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Dopozuu читачу!
Я-іині у нашій демократичній Україні 

кількість консресій та релігійних течій 
сягнула сотні ^Мільйони людей сповіду
ють ту чи іншу релігію. Українська держа
ва та суспільство все більшу увагу 
приділяє пит аннялі буття релігії, 
між конфесійним стосункам., новим  
релігійним течіям. ]А,я увага вимагає  
обєктивних, неупереджених знань, потре
бу в яких і покликаний компенсувати наш 
часопис «РЕЛІГІЙНА ПАНОРАМА».

^Необхідність такого видання для лю 
дей, які цікавляться релігією, існує давно, ридання інсрор- 
маційно-аналітичного змісту, яке б надавало змогу пред
ставникам релігійних об єднань, науковцям, викладачам, 
політикам та і взагалі громадянам срормувати власний по
гляд висловлювати свою думку з процесів, що відбуваються 
в Україні і світі у цій ссрері людського буття.

M -и м аєм о  надію, що започаткований нами часопис ста
не цікавим широкому загалу читачів та срахівцям.

Запрош уємо до плідної співпраці всіх, хто переймається 
визначеними «Загальною декларацією прав людини 000-1» 
правами людини на «свободу безперешкодно дотримуватися 
своїх переконань і свободу шукати, одержувати і поширювати 
інсрормацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від дер
жавних кордонів».

УІЛи чекаємо інформації про релігійне життя від різних 
консресій, їх організацій, благодійницьку і катехитичну 
діяльність, нові видання, міжконфесійні відносини.

сЩо ж хай наш новий часопис стане для ТЗас цікавим і 
потрібним !

П р о ф есо р  рА нат олій К олодний  - 
головний  редакт ор  «Релігійної панорами»
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ 
і ЦЕРКВИ

В Україні кількість віруючих 
людей зростає. Принаймні такий 
висновок можна зробити із до
сліджень Інституту соціології НАН 
України, співробітниця якого 
В.Смакота провела соціологічний 
моніторинг за 1994-2000 роки. У 
1994 р. віруючими вважали себе 
46 % опитаних, невіруючими — 36 
%. У 1999 р. ці показники станови
ли відповідно 54 і 31 відсоток. У 
січні 2000 р. в Україні повністю 
довіряли Богу 49,5 % опитаних, 
скоріше довіряли ще 18,8%, тобто 
разом 68,3 %. Не довіряли Богу 
лише 12,5 % опитаних. До духо
венства повну чи ж часткову довіру 
висловили 38,6 %, не довіряють 
духовенству — 29,7 % опитаних. У 
вільний від роботи час 22,7% опи
таних відвідують церкву (костьол, 
синагогу тощо). Серед 33 запро
понованих варіантів відповідей, ця 
альтернатива зайняла 11 місце 
[між відвідуванням речового ринку 
(25,6%) і зайняттям гімнастикою 
(18,3%)]. Однак у перспективі рос
ту відчувається явне збільшення 
тих, хто поспішає у вільну хвилину 
до храму. У 1994 р. таких було ли
ше 14,4%, у 1997 р. -  16,8 %.

Протягом 1994-2000  років 
Церква продовжувала користува
тися більшим авторитетом, аніж 
світські заклади. Середній бал 
довіри до  Церкви та духовенства

змінювався в межах від 3,12 (1994 
р.) до 2,92 балів (1999 р.). Для 
порівняння — рівень довіри до 
інституту Президента України пе
ребував на рівні від 2,33 до 2,19 
балів, а до засобів масової інфор
мації — від 2,71 до 2,87 балів.

Відомий хірург Микола Амо
сов закликає вірити в Бога. «Тоді 
будь-які страждання полегшують
ся. Я кажу: Бога немає, але Він 
існує. І виступаю за релігію, тому 
що без неї не буде моралі... А мо
раль без заповідей неможлива, 
адже відчуття свободи обов'язково 
кидає людину в різні боки, і так ча
сто — до шкідливих потреб. То ж 
потрібна віра в те, що Бог є, що Він 
все бачить, що може покарати чи 
відзначити, що Він незалежний і 
вічний суддя». Ці слова дев'янос
толітнього М.Амосова звучать в 
його монолозі про заповітне, вид
рукувані «Президентським вісни
ком» (№3-2001).

Президент України Л.Кучма 
не скористався запрошенням на 
міжконфесійну молитву при
участі Дж.Буша, хоч спочатку і мав 
намір їхати д о  США. Як повідомила 
газета «Сегодня» (1 лютого), про 
причину непоїздки дізнався її коре
спондент від глави Адміністрації 
П резидента. Володимир Литвин 
сказав, що, «проаналізувавши в АП 
склад запрошених, які мали брати 
участь в молитві, вирішили, що
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рівень її — невисокий. Навіть Пре
зидент Казахстану туди не поїде...» 
Супроводжувати главу держави в 
поїздці, згідно газети, нібито мали 
В.Медведчук та Г.Суркіс. Останній, 
як інформували газети, все ж ско
ристався запрошенням.

«Втручання Московського 
Патріархату не перешкодить 
візиту Папи», — так заявив Л.Куч
ма під час своєї зустрічі із 
керівництвом Народного Руху Ук
раїни. Рух, у свою чергу, розцінив 
демарш Московської Церкви як 
грубе втручання в політику, 
національні інтереси України.

Фірма «Соціс» в кінці січня 
провела опитування на предмет 
довіри до лідерів партій, із
партій релігійної орієнтації лише 
В.Журавський (ХДПУ) набрав 2 % 
симпатій, що майже в 10 разів 
менше, ніж лідер комуністів П.Си
моненко (19 %) і в 4 рази менше 
від Н.Вітренко. Серед тих полі
тиків, до яких опитані ставляться 
позитивно, немає жодного лідера 
християнських партій. їх немає та
кож і у списку партій, за які нині го
лосували б опитані.

ХДПУ вважає неприйнятним 
прийнятий Верховною Радою 
законопроект про вибори на 
партійній основі і пропонує Пре
зиденту України накласти на нього 
вето. Лідер партії В.Журавський 
висловився також проти 4 % 
бар’єру для визначення тих 
політичних структур, які проходять 
в парламент.

Релігійне життя України

Л і д е р  
Християнсь
ко-народно
го союзу Во- 
л о д и м и р 
Стретович в 
інтерв’ю що- 
т и ж н е в и к у  
«2000» (№ 4 
за 2001 р.) 
відзначив, що 
ідеологічною платформою партії є 
християнська демократія, а її 
орієнтація — проєвропейська. 
«ХНС — партія світська, не клери
кальна». Вона займає середину 
між клерикалами, які виступають 
за інтегрування церкви в державу, і 
лібералами, які обстоюють повне 
відмежування їх. Ідеологія христи
янської демократії ґрунтується на 
трьох основних принципах — суб- 
сидарність, відповідальність та 
солідарність. ХНС рівно ставиться 
до всіх християнських церков, до
пускає членство навіть атеїстів. В. 
Стретович відзначає, що традиції 
Українського Православ’я були в 
Україні підмінені великодержав
ним синодальним клерикалізмом 
царської Росії. Українськість пра
вослав’я настирливо витравлялась 
із свідомості нашого народу. 
Партія ХНС з глибоким задоволен
ням сприймає візит в Україну Папи 
Івана Павла II.

Прес-служба СДПУ (о) опри
люднила звернення до громадян 
України у зв’язку з приїздом в Ук
раїну Папи Івана Павла II. В ньому 
зокрема зазначається, що будь-які 
недостойні вчинки під час візиту
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Релігійне життя України

лише ускладнять міжконфесійні 
відносини, сформують в очах світу 
негативну думку щодо нашої 
країни. Партія вважає, що шес
тимільйонна римо-католицька і 
греко-католицька паства має пра
во прийняти свого духовного главу 
в своїй країні. Україна, маючи три
валу традицію взаємоповаги і то
лерантності ' у відносинах між 
вірними, дає підставу вірити, що 
саме вона «стане місцем право
славно-католицького діалогу та 
порозуміння». СДПУ (о) закликає 
не переносити ту недоброзич
ливість, яка є у відносинах між пра
вославними і католиками, на візит 
Папи, а виявляти розуміння і толе
рантність.

День Соборності України 
Харків відзначив по-новому. 22
січня це вперше відбулося на дер
жавному рівні. З ініціативи губер
натора області Є.Кушнарьова в по
кладенні квітів до пам’ятника 
Т.Г.Шевченка запросили представ
ників всіх трьох православних Цер
ков. Молебені з нагоди Дня Собор
ності України були відправлені в 
храмах УАПЦ і УПЦ КП й вперше в 
Благовіщенському кафедрально
му соборі УПЦ МП.

Затверджено план роботи 
Відділення релігієзнавства
Інституту філософії НАН України на 
2001 рік. Окрім планових тем, пе
редбачена робота над підготовкою 
до видруку книг «Католицизм на 
українських теренах» (4 т.), «Про
тестантизм в Україні» (5 т.), «Нова 
релігійність і нові релігійні течії Ук
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раїни» (8 т.), «Релігія і релігійність в 
незалежній Україні» (10 т.) з деся
титомника «Історія релігії в Ук
раїні». Певні труднощі має Від
ділення з написання книг «Релігійні 
меншини і релігії національних 
меншин» (7 т.) та «Релігія в ук
раїнській діаспорі» (9 т.). Готується 
до видруку друге видання (без ку
пюр) книги А.Річинського «Про
блема української релігійної свідо
мості» та книги «Релігієзнавство 
незалежної України» до 10-ліття 
Відділення. Йде робота над напи
санням брошур з циклу «Конфесії 
України», підготовкою до друку 
книг діаспорних авторів І.Шевціва 
«Християнська Україна» та Ст.Яр- 
муся «Досвід віри українця». 
Відділення бере участь в ор
ганізації і проведенні низки міжна
родних, всеукраїнських та 
регіональних конференцій, розши
рює свої міжнародні зв'язки.

Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені 
ПС.Сковороди НАН України — не
тільки наукова установа, а й колек
тив висококваліфікованих педа
гогів. Його співробітники на висо
кому фаховому рівні з використан
ням передових педагогічних мето
дик і новітніх досягнень науки чи
тають низку авторських релігіє- 
знавчих курсів і спецкурсів в 
Національних університетах ім. Та
раса Шевченка і «Києво-Моги- 
лянська Академія», в педагогічно
му університеті ім. М.Драгомано- 
ва, Українському гуманітарному 
університеті та інституті, Академії 
муніципального управління та ін.

5



Релігійне життя України

навчальних закладах. Вони виїз
дять для читання спецкурсів в 
університети Донецька, Івано- 
Франківська, Херсона та інших 
міст України, читали лекції в за
рубіжних університетах. При чи
танні лекційних курсів застосо
вується гнучка система викладан
ня із врахуванням специфіки на
вчального закладу, фаху навчання. 
Виготовлене оригінальне унаоч
нення до ряду спецкурсів, розроб
лено засоби поточного програмо
ваного контролю знань студентів. 
Відділення запропонувало вузам, 
окрім загального курсу, читання 
ще таких спецкурсів: «Кон-
фесіологія релігії» (32 год.), «Гео
графія релігії» (16 год.), «Історія 
релігії в Україні» (32-54 год.), «Ук
раїнське православ'я» (16 год.), 
«Етнологія релігії» (32 год.), «Істо
рія християнства» (16-32 год.), 
«Неорелігії світу» (16 год.), «Фено
мен релігії» (16 год.), «Панорама 
релігійного життя» (16 год.), 
«Соціологія релігії» (16-32 год.), 
«Політологія релігії» (12 год.), 
«Історія релігій Сходу» (32 год.), 
«Український греко-католицизм» 
(16 год.), «Релігійна духовність ук
раїнця» (16 год.), «Феномен сво
боди совісті» (16 год.), «Історія 
державно-церковних відно- 
син»(16-32 год.) та ін.

Проблема нелегальної мі
грації в Україні все більше акту
алізується і породжує релігійні 
проблеми. Нині в Україні перебу
ває нелегально десь біля мільйона 
шестисот тисяч іноземців, хоч як 
цьому не перешкоджало посилен

ня захисту українських кордонів. 
Особливо великий потік нелегалів 
проходить через російсько-ук
раїнський кордон з метою подаль
шого переходу на Захід. Оскільки 
західні кордони України залиша
ються «залізними», то більша час
тина цих горе-еміргантів осідають 
в країні і створюють не лише 
кримінальні, але й релігійні про
блеми. Зокрема у нас різко 
збільшилася кількість мусульман і 
буддистів (більшість мігрантів — 
вихідці з азіатських країн). Тож по
стає питання задоволення їх 
релігійних потреб, входження їх в 
існуючі релігійні громади та ство
рення нових.

