млеї піям радіостаї 11 ці «Радо
неж», патріарх Олексій II па 
11 рес-коиферси і ці і? Єкатерин -

бурзі зізнався, 
що «в один з 
відділів Церкви 
дійсно як гу
манітарну допо
могу надходили 
тютюн і алко
голь як предме
ти для ре
алізації». «Патріарх їіє став при
ховувати , що Московська 
патріархія мас зараз величезні 
матеріальні труднощі. За слова
ми патріарха, добровільні вне
ски єпархій і приходів не мо
жуть забезпечити реалізацію тієї 
широкомасштабної 11 рограми, 
що здійснює Церква. Для цих 
цілей необхідно створити міцну 
матеріал ьиу базу, вважає
патріарх». Єдине, чого не пояс
нив Олексій II, то це, чи може 
організація, що спекулює (про
дає гуманітарну допомогу) тю
тюном та горілкою, називатися 
Церквою.

Харизматичне монашество 
(«младостарчество») перебра
ло в Московському Патріар
хаті на себе ініціативу церков
ного будівництва. Такої думки 
дотримується редактор
російської газети «Н І -Религии» 
М. Шевченко. «Захоплення
зовнішнім зростанням кількості 
парафій та монастирів на шкоду 
богословські й освіті і навіть 
н рості й катехизації віруючих 
привело священної іачаліє до то
го, що воно в масі своїй сл ало за
ручником чернецтва і заохочува
них ним до єретичних поглядів
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мирян. Серед нового монашества 
буйно розвиваються сектантські 
ііастрої, гностичіі і й сніриту- 
алістичні вірування, чудернацькі 
політичні утопії. Єпископат (за 
деяким винятком) усунувся від 
догматичного та канонічного 
контролю за життям Церкви за
галом і чернецтва зокрема. 
М.Шевченко зазначає, що ду
ховна і богословська анархія роз
кладає й знищує російське право
слав'я, робить його посміхови
щем або пугалом в очах всього 
христия тіського світу.

Не схвалюють канонізацію 
Російською Православною  
церквою царя Миколи II 46 % 
опитаних Всеросійським цен
тром вивчення громадської 
думки. Лише 31 % опитаних в 
Росії визнали, що за цього царя 
людям жилося добре, а 6 % — 
що Росія мала міжнародний ав
торитет. 4 % росіян заявили, що 
вони могли б підтримати Мико
лу II, якби раптом склалося так, 
що вони брали б участь у вибо
рах президента при його канди- 
датстві. Т і, хто залишився 
вірним думці про політичний 
контекст висвяти імператора і 
вважають, що останній не 
гідний святості, розглядають йо
го невміле керівництво країною 
як таке, що привело до 
трагічних наслідків, а зрештою 
—  більшовицької революції. Са
ма мученицька смерть, па їх 
думку, ще не дає підстав для за
рахування в рані1 святих, бо ж 
таких багато було, а своє муче

ництво цар підготував сам собі 
своєю бездарністю в царюванні. 
Якщо Дмитро Донський спас 
державний корабель від ворогів 
його, то що зберіг цар Микола 
ІІ? —  питають опоненти церкви 
в дискусії, яка проводилася з те
ми в Новосибірську. На його 
бездарність списують безпер
спективну участь Росії в Першій 
світовій війні, мільйони її 
жертв. Частина тих, хто висло
ви!? підтримку канонізації царя, 
пояснюють це своїм обов'язком 
із-за простої довіри церкві. Одна 
гака респондентка ііаписала: 
«Щ о канонізували царя і сім'ю, 
то це надто спірно... Цар був не 
безгрішним, у нього було багато 
гріхів —  і кровава неділя, і роз
вал держави... Але якщо Єобор 
так вирішив, то гак і має бути». 
А що ж сама церква? Вона мило 
згадує і бажає того блаженства, 
яке мала під час православної 
монархії, навіть втративши 
патріарше управління. І якщо 
зараз цар не може очолити її як 
державний правитель, то хай 
очолить її як святий. В «Цар
ском сборнике», видруковапому 
нещодавно московським право
славним видавництвом «Палом
ник», Миколу II прирівнюють до 
Ісуса Христа, бо ж його смерть 
подібна жертві Христа. Як і 
Ісус, цар викупляє гріхи не 
тільки людей, а й «держави» і 
навіть «землі».

Собор Руської Православ
ної Старообрядницької Церк
ви, нещодавно проведений в 
Москві, не був таким иомпез-
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ним, як собор РПЦ, із-за фінан
сової скрути. «Наша вища 
розкіш, —  сказав глава церкви 
митрополит Московський і всія 
Русі Алімпій, —  це радість 
сумісної молитви і спілкування 
священнослужителів та мирян, 
які з'їхались із всіх кіпців Росії і 
далеких країн». Кожна громада 
може послати на Собор за свій 
рахунок делегата. Собор розгля
нув кадрові, фінансові та ор
ганізаційні питання, питання 
діяльності Христоріздвяпої па
рафії у Сіднеї та Білокрипицько- 
го чоловічого монастиря, що в 
Глибоцькому районі Буковини. 
Було заборонено проводити кре- 
м аї цю і юкі й 11 и к і в, висловлені 
деякі застереження щодо при
своєння ідентифікаційних по
даткові* х і юмерів, запрошено 
Президеї па Росії В . ГІутіиа 
відвідати Церкву. Митрополит 
Алімпій висловив радість з гот , 
що тепер держава християн не 
переслідує, але водночас відзна
чив занепад морал і в суспільстві , 
наявність в пресі РП Ц  наклепів 
па старообрядців.

Російська преса з певними 
застереженнями і дратівли
вістю сприйняла повідомлен
ня про візит Пани в Україну.
Вона застерігає, що він «може 
мати тяжко і іередбачувані 
наслідки для відносин між като
ликами та православними», ото
тожнюючи при цьому себе з 
невідомих підстав із всім право
славним світом. Актуалізується 
тверджені гя 11 імецької газети

«Більд» про можливу відставку 
Папи із-за поганого стану здо
ров'я, хоч воно й було спросто
ване главою служби преси Свя
того Прест олу Хоакіном Навар
ро Вальсом. Газети прагнуть 
применшити значимість повідо
млення заувагою, що якщо Папі 
не вдалося зреалізувати свою 
найбільш заповітну мрію — по
бувати в Росії, то хай поїде хоч в 
Україну. Знову звучать застере
ження, що поптифік «не може 
приїхат и на канонічний простір 
Московського Патріархату із-за 
того, що з його мовчазної згоди 
на цьому просторі греко-католи
ки в трьох галицьких областях 
У  кран і и розгромили єпарх ії 
11 равославиих». В московські й 
пресі говориться про малозпа- 
чимість папських візитів в такі 
православні країни, як Румунія 
та Грузія. Водночас підкрес
люється, що приїзд Івана Павла 
II в Україну має не духовний, а 
адміністративний та політичний 
характер, бо ж він їде за неодно
разовими та настирливими за
прошеннями Президента Л. Ку
чми, які дають можливість Ук
раїні в такий спосіб відчути себе 
членом єдиної Європи.

Зустрічаємо ітоясненіія й 
іншого змісту. Так, відомий іде
олог РГІЦ А.Кураєв зауважує, 
що намір Папи поїхати в Ук
раїну є цілком виправданим, ад
же тут, па відмінку від Росії, 
живуть сотні тисяч (біля 6 мли. 
—  Рсд.) християн католицького 
віросповідання". Але при цьому 
знову звучить застереження і
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надія, що Папа виявить особли
вий такт для того, щоб його 
поїздка пе створювала вражен
ня пропаганди католицизму на 
традиці й по п равославі і их зем - 
лях. А.Кураев навіть злосло
вить, коли пише, що хай в Ук
раїну «скоріше приїде дряхлий 
старетц>, ніж і іаступ11 и й моло
дий та енергійний римський 
понтифік». Російські газети ци
тують слова митрополита 
Київського і всієї України Воло
димира: «Нині не мас для такого 
візиту, бо ж він не принесе я ко
гось спокою». Наявне також 
прагнення протиставити римо- 
каголиків і греко-католиків Ук
раїни. Це робиться насамперед 
шляхом вин'ячування фактів 
передачі владними структурами 
Західної України деяких като
лицьких храмів уніатам і акту
алізації тих пезручиостей, в 
яких опиняються із-за цього ка
толики при проведенні своїх бо
гослужінь . Подеколи ііаголо- 
шуеться па тому, що візит буде 
сприяти і юдальї п і й латні іізатц і 
греко-католицизму, а то й 
навіть його полонізації. Як ба
чимо, візит Пани Івана Павла II 
в Україну не є непоміченим.

Підтримка Сербською Пра
вославною Церквою ( С П Ц ) 
новообраного президента 
Югославії Воїелава Кошту-
ниці змінила ставлення до неї 
вищої влади. Стоїть питання по
вернеш пі Церкві конфіскованої 
після Другої Світової війни влас
ності ( монастирів, земельних

володінь та іи.), відтворення бо
гословського факультету в 
Белградському університеті, ор
ганізації релігійного навчання 
молоді, передачі Церкві права на 
реєстрацію громадянських 
станів, утворення інституту ка
пеланів в армії, в'язницях, 
лікарнях та іп. Держава 
надіється, що СПЦ сприятиме їй 
в консолідації сербів, зокрема 
тому, щоб Сербія піднялася на 
ноги й гідно рухалася до співто
вариства християнських націй 
Європи, до якого вона раніше 
належала. Гордапа Місіч-Анічіч, 
яка є міністром із справ релігій 
тимчасового югославського уря
ду, зауважила, що особлива ува
га до СПЦ аж ніскільки не ви
ключає співпрацю держави з 
іншими релігійними течіями.

Зустріч югославського пре
зидента В.Коштуниці з 
патріархом Московської Церк
ви Олексієм II засвідчила вдяч
ність Ю гославії Р ІЇЦ  за її 
підтримку в період агресії МА
ТО . Патріаршу резиденцію в 
Свято-Даииловому монастирі 
В. Коштуница відвідав разом з 
міні стром закордонних 
Росії І.Івановим.
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підтримки від Росії і Російської 
11равославіюї Церкви, заува
жив президент, «нам було б 
гяжко уникнути багатьох спо
кус». Під час візиту В.Коштуни- 
ці до Росії його супроводжував 
патріарх Сербський Павло.

Православ’я Білорусі мас 
нині 1199 громад. Хоч фінансо
ву підтримку від Президента Л у 
кашенка Білоруський екзархат 
РП Ц  не одержує, зате політичну 
—  сповна. Проросійська і нро- 
православпа лінія влади визна
чає її політику щодо інших кон
фесій. Політично активна части
на Білоруського екзархату 
поділяється па дві частини — 
російських націоналістів і біло
руських. Поєднує перших това
риство «Православная инициа
тива», очолюване бізнесменом 
В .Чертовичем. Товариство не 
схвалює екуменічні коїітакти 
митрополита Мінського Філаре- 
та, богослужіння в деяких хра
мах білоруською мовою. Білору- 
сизація для них є полонізацією. 
Оскільки Росія окупована масо
нами, то для них Білорусія має 
стати центром збирання право
славних слов'ян. Вони розгляда
ють Лукашенка як «воителя всех 
славян». 11 и ганіія автокефалії 
Білоруської церкви тут навіть не 
піднімають. Білоруські право
славні в білорусизації вбачають 
основну перешкоду впливу като- 
лніцтзму чи протестантизму. 
Кучкуються вони навколо храму 
Петра і Павла, його настоятеля 
Георгія Лутошко.

Холмський собор мас за
крите підземелля, де знахо
диться могила похованого тут в 
1246 році князя Данила Галиць
кого, інших князів. Відомо, що 
саме князь Данило, перенісши 
до Холма столицю Галицького 
князівства, заснував також 
Холмську Православну єпархію. 
Він збудував на Холмській горі 
собор Пресвятої богородиці. Со
бор нині належить Римо-като
лицькій церкві . Посол України в 
Польщі Дмитро ГІавличко пору- 
11іив питаніш про відкриття 
підземелля Холмського собору і 
доступ до могили князя Данила 
Галицького.

Польща: влада перешкод
жає, будівництву нових право
славних храмів. Архиепископ 
Вроцлавський і Щецинський 
Ієремія Польської Православної 
церкви звинуватив владу польсь
ких міст Згоржелека та Глогува у 
перешкодах будівництву нових 
православних храмів. «Раніше 
нам довгий час не давали місця, а 
тепер вони тягнуть з формально
стями», —  заявив архиепископ. 
Владика зауважив, що в обох 
містах нравославн і свянщиики 
отримали від місцевої влади су
перечливі інструкції, які не вико- 
і іуються ка гол и кам и, але
обов'язкові для православних.

За словами священика гло- 
гувської парафії Всіх Святих 
о. Славом ира Кондратюка,
місцеві православні ось вже 
шість років намагаються отри
мати дозвіл па будівництво церк
ви. Лише недавно громада отри-

Рслігінна напорами №  3'2000 41



Релігія в сучасному світі

мала місце під забудову. Але й 
зараз ситуація з будівництвом 
храму ще непевна, оскільки всі 
необхідні документи слід подати 
до 31 груднії, а взаємопоро- 
зуміиня із архітектором міста й 
досі немає. Такі випадки не по
одинокі. Архиепископ Ієремія 
відзначає, що православні втра
чають роботу із-за належності до 
Православної Церкви, що дозво
ли на будівництво православних 
храмів часто відкликаються па 
вимогу католицьких ксьондзів. 
«Є міста, де ситуація складається 
позитивно, а є —  де надзвичайно 
важко. Все залежить від місце
вих умов», —  творить владика.

Д 11 ре кто р у правл і 11 ня ко п - 
фесій при Уряді І Іолмці Анджей 
Цохара, коментуючи заяви ар
хиепископа Ієремії, стверджує, 
що релігійна свобода міцно 
вкорінилася в Польщі завдяки 
Конституції країни і її законам. А 
дозволами па будівництво займа
ються міські та окружні ради. 
«Якщо пас попросять втрутитися 
в ці проблеми, ми тоді відреа- 
гуємо, але поки що до пас ніхто 
не звертався», —  заявив Цохара.

Довідка: Православні віру
ючі часто скаржаться на дис
кримінацію в Польщі, де католи
ки становлять біля 95 % із 35 
. і іільй он ного і шс слепня. /І ві і юке - 
фальші ІІравославпа Церква в 
Польщі нараховує, біля 570 тне. 
членів, мас сім анархій у самій 
Польщі, я їй зосереджені пере
важно па сході країни, і ще 
шість анархій в діаспорі. Пред

стоятель Церкви —  митропо
лит Варшавський і всієї Польщі 
Савва. Православна Церква 
офіційно визнана державою. За
кон 1991 р. гарантує їй право ре
ставрувати старі і відкривати 
нові храми. Однак на практиці 
чисто православні не можуть 
відстояти свої права. Гак, у 
1993 р. Іплостоцька єпархія 
І \ і а іської І Іатолицької церкви 
добилась постанови Верховного 
Суду про заборону на відновлен
ня права Православної Церкви на 
володіння /?/іавославш и і .попас - 
тарелі п'ятнадцятого
століття в Супраслі. В січні 
2000 р. православні вимушені бу
ли відмовитися від висловлення 
претензій щодо долі бувших пра
вославних храмів Варшави, які 
нині у володінні інших конфесій, і 
оголосили про «бажання» побу
дувати новий храм на тисячу 
місць. Па фото: одна із небага
тьох новобудов —  церква Св. 
Духа в Вілостоці. Висвячена 
16.05.1999
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МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Спільний ринок м усуль
манських країн створюються а 
ініціативи Ірану. В Тегерані 
відбулася конференція, присвя
чена питанню реалізації цього 
задуму, розглянуті пропозиції 
щодо сумісних інвестицій всере
дині ісламського світу. Визначе
но, що торгово-економічний обіг 
між мусульманськими країнами 
нині складає лише 10 % від їх су- 
марі юго зовтіішньоторгівслыюго 
оберту. Безумовно, що спільний 
ринок СІ іриятимс зблИЖЄІ НПО 
мусульмаї іських країг і.

Імам Ш ам іль —  відомий бо
рець за свободу Північного Кав
казу своїм тлінним тілом повер
тається в Дагестан. Керівництво 
республіки звернулося до уряду 
Російської Федерації з прохан
ням передати череп свого 
паїцопалы юго героя, якиіі до 
цього зберігався у Санкт-петер- 
бурзькому музеї антропології 
( відомому як Кунсткамера), 
для похорон па батьківщині з 
належними іючеетями. 1 Уста
новою Держради Дагестану ут
ворено комісію з увіковічення 
пам'яті Хаджі-Мурата.

Нові мусульмани —  гак на
зивають в арабських країнах 
тих іноземців, які виходять із 
своєї релігійної традиції й прий
мають іслам. Генеральний сек
ретар ісламського комітету Ку
вейту Ісмаїл Аль-Апсари повідо
мив, що за останні роки в його 
країні прийняли іслам біля 20

тис. іноземців, а це -- переваж
но французи, німці, амери
канці, китайці, індуси, апгліча- 
пи та ін.

Спалили 40 тис. примір
ників Корану в Ашгабаді за
вказівкою президента Туркмс- 
ішетану С. Н іязова. Мотивом 
спалення послужило те, що пе- 
рекладач священної книги турк
менською мовою, відомий 
релігійний діяч країни Ходжа 
Ахмет Оразкличев висловлював 
своє невдоволення і южиттєви- 
ми повноваженнями президен
та, величанням його як проро
ка, що несумісне з мусульмансь
ким віровченням. Ходжа Ахмет 
ахун засудив також організову
вані владою зустрічі Нового ро
ку з різдвяною ялинкою: «Я  
вивчаю іслам 24 роки, —  сказав 
він, —  і, прочитавши від почат
ку й до кінця все, що написано в 
Корані, я ніде не зустрів щось 
про зустріч Нового року з 
різдвяною ялинкою. Там нічого 
немає про Новий рік». Оразкли- 
чева ув'язнено, його будинок і 
мечеть на окраїні Ашгабаду зне
сені бульдозером. Сім'я опально
го перекладача вимушена виїха
ти на відссленпя до далеких ро
дичів. Спалення Корану викли
кало обурення в мусульмансь
ким колах й одержало вже 
міжнародний розголос, бо ж 
нібито кожний, хто це робить, 
буде засуджений Аллахом. Ці дії 
розглядаються як прагнення 
влади підпорядкувати собі 
діяльїі ість мусул ьматіської ум -
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ми. За останні п’ять років в 
Туркменистані закриті майже 
всі мусульманські навчальні за
клади, введені обмежені пі па 
релігійне навчання при мечетях. 
Із зрозумілих причин турк
менський муфтіях офіційно не 
коментує все це.

Жінка не може читати Ко
ран, бо ж її голос буде спокуша
ти чоловіків, провокувати їх на 
н рел юбодія шш. Так ви рішив 
духовний лідер мусульман Ма
лайзії Нік Азіз. Він також кри
тикував тих мусульманок, які 
одягаються по-сучасному. Але 
владні органи країни не підтри
мують так і неї і рим 11 ри мості 
носіїв ісламу. Проти них висту
пив прем'єр-міністр країни Ма- 
хатхір Мохамад.

Новим муфтієм Казахстану
став Абсаттар Дербисаллієв —  
відомий арабіст, доктор філо
логічних наук, перший перекла
дач Корану казахською мовою, 
який до цього працював у по
сол ьств і кран і и в Сауді вські й 
Аравії. Характерним є те, що 
новий муфтій жодного разу не 
служив у мечеті й не має духов
ної освіта, бо ж займався науко
вою роботою, був проректором 
університету. Третій з'їзд оди- 
иадцлтимільйопиої громади му
сульман Казахстану обрав ново
го лідера Духовного управління 
мусульман Казахстану, яке 
з'явилося недавно (після виходу 
з-під протекторату Ташкенту). 
Він замінив на цій посаді Ратбе-

ка Нисиибайулу, який хоч і оби
рався пожиттєво, але вимуше
ний був зважити на поганий 
стан свого здоров'я і залишити 
посаду муфтія.

Суд міста Адену —  столиці 
Ємену засудив до смерті 27- 
літпього сомалійського біжен
ця Мохаммеда Омсра Хаджі, 
який два роки тому перейшов 
з ісламу в християнство. Ви
рок буде приведений до вико
нання, якщо Хаджі не відре
четься від Христа і тричі не за
явить суддям, що він повер
тається до ісламу. Хаджі одру
жений^ батько малолітньої ди
тини. Його арешт мотивований 
винятково його вірою. У в'яз
ниці Хаджі щоночі били і кату
вали так, що вігі не може стояти 
і навіть говорити. Але він упев
нений: «Бог мені допоможе і 
врятує мене. Я  не ОДНІЇ».

Релігійні реалії Туреччини,
яку відвідав в кінці листопада 
Гір езидент України Л.Кучма, 
надто складні, але вони є більш- 
менш толерантними. Хоч іслам, 
як найпоширеніша релігія в Т у 
реччині, відзначається тут орто
доксальністю, але його в цій 
країні характеризує терпиме 
ставлення до інших вірос
повідань, відсутність
конфліктності на релігійному 
ґрунті. На відміну від право
слав'я, мусульманам дозволено 
одружуватися з християнами та 
іудеями. Частими є випадки 
прийняття ісламу послідовийка-
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ми інших релігій. Дисципліна в 
сфері обрядового життя прита
манна кожному мусульманину. 
П'яти разовому намазу обов'яз
ково передує абтест (релігійне 
обмивання), але що є характер
ним для Туреччини, то це 
відсутність примусу щодо мо
менту викопаї нія рел і гін ного 
обов'язку. Рухомий графік на
мазів дає можливість переноси
ти час молитви залежно від об
ставин, навіть тоді, коли з міна
ретів звучить азан. Релігія з ди
тинства формує у турків 
суспільну мораль. У  визначенні 
її і н оведін кови х моде; гей 
провідна роль належить понят
тям честі людини і роду, а також 
зорієитованістю на громадську 
думку. Особливу увагу цьому 
приділяють молоді жінки, гцоб 
мати добре ім'я при одруженні. 
Туреччина багата історичними 
пам'ятками, пов'язаними з жит
іям та діяльністю Ісуса Христа, 
Богородиці Марії, апостола 
Павла та інших.

ЖИТТЯ ІУДЕЇВ

Н аселення Ізра їлю
постійно росте. До 2020 р. 
євреїв тут буде більше, ніж в 
С Ш А . Вчені Є русал и мс ького 
університету передбачають 
збільшеїшя ііаселеппя Ізра'ілю 
до 2080 року з 6 до 10 мли. і вод
ночас зменшення кількості 
євреїв в діаспорі з 8,3 до 5,3 
мли . осіб. Згідно з даними Цент
рального статистичного бюро

чисельність населення Ізраїлю 
нині становить 6,3 мли. осіб. 
Темпи його щорічного приросту 
—  2,4 %. Але якщо приріст му- 
сул гвіанського населення в 
країні складає 4 %, то євреїв —  
лише 1,8 %.

Активність дій анти
семітських угруиувань у всьо
му світі є нині такою, якою не 
була раніше. Особливо вона ви
являється у СШ А й Західній 
Європі. Це відзначив міністр 
Ізраїлю із зв'язків з єврейськими 
громадами за кордоном Міхаелл 
Мельхіор у спеціальній листопа
довій доповідній записці своєму 
уряду. Так, лише протягом 
жовтня було зафіксовано біля 
300 антисемітських акцій. Се
ред них напади з викорстаппям 
зброї на раввинів в Лондоні й 
Чикаго. Підпалено синагогу в 
Париж і. Проведені анти
семітські демонстрації в Римі. 
В і дзначаються вия ви аі іти - 
семітизму і в Росії. Останнє 
можна було б підтвердити низ
кою фактів. Так, в «Царском 
сборни ке» —  800-сторі і іковій 
книзі, видруковапій влітку цьо
го року в Москві 7-тисячним ти
ражем, в розділі, де говориться 
про ворогів Росії, читаємо: «Иго 
новейшее внутрь пас есть: ни от 
восток, ни от запад. Како глаго
лят нации, яко иудеи сгубиита 
Русь Святую? ... иудеи —  суть 
по духу, заповедь Христову не
навидяще, —  ими же п им подо
би іцимися ожидовела, яко чер
вями, Русская земля» (с .94). В
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цій книзі, яка вийшла з нагоди 
канонізації Миколи II, гово
риться, що імператор «плотию 
от жидов пострадавий». Тому в 
молитвах тут радять «проклятие 
Каи нового па жиди отдавай». В 
збірці наводиться ц и тга  із вис
ловлювань члена Державної Д у
ми Росії Замисловського: «Юда- 
изм везде, где только удается 
ему окрепнуть, немедленно, не 
стесняясь средствами, встает на 
борьбу с христианской государ
ственностью» (с .387).

Ортодоксальні іудеї вважа
ють, що на «землі обітованій» не 
повинно бути будинків розпус
ти. Один за одним палають бор- 
дслі в містах Ізраїлю. В Тель- 
Авіві в такому будинку чотири 
хвойди спеклися живцем. 
Ізраїльська поліція ніяк не може 
(а може й не хоче) натрапити 
на слід «народних месників».

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Ув'язнення л ідера «А У М  
Синрікьо». Колишнього лідера 
руху «АУМ  Синрікьо» в Росії, 
громадянина Японії, засуджено 
на вісім років ув'язнення. 
Піде гава для тяжкого вироку —  
участь у вбивстві одного з

Релігія в сучасному світі

послідовників, який намагався 
самовільно залишити групу ( 
1998 рік), і навмисне каліцтво 
іншого адепта, що загинув під 
час «тренувальних ритуалів». 
Обидві жертви молодого віку —  
двадцять п'ять і двадцять один 
рік. Під час вбивства колишній 
лідер російського АУМ  знахо
дився на сторожі біля контейне
ра, де відбувалося вбивство. 
Згодом його «перекинули» до 
Росії, де він керував діяльністю 
регіонального відділення руху і 
був затриманий японською 
поліцією лише у 1998 році на 
о.Кіпр. На думку виконавчого 
судді м.Токіо, обидва вбивства 
були підготовлені за погоджен
ням із засновником культу Мат- 
сумото. Вбивство у 1998 році 
було першим в історії АУМ.

Ув'язнення книговидавців 
китайською релігійного руху 
Ф алунь Гунь. За нелегальний 
видрук і продаж забороненої 
л  ітератори до карної 
відповідальності було притягну
то декілька осіб. Найбільший 
строк отри м ал и і іай потуж ніші 
книговидавці релігійного руху 
Фалунь Гунь. Одного з них засу
джено па довічне ув'язнення, 
іншого —  на двадцять років. За
галом видаві (\ видали бл изько 
п'яти мільйонів книг руху.
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Конференції, круглі столи, зустрічі

КОНФЕРЕНЦІЇ, к р у т і  СТОЛИ, 
ЗУСТРІЧІ

11 листопада 2000 р. у Вищому Інституті релігійних наук імені 
Снятого Фоми Аквииського (Київ, Боричів тік 11) відбувся 
черговий (п'ятий) семінар-дискусії! па тему «В світлі соціального 
вчення Церкви: християнська етика в школі?». Семінар було 
організовано за сучасною динамічною формою трепінгів у 
дискусійних групах, що перемішувалися доповідями, виступами та 
самостійною роботою. У  ньому взяли участь науковці, богослови, 
викладачі, просто віруючі з римо- і греко-католицьких, 
православних, протестантських (баптистських і адвснтистських) 
громад. В гарячих, але толерантних та доброзичливих полемічних 
дебатах були складені проекти можливого змісту курсу 
християнської етики — курсу, який пропонувалося також назвати 
просто «етика», оскільки в основних його розділах йдеться про 
загальнолюдські стичні цінності. Учасники дискусії бачать 
програму предмету «етика» чи «християнська етика» такою, що не 
лише знайомить учнів з принципами й надбаннями християнської і 
світової етики, але й передбачає доступне молодим витлумачення 
того, для чого їм потрібні такі знання, містить аналіз актуальних 
для молоді проблем їх життя «через призму етики». Взагалі як «за», 
гак і «проти» обов'язкового викладання християнської етики в 
школі було висловлено багато аргументів. Більшість присутніх 
зійшлися па тому, що таке викладання можливе, але організувати 
його скрізь належним чином в існуючих умовах досить 
проблематично. Певним виходом можуть бути також і 
альтернативні варіанти духовної освіти: факультативне
викладання дисципліни, курси церковних недільних шкіл, 
розширення поставленої на правову основу мережі навчальних 
світських і духовних закладів конфесій, програма яких була б 
узгоджена з Міністерством освіти, а атестати і дипломи 
прирівнювалися б до відповідних державних документів.