Німці готові допомогти Ук
раїні у відбудові храмів. Про це
заявив держсекретар німецького 
МЗС Крістоф Цеппель під час 
відкриття нового будинку ук
раїнського посольства. І ось 
обіцянка вже стає реальністю. По
сол ФРН Д.Штюдеман передав 12 
лютого 200 тис. нім. марок на 
відбудову Успенського Собору. Ще 
20 тис. буде передано на віднов
лення іконостасу Успенки. Кошти 
одержав Всеукраїнський фонд ім.
О.Гончара. Приймемо благодійний 
внесок Німеччини у відбудову 
зруйнованого Успенського Собору 
як певну компенсацію німецької 
нації за скоєне гітлерівцями у війну 
варварство. Адже не будь війни 
Собор міг би уціліти!

Верховна Рада — «небезпечна 
зона». Така думка прозвучала в ба
гатьох газетних статтях після підра-
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хунку трагічних смертей її депутатів. 
Екстрасенси стали пояснювати це 
тим, що біополе того місця, де зна
ходиться будівля Українського Пар
ламенту, має негативні для людини 
характеристики. З боку церковних 
діячів чутно думку, що трагедії ці із- 
за того, що зал Верховної Ради не 
був освячений і в ньому домінує дух 
колись утвердженого тут атеїзму. А 
ось благочинний Києво-Свято- 
шинського округу о.Василь, врахо
вуючи те, що в недалекому минуло
му в декількох кроках від місця, де 
нині будинок ВР, стояла невеличка 
церковка, пропонує відновити ос
танню і з неї провести освячення 
парламентської будівлі.

Депутат Верховної Ради Ук
раїни Тарас Чорновіл, який очо
лює комітет сприяння візиту Івана 
Павла II в Україну, в своєму 
інтерв’ю газеті «Президентський 
вісник» зауважив, що приїзд Папи 
— це «суспільна акція». «Я — гре
ко-католик... Незважаючи на 
свою провізантійську зорієнто- 
ваність, я визнаю Папу Римського 
як главу своєї Церкви. Скажіть, а 
чому в Україні може регулярно по
являтися Олексій II і не може гла
ва всіх католиків світу?» Комітет 
займається тільки релігійною час
тиною візиту, налагодженням кон
тактів з Церквами.

Нинішній герб Києва є бра- 
том-близнюком імператорсько
го герба Росії. Катерина II своїм 
указом затвердила емблемою 
Києва архистратига Михаїла. В ча
си Петра І його зображення було

Релігійна панорама № 2'2001

на Київських прапо
рах. Однак на
уковці з Інс
титуту іс
торії НАН Ук
раїни вважа
ють, що ар- 
х и с т р а т и г  
Михаїл не є 
символом Києва і 
його покровите
лем. На вивезених 
з України шведами 
прапорах є й стяг 
Києва часів Магде
бурзького пра
ва. Так ось на сток
гольмській реліквії герб Києва — 
це зображення хреста і козацького 
луку — самострілу «куші». Можли
во Київській мерії варто було б 
ініціювати поглиблене досліджен
ня такого важливого питання, як 
історія і автентичність герба міста? 
Поки що мерія планує замінити 
нинішнього «крилатого піонерчи- 
ка», як назвав пам’ятник мер Києва 
Олександр Омельченко, на такого 
Михаїла, який був би «архистрати
гом, воїном доблесним небесним, 
нашим захисником грізним». Но
вий пам'ятник буде крупнішим, ве
личнішим.

Прокуратура Київської об
ласті завершила розгляд реабі
літаційних справ. Виявилося, що 
в 1937 р. до розстрілу присуджува
ли навіть тих, хто просто хрестив 
своїх дітей, тих, хто прагнув знайти 
священика для свого села. Про це 
повідомляє Ю.Кім в газеті «Киев
ские ведомости» (25 січня).
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Пограбовано редакцію «Лю
дини і світ» в ніч на 5 лютого. Вик
радено комп'ютерну техніку, а 
відтак весь багатий, кількарічний 
архів видання. Редакція «РП» вис
ловлює своє щире співчуття ко
лезі, головному редактору «ЛІС» 
Віктору Єленському і споді
вається, що знаний в Україні «часо
пис скоро повернеться до своєї 
просвітницької діяльності. Повідо
мляючи про цей розбій, ми проси
мо передплатників «ЛІС» з ро
зумінням віднестися до затримки в 
отриманні чергових чисел часопи
су, якщо такі затримки будуть.

День святого Валентина по- 
різному сприймають в Україні і 
світі. Дехто вважає, що це свято 
корисне тим, що в цей день молодь 
має можливість зайвий раз пове
селитися, піднести квіти або свят
ковий подарунок коханій людині. 
Але є й інші міркування. Тарас Тка
чук в «Киевских ведомостях» 
(15 лютого) пише: «Чому нам знову 
запропонували католицького херу
вимчика, якогось святого, історію 
якого я читаю вже втретє і не можу 
зрозуміти, що тут святкувати». 
Дехто вважає, що святкування дня 
Валентина в час, коли спить вся 
природа, вияв почуттів любові ви
глядає явним абсурдом. Свято це 
вигідне квітковому лоббі, яке його 
різними шляхами прагне абсолю
тизувати з метою побільше заро
бити. В українців є своє свято квітів 
і кохання — день Івана Купала, а то
му нічого тут насаджувати чуже. В 
Індії релігійні індуїсти розгорнули 
боротьбу проти свята Валентина,

розглядаючи його як вигадку іно
земців, які прагнуть духовно спус
тошувати індійську молодь. Форум 
індуїстського пробудження закли
кав нищити магазини, які продають 
«валентинки», різні сувеніри. Лідер 
форуму Суман Кумор заявив: «Мо
ральна деградація нашого 
суспільства відбувається саме че
рез те, що в молодіжну культуру 
проникають такі явища, як день Ва
лентина». Не всі сприймають свято 
всіх закоханих ще й тому, що воно 
часто супроводжується псевдо- 
любовними дурницями і нестри
маністю. Наприклад, в Києві фіна
лом свята став парад любові, учас
ники якого пройшлися Хрещати
ком із гаслами «Даєш сексуальну 
революцію!». При цьому вони скан
дували «Хочу!». Завершилася ця 
хода в нічному клубі «Голівуд», де 
ведучий закликав зробити «ето» 
прямо в залі.

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ 
АКЦІЇ, ВИСТАВКИ, 

КОНФЕРЕНЦІЇ

Ікона — це більше, ніж просто 
мистецтво. До такого висновку 
приходять відвідувачі присвяченої 
2000-літтю Різдва Христового вис
тавки подільської ікони XVI-XIX ст., 
яка відкрилася в залах Вінницької 
торгово-промислової палати. Сим
волічно те, що виставка поєднала 
різні християнські конфесії Віннич
чини. Порушено питання на базі 
виставки створити Музей духовної 
культури Поділля, організувати фа
хову реставрацію ікон, особливо
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тих, які знаходяться в приватних 
колекціях. Присутній на виставці 
один з авторів збірки «Несіяне поле 
заростає бур'янами» Леонід Дідур 
зауважив: «Ми повинні усвідомити, 
що духовна культура є іммуною си
стемою нації. Сакральне мис
тецтво, яким є і подільські ікони, 
відкриває багато світоглядних 
орієнтирів та надлюдських законів, 
які належить вивчати, аби жити в 
гармонії з природою».

І то щось. З 26 раритетів 
Києво-Михайлівського Собору,
які після знищення храму вивезли 
в Росію, з Санкт-Петербургу в Ук
раїну, повернуто лише чотири. В 
Ермітажі їх лишилося ще 11, в Тре
тьякову та історичному заповідни
ку Новгорода — по 4, в Російсько
му музеї Санкт-Петербургу — 3. В 
Києві шедеври розмістять в за
повіднику «Давній Київ». Виступа
ючи на церемонії передачі фресок, 
яка відбулася в Адміністрації Пре
зидента 6 лютого, Л.Кучма відзна
чив, що це — лише перший крок у 
вирішенні проблеми повернення 
реліквій Михайлівського собору і 
що він сподівається на повернення 
ще й інших фресок.

Чи буде в Україні музей при
ватних колекцій ікон? Відкриття 
такого музею ось вже кілька років 
вимагають від влади львівські ко
лекціонери, митці і науковці. А поки 
що на базі львівського культурно- 
мистецького центру «Дзига» 
відкрито виставку творів сакраль
ного мистецтва з назвою «Врято
вані від загибелі і забуття». Основу
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експозиції складають найхарак
терніші взірці українського іконопи
су і скульптури із збірки ієромона- 
ха-студита о.Севастіана Дмитрука. 
Отцеві вдалося зібрати понад три 
тисячі приречених на загибель і за
буття ікон, хрестів, різьблених фігур 
та інших шедеврів минулих століть.

Виставка «Світло тисячоліття» 
відкрилася в Києві в галереї 
«Персона». Твори дев'яти ук
раїнських митців засвідчили, що 
ідеологія марксизму не змогла 
витіснити з їхньої душі ту іскру, яка 
зрештою веде до Бога. Вічна тема 
людської любові, надії, віри та муд
рості пронизує творчі праці кожного 
з репрезентованих своїми творами 
митців. Картини Б.Михайліва — це 
живописний цикл Євангельських 
подій. Євангельській темі присвя
тив свої твори скульптор А. Кущ. Тут 
привертає увагу рельєф «Христос і 
Понтій Пілат». Характерною є назва 
триптиху С.Колечка — «Очі старих 
храмів». Епіграф виставки, а це сло
ва з Євангелія від Івана «І світло в 
пітьмі світить, і пітьма не обійняла 
його», можна було б використати, 
споглядаючи всі виставлені твори.

Всеукраїнський фестиваль 
православних церковних хорів 
«Глас Печерський — 2001»
відбувся в останню декаду січня в 
Трапезному храмі Києво-Печерсь
кої Лаври. У фестивалі взяли 
участь біля 20 хорів із 14 єпархій 
УПЦ МП. Майстерність виконання 
хорами вибраних ними творів була 
такою високою, що тяжко було да
ти якомусь із них перевагу. Репер
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туар хорів включав твори старо
винної православної музики, коля
ди і щедрівки. Істинно було сказа
но: «Якщо добре звучить хор — мо
литься Церква!».

ЖИТТЯ ПРАВОСЛАВ'Я

Розбій «святих» отців лаврсь
ких. Так розцінив головний інже
нер обчислювального центру Го- 
ловхімету Міністерства фінансів 
України А.Колбун той погром, який 
вчинили в них «люди в рясах». 
Центр орендує приміщення в 56- 
му корпусі Лаври. Ввечері 22 січня 
«лаврські «святоші» почали виби
вати двері, виламувати замки, ви
носити майно. Чергового, який на
магався перешкодити бешкетни
кам, добряче побили, а всіх 
співробітників повиганяли на мо
роз. Наступного дня вакханалія 
продовжувалася. Нападники в ря
сах пообривали електронні ко
мунікації, повиносили комп'ютер
ну техніку, побили телекамеру. 
Працівниця Центру зауважила: «А 
як вони лаються — хоч вуха зати
кай». У списку подібних розбоїв в 
Лаврі числяться 70-й корпус, де 
був музей книги, 60-й корпус, де 
було музейне фондосховище, ще 
три корпуси. Що для нападників 
національні скарби, українські пра
вові норми, якщо вони іншої, Мос
ковської юрисдикції, іншої мен
тальності?

Нагороди Української Право
славної Церкви з нагоди свята 
Стрітення (15 лютого) вручив на

городженим митрополит
Київський і всієї України Володи
мир. Церква своїми орденами на
городжувала тих, хто має заслуги в 
розбудові держави і УПЦ МП. Се
ред нагороджених Голова Держко- 
му релігії України Віктор Бонда
ренко. Редакція «РП» вітає його з 
орденом Святого Володимира.

Єпископ Львівський Макарій 
(УАПЦ) в своєму інтерв'ю жур
налу «Православна Галичина»
(№4 за 2000 р.) по суті дезавуював 
угоду Змішаної комісії УПЦ КП та 
УАПЦ, прийняту в Константинополі 
у Вселенській Патріархії. Він за
явив, що до складу комісії від УАПЦ 
мають входити не ті владики, які 
їздили в Константинополь, а ті, 
яких визначить Архиєрейський со
бор. Підписана домовленість ніко
го ні до чого не зобов'язує, бо ж не 
була врахована думка інших ар- 
хиєреїв Церкви і не відомо як бу
дуть виконуватися вимоги, постав
лені в Константинополі. «На мою 
думку, — заявляє єпископ, — існує 
ще ряд причин, через які про 
швидке й справжнє об’єднання го
ворити наразі зарано». І далі, по
силаючись вже нібито на пораду 
митрополита Костянтина із УПЦ 
США: «Потрібно дотримуватися 
раніше обраного курсу до ка
нонічного визнання і входження у 
світову православну спільноту». 
Такі заяви, а також поведінка вла
дик УАПЦ в останні два місяці 
засвідчують, що підпис їх на Домо
вленостях нічого не вартий. Ство
рена в Константинополі Змішана 
комісія не працює, чого й хотіла
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Церква Московської юрисдикції. 
То ж на питання відомої жур
налістки газети «День» Клари Ґуд
зик: «Чи буде використана унікаль
на — може остання — можливість 
об’єднання?» можна відповісти: 
«Ні». Не дочекаєтеся, бо в Ук
раїнському православ’ї твориться 
те, що й в українському національ
но-демократичному русі. Така вже 
непутьова наша ментальність, що 
засвідчила й історія.