На черговий семінар, проведення якого планується у січні 2001 
р., виноситься тема «Глобалізація та Інтернет через призму 
соціального вчення Церкви».

17 листопада у Донецькому державному інституті штучного 
інтелекту відбулася УІІІ-ма Міжнародна конференція «Роль науки,
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релігії та суспільства у формуванні моральної особистості». 
Конференція одержала блаїталопенпя вищих церковних ієрархів. В 
роботі конференції, окрім науковців, ваяли участь представники 
більше 40 конфесій. Було обговорено питання створення в Україні 
Єдиної Помісної Православної Церкви, ролі релігії в утвердженні 
громадянського суспільства, специфіки християнства як духовного і 
соціокультурпого феномену та ін. Матеріали конференції буде 
видруковано в журналі «Наука, релігія, суспільство».

2000-ліття християнства і проблеми сьогодення —  на таку 
науково-1 фактичну конференцію зібрала 28 листопада Сумська 
обл асна державна адміністрація 11 редставииків з різних 
християнських конфесій, які дають в області науковців, викладачів 
різних навчальних закладів, культосвітніх працівників і 
працівників державних установ. Відкриваючи конференцію, 
заетуї 111 и к голови обласної держадм і і Метра і ці Л . Латишева 
наголосила на необхідності толерантного міжконфесійного діалогу, 
до якого кожна Церква мас йти з бажанням знаходити шляхи 
вирішення проблем. Наголошено на створенні обласної 
міжконфесійної Ради релігійних організацій. Хоч у виступах 
єпископів Сумською й Охтирського Іова (У П Ц  М И ) та Сумського 
Михайла (У П Ц  К П ) й звучали взаємні критичні реверанси, але 
зрештою владики мирно вели бесіди з питань православної єдності 
за умов неофіційної зустрічі, висловлювалися за те, що Україна —  
це той чинник, який має поєднувати різні Церкви. Вперше в Сумах 
в таких релігійних форумах брали участь представники римо- 
католи і цжої і щркви, 11 ротестаитських церков-бантисті в,
п'ятидесятників, адвентистів. Виступили сумські науковці 
В.Вандишев, І.Мозговий, В.Чирва, О.Ситник, а також київські 
гості —  зает. директора Інституту філософії Н АН У А.Колодний та 
перший заступник голови Держкому релігії М.Новичепко. Голова 
обласі гого об'єднаг п ія Церкви х ристия11 віри єваїтгсльської 
В.Українець відзначив, що християнські Церкви Сумщини самі ще 
не в змозі організовувати такі конференції, то дуже добре, що за 
них це робись влада, яка турбується.

Довідка: Сумщини —  порівняно спокійна в своему релігійному 
житті область України. Ті 404 громади рівних конфесій, які тут 
діють, становлять всього десь біля двох відсотків релігійно) мережі 
України. Домінує тут православ'я. 207 громад належать до двох 
анархій УПЦ —  Суліської і Конотопської. Діє 42 громади УПЦ  /17/. 
Серед протестантів виділяються баптисти (75), адвентисти (20 ) 
та п'ятидесятники (10). Нові релігійні течії не внайшли тут грунту 
для масового поширення. Більше всього послідовників І (еркви Повного
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Євангелія —  //. Лише по дві громади повоапоспгольців та крішпшпйо, 
по одній —  мормонів, харивматів, Церкви Христа. За останні 
десять років релігійним організаціям віддано 110 культових будівель, 
будується W. Щорічно релігійна мережа в області вростає в області 
вростає в середньому на 35 релігійних органівацій. Спокійнішшіи 
стали тут міжконфесійні відносини після переведення на іншу 
єпархію архиепископа Іоаиафапа, який відвиачався 
Українофобськими настроями, войовничою непримиренністю щодо 
інших конфесій.

Російська свобода релігії, закріплена федеральним Законом 
«Про свободу совісті і про релігійні об'єднавші», який прийняла 
Державна Думка 19 вересня 1997 р., піддалася критиці як 
російськими, гак і міжнародними експертами. Винесенням в 
преамбулу Закону вказівки про «особливу роль» Православної 
Церкви було порушено принцип рівності всіх релігійних об'єднань 
перед, законом. Визнавши право па участь в релігійному жиггі 
громад лише за громадянами Росії, закон тим самим обмежив 
право на задоволення своїх релігійних потреб тих, хто не мас 
російського громадянства чи виду на проживання в Р Ф , зокрема 
і і юземпих студеї ггів й громада п, сні вробіті 1і1 ки дипломатия 11 их 
представництв та іп. Обмежено також право громадян па 
утворе і 11 ш релігі йиих об'єднань з п ранами юридич пої особи 
можливістю заснування тільки «місцевої релігійної організації». 
Релігійним об'єднанням Закон нав'язує структуру, аналогічну 
громадськоїіолітичиим об'єднанням, а релігійна організація 
реєструється лише при наявності підтвердження про її існування на 
даній території протягом не менше 15-ти років. Враховуючи ці та 
інші вади російського Закону, па Круглому столі, проведеному в 
Москві газетою «Русская м ысль», пропоїіувалося персгляїіути 
концепцію законодавства про свободу совісті. Зокрема замість нині 
діючої реєстраційної (до речі, така практика діє і в Україні) 
пропонувалося ввести узгоджувальну систему взаємовідносин між 
релігійними організаціями і державою. Вона має будувати ся на 
принципах соціального партнерства між кожним релігійним 
об'єднанням зокрема і Російською державою взагалі. При цьому 
обидві сторони мають брати па себе певні обов'язки. Скажімо, 
якщо Церква займається соціальною роботою, то держава падає їй 
в цьому фінансову підтримку і правовий захист. Права, обов'язки і 
поле діяльності релігійних організацій в кожному випадку 
визначається окремо. Такий підхід, на думку його ініціаторів, є 
більш демократичним, не допускатиме конфліктів між 
кої ікуруюч нм и рел і гійним и оргаї і ізаі щіми.

Коїіфереіщїі, круглі столи , зустрічі
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7 листопада у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії 
імені Г.С.Сковороди НАН України відбулася лекція єпископа 
Лондонського Колона Маркса Окброу (Англіканська церква) на 
гему «До витоків взаємин англіканської і православної церков». 
Серед слухачів були наукові співробітники Інституту філософії, 
православні ієреї, журналісти, студенти столичних вузів. Коротко 
зупинившись на історії і сучасному стані Англіканської церкви, 
єпископ висловив думку, що первісне християнство є загальною 
основою, яка поєднує православ'я й англіканство. На його думку, 
православ'я зберегло в собі багато рис, подібних до т.зв. 
«кельтського християнства», біля джерел якого стояли найбільш 
шановані у Великобританії святі, зокрема Св. Патрик. Головною 
проблемою Англіканської церкви сьогодні К.М.Окброу вважає 
тенденцію перетворення Церкви у своєрідний «центр соціальної 
роботи» на шкоду душ пастирській діяльності. На тлі слабкого росту 
числа віруючих-апглікап у Великобританії протягом 5 останніх 
років спостерігається стрімке зростання кількості, прихильників 
православ'я. Саме у зміцненні контактів із православ'ям бачить 
Єпископ Лондонський можливість «духовного відновлення» 
Англіканської церкви, повернення до чистих джерел первісного 
християнства.

Довідка. В Києві існує єдина в Україні громада Англіканської 
церкви, до якої належать переважно співробітники посольства 
Великої Британії в Україні та члени їх родин, а також британські 
бізнесмени. Богослужіння в громаді ведеться англійською мовою.

13 листопада в Москві відкрився Міжрелігійний миротворчий 
форум із взаємодії традиційних релігій та культур. В Свято- 
Дапиловім монастирі зібралися духовні лідери православ'я, ісламу, 
іудаїзму, буддизму, іюсли зарубіжних країн, представники 
міжнародних організацій. До учасників форуму з привітанням 
звернувся Президент Росії В.Путіи, який закликав об'єднати 
зусилля у боротьбі проти ворожнечі, насильства, нетерпимості в 
суспільстві. На думку Путіиа, форум мав би сприяти розвитку 
позитивної співпраці релігійних об'єднань, громадських 
організацій і держави, діалогу, спрямованого на зміцнення 
громадянської і міжрел і гійпої згоди. Особливо гаряч им и 
прозвучали теми Північного Кавказу, тероризму, екстремізму, 
моральної кризи суспільства. За результатами роботи форуму 
проведена прес-конференція, в якій взяли участь керівники всіх 
традиційних релігій Росії. Прийнято Підсумковий документ і Заява 
учасників форуму.

І{ои(Іщ )(чщ іі, круглі столи , зустрічі
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«Християнські основи економічної стики» —  під такою назвою 
наприкінці жовтня пройшла па сайті православного інтсрнет- 
журналу «Соборність» ( ww w.sobor.ru ) науково-богословська 
конференція. За цікавленість конференцією була надто великою —  
в ній взяло участь десь біля 150 осіб. Всіх захопили копферетщійні 
дискусії, які загалом зайняли до 8 годин часу. На конференції 
презентувалися нові видання різних церков. Запропоновано 
створити «Християнсько-економічне співтовариство», налагодити 
видання книг з соціальної етики (www.grandpub. п і).

Р ел іг ія  та екологія . 15 листопада у Непалі відбулася 
міжнародна конференція «Священні дари для живої планети». 
Організаторами конференції виступили Спілка релігій та екології 
(АРС ) та Світовий фонд природи. У  роботі конференції взяли 
участь понад 800 делегатів від релігійних організацій та 
екологічних рухів, які перекопані, що конфесії повинні не лише 
докладати свої зусилля для пропаганди бережливого ставлення до 
природи, але також здійснювати різноманітні екологічні програми 
відповідно до традицій та соціальної ситуації. Делегати 
інформували про різноманітні моделі вирішення назрілих 
екологічних проблем у різних країнах сві гу. Зокрема:

• у Монголії буддисти оголосили про початок акції повернення 
до ери заборони полювання па снігових леопардів

• за сприяння Вселенського Патріарха Константинополя в 
Європі реалізується низка екологічних програм «Ріка життя», 
покликана .залучити різні конфесії до охорони річки Дунай;

• Об’єднана синагога консервативної гілки юдаїзму та
Об'єді іаіптя американських євреїв розпочали ревізі то
навколишнього середовища;

• Асоціація китайських даосисч ів пообіцяла звернутися до всіх 
членів організації з проханням припинити використання рідкісних 
тварин для приготування традиційних національних ліків;

• делегати від громад мусульман розповіли про охорону острова 
у Занзібарі, де живуть рідкісні черепахи;

• і і ідійські сикхи зобов'язалися зменшити використання 
шкідливого палива па кухнях делійських громад;

• у Сполучених Штатах згромадження Об'єднаних жінок- 
методисток продовжує кампанію проти використання хлоріну в 
книгодрукуванні. Інша методистська група запропонувала до уваги 
власний проект використання інвестицій для забезпечення 
морального і не шкідливого для довкілля бізнесу. Вони також 
докладають зусиль для вирішення проблем и глобального 
потепління в Америці.

Конференції, круглі столи , зустрічі

Релігійна панорама № З’2000 51

http://www.sobor.ru
http://www.grandpub


Конференція її Непалі —  пері на спроба релігій них лідері а усього 
світу зібратися та обговорити важливі проблеми екологічної 
безпеки. Це — переконливе свідчення того, що Земля, де ми 
живемо, є важливий та священний простір.

Наприкінці листопада в Москві відбулася друга російська 
науково-1 фактична конференція з проблем релігієзнавства. 
Оргаї і іза горами конференції вис гуп или Центр релігі йної 
літератури Всеросійської державної бібліотеки іноземної 
літератури й Інститут «Відкрите суспільство» (фонд Сороса). 
Провідні викладачі релігієзнавства вузів Росії, вчепі-релігієзнавці 
та журналісти, що пишуть на релігійні, теми обговорювали 
11 роблем и релігієзнавства в і цілому, займал ися уточненням 
понятійного апарату, визначаючи сенс і завдання світської 
рел і гієзі іавчої освіти.

Викладач і гостро критикували міністсрськи й стандарт з 
релігієзнавства, що був створений чиновниками без консультацій із 
спсі ралістам и, а також пап равлеї те М і і іістерством освіти Р Ф  
«безграмотний інструктивний лист» про боротьбу з сектами. 
Учасники конференції згодилися, що хоча більшість
релігіезпавців —  віруючі різних конфесій, в аудиторії вони 
зобов'язані демонструвати науковий підхід до релігії. Ведучий 
конференції священик Георгій Чистяков висловив впевненість, що 
форум допоможе сформувати академічне співтовариство 
релігіезпавців. На думку організаторів, конференція мала яскраво 
виражений світський характер і була направлена на вироблення 
незалежної від церковних і державних інститутів позиції у 
відношенні до релігійної 11 орблемати к и.

Конференції, круглі столи , зустрічі
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Конференції, круглі столи,

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ 
ВЩДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ІФ НАНУ 

РЕЛІГІЄЗНАВЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ, КОЛОКВІУМИ, 
КРУІЛІ СТОЛИ 2001 року

(попередній план)

№
п/п

Н А З В А  К О Н Ф Е 
Р Е Н Ц ІЇ

Дата М асш таб М ісце
проведення

1 .

Релігія в контексті 
нац іонального  в ідро

дж ення і д ер ж аво 
творенн я в У країн і.

Б ерезень
В сеукраїн ська
конф еренція

К иїв, В ідділення 
релігієзнавства 
(В Р ІФ  Н А Н У ), 
Д ерж ком релігії 

У країни

2.
Х ри стиянство  на м е

жі ти сячоліть
Березень В сеукр-ка  м оло

д іж н а  конф -ція

К иїв, Н ац іональ
на А кадем ія 
управл іння

3.
Х ри стиянська В ір 

менія К вітень М іж народна
конф еренція

К иїв, В Р ІФ  
Н А Н У

4.

Л ю ди н а  і х ри сти ян 
ський світогляд: 

с ім ’я, освіта, спосіб  
ж иття

18-21 квіт
ня 11-12 

ж овтня

М іж народна
конф еренція

С ім ф ероп оль

5.

Рел ігійна свобода: 
держ авне, гром адсь
ке, духовне, зако н о 

творч е підґрунтя.