Нові ін те р в ’ю П а т р іа р х а  У П Ц  
КП  Ф іл а р е т а  д р у ку ю ть  г а з е т и . У
в і д п о в і д я х  
В . Ч е р е м е с у  
( г аз . «Лі тера
турна Україна»,
№3) Святійший 
наголосив на 
тій підступнос
ті, яку виявляє 
Московський  
Патріархат не 
лише щодо Українських Церков, а й 
щодо Вселенського Патріарха, гру
бо називаючи його в своїй агенції 
«Радонеж» «мнящим себя восточ
ным папой». Московська Церква 
неодноразово зривала домовле
ності щодо зустрічей з приводу 
«українського питання», прагнула 
не допустити до участі в таких пе
реговорах УПЦ КП й УАПЦ. Хоч ми
трополит Галицький Андрій від 
імені УАПЦ й наголосив на 
Помісному Соборі УПЦ КП про 
можливий подарунок до 10-річчя 
незалежності України: Президент 
«в цей день молитиметься з єди
ним Патріархом в Святій Софії», 
але переговори між УПЦ КП й УАПЦ

«йдуть важко —  головним чином  
через людський фактор». В 
інтерв'ю, яке видруковане «Ук
раїнським Православним словом», 
владика Філарет навів слова Все
ленського Патріарха, сказані ним 
під час зустрічі з Московським 
Патріархом: «Брате Алексію, вам 
скоро доведеться повертати те, що 
ви незаконно придбали...». Наста
не час, коли російська церква буде 
обмежена в своїх імперських во
лодіннях.

Патріарх Філарет наголосив в 
своєму інтерв'ю, що хоч УПЦ КП як 
самостійна Церква й не належить 
до Константинопольського Патрі
архату, але до офіційного визнання 
ним Української Помісної Церкви 
територія України є історично його 
канонічною територією. Після про
голошення тут такої Церкви в Ук
раїні може існувати Український 
Екзархат Російської Православної 
Церкви. На питання, чи не стане 
Об’єднана Церква державною, 
Патріарх відповів негативно: «Як
що ця інституція зростеться з дер
жавою, то перестане розмовляти з 
народом пророчим глаголом 
Євангелія та Біблії».

П а т р іа р х  У П Ц  К и їв с ь к о го  
П а т р іа р х а т у  21 січня взяв участь в 
зібранні із створення суспільно- 
політичного об'єднання «Ук
раїнська правиця». Серед партій, 
які ввійшли в «правицю», не вияви
лося Республіканської Христи
янської партії, очолюваної М.По- 
ровським, ХДПУ В.Журавського, 
але значаться Християнсько-на
родний союз (В.Стретович) та Ук
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раїнська християнсько-демокра
тична партія (О.Сергієнко).

«Церква і світ на початку III 
тисячоліття». Так називається 
Декларація ювілейного Помісного 
Собору УПЦ КП, яку вмістила газе
та «Голос Православ'я» в своєму 
третьому числі. Документ зокрема 
має такі розділи: «Ісус Христос — 
Син Божий — Спаситель Світу»; 
«Секуляризація суспільства»; 
«Проблема сім'ї»; «Церква і охоро
на здоров'я»; «Церква і світ»; «Хри
стиянство і науково-технічний про
грес»; «Проблеми екології»; «Про
блеми глобалізації»; «Церква і дер
жава»; «Церква і національне пи
тання»; «Бог — наша надія» та ін. 
Декларація певною мірою відтво
рює доповідь Патріарха Філарета, 
виголошену на названому Соборі.

УПЦ Московського патріар
хату свої політичні амбіції в Кри
му ставить вище за братерську 
любов й інтереси православ'я 
Криму. Так вважає єпископ Сім
феропольський і Кримський Кли
мент (Кущ). Підстав для такого 
висновку більш ніж достатньо, 
оскільки православним УПЦ 
Київського патріархату нині легше 
знайти спільну мову з кримськими 
татарами, ніж з одновірцями із 
Московського патріархату. Складні 
стосунки УПЦ КП в Криму і з місце
вими чиновниками, які всіляко пе
решкоджають не лише розвитку 
тут української Церкви, а й ук
раїнської культури взагалі, штучно 
гальмують видрук україномовних 
газет, книг тощо. Вже чотири роки

єдина в Сімферополі українська 
гімназія не має пристосованого 
приміщення. Дивною, на думку 
єпископа, є позиція Держкомітету 
у справах релігій. Так, культове 
приміщення у Сімферополі спо
чатку було передане Міністерст
вом оборони України УПЦ КП й бу
ло офіційно закріпелене за цією 
Церквою. Але як тільки на 
приміщення висунув претензії 
Московський патріархат, Голова 
Держкомітету розпорядився пере
дати споруду УПЦ МП, аргументу
ючи це тим,що «приміщення не ви
користовується як культове».

Харківські єпархи УАПЦ та 
УПЦ КП зустрілися в середині 
січня з метою вироблення шляхів 
плідної співпраці в перспективі тво
рення єдиної Помісної Церкви. Ар
хиепископ Ігор вітав єпископа 
Флавіана з призначенням правля
чим архиєреєм Харківської єпархії, 
відзначив, що протистояння між 
двома єпархіями траплялися із-за 
діяльності провокаторів, підбурю
ваних певними політичними ор
ганізаціями. Єпископ Флавіан по
рушив питання почергових відправ, 
зокрема під час свята Хрещення.

За соборність України в 
св.Софії Київській не молилася 
разом з УПЦ КП УАПЦ, хоч вона 
мала таку можливість. На пропо
зицію провести спільну молитву, 
яка йшла від відомого своєю бо
ротьбою за незалежність України 
Товариства «Просвіта», відтак 
відгукнулася лише УПЦ Київського 
Патріархату. Кореспондент «Ук-
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раїни молодої» (№15’ 2001) Ю.До
рошенко пояснює цей факт анти- 
об'єднуючою дією «дуже впливо
вого чиновника з Адміністрації 
Президента» і «голови одного 
держкомітету в Кабміні». Захід 
спочатку намагалися зірвати «не- 
наданням приміщення». Однак 
втручання Прем'єр-міністра вирі
шило проблему. Тоді дехто скорис
тався послугами УАПЦ. Владики 
цієї Церкви своє небажання слу
жити в св.Софії пояснювали або 
хворобою, або ж відсутністю бла
гословення Вселенського патріар
ха. Дивним є те, що власне автоке
фальні архієреї на спільній зустрічі 
із владиками з УПЦ КП в Констан
тинополі (Стамбул) пропонували 
почати служити разом. Готовність 
до цього спочатку виявив митро
полит Галицький Андрій, але він не 
одержав на це благословення 
Предстоятеля Церкви. То ж День 
соборності давав УАПЦ мож
ливість виявити свою вірність со
борності України взагалі. Прес- 
служба Патріархії УАПЦ навіть з 
якимсь вдоволенням повідомила в 
своїй «Офіційній хроніці» (№1) про 
те, що в Соборній відправі у 
св.Софії Церква не брала участі. А 
між тим богослужіння покликане 
було сприяти і об'єднанню 
національно-демократичних сил 
України. Не хотілося б знати, що в 
Церкві перемогла лінія, зорієнто
вана на перетворення в папірець 
Константинопольської домовле
ності шести владик УАПЦ і УПЦ КП. 
На богослужіння в соборі св.Софії 
був присутній віце-прем'єр М.Жу- 
линський.
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УАПЦ різко відмежувалася 
від намірів УПЦ МП влаштувати 
обструкцію Папі римському під
час приїзду його в Україну. 31 січня 
прес-центр Патріархії оприлюднив 
Заяву, в якій відзначено, що 
подібні наміри несумісні «з 
відкритістю нашої Церкви. Пред
ставники УАПЦ завжди відгукува
лися прихильно про приїзд Папи«. 
В Заяві також зазначено, що ук
раїнські католики мають природне 
право зустрітися з главою своєї 
Церкви.

В Києві 3 лютого відбулося 
засідання Великої Ради Всеук
раїнського братства апостола 
Андрія Первозванного. Пред
ставники 9 обласних осередків 
Братства розглянули кілька важли
вих проблем, серед яких відзначи
мо розгляд Радою питання став
лення Братства до діалогу між пра
вославними юрисдикціями, ситу
ації в УАПЦ після Помісного собору 
14-15 вересня 2000 р. В Ухвалі № 1 
засідання відзначено, що «братсь
кий рух постійно відстоює не
обхідність творення єдиної автоке
фальної Української Православної 
Церкви під благословенням Все
ленського патріархату на засадах 
українських національних традицій

13



Релігійне життя України

церковного життя в параметрах 
помісного канонічного церковного 
права». Водночас багато подій в 
УАПЦ викликають у Братства серй
озне занепокоєння, зокрема не
помітність присутності митрополи
та Константина в житті УАПЦ після 
вересневого 2000 року Помісного 
Собору, втручання політиків у 
міжцерковні стосунки, дис
кримінація Церкви з боку дежавних 
органів, а саме відмова передати 
Церкві Андріївську церкву в Києві 
та відмова у трансляції різдвяних 
богослужінь. Претензії Братства 
викликало і те, що єпископат і 
Патріарша Рада Церкви після ос
таннього Собору не оприлюднили 
жодного офіційного документу з 
проблем міжцерковних стосунків 
та їхнього розвитку в Україні, прак
тично не діє Комісія Церкви з 
міжцерковних справ. Братчики 
вбачають значну небезпеку в тому, 
що керівництво УПЦ КП нама
гається використати ситуацію для 
зміцнення власної Церкви, а Мос
ковська патріархія через УПЦ МП 
намагається зруйнувати міжцер- 
ковний діалог і ухиляється від 
участі в ньому. Викликає тривогу і 
той факт, що «Домовленості» між 
Цервами від 8 листопада 2000 р. 
було оприлюднено із значним 
запізненням, і то лише після того, 
як у ЗМІ розповсюдилися хибні 
інтерпретації цього документу. До 
того ж, канонічне значення «Домо
вленостей» й досі не підтверджене 
Синодом Константинопольського 
патріархату та єпископатом УАПЦ. 
У зв'язку із вищевикладеним, Рада 
Братства ухвалила просити Ар-

хиєрейський Собор УАПЦ визначи
тися щодо «Домовленостей» від 8 
листопада минулого року, віднови
ти діяльність комісії з міжцерковних 
стосунків, вимагати від держор- 
ганів України припинення дис
кримінації Церкви, а від політиків та 
громадських організацій — не 
втручатися у справи Церкви.

Щодо ситуації в Церкві після ве
ресневого Собору 2000 р., то була 
прийнята ще одна Ухвала, в якій за
значено, що після Собору у цер
ковному житті настав застій, який 
загрожує знищити всі позитивні 
наслідки Собору. Зокрема вже 
півроку не скликаються засідання 
Архиєрейського Собору, Патріар
шої Ради, Суду, Ревізійної Комісії. 
Статус Патріархії після Собору за
лишається невизначеним, тому її 
праця паралізована. Ім'я духовного 
глави Церкви (митрополита Кон
стантина — ред.) поминається не в 
усіх храмах. Поширюються чутки 
про вихід частини Церкви з підпо
рядкування митрополита Констан
тина, про відсторонення від 
адміністративної діяльності керую
чого справами Патірахії (він був 
відсутній у складі делегації до Кон
стантинополя, не був на різдвяній 
літургії в Андріївській церкві Києва 
тощо). В церковному житті 
Таврійської та Черкаської єпархій 
деструктивні процеси набрали за
грозливого характеру, причиною 
чого є відстороненість від подій ви
щих церковних органів, прилюдні 
образливі випади архиєреїв проти 
засад соборноправності і навіть 
персональні образи інших владик 
та ієреїв своєї Церкви (у Черкаській
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єпархії, зокрема, кілька парафій 
вийшли із підпорядкування прав
лячого єпископа і вимагали безпо
середнього підпорядкування Пред- 
стоятелеві Церкви). У зв'язку із ви- 
щевикладеним, Братство в своїй 
Ухвалі просить єпископат і 
Патріаршу Раду УАПЦ: виконувати 
постанови Собору 14-15 вересня 
2000 р.; досягти порозуміння у 
праці Предстоятеля і керуючого 
справами Церкви; припинити чва
ри і взаємні образи; роз'яснити у 
спеціальному архиєрейському по
сланні ставлення УАПЦ до УПЦ КП 
та УПЦ МП, можливість спільних 
богослужінь; відмовитися від при
людної підтримки будь-яких полі
тичних сил тощо.

Судячи із важливості та 
емоційності піднятих на засіданні 
Великої Ради Братства питань, 
можна зробити висновок, що Авто
кефальна Церква переживає зараз 
складні часи визначення своєї по
зиції і взагалі перспектив свого 
розвитку в нових реаліях України.

Відбувся 13 лютого у Києві 
Архиєрейський собор УАПЦ
вперше після Помісного собору 
Церкви. Учасники його поділилися 
розчаруванням, яке панує серед 
вірних у зв’язку із відмовою у те
левізійній трансляції Різдвяного 
богослужіння, гальмуванням пере
дачі Церкві Андріївської Церкви 
м.Києва, споруд Львівської став
ропігії. Собор звернувся до духов
ного глави УАПЦ митрополита Кон
стантина із запрошенням приїхати 
в Україну під час великоднього 
періоду. Було також розглянуте по
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слання архиепископа Ігоря Ісіченка 
«Патріярхія в перехідний період», 
надіслане архиереям 25 січня 2001 
р., де містився критичний аналіз 
діяльності УАПЦ за період після 
Помісного собору. За матеріалами 
обговорення було прийнято ухвалу 
«Про діяльність Патріархії в період 
становлення Єдиної Помісної 
Церкви». Суть документу зводить
ся до восьми пунктів: 1. Керуючому 
справами Церкви не робити заяв 
від імені УАПЦ; 2. Привітання до 
інших Церков надсилати за підпи
сом Предстоятеля УАПЦ митропо
лита Мефодія; 3. Андріївська церк
ва м.Києва визнаєтсья за кафед
ральний собор Предстоятеля 
УАПЦ; 4. Після передачі Андрі
ївської церкви справи Київської 
єпархії передаються Предстояте- 
леві Церкви; 5. Бюджет Патріархії 
складають єпархіальні внески у 
розмірі, встановленому Помісним 
Собором 1997 р.; 6. Прийом у 
патріархії здійснюється почергово 
Предстоятелем Церкви і керуючим 
справами; 7. Патріархії належить 
організувати спільне засідання Ар- 
хиєрейського собору і Патріаршої 
ради; 8. Патріархії належить у 
своїй діяльності керуватися Стату
том УАПЦ та Статутом Патріархії. В 
роботі собору брав участь В.Бон
даренко.

З початку 2001 р. на Україну по
ширило сітку свого мовлення 
російська православна радіос
танція «Радонеж». Ця радіостанція 
веде свої передачі з 1991 р. в най
крупніших містах Росії. Але у зв'яз
ку з обмеженням продажу відвер
то шовіністичної літератури поза

15



Релігійне життя України

межами Росії, постала потреба до
носити "оперативну й достовірну» 
інформацію в країни ідеологічного 
впливу Російської православної 
церкви. Тому з благословення 
патріарха Московського Олексія II 
почав здійснюватися міжнародний 
проект під назвою «Всесвітнє 
російське православне мовлення 
— радіо «Радонєж». В Україні поки 
що цю радіостанцію можна почути 
протягом однієї години на добу, 
але росіяни з часом планують роз
ширити обсяги розмовного «залу
чення віруючих і невіруючих» до 
російського бачення розвитку 
релігійного життя в Росії та за кор
доном. Залишається лише дивува
тися тому, чому українські Церкви 
нехтують цим важливим елемен
том виховання мас. Чи не єдина в 
Україні передача «Благовіст» зали
шається все ж поза увагою молоді. 
До того ж, вона виходить всього 
раз на тиждень, триває лише го
дину і є часто надто примітивною. 
Лише Українська Греко-католиць- 
ка Церква поки що планує 5-10 
хвилинні передачі на радіо 
«Довіра». Але це покищо плани, а 
росіяни вже наступально діють.

Вияв добрих стосунків пра
вославних та іудеїв підтверд
жує факт нагородження єписко
пом Хмельницьким та Кам'янець- 
Подільський Антонієм (УПЦ КП) 
орденом 2000-ліття Різдва Хрис
тового директора іудейського 
добродійного Фонду «Хесед- 
бешт» Ігоря Ратушного. Фонд ви
являє постійну турботу до 62 
Праведників світу, тобто тих, хто

в роки війни рятував від смерті 
євреїв.

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

26 січня 2001 року Синод 
єпископів Української Греко-Ка- 
толицької Церкви обрав її гла
вою, Верховним Архиеписко
пом Львова Любомира Гузара. 
Відтак Церкву очолив мудрий, осві
чений і досвідчений ієрарх, люди
на складної життєвої долі, яка щи
ро вболіває і за стан справ в країні, 
і за долю ук- 
р а ї н с ь к и х 
церков.

Б і о т  -  

рафічна довіл- 
ка Л .Гузара.
Народився 26 
лютого 1933 р. 
у Львові. Тут 
він закінчив у
1943 р. народ
ну школу. В 
1946 — 1949 рр. навчався в українській 
гімназії м.Зальцбурга (Австрія), куди в
1944 р. переїхала їх с ім ’я. З 1949 р. у 
США. Навчання в Малій духовній 
сем інарії Стемфорда, вивчення філо
софії в Колегії св. Василя з одержан
ням ступеня бакалавра, богословські 
студії в католицькому університеті Ва
тикану. В 1958 р. одержав ієрейські 
свячення і став працювати вчителем і 
преф ектом Стемф ордської духовної 
семінарії, поєднуючи це з душ пасти- 
рюванням. В 1963 — 1968 роках на
вчався ф ілософ ії у Ф ордгам ськом у 
університеті Нью-Йорка, де в 1967 р.
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захистив магістерську дисертацію 
«Митрополит Андрей Ш ептицький — 
лідер екуменізму». З цього ж року йде 
у монастир св. Теодора Студійного ус 
таву, водночас викладаючи у Папсько
му місійному університеті «Убран'яна» 
(Рим). 2 квітня 1977 року одержав єпи 
скопське свячення з рук Патріарха Йо- 
сифа Сліпого. 1984-1991 рр. — прото- 
синклер Львівської архиєпархії в Римі. 
З 1993 року в Україні. 2 квітня 1995 р. 
очолив Києво-Виш городський Екзар
хат. З жовтня 1996 р. був покликаний 
на єпископа-пом ічника хворого глави 
УГКЦ кардинала Л ю бачівського . 
27 січня ц. р. Папа Іван Павло II при
значив Любомира Гузара кардиналом.

Візит Папи в Україну відбу
деться, незважаючи на протести 
проти цього з голосу Московсь
кого Патріархату митрополита Во
лодимира (Сабодана). Про це за
явив Міністр за- 
к о р д о н н н и х  
справ України 
А.Зленко, поси
лаючись на те, 
що Іван Павло II є 
главою держави 
Ватикан, а Пре
зидент Кучма за
просив Пон- 
тифіка відвідати Україну з держав
ним візитом. Речник Ватикану На- 
варро-Валлс відповів, що візит 
відбудеться «за будь-якої погоди» і 
Папа матиме зустрічі з ким захоче. 
Звертаючись до групи українських 
прочан у Ватикані 11 лютого їх 
рідною мовою, Папа заявив, що з 
нетерпінням чекає зустрічі з Ук
раїною. Така реакція прозвучала на
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застереження владики Володими
ра: «Якщо під час Вашого візиту 
дійде до зустрічі з будь-ким зі схи- 
матичних лідерів, це практично оз
начатиме кінець будь-яких взаємин 
між нашими Церквами». Своєю 
відповіддю Ватикан засвідчив, що 
не сприймає УПЦ як самостійне 
церковне утворення, бо ж вона не 
має ні автономії, ні автокефалії, а 
відтак не може вести з ним розмову 
як з рівним. До речі, московська 
«Комсомольская правда» називає 
речі своїми іменами — УПЦ МП у га
зеті фігурує не інакше, як «Киевская 
митрополия Русской православной 
церкви» (№13).

Візит Папи в Україну став 
об’єктом особливої уваги бага
тьох газет. Час від часу в 
публікаціях з нагоди цього з'явля
ються деякі деталі перебування 
Івана Павла II в Україні. Передба
чене звернення Понтифіка до ук
раїнського народу, проведення 
ним Літургії латинського та 
візантійського обрядів, зустріч з 
членами Всеукраїнської Ради Цер
ков та ін. Польська газета «Zycie» 
повідомила, що по дорозі до Вати
кану Папа зробить зупинку у Кра
кові, де він був архиепископом до 
обрання в 1978 р. на Папський 
престол. Львів’яни їздили до 
кількох польських міст, щоб запо
зичити у них досвід прийому Папи. 
Активно йде переакредитація 
Львівського аеропорту.

В 15 мільйонів гривень обій
деться візит Папи Івана Павла II 
в Україну. І тут не лише оплата оз-

17



Релігійне життя України

доблення тих місць, де буде Папа, 
а й «латання» доріг, забезпечення 
громадського порядку, оздоблен
ня дороги від Києва до Львова, 
якою буде їхати Понтифік. Близько 
ста тисяч представників силових 
структур будуть задіяні у заходах 
зустрічі. Як повідомив губернатор 
Львівщини Степан Сенчук, кошти 
на візит вже знайдено. Київ 
обіцяє виплатити 8 млн. гривень, 
Львівщина передала чотири, ме
ценати — три.

Кого беатифікує Іван Павло II 
під час візиту в Україну? Таке пи
тання від газети «Мета» одержав 
голова комісії УГКЦ із справ беа- 
тифікації і канонізації владика Ми
хайло Гринчишин. Традиційно скла
лося так, що папські візити завжди 
супроводжуються певними духов
ними дарунками. Вже йде підготов
ка до цього. Насамперед відбудеть
ся беатифікація сестри Йосафати 
Гордашевської (підготовка вже за
вершена, йде пошук зізнань щодо 
чуда) та владики Теодора Ромжі 
(підготовлено). Готується беа
тифікація 14 новомучеників. Нині 
йде підготовка необхідних доку
ментів (головне засвідчити факт 
мучеництва). Постає питання: а чи є 
серед цих 14-ти кардинал Йосиф 
Сліпий? Бо ж щось про питання Бе- 
атифікації митрополита Андрея 
Шептицького владика Михайло 
сказав надто обережно.

Апостольський нунцій в Ук
раїні архиепископ Микола Ете- 
рович, відзначивши у своєму 
вітальному слові в соборі св. Юра

28 січня те, що «Україна відтепер 
вперше в своїй історії має водно
час двох кардиналів, які представ
ляють дві великі католицькі тра
диції — Східну, що в Україні є в 
більшості, і Західну, що також 
вкорінена в цій країні, закликав по
молитися Богу за подальшу плідну 
співпрацю названих традицій для 
добра не тільки католиків, а й всіх 
християн і людей доброї волі. 
Отець Іван Павло II, іменуючи двох 
кардиналів для України, виявив 
любов до місцевої Католицької 
Церкви, яка вийшла зміцненою з 
часів великих переслідувань. У 
цьому подарунку відчуваємо також 
пошану та увагу Римського Ар
хиерея до України — молодої Дер
жави, але древньої Нації».

Довідка. Кардинал (від лат. cardi
n a l  — головний) — другий за значен
ням чин після Папи в католицькій 
церкві. Кардинали — найближчі радни
ки Папи. Після смерті понтифіка вони 
обирають із свого середовища на кон
клаві нового Папу. Призначає кардина
ла Папа після узгодження з духовною 
консисторією  — радою кардиналів.

Паломники Львівського 
діоцеса, очолювані вікарним 
єпископом Мар'яном Яворсь- 
ким, 27 січня були на тра

диційній ге
н е р а л ь н і й  
аудієнції на 
площі св. Пе
тра в Римі. 
З в е р т а ю 
чись до них 
п о л ь с ь к о ю  
мовою, Іван 
Павло II ска
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зав: «Ви десятиліттями платили 
за вашу вірність Богу страждан
нями й приниженням... Я з хви
люванням думою про велику 
кількість мирян і духовних осіб, 
які мали сміливість і сили висто
яти до кінця, не звертаючи увагу 
на ув'язнення, депортації в табо
ри і каторжну працю там». Під 
час аудієнції Папа сказав, що ще 
три роки тому він таємно 
здійснив обряд посвячення в 
кардинали католицького ар
хиепископа України Мар'яна 
Яворського і архиепископа ризь
кого Яніса Пуяца. Ось тільки для 
багатьох стало незрозумілим з 
яких міркувань Папа утаємниче
но провів це призначення. Цю 
утаємниченість можна було б по
яснити тоді, коли в Україні була 
радянська влада. А чим пояснити 
це, коли маємо демократичну 
країну і одну із найдемокра- 
тичніших в країнаї пост- 
соціалістичного простору свобо
ду буття релігійних віровизнань?