Т равень
М іж народна
конф еренція

К иїв
ВР ІФ Н А Н У

6 .
Історія рел іг ії в 

У країн і.
Т равень М іж народний 

круглий стіл
Л ьвів, М узей  

релігії

7.
У країн ськи й  С хідни й  

обряд. В ересень
В сеукраїн ськи й

колоквіум
К иїв

В Р ІФ  Н А Н У

8.
Іслам  на теренах  

У країни
Ж овтен ь В сеукраїнський

колоквіум
С ім ф ероп оль

9.
Х ри сти ян ство  і м о

раль
Ж овтен ь

В сеукраїн ська
конф еренція

Т ерноп ільська
м едакадем ія

10.

Р оль науки , р ел іг ії та  
сусп ільства  в ф орм у

ванні особистості.
Л истоп ад

В сеукраїн ська
конф еренція

Д онецьк. Інсти
тут  ш тучного 

інтелекту

11.

Н ові релігійні теч ії в 
духовном у  і право
вом у полі У країни

Л истопад
В сеукраїн ська
конф ерен ція

Київ
В Р ІФ  Н А Н У , 

Д ерж ком рел іг ії 
У країни

12.
Релігія за  ум ов м оде

рну і постм одерну Грудень В сеукраїн ськи й
колоквіум

К иїв
В Р ІФ  Н А Н У
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Тема номеру

ТЕМА НОМЕРУ
Загострення відносин між Константинопольським і 

Московським патріархатами

Причиною цього стали заяви 
патріарха Константинопольського 
Варфоломея І в Естонії, де він з 26
жовтня по 1 листопада перебував з 
офіційним візитом. В поїздці Все- 
ленського патріарха супроводжували 
ієрархи Фінляндської церкви (Кон
станти иопольський патріархат). 
Протистояння Константинополя і 
Москви має давню історію, і лише в 
1996 р. воно дійшло до відкритого 

конфлікту. Причиною розриву відносин між Церквами у той час стала саме 
доля Естонської православної Церкви, якій Константинопольський 
патріарх надав статус автономії у своїй юрисдикції. У травні 1996 р. було 
знайдено компроміс і в Естонії стали існувати дві паралельні юрисдикції. У 
жовтні 2000 р., коли стало відомо про наміри Константинопольського 
патріарха відвідати Естонію, відділ зовнішніх церковних відносин Мос
ковської патріархії доклав значних зусиль в переговорах із представниками 
Константинопольського патріарха та естонського Уряду, щоб зняти проти
стояння двох юрисдикцій і надати «московським» парафіям однакові права 
і повернути їм майно. Конфлікт між Церквами наклався на напруженість 
політичних відносин між Естонією і Росією. Тому естонська влада надала 
візиту патріарха великою значения і приймала його як офіційного гостя. В 
аеропорту Варфоломея 1 зустрічали, окрім предстоятеля ЕАПЦ митропо
л и т  Стефаиос із кліриками та мирянами цієї Церкви, почесний караул, ви
ще керівництво Естонії. Президент Естонії Леннарт Мері своїм Указом на
городив і вручив патріарху Варфоломею вишу відзнаку, яка лише можлива 
для іноземців — орден «Хрест Маар'ямаа» першого ступеня. Константино
поль перед візитом відніс до лику святих естонського єпископа Платона 
( Кульбуша), що загинув у 1919 р. від рук більшовиків. Акт про канонізацію 
був зачитаний патріархом Варфоломеем в Преображенському соборі 
Талліна.

Вселенський патріарх не виправдав сподівань кліриків російської Церк
ви і протягом візиту висловив своє ставлення до міжцерковпої ситуації в Ес
тонії, яке можна згрупувати за такими пунктами: 1. Укладені в Цюріху у 
травні 1996 р. домовленості Руська православна церква витлумачує пеира-
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вильпо, оскільки нс можна їх розуміти >ік «рішення, що дозволяє існувати в 
Естонії двом паралельним юрисдикціям». 2. Парафії в юрисдикції Мос
ковського патріархату повинні підкорятися своїй помісиій Церкві в формі 
екзархії (представництва) або подвір'я. 3. В Естонії може бути лише один 
митрополит чи архиепископ з титулом «всія Естонії», а при ньому може бу
ти екзарх з парафіями Руської Церкви (цікаво, що вже нині Московський 
патріарх має офіційного представника в Естонії. Ці обов'язки виконує ар
химандрит Єлисей (Гапаба), співробітник Відділу зовнішніх церковних 
зносин РПЦ — Ред.). 4. У Московського патріархату немає підстав добива
тися права наступності в Естонії. 5. Естонська Апостольська Православна 
Церква Константинопольського патріархату с правой риєм пою церквою Ес
тонії, яка й здійснює керівництво православ'ям па всій території країни. 6. 
Московський патріархат повинен змістити із катедри архиепископа Кор- 
нилія.

Естонська Православна Церква Московського патріархату пачолі із ар
хиепископом Таллінським і всія Естонії Корпилієм (Якобсом) ще до почат
ку візиту патріарха Варфоломея заявила: «Ні духовенство, ні народ нашої 
Церкви не візьмуть участі у заходах візиту і не будуть мати з ним спілкуван
ня». Після наведених вище висловлювань патріарха Варфоломея це стало і 
неможливим.

Гостро відреаі ували па події в Естонії і в Москві. «Чи не було це своїх) ро
ду генеральною репетицією «об'єднання» православних України під егідою 
Константинопольського патріарха?» — запитує московський священик Ге
оргій Чистяков. Інший відомий московський богослов диякон Андрій Ку
раев, коментуючи події в Естонії, вважає, що гака демонстративна «нека- 
понічпа» поведінка Константинопольського патріарха (приїзд в Естонію без 
дозволу патріарха Московського!) пов'язана не стільки із ситуацією в Ес
тонії, скільки з українськими подіями (маються па увазі заяви Варфоломея 
І про те, що Україна є канонічною територією Конст антинопольської Церк
ви, Оскільки відхід Київської митрополії до Москви стався внаслідок симонії 
(підкупу). Курасв застерігає, що «при вибудові позиції Московського 
патріархату в Естонії слід пам'ятати, що це може маги відголосок в Ук
раїні». Московського речника чомусь особливо непокоїть гой факт, що Вар
фоломей І не радиться із Олексієм II щодо своїх дій: «Якщо представники 
Східних патріархатів й надалі будуть йти цим шляхом — в суміші крайньо
го націоналізму і крайнього екуменізму (!? ), то нам прийдеться згадати, що 
православ'я зв'язане не з почестями окремих міст...». Очевидно Кураєв па
тякає па досвід Московської Церкви залишатися май православні тою в 
світі, забуваючи лише уточнити, що свого часу Російська православна церк
ва 141 рік (із 1448 до 1589 р.) була поза євхаристичною єдністю із всіма 
іншими православними Церквами.

Про розуміння зв'язку міжцерковпої напруженості в Естонії із ук
раїнськими реаліями свідчить також і офіційна реакція Московської
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патріархії па заяви патріарха Варфоломея к Естонії. На відміну від 1996 р., 
московські ієрархи зрозуміли, що нрнпипеппя молитовного єднання може 
підштовхну ги Константинопольського патріарха до більш рішучих дій із по
вернення незаконно привласнених Російською церквою канонічних тери
торій. Позиція Константинопольського патріархату з цього питання була 
сформульована ще попередником Варфоломея — патріархом Димитрієм, 
який у своєму листі до Московського патріарха у 1990 р. зазначив, що Все
ленський патріархат визнає канонічну територію РГ1Ц в тих межах, які во
на мала па час встановлення патріаршества (1589 р .). Відтак, отже, Мос
ковський патріарх не може претендувати па землі України, Білорусії, 
Польщі і Прибалтики, які в свій час входили до Київської митрополії Кон
стантинопольського патріархату. Тому не дивно, що російський Синод за
явив, лише про неможливість участі кліриків РПЦ у тих заходах, на яких 
будуть присутні Вселенський патріарх чи його представники.

Довідка: Православні парафії, що утворювалися па території сучасної 
Естонії, входили до Київської митрополії Коистанпшнопольського патріар
хату. Після приєднання цієї митрополії до Московського патріархату ес
тонські парафії ввійшла до Псковської анархії. Лише із проголошенііям Ес
тонією незалежності у 1920 р. постало питання про самостійний статус 
Православної церкви. У цьому ж році РІІЦ надала Естонській Апостольській 
православній церкві (ЕЛІІЦ) статус автономії. Однак громадянська війна 
розірвала церковні неявки із Московським патріархатом. Клірики Естонської 
православної церкви відновили церковне спілкування із Константинопольсь
ким патріархатом і у 1923 р. отримали статус автономної церкви в юрис
дикції Вселенського патріарха. Цей стан змінився у 1940 р. , коли на багне-

в Естонію була принесена радянська влада, 
освятила нищення «некаїіонічним шляхом авто
номії Естонської православної церкви та насиль
но припинила спілкування ЕЛІІЦ зі Святійший 
Вселенським престолом» ( із «Слова» И ого 
Святійіиества Вселенського патріарха Варфо
ломія до представників православних віруючих в 
Естонії 29.05.1995 р.). Далі Вселенський 
патріарх у своєму «Слові» висловив кілька цікавих 
думок, які актуальні й сьогодні, а особливо для 
українців': «Естонська душа пов'язала своє пере
бування в ВІН І із окупацією країни СВСВ... За
лежність естонського православ'я від Москви є 
останнім залишком сахалінської тиранії. І 
навіть коли б події радянського періоду могли б у 
майбутньому забутися, ми добре знаємо, що 
масштаби і сила російського гіганта будуть ви-
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даватися Естонії загрожуючою небезпекою. Тому ми /ятріймо, що якщо ви, 
православні естонці, будете продовжувати знаходитися у залежності від 
Російського патріархату, то вас будуть вважати чужими естонському 
суспільству і навіть співробітниками небезпечного сусіда». Слабкість позиції 
Московського патріархату в Естонії у тому, що коли ця Церква засуджує, 
сталінізм, вона повинна визнати правопис ту пництво і правочш шість Сток
гольмського Синоду ЕЛІІЦ, який емігрував із початком більшовисіпської оку
пації країни. Коли ж Московський патріархат сталінізм не засуджує, то 
тим більше праві естонці, позбавляючись такої Церкви.

Конфлікт в Естонії розпочався у 1996 р., коли владні структури країни 
зареєстрували за назвою Естонська Апостольська Православна Церква 
(ЕЛІІЦ) Спюкгольліський Синод — тимчасову Церковну структуру, що була 
утворена за межами країни після окупації радянськими військами Естонії і 
визнали цю Церкву «правомочним суб'єктам власності». Парафіям Мос
ковської Церкви було запропоновано зареєструватися під іншою назвою. У 
1996 р. Стокгольмський Синод був визнаний Конспшнпиіиопольським 
патріархатом. Цс й стало причиною розриву відносин між Константинопо
лем іМосквою. 26лютого, надень <<3ахисника Вітчизни», Олексій IIофіційно 
оголосив про припинення спілкування із Вселенським патріархом і перестав 
поминати його ім'я під час богослужіння. В іншій ситуації, кілька десятків 
парафій, звичайно ж, не викликали б таку бурну реакцію у Москві. Але 
пікантніспіь ситуації полягає в тому, що Естонія — батьківщина нинішньо
го московського патріарха. Від часу єпископської хіротонії у 1961 р., попри 
призначення його у 1986 р. лиипроііолипіоліЛенінградськилі і Новгородським, 
а в 1990 р. — інтронізацію на патріарха, Олексій If не відмов, іяв собі у задо
воленні особисто управляти Естонською церквою. Тому для Олексія утри
мання Естонії було питаниям принциповим. За досить короткий проміжок 
часу почали активно формуватися промосковський та проконстанпшно- 
польський табори, що загрожувало вилитися у один із найбільших 
конфліктів за всю історію Вселенського Православ'я. Конфлікт вдалося згла
дити шляхом напружених переговорів і компролисів. Московський патріар
хат на переговорах у Цюріху вимушений був згодитися на співіснування двох 
паралельних юрисдикцій в Естонії, однак визнати канонічний статус авто
номії у юрисдикції Константинопольського патріархату росіяни відмовили
ся. У серпні 2000 р. Архиєрейський собор РПЦ спеціальною постановою за
значив: «Вважати неприйнятніш участь представників РПЦ у міжираво- 
славішх форумах, де офіційно представлені участиш Автономної Естонсь
кої Православної Церкви Константинопольського патріархату.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

Патріарх УПЦ КП Філарет 
відповідає на запитання студентів.
29 листопада група студентів Національно
го університете «Кисво-Могилянська Ака
демія» відвідала Патріарха Філарета в його 
резиденції. Святійший відповів на ряд пи
тань, заданих йому молодими релігіезнав- 
цями:

— Святійший, яку, на Вашу думку, 
роль відіграє Церква в нинішній Ук
раїні?

— Церква є фундаментом в існуванні 
незалежної держави. Вона служить осно
вою впевненості 15 державотворенні. Свого 
часу відокремлення від Константино
польського Патріархату Сербської, Бол
гарської, Румунської церков дало цим наро

дам можливість утвердити свою державність. В серпні ц.р. Архієрейський 
Собор Російської І Церкви прийняв новий Статут, який зорієнтований на цен
тралізацію духовної влади Московського Патріархату не лише на російських 
теренах, а й по всіх його т.зв. канонічних територіях. І надалі Москва праг
не утримати Українське Православ’я в своїй юрисдикції. Якщо ми будуємо 
незалежну державу, то маємо здолати ці наміри, мати свою Помісну Церк- 
ву.

—  Як Ви думаєте, чому нині Вселенський Патріарх Варфоломей 
підключився до об’єднавчих процесів в Православ’ї України?

— Певно що Вам відомо, що Патріарх Варфоломей не так давно, в 1997 
р. заявив, що визнає російську Церкву в Україні. Нині його погляди зміни
лися і він хогів би бачити в Україні автокефальну Церкву. В цьому ним ру
хає не якась особлива любов до України. Варфоломей обстоює свої інтереси. 
Не так давно Патріарх Московський заявив, що його не влаштовує те, що 
він не Вселенський, бо ж Москва є Третім Римом. Це затурбувало Констан
тинопольського Патріарха. Вій рішуче взяв під своє крило Православну 
Церкву Естонії. Впевненість йому надасть існування Церкви-сестри Ук
раїнської Православної Церкви, існування якої, як автокефальної, змен
шить кількість Московського Патріархату на половину.