Довідка. Мар’ян Яворський 
має 74 роки. Народився він у 
Львові. В 1945 р., після вступу до 
духовної семінарії, він був депор
тований у Польщу. Тут його руко
положили у священики. Пройшов 
докторат Ягелонського ун-ту 
(Краків), закінчив Люблінський ун- 
т. З середини 70-х років — секре
тар наукової ради єпископату 
Польщі, ректор Папської бого
словської академії у Кракові. У 80- 
х роках — доктор Боннського ун
ту, член вищої папської ради з пи
тань духовних семінарій і като
лицьких університетів. З січня

1991 року — Львівський архиепис
коп, глава Римо-католицької церк
ви в Україні.

Католики Севастополя су
дяться. Римо-католики парафії 
святого Климентія міста Севас
тополя вирішили звернутися до 
Європейського Суду з прав люди
ни. Впродовж п’яти років вони на
магаються повернути приміщення 
костелу, в якому нині розташова
ний кінотеатр. Адміністрація міста 
погоджується з претензіями като
ликів, але міськрада, яка повинна 
остаточно вирішити справу, не дає 
санкціїї на передачу споруди її за
конним власникам, хоч поруч і пус
тують дві будівлі кінотеатрів.

Митрополит Андрей Шеп- 
тицький — найвидатніша осо
бистість Галичини XX століття.
Такий підсумок рейтингової акції 
«Галицький рицар — 2000».
Преміальну статуетку — бронзово
го рицаря — має передати рідним 
митрополита новообраний глава 
УГКЦ Любомир Гузар.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Відділ сімейного служіння 
Церкви Адвентистів сьомого дня
визначив основні специфічні на
прями своєї роботи на кожний рік 
ближньої перспективи. 2001 р. ого
лошений ним роком щасливого 
сімейного старту. Почався він із 
семінару про дошлюбне консульту
вання, який відбувся 15-23 січня. 
Роботою семінару керували В.Ней- 
курс і Л.Нейкурс. Метою заходу бу
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ла спеціальна підготовка для Церк
ви консультантів з питань шлюбу і 
сім’ї. 20 січня було днем своєрідної 
практики слухачів семінару. Вони 
дали консультації із складних пи
тань сімейно-шлюбних відносин 
біля ста членам Церкви м.Києва. 
Цей день актуалізував необхідність 
організації консультпунктів з питань 
сім'ї і шлюбу в кожній конференції, а 
з часом — і в кожній громаді. Учас
ники одержали сертифікат, який 
дає їм право консультувати сім'ї в 
своїх конференціях, а також літера
туру відповідного змісту. Відділ 
сімейного служіння визначив такі 
три напрямки своєї роботи на 2001 
р.: 1. Розширення консультування;
2. Навчання і виховання членів 
Церкви з питань сімейного життя;
3. Зміцнення сімейних взаємо
відносин. (П.Ганулич).

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Для українських рідновірів- 
язичників березень надзвичайно 
насичений святами місяць. 9 бе
резня вони відзначатимуть Пробуд
ження Матінки-Землі. В цей день 
бубликами та жайворонками (печи
вом) закликатимуться пташки із 
Вирію. 9-10 березня — Вшанування 
Великого Кобзаря — Тараса Шев
ченка. 11 березня — Вербиця — 
славиться Вічне Прадерево Життя. 
15 березня — Навський Великдень 
(Чистий Четвер). В цей день ку
пається вся родина, після чого 
купіль і теплі м'ясо-молочні страви 
залишаються душам Пращурів на 
всю ніч. Весняне рівнодення у Києві

— між 17 і 18 березня, день і ніч 
зрівнюються в часі і силі (по 12 го
дин). 18 березня — Великдень 
Дажбожий: «Це повінчаємо Сваро- 
га і Землю і справимо весілля їм, як 
для мужа і жони, бо ми — діти їхні» 
(Велесова Книга). В цей день слід 
дарувати писанки, пригощати ве
ликодніми «бабами» і «куличами», 
славити Дажбога. Це сонячне свято 
відзначається в першу неділю після 
весняного рівнодення, незалежно 
від фази місяця. 25 березня — Бла
говіщення (Богиня Весна пробуд
жує Блискавицю — жіночу пару Пе
руна). 25 березня — Радуниця — 
прихід на Землю душ Пращурів. В 
цей день готують крашанки й вели
кодній хліб: «Хай вічно живуть у 
Сварзі!». 26 березня — Благовісник 
(Пробуджується Бог Перун і своїм 
громом сповіщає Землю про вес
няні зародки Життя).

ЖИТТЯ МУСУЛЬМАН

Партія мусульман України 
провела засідання своєї політ- 
ради в Запоріжжі. Лідер партії 
Фарід Акчурін, керівники регіональ
них відділень висловили своє зане
покоєння тим, що заїзжі гості з 
різних арабських країн втручаються 
на місцях в діяльність мусульмансь
ких громад, формують окремі груп
ки вірних, які прагнуть виступати від 
імені Партії мусульман. В роботі 
засідання брав участь заступник го
лови кримськотатарського медж
лісу Ремзі Аблаєв. Погоджено план 
співпраці Партії мусульман і 
меджлісу. На з'їзді ПМУ (десь в кінці
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березня — на початку квітня) буде 
обговорюватися питання участі 
Партії у виборах Верховної Ради, її 
входження в блок «Наш вибір — Ле
онід Кучма».

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Керівники всесвітніх уста
нов Прогресивного іудаїзму
відвідали Україну з робочим візи
том. Серед них Генеральний ди
ректор Всесвітнього Союзу Про
гресивного іудаїзму Менахем 
Лейбович та директор програми 
ВСПІ в країнах СНД і Балтії Марк 
Рікель. Гості виїздили до Криму, 
де побували в громадах Сімферо
поля та Євпаторії. Оглянувши в 
Сімферополі будівлю синагоги 
«Нер Тамід», М.Лейбович по
обіцяв кошти на відбудову її моли
товного залу.

Довідка. Згідно офіційної 
реєстрації в Україні діє 34 громади 
Прогресивного іудаїзму. Більшість 
з них в Криму (8) і на Вінничині 
(11). Окрім Києва (2), вони є ще в 9 
областях країни.

Євреї України відзначили Ту 
Бішват — Новий рік дерев (8 лю
того). В цей день було проведено 
масову посадку дерев. Згідно 
іудейської традиції очікуваному 
Месії має передувати посадка де
рев, що символізує утвердження 
життя і справедливості.

Коростенська іудейська гро
мада є невеличкою, але ре
лігійне життя в ній постійно вирує. 
При синагозі працює ієшіва для
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хлопчиків 5 — 11 років, в якій на
вчається 27 осіб. Рабин міста Арон 
Бергер підтримав ідею щомісячно
го вшанування євреїв-іменинників. 
Завдяки активності коростенців 
приведена до порядку могила ца
дика Ісраеля Дове в с.Веледники. 
Свого часу слава про цього свято
го гриміла в різних країнах 
єврейського поселення. Він за
повідав кожному правомірному 
єврею приїздити на його могилу: 
прохання прибулого не зали
шається без відповіді.

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

Церква «Слово віри» своє 
служіння находить в поверненні до 
життя тих, хто має алкогольну чи 
наркологічну залежність. Ре
абілітаційний наркологічний центр 
почав працювати з квітня 1994 р. За 
цей час пройшло реабілітацію біля 
тисячі осіб. Але це не лише 
звільнення від залежності, а й 
відновлення тих сімей, які ця за
лежність розвалила. Центр прово
дить моральне і психологічне 
відновлення родичів залежних. 
Збори реабілітаційного центру про
водяться в БК ім.Корольова в перші 
три дні тижня з 13.30 до 17.00.

Християнська церква «Пере
мога» має широку програму бла
годійницької діяльності. Лише за 
останні 4 місяці допомогу від 
Церкви отримали 8,5 тис. осіб, се
ред яких безпритульні, багатодітні 
сім'ї, сироти. Значна частина із цих
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людей отримує продуктові набори 
регулярно. Актуальним для Києва 
є й інша програма — члени Церкви 
безкоштовно прибирають у 78 бу
динках міста. Вони миють під’їзди, 
ліфти, прибирають вулиці. Церква 
готова співробітничати з усіма 
людьми, хто має бажання служити 
людям і робити іншим добро.

Микола Реріх і Україна. До
роздумів на цю тему надихнула ви
ставка пятидесяти картин і доку
ментів митця, яка відбулася в музеї 
Тараса Шевченка. Картина «Три 
запорожці під дубом», стаття «Ук
раїна» в «Аркушах щоденника». То
вариство ім. Т.Г.Шевченка в Петер
бурзі, Програма відновлення Де
сятинної Церкви та ін. — все це 
віхи симпатій Миколи Реріха до Ук
раїни, який «став українцем», бу
дучи пітерцем.

Семінар «Наука і релігія» 
відбувся 6 лютого в Київському 
Будинку вчених. В ньому взяли 
участь представники науки і віруючі 
різних конфесій. Тон розмови задав у 
своєму виступі Сергій Пржебельсь- 
кий, який закликав до гармонізації 
відносин між наукою і релігією. Ос
танні, на думку доповідача, мають 
прагнуть до співпраці, а не протисто
яння. Розмова, розпочата послідо
вниками Всесвітньої віри багаї, ви
магає продовження, тому що перша 
зустріч лише означила проблеми, а 
не вирішила їх.

Свято для душі. Так Церква Бо
жої Матері характеризує Різдво 
Христове. «Темнесенька нічка

тьмою світ накрила, а Пречиста Діва 
по світу ходила». Разом з нею пішли 
колядувати вірні її Церкви. Гурт 
складався з хлопців та дівчат 
Київської громади св.Аскольда-Ми- 
колая Церкви Божої Матері. Цього 
року вони побували в селах Горенка, 
Леонівка та Яблунівка Київської об
ласті, у селах Поштове та Растуще 
Бахчисарайського р-ну Криму. Все 
було як то годиться: зірка, коза, 
дзвоники, сопілка, бубон. Відомі 
персонажі — козак, цар, Ірод, 
відьма, дівка і парубок. З відкрити
ми серцями, зворушенням до сліз 
приймали господарі осель коляд
ників. В с.Поштовому гурт молоді 
розіграв містерію в сільському клубі 
без опалення. Колядники розтопи
ли серця місцевої молоді і зрештою 
всі танцювали, а піснею виражали 
свою любов до Матері Божої.

М І С Т И К А

Містика у Львові продовжує 
процвітати. Окрім доморощеної 
знахарки Валентини, турецького 
знахаря й віщуна Ілхама, яснови
диці Люби, тут ще останнім часом 
з’явилася Жриця білої магії Люд
мила Ясна, яка нібито успадкувала 
з 6-го покоління здатність лікуван
ня абеткою жестів, мантрами та ін. 
Постійним рекламником їх висту-
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пає газета «Високий Замок», яка 
нещодавно допустилася грубої по
милки. Сповіщаючи про смерть 
кардинала Любачівского, вона 
вмістила світлину митрополита 
Володимира Стернюка. То ж 
маємо вияв невибагливості і бай
дужості.

Знаки зодіаку на порцеляно
вих виробах Полонського фар
форового заводу принесли йо
му популярність. Майстри заво
ду виготовили 22 мільйони кухлів з 
написами англійською мовою того, 
що чекає представників кожного із 
знаків в третьому тисячоліття. Ав
тор гороскопів залишається 
анонімним, але провидець обіцяє 
кожному, хто питиме із свого кух
ля, заможне і щасливе життя. 
Відтак позавіросповідна містика 
успішно працює на бізнес.

Науковий центр чаклунства 
під назвою «Два світи» легалізо
вано в Литві. В Центрі є два хіро
манти, дві гадалки на картах, одна 
— на кавовій гущі, одна — скла
дальник гороскопів. Під час 
спеціальних вечорів гадань за се
анс треба заплатити від 5 до 10 до
ларів. Найбільшою популярністю 
користується циганка Серафима, 
яка гадає на картах.

Рівненчанин Василь Адамчук 
вважає, що поезія Володимира 
Висоцького має магічне значен
ня і пророчий смисл. Про це він 
пише в своїй книзі «Хто є хто», пре
зентація якої відбулася в Рівненсь
кому музичному театрі. В.Висоць-
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кий, рід якого із с.Висоцьке, їдо на 
Рівненщині, вболівав за долю Ук
раїни. Цілком побутовий епізод з 
Висоцького «... а Софии выбили 
три зуба» В.Адамчук витлумачує: 
три зуби вибили у Софії Київської 
— рівнозначне втраті Україною 
своєї незалежності.