—  Чому з такою зневагою ставиться до Вас Московська Церква?
— Вона бореться проти мене тому, що я очолюю православний рух в
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Україні за автокефалію Церкви. Вони хочуть в такий спосіб обезглавити 
цей рух.

— То чи ж буде в Україні своя Помісна Церква?
— Думаю, тцо так. Вже є офіційна домовленість між Київським Патріар

хатом і Автокефальною Церквою про шляхи об'єднавчого процесу. Це схва
лив Патріарх Варфоломей. До процесу поєднання православних Церков Ук
раїни підключився і наш Президент. Але він запропонував підключити до пе
реговорів і Московський Патріархат. Якщо останній відмовиться взяти 
участь, то питання утворення Української Помісної православної Церкви бу
де вирішуватися без нього. Вселенський Патріархат буде все робити, щоб 
Церква в Україні була автокефальною. Скоріше це буде в першій половині 
наступного року, до приїзду Папи. Але тоді в Українському Православ'ї буде 
дві юрисдикції. Парафії, які не ввійдуть до Помісної Церкви, утворять Ек
зархат Російської Церкви в Україні.

— Як Ви ставитеся до приїзду в Україну Папи Римського?
— Ми не висловлюємося негативно щодо візиту. Не думаю, що він якось 

вплине на православну паству. Якщо Східна Україна не прийняла унію про
тягом 400 років, то один приїзд Папи нічого не змінить. Але ми проти про
зелітизму. Саме він служить основою релігійних воєн.

— Як Ви, Святійший, розумієте екуменічний рух і зокрема думку 
про можливе об’єднання з часом православних і католиків?

— На мою думку, поєднання наших церков з католиками ніколи не буде. 
Вже більше тридцяти років ведуть діалог католики і православні (і я свого 
часу брав участь в ньому), але наслідків від цього ніяких. Єдність християн 
необхідна. Християнським конфесіям треба зміцнюватися .перед іншою за
грозою, яка йде для них з боку ісламу. І це важливо, бо християнська церк
ва Надто ослаблена в моральному відношеипі європейською цивілізацією. 
Християнство не вміє дієво використовувати свій моральний потенціал. Гріх 
був завжди, але нині маємо масовий релігійний занепад в країнах Європи й 
Америки. Зникає різниця між добром і злом. В духовному відношенні люд
ство спускається все нижче і нижче. Зараз є багато християн лише за ((юр
мою. Церкву мас турбувати це. То ж моральний стан залежить від стану хри
стиянства в тій чи іншій країні. Я не хочу сказати, що Церква взагалі ніяк не 
впливає на стан духовності. Якби вона не впливала, то все давно б рухнуло. 
Але певно що вігливає не так, як треба було б. Особливо слід звернути увагу 
на молодь і говорити з нею мовою молоді. Та й православ'я має за нових умов 
розкритися заново й по-новому. Якщо Церква наша хоче впливати якось па 
суспільне житгя, то вона повинна щось запропонувати суспільству. Ми по
вніші працювати з людьми, нести їм своє вчення. Для цього потрібно ор
ганізувати видавництво богословської, духовної літератури українською мо
вою. Над цим ми працюємо.

Записав А. КОЛОДНИЙ

Актуальне інтерв'ю
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НОВИНИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

«Релігієзнавство», «Религиеведение» —  за такою назвою ос
танніми роками вийшла із друку низка авторських і колективних 
навчальних посібників і підручників. Назвемо деякі з цих книг:

—  Академічне релігієзнавство. Підручник. За редакцією А .Ко
лодного.—  К., 2000.—  862 с.

—  Історія релігії в Україні. Підручник. За ред. А.Колодного і 
ГІ.Яроцького.—  К., 1999.—  736 с.

—  Лекции по истории религии. Уч. пособие. Под ред. А.Типси- 
па,—  СПб, 1997,—  272 е.

—  Основі,і религиеведения. Учебник. Под ред. И.Яблокова.—  
М., 1994,— 368 с.

—  Релігієзнавство. Навч. посібник. За ред. С.Бублика.—  К., 
1998, 2000,—  430 с.

. —  Релігієзнавство. Навч. посібник. За ред. М.Рибачука.—  К.,
1997,—  240 с.

—  Религиеведение. Уч. пособие.—  Симферополь, 1999.—  96 с.
—  Релігієзпавчий словник. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика.— 

К., 1996.—  390 с.
—  Религии мира. Пособие. Под ред. Я.Щ апова.—  М., 1994.— 

192 с.
—  Религия в истории и культуре. Учебник. Под ред. М.Писма- 

ника.-г-М., 1998.— 432 с.
—  Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии.—  

М., 1996.—  726 с.
—  Релігієзнавство. Метод, матеріали. За ред. В.Докаша.—  

Чернівці, 1998,— 48 с.
—  Релігієзнавство. Підручник. За ред. В.Лубського. —  К., 

2000. —  320 с.
—  В.Гараджа. Религиеведение. Учебник.—  М., 1995.—  344 с.
—  В.Гараджа. Социология религии. Уч. пособие.—  М., 1996.—  

240 с.
—  А.Гудима. Релігієзнавство. Навч.-метод, посібник.— Тер

нопіль, 2000.—  326 с.
—  В.Докані, В.Лешаи. Історичне релігієзнавство. Метод, 

посібник.—  Чернівці, 2000.— 76 с.
—  В.Докані та ін. Історія релігії в Україні. Метод посібник.— 

Чернівці, 2000.—  90 с.
—  А.Ерьішев. Религиеведение. Уч. пособие.—  К., 1999.— 276 с.
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—  А.Ермшен. Социология религии.—  К., 2000.
— Р.Захарис. Краткий путеводитель по мировым религиям.— 

СПб, 2000,— 302 с.
— Ю.Калінін, Є.Харьковщенко. Релігієзнавство.—  К., різні 

роки.—  260 с.
—  Ю.Калінін, В.Лубський. Релігієзнавство. Курс лекцій. —  К., 

1996. _ 4 5 6 с .
—  В. Кулик. Введение в религиеведение. Учебное пособие.—  

Херсон, 1997,—  204 с.
—  А.Кулаков. Религии мира. Пособие.—  М., 1997.—  352 с.
— В.Лубський. Релігієзнавство. Підручник.—  К., 1997.—  482 с.
—  А.Радугии. Введение в религиеведение. Курс лекций.—  М., 

1996.—  302 с.
—  С.Самыгип и др. Религиеведение: социология и психология 

религии. Уч. пособие.—  Ростовца-Дому, 1996.—  670 с.
— О.Семенгй та ін. Релігієзнавство. Курс лекцій. —  Тернопіль, 

1999. —  76 с.
—  В.Татаренко. Религиеведение. Уч.-справ, пособие.— 

Харьков, 1999.—  312 с.
—  И.Яблоков. Религиеведение. Учеб, пособие и учеб, 

словарьминимум.—  М., 1998.—  536 с.
Не всі із названих вище посібників можна використовувати в 

навчальному процесі; частина з них повторює тематичну схему ко
лишніх підручників з наукового атеїзму. А  між тим релігієзнавство 
мас складну структуру і включає не лише історію релігії і розгляд 
особливостей різних конфесій. Варто акцеп тувати увагу па пи тан
нях філософії релігії, соціології релігії, психології релігії, етнології 
релігії, особливостях саме сучасного буття релігії в світі та ін.

Академічне релігієзнавство. Підручник. За редакцією 
професора А.Колодного. —  К., 2000.—  802 с.

Релігієзнавство —  порівняно молода і водночас одна з най
давніших галузей гуманітарної науки. Молода тому, що її складові 
почали конституюватися в систему знання лише в XV111— X IX  ет. 
Найдавніша, бо окремі знання про релігію (переважно у бо
гословській формі) виникають уже в стародавніх країнах —  Китаї, 
Індії, Греції. Втім, як зауважує відомий західний дослідник релігії 
Уроул Кіііг, ще й досі немає спільної точки зору щодо того, чим є 
релігієзнавство або що слід так називати.

Сучасні релігієзнавці мають різні думки з приводу об'єкту свого 
дослідження. Відмінність в поглядах дослідників релігії вияв
ляється не лише в предметному плані, а й у методах творчого поту-
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«У- Якщо західні релігієзпавці до певної міри слідують за ака
демічними (світськими) традиціями, то дослідники східних країн у 
своїх розвідках щодо релігійного феномена гак і не вийшли за межі 
його теологічного окреслення. Невизначеність щодо сутності та 
структури релігієзнавства, зумовлена насамперед тим, що 
дослідники переслідують різну мету та послуговуються при цьому 
різними методологічними засадами.

В тоталітарні часи релігієзнавству в СРСР, як специфічній сфері 
гуманітарного знання взагалі було відмовлено в праві на самостійне 
існування. Воно включалося в контекст так званого наукового 
атеїзму і розглядалося як невід'ємний складовий елемент останньо
го. Його існування мисли лося лише в цій системі. При цьому спо
творювалася сама природа релігієзнавства. Поділяючи науковий 
атеїзм па два аспекти —  позитивний і критичний, деякі дослідники 
вважали, що релігієзнавство є сукупністю різних видів наукової 
критики релігії. Так, М.Горбачов виділяв гри види критики —  
філософський, природиичопауковий та історичний. В.Танчер до
повнив їх соціальнокласовим, логічним, естетичним і мораль- 
поетичиим, а Г.Габииський —  етнографічним, лінгвістичним, 
соціологічним, коикретпосоціальпмм і психологічним видами кри
тики. Покликанням цих видів критики було показати 
безпідставність концептів релігії та викрити її негативну роль в 
історії. Прихильники таких поглядів вдавалися часто до тен
денційного підбору фактів, цитат, історичних епізодів, діючих осіб 
з церковної історії тощо. Релігієзнавство виступало вже не як знан
ня про релігію, а як її критика, що спотворювало сутність 
релігієзнавчого пізнання, орієнтувало не на дослідження релігійно
го феномена в усій багатоманітності форм його існування і складної 
історії, а на пошуки (в основному —  тенденційні) спростовувань 
релігійного світобачення, на зведення до абсурду будь-яких форм
рел ІІ І ЙІЮГО СВІТОВІ ДІюі нені ІЯ.

Саме такі установки, власне, й спричинили відсутність у 
релігієзнавстві власного предмета дослідження. Воно не виробило 
специфічних методів пізнання релігійного феномену, своєї ка
тегоріально-понятійної системи, а користувалося там, що давали 
йому інші науки. При цьому релігієзнавство вбирало у свої теоре
тичні побудови лише ті наукові концепції та висновки, конкретні 
приклади й описи, котрі в гой чи інший спосіб мали антирелігійну 
зорієнтовапість, точніше, давали можливість шляхом довільних 
тлумачень і комбінацій «спростовувати» релігійні положення й ідеї. 
Саме тут слід шукати основу думки, згідно з якою релігієзнавство не 
має свого власного предмета дослідження, а є сукупністю знань про 
релігію з різних галузей наук, в певний спосіб синтезованих ним. В
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такому витлумаченні релігієзнавство виступало як опосередко
ваний запереченням релігії атеїзм.

Основним завданням тих, хто працював у сфері наукового 
атеїзму, був пошук і відповідна інтерпретація знань про релігію, що 
давали різні науки. Через чіткі ідеологічні установки того часу запо
зичені знання вже були антирелігійно зорієнтовані, тому давали 
спотворені дані.

Однак не всі дослідники радянської доби зводили релігієзнавство 
лише до заперечення релігії. Так, О.Онищенко зазначав, що 
«релігієзнавство не лише заперечує релігію, а й описує її, з'ясовує її 
природу, сутність, походження, закономірності еволюції, сучасний 
стан, розкриває тенденції зміни». Болгарський вчений Н.Мизов за
уважив, що релігієзнавство «інтерпретує релігійний феномен».

Включаючи сукупність знань про релігію як об'єктивно 
існуючий соціально-історичний феномен до позитивного змісту 
наукового атеїзму, дослідники відтак ставили перед релігієзнавця- 
ми завдання підпорядковувати знання розв'язанню теоретичних і 
практичних орієнтацій «наукового атеїзму» та довести неспро
можність й недосконалість релігійних вірувань і в такий спосіб по
долати релігійні забобони.

Не можна абсолютно відкидати доробки релігієзиавців то
талітарного періоду щодо пізнання релігійного феномена. Вони, бе
зумовно, були. Проте заідеологізований підхід до релігії спричинив 
те, що навіть такі внутрішні її характеристики як специфіка струк
тури, віра в надприродне, уособлювали гни зміст її образів, догма
тичні, канонічні й обрядові особливості різних віровизнань не роз
глядалися як предметна сфера окремої, релігієзпавчої науки.

Виходячи з того, що «покликанням» наукового атеїзму було пе
редусім не вивчення релігії, а її подолання, дослідники прагнули 
підпорядковувати й знання про релігію цій меті. Саме тому й робив
ся явно тенденційний висновок: оскільки виявлені внутрішні ха
рактеристики релігії не існують поза тим загальним й найбільш 
істотним, що робить релігію неправдивим світоглядом, визначає її 
історичну долю і, зрештою, проявляється в її відносно самостійних 
внутрішніх характеристиках, то правильно зрозуміти їх можна ли
ше в контексті цілісної теорії наукового атеїзму, де методологічна 
серцевина неначе обростає релігіезнавчою проблематикою. Саме в 
такий спосіб, мовляв, ця проблематика набирає світоглядно-філо
софського, атеїстичного «звучання», входить до поняття предмета 
наукового атеїзму й існує як його специфічний аспект, а не як ок
рема галузь знання про релігію.

Отже, ідеологічні установки, що базувалися на методології 
ленінського опійного підходу до релігії, перешкоджали самостійно-
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му розвитку релігієзпавчих досліджень. Визначена мета — подо
лані пі релігії —  збіднювала їх предметну сферу, а то й орієнтувала 
на користування тим, що давшій для реалізації цього завдання 
довільно та тенденційно підібрані висновки й ф а т и  з різних наук. 
Саме такий метод релігієзпавчих досліджень, що доповнювався 
обов'язковим коментуванням окремих висловлювань з творів кла
сиків марксизму-леніпізму чи партійних документів, спричинив по
становку питання про те, а чи може взагалі існувати загальна те
орія релігії поза гимн конкретними Ті дослідженнями, що тра
диційно провадяться в історії, філософії, етнографії, етнології, пси
хології, археології тощо? Чи може вона і в який спосіб синтезувати 
різноманітні результати конкретно-релігієзнавчих досліджень і чи 
їх достатньо для пізнання релігійного феномену? За нинішніх умов 
відтак постало і питання, а чи можлива взагалі едина академічна 
наука про релігію, яка мала б свою єдину методологію, специфічні 
методи дослідження цього духовного феномена, сформовану систе
му категорій і понять?