КОНФЕСІЙНА ПЕРІОДИКА 
УКРАЇНИ

«Православна Галичина» —
так називається часопис, відрод
жений Львівською єпархією УАПЦ. 
Протягом 1999-2000 років вийшло 
чотири числа часопису. «Хай Боже 
Слово проганяє злі сили з Ук
раїни!» - -  такими були слова бла
гословення часопису вже покійно
го Патріарха Димитрія І. Окрім 
офіційної загальноцерковної 
хроніки, журнал друкує статті бого
словського змісту, інтерв’ю, 
сторінки для дітей та ін.

Іудаїзм на сторінках видань.
Іудаїзму присвячене третє число 
«Вісника Міжнародного Соломо
нового університету» (К., 2000). 
Тут привертають увагу статті «Тема 
Апокаліпсису в давньоєврейській і 
давньохристиянській літературі» 
(Т.Горбаченко), «Про дієвість ха
сидських притч» (М.Феллер) та ін. 
В четвертому випуску «За
порізьких єврейських читань» 
(2000 р.) вміщено статті про де
рев’яні синагоги Прикарпаття і 
спосіб повсякденного життя вірую
чого єврея. Львівська Богословсь
ка Академія та інститут юдаїки ви-
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дали стенограму семінару «Юдео- 
християнський діалог в Україні», 
що відбувся у Львові ще 8 квітня 
1999 р. й розглянув філософські, 
історичні та сучасні аспекти діало
гу. Семінар проходив при участі го
ловного рабина Києва та України 
Якова Блайха.

Міжнародний Богословсь
кий квартальник «Сопричастя»
виходить українською мовою з 
1996 р. За підготовку його чисел 
до видання взялася Закарпатська 
єпархія Греко-Католицької Церк
ви. Видає квартальник видав
ництво студитів «Свічадо». Голо
вою фонду «Сопричастя-Сот- 
тиніо» в Україні є Ужгородський 
єпископ Іван Семедій. Кожне чис
ло часопису — це тематична 
збірка статей зарубіжних авторів в 
перекладі українською мовою.

Привертають увагу числа «Сак
ральне мистецтво» (№ 3 — 1999), 
«Християнський схід» (№ 4 — 
1998), «Віра і богослов’я» (№ 3 — 
1998), «Єдність церкви» (№ 3-4 — 
1996), «Есхатологія» (№ 3 — 1997) 
, «Сектанство» (№ 2 — 1999) та ін. 
Часопис можна придбати в кіосках 
при храмах РКЦ та УГКЦ.

«Віра і розум». В архієрейсь
кому домі УПЦ МП в січні відбулася 
презентація відновленого журналу 
«Віра і розум», який виходив тут в 
1884-1917 роках.В першому числі 
щорічника вміщено статті про Гри
горія Паламу, Мартіна Лютера, 
А.Хом'якова, Т.Буткевича. У «Філо
софському відділі» журналу є 
статті про співвідношення філо
софії і релігії, науки і релігії. Є та
кож історичний та хроніко-бібліог- 
рафічний відділи.

Релігійна панорама № 2 і2001



РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ

«Зміна релігійної належності 
населення світу за 100 років».
За такою назвою «НГ-релігії» вид
рукувала статтю М.Тульського, 
який називає XX століття — не 
століттям якоїсь релігії, а століттям 
відходу від релігії, віком агности
цизму та невіри. Так, в США 
кількість невіруючих за століття 
зросла від 1,3 до 9,1%, в Канаді — 
з 0,2 до 12,55 %, в Новій Зеландії 
невіруючих нині 29,9%, Фінляндії 
— 12,3%, Австрії — 12 %, Німеч
чині — 25 %. Характерно, що якщо 
у Великобританії кількість невірую
чих за останні 20 років зросла з 31 
до 41 %, то кількість англікан змен
шилася тут на 40 %. Центром 
світового відходу від релігії вияви
лася Азія: 3/4 населення Китаю і 
Північної Кореї і 2/3 В’єтнаму не 
відносять себе ні до якої релігії. 
Дехто скаже, що це є відгоміном 
політики державного атеїзму. Тоді 
чому не відносять себе до жодної 
релігії в Японії 46,6 %, Гонконзі — 
64 %, Південній Кореї — 46 %, 
Сінгапурі й на Тайвані — 15 % гро
мадян. Державний атеїзм не зава
див 90 % полякам бути католиками 
і Польщі мати 95,4 % віруючих. Хоч 
дещо й зменшилася в Росії 
кількість тих, хто не відвідує Церк
ву (1991 - 8 6 % ,  199 9 -7 4% ), але 
на Пасху в храмах там (вже при
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відсутності якихось заборон) було 
всього 14 % росіян.

«Світова Християнська Ен
циклопедія» (World Christian 
Encyclopedia) вийшла у світ у січні 
цього року у видавництві Окс
фордського університету. На думку 
головного редактора 1700-сто- 
рінкового видання, преп. Девіда 
Баррета, який спеціалізується в 
сфері релігійної демографії з 
1957 р. і очолює Всесвітній Єван- 
гелізаційний рух, християнство — 
єдина релігія в світі, яка розпочала 
і завершила XX ст. як найчи- 
сельніша течія. Маючи в 1900 р. 
555 млн. віруючих, Церква чисель
но доросла до 1,9 млрд. вірних, що 
складає 31% населення планети. 
Християнство є водночас і доміну
ючою релігією у двох третіх країн 
світу. Але у відносному вимірі 
кількість християн з 1900 по 2000 
рік зменшилася з (32,2% населен
ня світу до 31%). В унікальній книзі, 
яка вийшла вже другим виданням, 
є данні і про нехристиян. Користу
ючись різними джерелами, Д.Бар- 
рет наводить статистику щодо му
сульман, чисельність яких протя
гом останнього століття зросла з 
200 млн. до 1,2 млрд. вірних, що у 
відносному вираженні щодо насе
лення світу складало відповідно 
12,3 та 19,6 відсотків. Вважається, 
що індуїстів сьогодні 811 млн., буд
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дистів — 360 млн., сикхів — 23, 
іудеїв — 14 млн. На думку авторів 
Енциклопедії обвально збільшила
ся чисельність невіруючих З З до 
768 млн., які складають 12,7 % 
світового населення. Вважається, 
що це є виявом того секуляризму, 
до якого привів у колишніх 
соціалістичних країнах марксизм, а 
в західноєвропейських і США — 
матеріалізм. Поруч із зростанням 
послідовників індуїзму відбулося 
зменшення буддистів, іудеїв, при
хильників китайських релігій та 
плем’яних релігій в Африці. Табли
цю динаміки конфесійних змін в 
світі вміщено на розвороті журналу.

В католицьких школах Авст
ралії проатестовано 4799 учнів
на предмет знання ними основ 
християнства. Дівчата в середньо
му дали 85 % вірних відповідей, а 
хлопці — 80,5 %. Це набагато 
кращі результати від тих, які дали 
протестантські школи. Метою було 
виявити не глибину віри, а на
явність знань вчення Ісуса Христа. 
Найскладнішим для учнів виявило
ся питання про Божу Матір.

Не такі вже й побожні поля
ки. Хоч 71 % їх довіряє Като
лицькій Церкві, але регулярно 
практикують церковне життя лише 
56 %, а 11 % взагалі до цього не 
звертаються. 48% поляків вважа
ють, що держава в своїй діяль
ності повинна керуватися соціаль
ною наукою Церкви, 62 % відзна
чили невиправдано перебільшену 
участь Церкви в політичному житті 
країни.

Можливе «пересунення» 
святкування Великодня католи
ками і протестантами на тиж
день уперед з тим, щоб всі хрис
тияни світу відзначили Вос
кресіння Христове водночас. Про 
це повідомило російське агентст
во «Новости» з посиланням на ка
толицького священнослужителя з 
віденського собору Св. Стефана. 
Останній заявив, що Папа хоче це 
зробити з тим, щоб святкування 
Світлого Христового Воскресіння у 
католиків і православних в наступ
ному збігалося так, як в цьому році 
(15 квітня). Останній збіг дат 
засвідчує можливість одночасного 
відзначення Пасхи в наступному.

Намір Папи про «зміну» святку
вання Пасхи УПЦ КП розцінила як 
«миротворчий жест, побажання», 
але від цього єдина християнська 
Церква не постане. Отець Юрій з 
УАПЦ вважає, що «рухати» треба 
не католицьку, а православну Пас
ху, бо ж більшість світу відзначає 
цей день за новим, григоріанським 
календарем. Держава також живе 
по ньому. Лише деякі православні 
Церкви зберегли старий, юліансь
кий календар. То ж не треба роби
ти крок назад, а треба підтягнути 
до нового відстаючих, консерва
тивних.

Симпатії яких віруючих спри
яли входженню Дж. Буша в 
Білий дім? Відповідь на це питан
ня дало опитування, проведене 
Акронським університетом (штат 
Огайо). Із білих протестантів-єван- 
гелістів за нього проголосувало 84 
% тих, хто хоч раз на тиждень бу-
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ває в храмі, і лише 55 % з тих, хто 
буває в храмі від випадку до ви
падку. Із чорношкірих протес- 
тантів-євангелістів за Буша прого
лосувало тільки 4 %. Його підтри
мало також 57 % католиків, які час
то відвідають костел, 88 % мор
монів. Водночас за Гора віддали 
голоси католики, які рідко бувають 
в церкві (59 %) та іудеї (77 %). Ос
танню цифру пояснюють тим, що 
разом з Гором у віце-президенти 
балотувався єврей.

Відвідання Дж.Бушем під час 
президентської кампанії одного 

з відомих свої
ми антикато- 
лицькими дія
ми універси
тету варті бу
ли йому бага
тьох недора
хованих го
лосів католи

ків. Щоб згладити свою вину, Пре
зидент прийняв запрошення на 
обід від католицького архиеписко
па Вашингтону Теодора Маккарри- 
ка. Тут він заявив, що «співстраж- 
даюче суспільство — це сус
пільство, яке визнає велику силу 
віри». Він обіцяв полегшити 
виділення державних коштів для 
компенсації витрат релігійних ор
ганізацій на соціальну допомогу, 
хоч багато хто вбачає в цьому не
дотримання конституційного прин
ципу відокремлення Церкви від 
держави, бо ці гроші конфесії бу
дуть використовувати для пропа
ганди себе. Але певно що ця 
ініціатива пройде в Конгресі, бо ж
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про необхідність фінансування 
державою соціальних програм 
релігійних організацій під час пре
зидентської кампанії говорив і де
мократ Гор.

Президент США Дж.Буш ра
зом з дружиною на наступний 
день після інавгурації був при
сутній на богослужінні в 
Національному соборі Вашинг
тону. Собор належить Єписко
пальній Церкві, але використо
вується для офіційних урочистос
тей з обмеженою присутністю 
молільників. В час відвідин його 
Дж. Бушем тут були представники 
від християнських конфесій та 
іудеїв. Цей день Президент прого
лосив національним днем молитви 
і вдячності. Він закликав амери
канців згадати те, що їх об'єднує, 
бути народом багатим не лише ма
теріально, а й духовно.

Церковна благодійність в 
США пішла на спад. Хоч в абсо
лютному грошовому вираженні во
на за останні 20 років і виросла на 
66 %, але якщо врахувати середнє 
зростання доходів за цей час на 91 
%, то сума ця зменшилася. Якщо 
раніше віруючі жертвували 3,1% 
від своїх доходів, то нині лише 
2,5 %. Причини цього християнсь
ка дослідницька організація Empty 
Tomb Ins вбачає: в масовому ви
ході американок на роботу, які 
відтепер вже не приділяють увагу 
благодійності; відсутності чітких 
звітів церковних властей про вико
ристання пожертв; зростанні 
боргів в американців й епідемії
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споживацтва. Дослідження прово
дилося в 100 тисячах американсь
ких парафій, що відносяться до 29 
різних деномінацій. Можливо ці 
цифри надихнули Джорджа Буша у 
своїй передвиборчій кампанії на
голосити на необхідності зміцнен
ня зв'язків благодійницької діяль
ності релігійних організацій із 
діяльністю американського уряду 
на міжнародній арені.

Реалізація супер-проекту 
«Християнська тисячолітня істо
рія» розпочинається в березні цьо
го року в Північній Америці. Це —■ 
видання 19-томної своєрідно ілюс
трованої енциклопедії християнст
ва. До написання праці будуть за
лучені відомі журналісти, письмен
ники, християнські вчені із всієї Ка
нади та США. Ініціатор проекту — 
канадський журналіст Тед Байфілд 
— вважає за необхідне відновити 
історію церкви для сучасників, не
зважаючи на те, що Західне хрис
тиянство, на відміну від Східного, 
яке зазнало переслідувань від 
турків і комуністів, в останні чотири 
століття розвивалося за відносно 
комфортних умов. Проект розра
хований на 5 років, загальна 
вартість його попередньо 
оцінюється в 25 млн. доларів.