При цьому постає ще ряд питань, над якими нам доводиться 
працювати нині, а саме:

—  Яка природа релігісзиавчих пошуків —  чи то є різновид 
раціонального пізнання, а чи «одкровенне» пізнання буття, 
і іітуїті і вне оси п іеі н гя трансі\е\ ідеїіті юго?

—  Якими мають бути об'єктивні умови розуміння релігійних 
феноменів: чи повинен мати дослідник власний релігійний досвід?

—  Якщо релігієзнавство с самостійною галуззю наукового 
пізнання, то які закони мас його предметна сфера?

—  Чи мас релігієзнавство свої специфічні методи наукового по
шуку, чи повинно послуговуватися виключно методами інших па- 
ук?

—  Чи є релігієзнавство філософською наукою і чим с для нього 
філософія релігії —  його складовою чи загальною теорією релігії, 
що не охоплює всю сферу релігійного комплексу та стоїть осторонь 
релігієзнавства?

—  В чому полягає лінія розмежування між релігієзнавством й 
іншими гуманітарними науками, що в контекст своїх досліджень 
включають також релігію і з яких релігієзнавці дістають для себе 
певний емпіричний матеріал?

Конституювання релігієзнавства як окремої сфери наукового 
знання поставило також питання про з'ясування принципів 
релігісзиавчих досліджень, розробку його категоріалыюноїіятійно
го апарату. Адже навіть сучасне західне релігієзнавство піддасться 
різноманітній критиці саме за те, що воно не визначилося щодо ка

ІІовш ш іжііі/іставчої літератури
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тегоріально-понятійного апарату, не має однозначного розуміння 
сутності релігії.

Не всі з поставлених тут проблем знайшли висвітлення в нашо
му підручнику. Над деякими з них ще працює релігієзпавча наука, 
інші питання погребують подальшого наукового дослідження, хоч 
тут їм і присвячено окремі теми чи підтеми. Автори загалом були 
однозначними у вирішенні поставлених завдань, хоч їх світоглядні 
уподобання дещо позначилися на характері витлумачення ними 
релігійних проблем .

Пропоноване видання докорінно відрізняється за змістом і 
структурою від навчальних посібників із релігієзнавства, що 
побачили світ протягом останніх п'яти років. Структура їх, а 
подекуди і зміст, нагадують переважно підручники з наукового 
атеїзму, Вони часто обмежені з'ясуванням проблем історії 
релігії. В оцінках церковно-релігійних явищ, окремих кон
фесій автори підручників презентують або дещо видозмінені 
опійні підходи недалекого минулого, або зааигажовапі та 
емоційні виклади газетярів чи конфесійних видань. Натомість 
у змісті розділів нашого підручника викладені здобутки сучас
ного світового релігієзнавства.

Не легко далася декому з авторів книги зміна тих світоглядним 
парадигм, заідеологізованих установок, якими вони послугували 
свого часу, але вона відбулася. То ж маємо перший в Україні 
підручник з релігієзнавства, де врахована вся його складна дис
циплінарна структура. Він написаний на основі принципів 
об'єктивності, історизму, світоглядного та конфесійного 
плюралізму. Автори сповідують принцип можливості вільного 
функціонування будь-якого релігійного вірування, якщо воно діє в 
межах цивілізованих правових норм. Відтак науковці прагнули бу
ти рівними, толерантними у ставленні до релігійних течій, не вияв
ляли якоїсь конфесійної упередженості.

Зрозуміло, як і кожне видання, наш підручник викличе різні 
міркування. Ми завжди з вдячністю приймемо доброзичливу кри
тику і слушні зауваження з тим, щоби наступне видання «Ака
демічного релігієзнавства» зробити ще кращим.

А. КОЛОДНИЙ

Релігійна панорама № З92000
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

Київський ПлТ(ЙАрХАТ

КОРОТКА ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

Українська Православна Церква Київського Патріархату є 
правоиаступиицсю Київської Митрополії, заснованої після хре
щення Київської Руси у 988 р. при св.князі Володимирі Велико
му. В Київську митрополію входили території сучасної України, 
Білорусії, Прибалтійських країн, частини Польщі, Смоленської 
області (Р ос ія ). Київська митрополія була складовою частиною 
Константинопольського Патріархату з 988 р. і до 1686 р., коли 
вона незаконно, не за приписами церковних канонів була 
відірвана від Константинополя і приєднана до Московського 
патріархату. Константинопольський Вселенський Патріарх і до 
цього часу не визнає це приєднання й вважає територію колиш
ньої Київської митрополії своєю канонічною територією.

До приєднання Київської митрополії Московським Патріарха
том, за часів Київського митрополита Петра Могили, ця митро
полія мала права широкої автономії і вже годі ставилось питан
ня про утворення Київського Патріархату. Але цей намір не був 
втілений в життя через те, що в 1654 р., при Богдані Хмельниць
кому, Україна була поступово приєднана до Росії.

Києво-Могиляпська академія в X V II ст. була на рівні євро
пейських університетів і вважалась єдиним вищим учбовим за
кладом на Православному Сході. До цього часу Катехизис Петра 
Могили вважається символічною книгою Православної Церкви, 
а Требник митрополита є однією із найважливіших богослужбо

* Матеріал люб'язно наданий ректором Київської духовної академії, шне
ко и ом І Ісрсяслав-Хмсльпицьким Димитрієм ( Рудкжом).
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вих книг слов'янських православних церков. Внаслідок втрати 
церковної незалежності Києво-Могилянська академія стала 
Київською духовною академією з російською мовою навчання і 
одним із потужних центрів русифікації українського духовенст
ва.

З втратою своєї незалежності в 1686 р. Київська митрополія 
поступово втрачала свої права незалежного церковного утворен
ня і на початку X IX  ст. перетворилася на звичайну єпархію 
Російської Церкви. Синод цієї Церкви призначав па українські 
кафедри росіян, а українців направляв у Росію, переважно в 
Сибір.

На початку X X  ст. разом з боротьбою за українську дер
жавність на Україні почався рух за автокефалію Української 
Православної Церкви. У  1919 р. український уряд иачолі з Симо
ном Петлюрою проголосив автокефалію Української Церкви. 
Богослужіння в українських храмах стало відправлятися ук
раїнською мовою. У 1921 р. в Києві у соборі Святої Софії відбув
ся Всеукраїнський православний собор, який проголосив Ук 
раїнську Православну Церкву автокефальною. Очолив Церкву 
митрополит Василь Лиггківський. А  так як українська автоке
фалія своєю ідеологією суперечила утворенню Радянського Сою
зу, створеного в 1922 р., то радянська влада стала боротися про
ти Української Автокефальної Православної Церкви (У А П Ц ) і у 
1930 р. ліквідувала її.

Під час німецької окупації України У А П Ц  відродилась, відо
кремившись від Польської Православної Церкви, яка у 1924 р. 
отримала статус автокефалії від Вселенського Патріарха Гри
горія V II. В 1941 р. УА П Ц  очолив архиепископ (згодом митропо
лит) Полікарп Сікорський. Вся ієрархія У А П Ц  отримала хіро
тонії від канонічних єпископів Польської Церкви. Але у 1942 р., 
під тиском радянських органів, архиєрейський собор Російської 
Православної Церкви «позбавив» сану митрополита ГІолікарна 
Сікорського і його архиєреїв. Вселенський патріарх не визнав 
чинним рішення собору РП Ц  і у 1995 р. прийняв в своє підпо
рядкування у сущому сані єпископів У П Ц  в СШ А, а раніше —  у 
Канаді.

Після визволення України від німецьких окупантів у 1944 р. 
УАГІЦ знову була (вже вдруге) ліквідована радянського владою, 
а Московська патріархія, всупереч церковним канонам і віров
ченням про неповторність священства як таїнства, перерукопо- 
ложила все українське духовенство УАП Ц . Єпископат і частина 
духовенства Церкви емігрували в Європу і Америку, де продов
жувала існування УАГІЦ.
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В 1988 р., після святкування ІООО-ліття Хрещення Руси-Ук- 
рамш, в Україні почався рух за 111 відродження Української Ав
токефальної Православної Церкви. Його підтримали митропо
лит Мстислав (Скрипник) і У11Ц в СШ А, яку він очолював.

5— 6 черві пі 1990 р. в Києві відбувся Всеукраїнський Право
славний Собор за участю більш як 700 дслеґатів в усієї України, 
серед них було 7 єпископів і понад 200 священиків. Собор за
твердив факт утворення УА11Ц і обрав Патріархом Київським і 
всієї України митрополита Мстислава (Скрипника). Митропо
лит Мстислав на цьому Соборі був відсутнім, але з обранням йо
го Патріархом погодився. 2 жовтня 1990 р. органи влади У к 
раїнської Радяігської Соїцалістичіюї Республіки офіційпо за- 
реєстрували УА11Ц. 18 листопада 1990 р. в соборі святої Софії в 
Києві відбулася інтронізація митрополита Мстислава на 
Патріарха Київського і всієї України.

З цього часу Патріарх Мстислав (Скринник) не тільки став 
першим православним Іїатріархом в Україні, але й об'єднав 
УАП Ц  в Україні з УП Ц  в СШ А й діаспорі. З того часу ієрархи і 
духовенство УП Ц  в СШ А стали приїздити до України, служити в 
українських храмах, браги участь у рукоположениях свяще
ників. У храмах УП Ц  в СШ А і діаспорі на богослужіннях духо
венство і архиєреї поминали Мстислава як свого Патріарха, а не 
митрополита.

Паралельно з цим в УРСР, яка тоді входила в Радянський Со
юз, ішов інший церковний процес. У 1990 р. (7 — 10 червня) на 
Поміспому Соборі Російської Православної Церкви, який обрав 
після смерті Патріарха Пимена Патріархом Московським і всієї 
Русі митрополита Олексія (Р ід ігера), митрополит Київський і 
Галицький Ф іларст (Денисенко), що був тоді Місцсблюстителсм 
патріаршого Московського престолу і головуючим иа Поміспому 
Соборі, добився для Української Православної Церкви (У к 
раїнський Екзархат у лютому 1990 р. був перейменований на 
УМІ [) права «незалежності і самостійності в управлінні». 
26.10.1990 р., Архиєрейський Собор Московського Патріархату 
прийняв таке рішення. Митрополит Ф іларет був пожиттєво об
раний Предстоятелем УПЦ. Це був крок вперед до автокефалії 
Української Церкви.

В 1990 р. ще існував Радянський Союз і Україна перебувала в 
його складі. УАП Ц , хоча й існувала за цих політичних умов, але 
практично була замкнена в межах Галичини, за межами якої во
на мала невелику кількість парафій. Такою була тоді церковна 
політика радянської влади.

24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР проголосила пеза-
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лежність України. Політичні умови в Україні змінилися. Стано
вище УП Ц , хоч і незалежної та самостійної в управлінні, але все 
ж таки в складі Московського Патріархату, суперечило політич
ному стану України як суверенної держави. Тому 1— 3 листопа
да 1991 р. в Києво-Печерській лаврі митрополит Ф іларет скли
кав Помісний Собор (він па це мав канонічне право, згідно з Ста
тутом і Патріаршою Грамотою) за участю всього українського 
єпископату, духовенства, мирян, представників монастирів та 
духовних навчальних закладів. Помісний Собор одноголосно 
прийняв постанову про автокефалію Української Православної 
Церкви. Це означало відокремлення Української Православної 
Церкви від Московського Патріархату.

В листопаді 1991 р. Радянський Союз формально ще існував, 
незважаючи на те, що Україна прийняла декларацію про неза
лежність. В Україні готувався референдум. Результати референ
думу були вражаючими: 92% населення проголосувало за неза
лежність Української держави. Першим Президентом України 
всенародно був обраний Леонід Макарович Кравчук.

9 грудня 1991 р. в Біловезькій Пущі в Білорусі офіційно роз
пався Радянський Союз і утворилася. Співдружність Незалежних 
Держав (С Н Д ).

31 березня —  4 квітня 1992 р. в Москві в Даниловому монас
тирі відбувся Архиєрсйський Собор Московського Патріархату, 
па якому У П Ц  було фактично відмовлено в автокефалії. Була 
зроблена спроба усунути митрополита Філарета від керівництва 
Українською Православною Церквою, замінивши його таким 
предстоятелем, який би відмовився від ідеї надання автокефалії 
Української Церкви і міцно тримався б Московського Патріарха
ту. Проте митрополит Ф іларет залишився Предстоятелем У к 
раїнської Православної Церкви.

27 травня 1992 р. у Харкові відбувся неканонічпий ар
хиєрейський Собор, інспірований Москвою і спецслужбами. М е
тою його було для усунення митрополита Філарета з посади 
Предстоятеля УП Ц  і обрання його «наступником» митрополита 
Володимира (Сабодана), годі керуючого справами Московської 
Патріархії.

Президія Верховної Ради України і український уряд не виз
нали законними рішення Харківського «собору», як такі, що су
перечать Статуту УГІЦ, зареєстрованому державним органом 
України. 22.05.1992 р. в Києві відбувся Всеукраїнський форум 
па захист українського православ'я, в якому взяли участь єпис
копи, духовенство, миряни УП Ц  і УАП Ц . Після Помісного Собо
ру УП Ц  1— 3 листопада 1991 р. вже почалися переговори па
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предмет об'єднання двох українських Церков в одну. Тому 
спільна участь у Всеукраїнському форумі була результатом попе
редніх домовленостей.

25— 26 червня 1992 р. в Києві відбувся Всеукраїнський Пра
вославний Собор, який об'єднав Українську Автокефальну Пра
вославну Церкву та частину Української Православної Церкви 
( Московського Патріархату) в єдину Помісну православну 
Церкву —  Українську Православну Церкву Київського Патріар
хату. Собор підтвердив обрання митрополита Мстислава 
Патріархом Київським і всієї України. В такий спосіб було ство
рено Київський Патріархат. Статутом У П Ц  Київського Патріар
хату став Статут У А П Ц  з відповідними доповненнями. 
10.07.1992 р. Статут УП Ц  Київського Патріархату був за
реєстрований державними органами України.

1— 6 линия 1992 р. делеґація Української Православної Церк
ви Київського Патріархату, очолювана блаженнійшим митропо
литом Філаретом (Денисенком), на запрошення Вселенського 
Патріарха Варфоломея відвідала Константинополь. Переговори 
між Патріархом Варфоломеем і митрополитом Філаретом йшли 
з приводу автокефалії Української Православної Церкви. Д е
легація передала Патріарху лисі' Президента України Леоніда 
Кравчука, в якому він заявляв про необхідність Українській дер
жаві мати автокефальну Церкву, яка не залежала б від 
Московського Патріархату. Патріарх Варфоломей, вислухавши 
всі аргументи делегації і ознайомившись з листом Президента 
України, сказав: 1) Україна, оскільки вона стала незалежною 
державою, згідно з церковними канонами має право на свою ав
токефальну Церкву; 2 ) для того, щоб визнати автокефалію Ук
раїнської Православної Церкви, треба, щоб вона спочатку 
об'єдналася; сьогодні вона, на жаль, роз'єднана на дві частини; 
3 ) він хотів би зберегти добрі стосунки з Московським Патріар
хатом. Отже, справа автокефалії Української Православної 
Церкви повністю залежить від її об'єднання. Таким був зміст пе
реговорів митрополії та Ф іларета з Патріархом Варфоломеем.

II червня 1993 р. номер Патріарх Київський і всієї України 
Мстислав. Місцеблюстителсм патріаршого престолу був обраний 
архиепископ Володимир (Ром аш ок). На 20.10.1993 р. Священ
ний Синод призначив скликання Гіомісного Собору У П Ц  
Київського Патріархату для обрання Па тріарха Київського і всієї 
України. Собор обрав Патріархом Київським і всієї Руси-Україпи 
Володимира (Романю ка), який в той час був митрополитом 
Чернігівським. Заступником Патріарха був обраний ( майже од
ноголосно) митрополит Філарет. 21 жовтня відбулася патріарша
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інтронізація митрополита Чернігівського Володимира (Романю 
ка) у соборі святої Софії, де проходив ІІомісиий Собор. Слід 
відзначити, що разом з іншими ієрархами У ІІЦ  Київського 
Патріархату в інтронізації брав участь єпископ ВашиїШгопський 
Антоні й.

У  1993 р. від У П Ц  Київського Патріархату відокремився Пет
ро (П етрусь), архиепископ Львівський, який брав участь у Все
українському Помісному Соборі 25— 26 червня 1992 р.; він був 
обраний членом Священного Синоду, від якого згодом отримав 
сан архиепископа. Серед духовенства, що відійшло від Київсько
го Патріархату, був також о. Володимир Ярема. Після смерті 
Патріарха Мстислава вони вирішили обрати Патріарха для сво
го церковного угруповання. Але у них не було кандидата. Тоді 
нрот. Володимир Ярема розлучився зі своєю дружиною. Обоє во
ни прийняли чернечий постриг, о.Володимир прийняв ім'я Ди- 
митрій і через короткий час був висвячений па єпископа. 
6.09.1993 р. на скликаному у Київі Помісному соборі був обра
ний патріархом Димитрій (Я рем а). Так від Київського Патріар
хату відокремилась його частина і була відновлена нова УАПЦ.

14 липня 1995 р. номер від четвертого інфаркту Патріарх Во
лодимир (Ромаш ок). На його здоров'ї позначилися 17 років 
ув'язнення в мордовських та сибірських таборах. Лише 5 місяців 
не дожив владика до свого 70-річчя. Похорон Святійшого 
Патріарха Володимира (Романюка) був трагічним і ввійшов is 
історію як «чорний вівторок».

20— 21 жовтня 1995 р. у Володямирському соборі відбувся 
Помісний Собор У П Ц  Київського Патріархату, який обрав 
Патріаршого Місцеблюстителя митрополита Філарета (Дени- 
еенка) Патріархом Київським і всієї Руси-Україии. Із 173 де
легатів за нього проголосувало 160 делегатів, 4 —  проти, 9 —  ут 
рималося. Після інтронізації, яка відбулася 22.10.1995 р. у Во- 
лодимирському соборі, новообраний Патріарх Київський і всієї 
Руси-Україии Ф іларет у своїй першій промові, серед іншого, за
кликав до діалогу любові українських греко-католиків.

Після Собору УП Ц  Київського Пат ріархату скоротилася на 4-х 
архиєреїв, з якими відійшло більш як чотириста парафій на Іва- 
ио-Фрапківщипі та Тернопільщині. Через два роки майже всі ці 
парафії повернулися до Київського Патріархату, а разом з ними 
митрополит Василій (Бодпарчук) та єпископ loan (Б ойко). В 
березні 1998 р. Патріарх Димитрій з Патріархом Філаретом 
підписали «Меморандум про наміри об'єднання» але меморандум 
не знайшов своє продовження. Патріарх Димитрій змушений був 
публічно від нього відмовитися.
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За три роки після останнього Всеукраїнського Собору (1995 
р.) У П Ц  Київського Патріархату не тільки повернула втрачене, 
але і розширила кількість парафій на сході України. Московсь
кий науковий і культурно-просвітницький журнал «Полис» (№  4 
за 1998 р .), який займається політичними дослідженнями, 
опублікував статистичні дані про конфесії в Україні. Ж урнал не 
є прихильним до У П Ц  Київського Патріархату. І ось він подає 
такі наслідки наукового дослідження: в Правобережній Україні 
оголосили себе віруючими 79 % населення, в Лівобережній — 
56%. Це означає, що на Лівобережжі невіруючих більше, ніж на 
Правобережжі: 44% проти 21%. На Правобережжі виявили 
свою належність до тієї чи іншої Церкви 63% опитаних, а на 
Лівобережжі —  28%. Це означає, що на Лівобережжі половина 
віруючих їтє відвідує церкву, а тому не знаходиться під її впли
вом. Отже, Правобережжя є під значно більшим впливом Церк
ви.

До У П Ц  Київського Патріархату на Правобережжі належить 
46,5% віруючого населення і 29,4% всіх жителів; до УП Ц  М ос
ковського Патріархату —  12,8% і до Російської Православної 
Церкви —  1,3% віруючого населення (разом до Московського 
Патріархату належить 14,1% віруючих), а по відношенню до 
всіх жителів Правобережжя —  8,1% (У П Ц ) і 0,9% (РГ1Ц ), ра
зом —  9%. Таким чином, за Київський Патріархат висловилися 
29,4% , за Московський —  9% всього населения Правобережжя.

На Лівобережжі до У П Ц  Київського Патріархату належить 
38,9% віруючого населення, або 10,9% по відношенню до всіх 
жителів. До У П Ц  Московського Патріархату на Лівобережжі на
лежить 13,6% і до Російської Православної Церкви —  28,2%, 
разом до Московського Патріархату належить 41,8% населення 
цієї частини України. По відношенню др всіх жителів Лівобереж
жя У П Ц  Київського Патріархату має 10,9%, а У П Ц  Московсько
го Патріархату 3,8% і РГ1Ц 8,1% —  разом 11,9%.

Дослідження московського наукового і культурио- 
иросвітпицького журналу «Полис» співпадають з дослідженнями 
Київського міжнародного інституту соціології, який цього року 
провів вибіркове опитування населення України всіх областей і 
Криму, а також Києва. Об'єкти дослідження було поділено па 
п'ять регіонів: Західний (Волинська, Закарпатська, Івано- 
Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська і Чернівець
ка області); Західно-Центральний (Київ, Київська, Вінницька, 
Житомирська, Кіровоградська, Хмельницька та Черкаська об
ласті ); Східно-Центральний (Дніпропетровська, Полтавська, 
Сумська та Чернігівська області); Південний (Республіка Крим,
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Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області); 
Східний (Донецька, Луганська та Харківська області).

Ставилося одне запитання: «До якої Церкви ви належите?» В 
опитуванні взяли участь 2175 осіб. Ось його наслідки:

Ц ер к в и  в 
У к р а їн і

Всьо
го

Р е г і о н и
З а х ід 

н и й
З а х ід -

н о-
Ц е н г р .

С х ід -
н о -

Ц ен т р .

П ів 
д е н н и й

С х і
д н и й

Кількість опи
туваних (осіб.)

2175 418 507 352 422 476

Російська Пра
вославна

236
10,8%

6
1,5%

10
2,0%

21
6,0%

80
18,9%

119
25%

Українська Ав
токефальна 
Православна

45
2,0 %

22
5,4%

4
0,7%

2
0,5%

17
3,9%

0
0,0
%

Українська
Греко-

Католицька

152
7,0 %

147
35,1 %

3
0,7%

0
0,0 %

2
0,6 %

0
0,0 %

У к р а їн с ь к а
П р а в о с л а в н а

К и їв сь к о г о
П а т р іа р х а т у

5 0 8  
2 3 ,3  %

151
36 ,1  %

2 3 3  
4 5 ,9  %

5 9
16,7  %

2 0
4 ,8 %

45
9 ,6 %

Українська
Православна
Московської
Патріархії

132
6,0 %

36
8,5%

51
10,0 %

25
7,2 %

10
2,5%

10
2,0%

Інші 64
2,9%

12
2,8 %

6
1,3%

10
2,9%

23
2,9%

13
2,8 %

Не належу до 
жодної Церкви

928 
42,5 %

33
7,9%

175
34,5 %

218
61,9%

248 
58,8 %

254
53,4%

Важко сказати 110
5,0%

11
2,7%

25
4,9%

17
4,8%

22
5,1 %

35
7,3%

Статистичні відомості про 
Українську Православну Церкву Київського 

Патріархату

Згідно даних, які надійшли від єпархіальних управлінь на І лис
топада 2000 р., в УГІЦ Київського Патріархату нараховується 3351 
зареєстрованих і і ̂ зареєстрованих парафій. Ці дані не співпадають 
із статистикою, яку подає Державний комітет у справах релігій. На
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це існують причини. У1ІЦ Київського Патріархату налічує 2635 
священиків. Статистична картина кількості парафій УП Ц  КП по 
Україні така:

УП Ц  КГ1 мас і? Росії Білгородсько-Обошіську та Богородську 
єпархії та Сибірську митрополію. Є також єпархії в США, Канаді, 
Франції. Діє православний німецький деканат в Ф Р Н , екзархів в 
Греції та місія в Техасі (С Ш А ).

ДУХОВНІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ

М а йбуті гіх н ас ги pi і \ У  П Ц 
Київського Патріархату готує у 
двох (Київській і Львівській) ду
ховних Академіях, одному Бого- 
сло вс ь ком у фа Kyj і ьтеті 11 ри
Чернівецькому державному 
університеті, іпісти ( Київська, 
Львівська, Івано-Франківська, 
Волинська, Тернопільська, 
Йогівська) духовних семінаріях

Дрогобицька єпархія 208
Миколаївська єпархія 91
Одеська єпархія 57
Полтавська єпархія 82
Рівненська єпархія 259
Сумська єпархія 47
Тернопільська єпархія 165
Кремецька єпархія 150
Харківська єпархія 14
Хмельницька єпархія 173
Херсонська єпархія 38
Черкаська єпархія 83
Черновицька єпархія 72
Чернігівська єпархія 59

Київська єпархія 361
Вінницька єпархія 91
Волинська єпархія 205
Дніпропетровська єпархія 195
Донецька єпархія 59
Житомирська єпархія 102
Закарпатська єпархія 6
Запорізька єпархія 58
Івано-Франківська єпархія 241
Коломийська єпархія 140
Кримська єпархія 12
Кіцманська єпархія 51
Кіровоградська єпархія 18
Луганська єпархія 7
Львівська єпархія 307
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та п'яти (Чернігівське, Тернопільське, Запорізьке, Рівненське, 
Житомирське) духовних училищах. В них па цей час навчається 
більше 1500 студентів.

МОНАСТИРІ, БРАТСТВА, МІСІЇ

УПЦ Київського Патріархату має в Україні та Росії 35 монас
тирів:

В країнах Західної Європи та Америки також нараховується 6 
монастирів.

Вірні УП Ц  Київського Патріархату об'єднуються в Українське 
Православне Братство (Всеукраїнське Православне Братство Сня
того Апостола Андрія Первозванного), Братство Святого Володи
мира, Братство Архистратига Михаїла. Існують також православні 
сестринства.

Київський Патріархат водночас займається благодійницькою 
діяльністю як в місті Києві, так і в єпархіях. В цьому Церкві допо
магають створені при ній благодійницькі місії.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

УП Ц  Київського Патріархату видає богослужбову літературу, 
щорічний Церковний календар, журнали, газети, духовну та цер
ковно-історичну літературу та іи. Зокрема Церква видає 8 жур
налів: «Православний вісник» (м .Ки їв ), «Полтавські єпархіальні 
відомості» (м .Полтава), «Вісник Київської Духовної Академії» 
(м .Київ), «Волинський православний вісник» (м .Луцьк), «Волинь 
православна» (м .Рівне), «Українці Америки за Київський Патріар
хат» (м.Чікаго, СШ А) і два англомовні журнали в Канаді. Різні 
структури У П Ц  КП видають 12 газет: «Голос православ'я» 
(м .Київ), «Київський Патріархат» (м .Ки їв ), «З Богом у серці» 
(м.Харків), «На варті» (м .Луцьк), «Лоза виноградна» (Івано- 
Франківська об л .),  «Полісся православне» (м .Ж итом ир ), 
«Надзбручапські дзвони» (Тернопільська о б л ), «Християнин 
Таврії» (м.Херсон), «Світло Православ'я» (м.Запоріжжя), «Голос 
Церкви» (м.Івано-Франківськ), «Братство» (Львівськаобл.), «Бо
же слово» ( м.Кіровоград).

Видається також 6 бюлетенів: «Інформаційний бюлетень» 
(м .Київ), «Жизнь в Сичеславском крає» (м.Дніпропетровськ), 
«Подільський православний вісник» (м.Хмсльиицьк), «Православ
ний вісник Житомирської єпархії» (м .Ж итомир), «Церковь и об-
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щество» (м .Херсон), «Ж изнь 15 Богородском крае» (Московська 
обл.) та два церковних додатки до світських газет.