Порівнюючи північноамери
канський проект, який передбачає 
друк 5320 великих сторінок на 
глянцевому папері з 300-400 кар
тами, фотографіями, історичними і 
художніми ілюстраціями, з не 
менш вражаючим масштабами 
подібним українським проектом 
тритомної ілюстрованої «Енцикло

педії релігій» — 1500 великофор
матних сторінок, біля 2000 ілюст
рацій, можна тільки дивуватися то
му, що українські вчені просили на 
видання лише 20 тис. доларів та й 
ті десь загубилися в коридорах 
фінансових установ НАН України.

Проект нового закону Казах
стану про свободу совісті відкли
каний з Парламенту країни і до
опрацьовується. До цього уряд спо
нукала критика його юристами, гро
мадськими діячами та релігієзнав- 
цями, заява 50 представників про
тестантських громад. Знімається з 
нього заборона здавати в оренду 
релігійним організаціям приміщень 
навчальних закладів і брати ос
таннім від них благодійницьку допо
могу. Внесені зміни і в принципи 
реєстрації громад.

«Закон Божий» в Болгарії по
за світською освітою. Тут навіть 
не постає питання включення та
кого предмету в навчальні плани 
світських навчальних закладів. Це 
мотивується поліконфесійністю 
країни і відокремленням Церкви 
від держави і школи від Церкви. 
Для вивчення релігії Церкви ство
рюють свої недільні школи і в 
світські не пруться. Це вияв дійсної 
демократії держави.

VIII Міжнародні Різдвяні 
освітні читання відбулися на
прикінці січня в Москвії. Вони бу
ли присвячені 2000-літтю Різдва 
Христового. У читаннях взяли 
участь відомі богослови, вчені, 
церковні і громадські діячі. Обгово
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рювалися актуальні для Росії про
блеми духовного, політичного й 
церковного життя. Особливу увагу 
привернули питання духовної 
освіти, зокрема формування стра
тегії розвитку релігійної освіти і ви
ховання дітей та молоді, взаємин 
між наукою і релігією, молодіжного 
служіння РПЦ. Деякі учасники чи
тань висловили своє відношення 
до східних патріархів, зокрема Все
ленського, назвавши його «напів- 
уніатським» за екуменізм та мо
дернізм в православ'ї, висловив
шись за «м'яку дистанізацію» від 
усіх сумнівних ініціатив. Прозвуча
ли критичні зауваги щодо віднов
лення храму Христа Спасителя. 
Відомий мистецтвознавець про
тоієрей Олександр Салтиков вза
галі висловив думку, що «розпис 
храму — це запланована катастро
фа»: живопис є, але ікон немає.

«Концепція розвитку релігіє- 
знавчої освіти в державних та 
муніципальних освітніх установах 
Російської Федерації». Так нази
вається документ, розроблений і 
оприлюднений наприкінці 2000 р. 
кафедрою релігієзнавства Ро
сійської академії державної служби 
при Президенті Росії. В ньому 
обґрунтовано принципи викладан
ня релігієзнавчих дисциплін в сис
темі світської освіти. Укладачі доку
менту виходять з того, що «тео
логія взагалі» не існує, бо ж вона 
завжди має конфесійну зорієнто- 
ваність. Тому викладання її завжди 
слугує одній конфесії (в Росії — 
Православній Церкві), а відтак мо
же спричинити міжконфесійні
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конфлікти в навчальних закладах. 
Документ застерігає від клери- 
калізації освітнього і виховного 
процесу в державних навчальних 
закладах, які відокремлені від 
Церкви згідно Конституції країни, 
інших правових документів. Поява 
цього документу була викликана 
заявою Патріарха Олексія II про не
обхідність введення як обов'язко
вої навчальної дисципліни в шко
лах Росії історії православ'я, а у ву
зах — богослів’я. Внаслідок цього, 
вважає Патріарх, люди матимуть 
можливість пізнавати «витоки пра
вославної віри» та «культурну спад
щину, яку дало святе православ'я 
протягом своєї тисячолітньої 
історії». Відтак релігійна освіта в 
поліконфесійній Росії матиме чітке 
конфесійне забарвлення, бо ж бо
гослів’я взагалі не існує. До яких 
міжконфесійних збурень це при
зведе, Патріарх не враховує, бо ж 
розглядає свою Церкву як складо
ву державної структури Росії.

Судово-психіатрична екс
пертиза представників нетра
диційних релігійних організацій 
проводиться в Москві в Державно
му науковому центрі соціальної та 
судової психіатрії ім.Сербського. 
Особи, які піддаються експертизі, 
направлені сюди судами і органа
ми прокуратури. Конкретні 
релігійні організації не називають
ся із-за незавершеності судових 
процесів. Але, як повідомили, в 
Центр направляється документація 
тих релігійних організацій, в прак
тиці яких використовується якісь 
«психологічні впливи». Директор
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Центру назвала їх «псевдо- 
релігіями», «шарлатанством», бо ж 
вони єднаються навколо якихось 
лідерів. Експертизу проходять та
кож люди, які зазнали «гіпнотич
них» і «медикаметозних» впливів з 
боку керівників «сект». Зрозуміло, 
що за такої завчасної упередже
ності висновки будуть такими, які 
хоче мати замовник. Директор ус
танови Т.Дмитрієва повідомила, 
що вони дали негативний відгук 
щодо «Аум Сікрікьо» ще до вибухів 
в токійському метро. Що ж сто
сується «Білого братства», то екс
пертиза проводилася в Києві за 
участю московського Центру. Вис
новок: лідери ВББ є цілком нор
мальними. Т.Дмитрієва відзначила, 
що судова психіатрія «завжди була 
й буде біля політики». На території 
Центру побудовано Православну 
Церкву. В його Етичний комітет 
входить православний священик, 
який висловлює свою думку щодо 
експертиз нетрадиційних вірувань. 
То ж очевидним є те, якими будуть 
висновки експертиз, бо ж їх зміст 
завчасно визначений.

Біля 25 % релігійних органі
зацій Росії (а це понад 4 тисячі їх) 
не пройшли перереєстрацію і ма
ють бути ліквідованими. До них 
значною мірою належать релігійні 
спільноти зарубіжного походження. 
Так, не одержало право на 
діяльність Московське відділення 
Армії Спасіння. В Росії знову 
назріває боротьба навколо окремих 
положень закону про свободу 
совісті. Офіційні діячі Мінюсту, 
Адміністрації Президента та Уряду

РФ на спеціальному круглому столі 
заявили про недоцільність продов
ження терміну перереєстрації. 
Представник Президентської 
Адміністрації О. Кудрявцев заува
жив, що ліквідація організації не є 
такою вже й страшною, бо це «всьо
го лише втрата юридичного статусу, 
а не втрата права на діяльність». Ви
ну за порушення прав релігійних 
меншин О.Кудрявцев вбачає в пра
вовому невігластві місцевих чинов
ників. В Росії постало питання утво
рення державної структури, яка за
безпечуватиме виконання закону 
про свободу совісті.

Правові колізії релігійних 
меншин Росії. В країні заверши
лася перереєстрація релігійних 
громад. Міністерство юстиції Росії 
прийняло рішення про пере
реєстрацію понад 9 тисяч 
релігійних організацій, що станов
лять біля 60 % їх загальної 
кількості. Решта, за словами пред
ставника Міністерства В.Корольо- 
ва, «не змогли надати для цього 
належних підстав». Відтак тепер 
вони позбавляються прав на існу
вання в попередньому статусі, а 
тому значно обмежується мож
ливість їх діяльності. Представни
ки незареєстрованих організацій 
вважають, що вони стали жертвою 
дискримінацій на релігійному 
ґрунті, які стали можливими після 
прийняття в 1997 р. нового закону 
про свободу совісті і в угоду 
Російській Православній Церкві.

Обмеження свободи віро
визнань в Росії. Представники
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влади Північно-Кавказької Рес
публіки Кабардино-Балкарії звер
нулися до суду з проханням 
ліквідувати тридцять вісім локаль
них релігійних громад, які’ не 
здійснили перереєстрацію до 31 
грудня 2000 року. Під загрозою 
знаходиться тридцять сім громад 
мусульман і одна Свідків Єгови. 
«Нам не дозволяють існувати на 
західній території Росії», — так 
повідомив агенству Кестон греко- 
католицький парох Сергій Голова
нов з Омска. Щоразу, коли па
рафіяни греко-католики намага
ються організувати власну 
діяльність, їм погрожують негатив
ним ставленням з-боку Московсь
кого Патріархату.

Сумісна російсько-іранська 
комісія з діалогу іслам-право- 
слав’я провела свій третій ко
локвіум 24-25 січня в Тегерані. Го
ловна мета зустрічі — вироблення 
спільних позицій Російської Пра
вославної Церкви та іранського 
ісламу щодо основних проблем су
часності. Перша така зустріч відбу
лася ще за часів Хомейні — Горба
чова. Як бачимо, Московська 
Церква в такий спосіб прагне пе
ребрати на себе роль лідера пра
вославного світу й виступати від 
його імені.

Проект «Вічні істини» за 
підтримки повноважного пред
ставника Президента Росії пла
нують зреалізувати в Центрально
му федеральному окрузі РФ кон
фесії, які діють тут. Це — право
славні, старообрядці, іудеї, му
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сульмани, буддисти та протестан
ти. Очолить комісію з організації 
заходу депутат Держдуми Абдул- 
Вахед Ніязов. Мета проекту — за
лучення духовно-морального по
тенціалу релігійних організацій для 
виховання у громадян Росії культу
ри миру й міжнаціональної згоди, 
здолання ксенофобських настроїв, 
фундаменталізму й екстремізму. 
Передбачене видання серії бро
шур з теми проекту, проведення 
конференцій, циклу лекцій, кон
сультацій та ін.

Мавзолей В.І.Леніна один до 
одного нагадує храм Сатани,
який знаходиться на Апеннінах. 
Архітектор мавзолею ніколи не 
розповідав про своє ставлення до 
«вождя пролетаріату», але чомусь 
вчудив таке. На це звернула увагу 
головний фахівець з протоколу 
МЗС України Галина Науменко, за
уваживши: «Нічого не сказавши, 
можна зробити багато».

Тіло В.І.Леніна буде поховане 
на одному з кладовищ Санкт-Пе
тербургу, Про це проінформувало 
«Post-factum.ru». Ініціатором виносу 
тіла з Мавзолею нібито виступає 
Руська Православна Церква, бажан
ня якої не може ігнорувати Прези
дент Росії. Тому він нібито пізніше 
прийме рішення про конкретну дату
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поховання Леніна десь в 2002 році. 
На повідомлення «Нью-Йорк 
Тайме», що в період президентства 
В.Путіна захоронения тіла Леніні не
можливе, один з високопоставлених 
чиновників президентської служби 
заявив, що «поважна газета може й 
помилятися». Останнім часом в об
говоренні проблеми Мавзолею 
з’явилися нові пропозиції. Вважають 
що питання поховання тіла В.Леніна 
слід пов'язувати з вирішенням пи
тання всього кладовища Красної 
площі. Адже тут ще поховано в землі 
багатьох діячів комуністичного руху, 
більше ста урн замуровано в 
Кремлівській стіні. Свого часу 
Російська Православна Церква вис
тупала проти утворення цього кла
довища. Нині воно є пантеоном ра
дянської доби. Посилаючись на уря
дову постанову днів смерті 
Й.Сталіна (березень 1953 р.), про
понується спорудити Пантеон вели
ких людей радянської країни і в та
кий спосіб очистити Красну площу.

В Єгипті заборонили прода
вати касети пісень на старо
завітні сюжети для дітей-хрис- 
тиян. Цензорів обурила пісенька 
за мотивами біблійної оповіді про 
Давида і Голіафа, оскільки ім'я Да
вид (Дауд) є в Корані і поширене 
серед всіх конфесій Близького 
Сходу. Але єгипетських цензорів 
напевно не влаштувало те, що в 
історії про Давида і Голіафа Ізраїль 
подано надто позитивно.

Президент Колумбії Андрес 
Пастрана молився разом з ко
мандирами повстанців в контро

льованому «Колумбійськими рево
люційними збройними силами» 
місті Сан-Вісенте. В католицькому 
соборі разом з ними був єпископ 
Хавьєр Мунера. Разом була виго
лошена молитва Франциска 
Ассізького: «Господи, зроби мене 
знаряддям світу», хоч, крім цього, 
сторони нині на щось інші поки що 
нездатні.

Різдво залишається офіцій
ним святом у США. Це підтвердив 
Федеральний суд країни, відкинув
ши судовий позов адвоката із штату 
Огайо Р.Гануліна, який мотивує своє 
домагання принципом відокрем
лення Церкви від держави. Адвокат 
має намір тепер звернутися у Вер
ховний суд США.