ІЗ останні роки Видавничий відділ УГІЦ Київського Патріархату 
видав такі богословські та богослужбові книги українською мовою:

Богословське Євангеліє (3  тис. прим.); Требне Євангеліє 
(З тис.); Апостол ( 3 тис.); Служебник ( 6 тис.); Требник (б ти с .); 
Требник Петра Могили (0,5 тис.); Молитовник (130 тис.); Часо
слов (3 тис.); Закон Божий (10 тис.); Проповіді Патріарха Філа- 
рета у 2-х томах (3 тис.); Біблійні оповідання (50 тис.); Дитяча 
Біблія (50 тис.); Загробне житія (100 тис.); Училище благочестія 
у 2-х томах (50 тис.); Катехизис (100 тис.); Катехизис Не гра Мо
гили (5  тис.); Духовные посевы (50 тис.).

Крім цієї богословської літератури Церквою також видано 
церковно-історичні та публіцистичні книги: «Історію Української 
Православної Церкви» проф. Івана Власовського (4  томи у 5 кни
гах —  перевидання, 3 тис. прим.); «Автокефалію», проф. Олексан
дра Власовського (перевидання, 3 тис.); «Голгофа Українського 
православ'я» Валентина Чсмериса (5 тис.); «Неправда Московсь
ких анафем» (ЗО тис.); «Час збирати каміння» Віталія Карпенка 
(10 тис.); Матеріали Всеукраїнської міжнародної християнської 
Асамблеї, присвяченої 2000-літгио Різдва Христового (1,5 тис.); 
Брошури па різні теми.

2000-ліття Різдва Христового

Українська Православна Церква Київського Патріархату була 
ініціатором святкування 2000-літгя Різдва Христового на держав
ному рівні. Це питання підняв Патріарх Філарет па зустрічі з Пре
зидентом України Леонідом Кучмою. За наказом Президента було 
створено організаційний комітет з питань підготовки та святкуван
ня 2000-ліття Різдва Христового, який очолив віце-прем'єр і до 
складу якого ввійшли представники Кабінету Міністрів України та 
керівн и ки хриетия нських і церков.

УГІЦ Київського Патріархату брала участь у всіх загальнодер
жавних заходах з підготовки й відзначення 2000-річчя Різдва Хри
стового. Крім спільних заходів, Київський Патріархат па церковпо- 
му рівні проводив конференції і святкування в Києві та в інших 
єпархіях.

17— 18 лкугого 1998 р. у Києві відбулася Всеукраїнська міжна
родна християнська Асамблея, в якій взяли участь понад 600 цер
ковних, політичних і громадських діячів, науковців. Організатора
ми Асамблеї виступили Українська Православна Церква Київсько
го ІІатріархату, Всеукраїнський міжнародний церковно-громадсь
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кий комітет з відзначення 2000-ліття Різдва Христового, 37 
провідних університетів та академічних інститугів країни, Всеук
раїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, інші гро
мадські та культурологічні організації, наукові установи та товари
ства. Доповідь па тему: «Різдво Христове та його онтологічне зна
чення для людства» виголосив Патріарх Київський і всієї Руси-Ук- 
раїпи Філарет. Робота Асамблеї проходила у 8 круглих столах: 
Проблема духовності на зламі другого і третього тисячоліть; Церк
ва і держава та проблеми єдності українською православ'я; Вплив 
християнства на розвиток української культури; Церква і сім'я як 
основа здоровою суспільства та проблемні питання християнсько
го виховання дітей і молоді; Роль Церкви в процесі українського 
державотворення; Проблеми перекладу Святого Письма та бого
службових книг українською мовою і їх видання; Християнство і 
екологічні проблеми; Християнство і наука.

Асамблея, за оцінками її учасників і спостерігачів, мала великий 
успіх. Вона поставила важливі питання на порозі третього тися
чоліття.

Українська Православна Церква Київського Патріархату бере 
активну участь у процесі утворення в Українській державі єдиної 
ІІомісної православної Церкви, рівної з іншими Поміспимн право
славними Церквами. Це завдання серйозне і складне, але, як вва
жають клірики УГІЦ КП, цілком здійсниме. У  цьому їх підтримує і 
Президент України, який неодноразово заявляв про бажання мати 
в Україні єдину православну Церкву. Об'єднавчий процес па низах 
серед православного населення триває.
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АНОНСИ ПОДІЙ
♦ 9— 10 грудня 2000 р. В Києві в готелі «Київ» відбудеться кон

ференція «Побудова культури миру: універсальні цінності та 
служіння суспільству». Організаторами конференції с Міжрелігійна 
і міжнародна федерація за мир в усьому світі разом із Всесвітньою 
асоціацією неурядових організацій та Міжнародним благодійним 
фондом допомоги та дружби. На конференцію запрошені працівни
ки освіти, представники політичних, релігійних, культурних кіл та 
неурядових організацій. В ході конференції будуть обговорені мож
ливості збільшення вкладу неурядових організацій в досягнення гло
бального миру та поліпшення благоустрою суспільства.

♦ 17 грудня відзначає свій 10-літній ювілей парафія св.Ми- 
колая Чудотворця, що на Аскольдовій могилі. Служба Божа поч
неться о 8-й годині ранку. Святковий концерт в Будинку офіцерів з 
14-30. До дітей прийде св.Миколай.

♦ 17 грудня, а це день святої Варвари, відбудеться перене
сення ї ї  моїців із Володимирського собору у Варварииський приділ 
Михайлівською Золотоверхого. Приділ цей було прибудовано до 
північної стіни собору ще в 1688-1690 рр.

Довідка. Свята великомучениця Варвара народилася в місті 
Іліополі (нинішня Сирія) при імператорі Максішіліаиі. Батько її, 
Діаспор, рано овдовів. Виховання доньки лягло повністю на нього. 
Хоч як не оберігав батько Варвару від зовнішніх впливів, але під час 
одного з ного від'їздів донька познайомилася з християнами, дізнала
ся від них про Ісуса Христа і прийняла його у своє, серце. Заїжджий 
Олександрійський священик попытки охрестив Варвару. Дізнавшись 
про симпатії доньки до чужої йому релігії, батько прилюдно зрікся 
її, сказавши при цьому: «Я  зрікаюся від неї тому, що вона відкинула 
моїх богів». Варвару за згоди батька заточили у в'язницю. Вночі їй 
явився Бог і сказав: «Твори і будь непохитною у своїй вірі». Варвару 
водили роздягнутою по місту, катуючи її тіло залізними прутами, 
обпікаючи його вогнем. Потім за наказом градоиачальишш Варварі 
відтяли голову. Згідно переказу, свідком мук Варвари і вбивцею свя
тої був її батько, якого опісля вбило блискавкою. І (с сталося в 306 р. 
В VI столітті мощі великомучениці було перенесено в Константино
поль. В X II сні. донька візантійського імператора Олексія Колигіна 
княжна Варвара , вступивши у шлюб з руським княжичем Михайлолі 
Ізяславовичем, привезли мощі Св. Варвари до Киева. їх  було покладе-

78 Релігійна панорама №  3’2000



Анонси подій

по в спеціальну раку Сені і ю Мі їхайлівського собору. Під час навали 
татар мощі заховали під сходами башти. Знайшли схованку лише в 
1888 р. Щороку в свято Св. Варвари раку з їі мощами урочисто обно
сили довкола храму, а щовівторка вранці біля мощей читався і нині 
читається спеціальний акафіст. Срібна рака Св. Варвари —  це ви
датна пам'ятка українського золотарства. Вона була подарована 
храму в 1701 р. гетьманом Іваном Мазепою. Під час руйнування со
бору витвір українського бароко зник, а мощі великомучениці були 
перенесені до Володимиреького собору. До речі, голова Св. Варвари 
нині зберігається у церкві Св. Лаврептія в Вині.

♦ Всеукраїнський колоквіум «Релігійні меншини і релігії 
національних меншин». Під такою назвою буде проведено Ук
раїнською Асоціацією Рслігієзнавців і Відділенням релігієзнавства 
Інституту філософії Н АН У в грудні всеукраїнський колоквіум. Під 
час його роботи буде з'ясовано не лише природу цього релігійного 
феномену, виявлено проблеми його існування за умов полікоп- 
фесійпості і певної протидії, скажемо так, релігійних більший, а й 
порушено питання правового забезпечення їх суспільної 
функціональності. Оргкомітет колоквіуму просить керівництво 
різних конфесій —  великих і малих —  зголоситися на участі* в ко
локвіумі, вже передати йому теми повідомлень і їх тексти для мож
ливого масового оприлюднення в збірнику матеріалів. Адресні і те
лефонні дані колоквіуму ті ж, що й часопису «Релігійна панорама».

♦ «Концепція розвитку і актуальні проблеми вітчизняного 
релігієзнавства» —  під такою назвою Координаційна Рада з 
релігієзнавства Національної Академії Наук разом з Відділенням 
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди 22 грудня 
2000 р. проводять науковий семінар, метою якого є не лише вияв
лення шляхів подальшого розвитку релігієзиавчих досліджень в Ук
раїні па основі світових наукових здобутків і потреб науки й освіти, 
а й координація їх. Будуть запропоновані теми можливих дисер
таційних робіт з релігієзнавства і презентовано підручник «Ака
демічне релігієзнавство».

♦ 21-22 грудня у Сумському державному аграрному універси
теті відбудеться IV міжнародна науково-теоретична конференція 
«Людина, дух, душа, тіло». Організаторами конференції є Сумсь
кий державний аграрний університет, Інститут філософії імені 
Г.С.Сковороди ПАН України, Український філософський фонд, 
Благодійна організація «Центр практичної філософії». До розгляду 
па конференції запропоновано таке коло питань: 1. Ісус Христос:
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Філософ, Пророк, Цар, Нсршосшіщспик. 2. Філософська.антро
пологія: усталене і проблематичне. 3. Багатоманітні духовного 
досвіду в філософії та сакральній культурі. 4. Образ душі в світській 
та сакральній культурі. 5. Сучасне природознавство про сутність та 
природу душі (духу). 6. Тема душі ідолі в фольклорі.

ЦІКАВО ЗНАТИ
□  Біли чорноморського узбережжя Туреччини на глибині 

ста метрів знайдено руїни поселення, якому більше семи тисяч 
років. Дерев'яні будинки його збереглися дуже добре через низьку 
температуру і фактичну відсутність кисню. Тепер но-новому буде 
прочитано оповідь про Всесвітній потоп, який стався свого часу в 
районі нинішньої Туреччини. Гадають, що раніше Чорне море було 
прісноводним озером, а затоплення поселень сталося із-за виходу зі 
своїх берегів Середземного моря.

□  Церковні дослідники оприлюднили сенсаційне повідомлення: 
в абатстві Санта-Джустіна в м. Ііадуї була підтверджена автен
тичність мощів святого євангеліста Луки. Після двох років ре
тельних досліджень старовинне поховання в храмі абатства визна
не могилою автора третього Євангелія і книги «Дії святих апос
толів» апостола Луки. Таким чином, давші суперечка між Падуею і 
Венецією (що також проголошувала себе володаркою мощів цього 
святого) завершилася на користь першої. Результати експертизи 
були повідомлені на науковій конференції, присвяченій євангелісту 
Луці, що проходила в Падуїза участі сімдесяти відомих католиць
ких, православних та протестантських теологів.

□  Гробниця Йосипа: хто там похований? Мер Наблуса Гас- 
саи Шакаа вважає, що це можуть встановити лише незалежні 
міжнародні експерти. Ізраїльтяни вважають, що в ній лежать 
кістки Йосипа, сипа біблійного Якова, які приніс Мойсей з Єгипту. 
Вчені, а їх підтримують палестшіці, вважають, що гробниця ця мас 
всього декілька століть й утримує тлінні залишки арабського шейха 
Юсуфа, званого Йосипом, що вмер десь 250 років тому. Нині, 
згідно з домовленостями з налестппцями, район гробниці є анкла
вом, який охоронявся армійським взводом ізраїльтян. Передатні 
нещодавно святні під охорону палестинської поліції призвело до то
го, що її пофарбували в зелений колір.
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"РЕ Л ІГ ІЙ Н А  П АН О РАМ А " У  П ЕРЕД П ЛАТІ!

Із січня 2001 року "Релігійна панорама" буде поширювати
ся через Укрпошту.

Наш індекс:
21953 в Каталозі періодичних видань України 

Д П 'П р еса "

Якщо Ви бажаєте регулярно отримувати "Релігійну на-нораму" 
- негайно оформіть підписку!

Вартість місячної передплати - 2 гривні

Редакція часопису "Релігійна панорама" зацікавлена в отри
манні оперативної інформації з місць про події релігійного життя в 
Україні. Її можуть надсилати як інституцій ні утворення конфесій, 
так і окремі особи.

Свою інформацію та пропозиції просимо направляти па E-mail: 
cerif@allacom.net або ж факс: 229-48-12 чи телефоном 229-0418. Адре
са для листів: 01001, Київ-1, а/с №  156 В.

При підготовці даного числа РП  редакцією використані власні 
ма те ріали та ма теріали наступ них ви дань та інформаційних 
агеиств:

Associated Press 
API
Благовест-інфо
in fo @ p o st.co m
Інтернеш журнал «Соборність» 
Матеріали НТВ 
НГ-Религии

Офіційна хроніка УАПЦ 
Reuter News Service 
Україна молода 
Факты и комментарии 
Los Angeles Times 
Zenit News Agency 
та інші

Здано до друку 27.11.2000 р. Підписано до друку 27.11.2000 р. Ум.друк.арк. 
5,4. Замовлення №  5159 Наклад 1000.

Видавництво "Світ Знань". Email: svitznan@ukrpost.net 
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Видавництво ’’Світ Знань” випустило 
підручник ’’Академічне релієзнавство” 
за редакцією професора Колодного А .М ., 
рекомендований Міністерством освіти та 
науки України як підручник для вузів.

’’Релігієзнавство як наука, історія, 
психологія, географія релігії, світові ре
лігії, релігія в контексті історії У кра ї
ни....” - всі ЗО тем книги допоможуть 
викладачам збудувати курс релігієзнав
ства згідно свого погляду на цю сферу 
гуманітарного знання.

’’Академічне релігієзнавство” - це 
862 сторінки актуальної об'єктивної інфор
мації у  твердій повнокольоровій обкла
динці. Він є сучасною європейською кни
гою з найсвіжішою бібліографією і Ваше 
спілкування з ним буде приємним та 
корисним.

Замовити підручник можна у ви
давництві ’’Світ Знань” : 03150, Київ-150, 
а/с 428, факс (0 4 4 ) 276-77-21,
E-mail: svitznan@ ukrpost.net \/ 
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