КАТОЛИЦИЗМ

«Діалог між культурами — до
рога до цивілізації і миру». Під та
кою назвою з нагоди Всесвітнього 
Дня Миру оприлюднив своє По
слання Іван Павло II. «Ідеал щирого 
всезагального братерства... щораз 
глибше закорінюється в людській 
свідомості», — пише Папа. Людст
во має збудувати цивілізацію лю
бові і миру. Підстав для впевненості 
в цьому є багато. Однак у світі існує 
ще надто багато чинників, які зава
жають змінити трагічні реалії сього
дення, стають перепоною в досяг
ненні оптимістичних сподівань 
людства. Щоб подолати труднощі 
на шляху до «внутрішньо поєднано
го світу», слід заохочувати «вірую
чих у Христа, а також усіх людей до-
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брої волі до роздумів над діалогом 
між різними культурами і народни
ми традиціями», — зауважує Пон- 
тифік.

Сорок чотири нових карди
нали. До призначених нещодавно 
37 кардиналів Папа Римський до
дав ще сім. Серед них предстоя
тель УГКЦ Любомир Гузар і глава 
Римо-Католицької Церкви України 
митрополит Львівський Мар'ян 
Яворський. Наявність в одному 
місті кардиналів східного і західно
го християнського обряду 
своєрідно засвідчує правомірність 
слів Понтифіка: християнство ди
хає двома легенями, а живе одним 
серцем. Призначивши нових кар
диналів, Понтифік цим практично 
завершив формування конклаву — 
церковного органу з виборів Глави 
католиків всього світу і поповнив 
минулорічну втрату — смерть 12 
кардиналів. Кардинальська колегія 
Ватикану має тепер 135 осіб. Це — 
найбільша одночасна кількість їх 
за всю історію Католицької Церк
ви. Оскільки серед новопризначе- 
них кардиналів багато неіталійців, 
то це може сприяти в наступному 
сходженню на папський престол 
за наслідками виборів неіталійця. 
Враховуючи те, що серед 
нинішнього складу конклаву 32 
кардинали — вихідці з іспаномов
них країн, дехто пророкує обрання 
новим Папою когось з Іспанії, Пор
тугалії чи Латинської Америки. 
Водночас звертають увагу на те, 
що призначені новими кардинала
ми владики мають переважно кон
сервативну орієнтацію. Це певною
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мірою відображає орієнтації Івана 
Павла II на наступний розвиток 
Церкви після покликання його Бо
гом. Несподіванкою для багатьох 
було те, що серед нових карди
налів постав і німецький єпископ 
Карл Леманн, який висловлювався 
в минулому році за відставку 
нинішнього Папи. Більшість схо
диться на думці, що єпископ одер
жав кардинальський сан «за поса
дою», бо ж він є головою Конфе
ренції єпископату Німеччини.

Папа Іван Павло II повер
тається до звичного розпорядку 
роботи, який був порушений 
ювілейним 2000-м роком. В цьому 
році передбачено прийняти деле
гації 40 єпископських конференцій, 
поновити відвідання ним, як прав
лячим єпископом Риму, ще 40 з 
невідвіданих римських парафій 
(всього їх тут 331), здійснення 
відвідин України, Вірменії та Сирії. 
Папу запросив також відвідати йо
го країну лідер Тайваню.

Запросили Папу Івана Павла 
II відвідати їх країну католицька 
церква і Президент Казахстану 
Н . Н а з а р 
баев, Пре- 
3 и д е н т 
Греції К.Сте- 
фанопулос.
Останній —
24 січня під 
час півтора- 
г о д и н н о ї  
розмови з 
Понтифіком.
«Як главу со
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тень тисяч російських католиків і 
як главу держави Ватикан» запро
понували Президенту В.Путіну за
просити Папу Івана Павла II ієрар
хи Православної Церкви відрод
ження Росії. Останні посилаються 
на приклад Грузії і Румунії, а тепер 
— України. Позицію Московського 
Патріархату РПЦ автори звернен
ня відкидають, бо ж сама ця Церк
ва розгромила УГКЦ і мала б тепер 
попросити пробачення в остан
ньої за скоєне, а канонічною тери
торією Росія є не лише для Право
славної Церкви, а й інших Церков, 
які офіційно зареєстровані в країні 
і мають право на діяльність з єван- 
гелізації. В Болгарії думки її єпис
копату щодо можливого візиту Па
пи розійшлися. Якщо Патріарх 
Православної Церкви Максим ос
терігається того, що ці відвідини 
підірвуть його авторитет, то мит
рополит Галактіон під час еку
менічного богослужіння в базиліці 
св. Павла в Римі 23 січня заявив: 
«Папу з радістю приймуть Свя
щенний Синод і Патріарх Бол
гарський».

Поїздка Папи Івана Павла II 
влітку ц. р. до Іраку не на часі.
Так вважають США, Великобри
танія, бо ж ця поїздка постане 
пропагандистським успіхом Сад
дама Хусейна. Цей візит плану
вався раніше у рамках відвідин 
Понтифіком біблійних земель, але 
з певних причин був відкладений. 
Невідомо лише, чи під час пере
бування в Іраці Папа зустрінеться 
з Президентом країни С.Хусей
ном.

Іван Павло II під час своїх 
відвідин Сирії в квітні ц. р. має
намір викласти своє бачення 
шляхів вирішення проблем Близь
кого Сходу. Як відомо, Папа висту
пає за оголошення Єрусалиму — 
святині трьох релігій — іудаїзму, 
християнства та ісламу — вільним 
містом. Понтифік має намір 
зустрітися тут з представниками 
всіх християнських конфесій, а та
кож з мусульманами.

Дискредитація діяльності Ва
тикану і Папи Івана Павла II була 
запланованим актом керівництва 
КПРС. Про це повідомив в своєму 
інтерв'ю італійській газеті «Темпо» 
колишній Генсек партії М.Горбачов. 
Це йшло нібито в контексті 
тодішньої логіки «холодної війни», в 
якій Папа поставав як небезпечний 
борець з комуністичними режима
ми. М.Горбачов, будучи Президен
том СРСР, свого часу запросив Па
пу здійснити візит в його країну. Те
пер, як він відзначив, «час для ньо
го, можливо, настав, але умови ще 
не склалися».

Список «мучеників 2000 року» 
видрукувало місіонерське агент
ство Ватикану «Фідес». Серед них 
19 загиблих священиків, 6 ченців, 
три семінаристи і два мирянини. 
Найбільші втрати в Африці (17) та 
Азії (8). Якщо в Азії католики гинуть 
від рук індуїстських та ісламських 
фундаменталістів, то в Європі була 
жертва від албанської мафії. Проте
стантські джерела до кількості хрис- 
тиян-мучеників 2000 р. зараховують 
165 тис осіб. До них ввійшли тисячі
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загиблих в Молукках (Індонезія), 
в’язні-християни Китаю, Судану, Ру
анди та ін. Згідно католицьких підра
хунків у 80-х роках минулого століття 
загинуло 115 католиків, в 90-х 
(включно з 2000 роком) - -  630. За 
церковними канонами факт смерті 
за віру може служити підставою для 
канонізації у чині мученика (навіть 
без потреби в наявності дива).

Тіло Івана ХХІІІ винесене з 
крипти собору св.Петра для 
поміщення його «в гідному 
місці» храму. Це відбулося з роз
порядження Папи Івана Павла II, 
який нещодавно заніс покійника 
до лику блаженних. Щоб не турбу
вати останки протягом святого ро
ку, традиційна офіційна церемонія 
опізнання їх перед беатифікацією 
не проводилася.

Папа Римський висловив 
свою стурбованість утисками ка
толиків в Росії під час своєї зустрічі 
15 січня з міністром закордонних 
справ її І.Івановим. Прес-секретар 
Ватикану Наварро Валлс вказав на 
ті труднощі з реєстрацією католиць
ких громад, які мали місце. Свяще
ники іноземного походження не мо
жуть оформити дозвіл на перебу
вання в Росії, бути провідниками 
громад, оскільки не мають 
російського громадянства. їм, като
лицьким священикам (!), радять од
ружитися і в такий спосіб одержати 
дозвіл на проживання в країні.

Офіційний сайт Ватикану 
піддався атакам комп'ютерних 
хакерів. Це трапилося через го

дину після виступу Івана Павла II, в 
якому він закликав віруючих 
спокійно прийняти Інтернет як но
вий глобальний ЗМІ, що дає мож
ливість донести релігійну інфор
мацію і вчення через всі бар’єри і 
кордони. Хакерам з Бразилії зруй
нувати web-сторінку Ватикану все 
ж не вдалося. Ватикан практично 
вже давно використовує всі засо
би масової інформації: випускає 
свою газету, має власну радіос
танцію і типографію, транслює 
релігійний телеканал.

Римо-католицька Церква 
підтримала ідею утворення но
вого Центру генетичних до
сліджень. 1 січня ц.р. в Римсько
му університеті «Святого Серця» 
відкрито «банк плаценти», з якого 
будуть даватися людські клітини 
тим вченим, досліди яких не супе- 
речитимуть офіційній церковній 
етичній доктрині. Зокрема Ватикан 
виступає проти клонування, експе
риментів із заплідненими зародко
вими клітинами людини. Тому 
клітини для досліджень будуть 
братися не з ембріонів, а з плацен
ти чи пуповини, хоч вчені ще не 
змогли ідентифікувати перші з 
другими.

Віце-перзидент Папської 
академіїжиття, що в Римі, єпис
коп Еліо Сгречіа назвав недавню 
відміну заборон з боку британсько
го парламенту щодо клонування 
людського ембріону як одну з 
найбільших катастроф кінця II тися
чоліття. Відтак всі європейські кон
венції втрачають свій сенс.
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Католицький єпископат 
Нідерландів засудив схвалення 
парламентом країни подружжя го
мосексуальних пар. Нідерланди 
стали першою країною світу, де 
узаконено укладання одностате
вих подружніх пар. «В Тайні по
дружжя ні в якому разі не може бу
ти надана рівноправність односта
тевим та різностатевим шлюбам», 
— заявили єпископи.

Католицька єпархія Вінніпе
гу (Канада) підготувала пре
зентацію комп’ютерної м е
режі, яка дасть можливість віру
ючим розмірковувати з питань 
релігії, сповідуватись в своїх 
гріхах і одержувати в режимі он
лайн поради від пасторів. Річард 
Осики, директор служби зв’язку 
єпархії, висловлює впевненість в 
тому, що ця мережа пробудить 
багатьох номінальних християн, 
75% з яких взагалі не відвідують 
храми, пасивні до релігійної 
діяльності, «Ми відкриваємо 
двері церкви за межами букваль
них будівель. Іншими словами, ви 
зможете спілкуватися з Богом, 
сидячи перед екраном свого 
комп'ютера», — сказав він.

Католицька Церква підтри
мала сицилійську мафію, яка
виступила проти телевізійного 
каналу, що «оживляє» свої про
грами стриптизними вставками. 
На думку останніх, жінка — свя
щенне сотворіння, а тому вона 
не може демонструвати свою на
готу для огляду всім бажаючим 
цього.

ПРОТЕСТАНТИ

Англіканська Церква може 
дозволити розлучення і стане 
благословляти повторні шлюби 
своїх парафіян. Про це повідоми
ло агентство «Благовіст-інфо». До 
цього церкву підштовхнули 
наслідки опитування її вірних, які 
стовідсотково висловилися за 
лібералізацію. Негативну відповідь 
дала лише незначна кількість свя
щеників Церкви. Реформу нібито 
підтримав і глава Англіканської 
Церкви архиепископ Кентер- 
берійський Джордж Kepi. Чекають 
на позитивне вирішення цього пи
тання в кінці року Синодом 
англіканських ієрархів.

Глава Англіканської Церкви 
архиєпископ Кентеберійський 
Джордж Kepi протягом двох 
тижнів перебував в Нігерії. Мета 
візиту — «поділити християнську 
віру із своїми братами і сестрами 
країни». Архиєпископ, який протя
гом десяти років не був тут, стур
бований введенням в дію в ряді 
штатів країни законів шаріату, що 
загострило відносини мусульман з 
християнами, поставило останніх 
в складну правову ситуацію.

Апаратура для мобільного 
зв'язку розміщена на дзвіницях 
англіканських церков. Дозвіл на 
її встановлення із-за фінансової 
скрути, після тривалих дискусій в 
церковних колах, все ж погодився 
дати глава англікан архиєпископ 
Кентеберійський. Відсутність кош
тів на встановлення в сільській
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місцевості високих і дорогих антен 
для мобільного зв'язку була знач
ною перешкодою для поширення 
тут мобілок. Тепер необхідна апа
ратура буде встановлена і храм 
стане не лише місцем для спілку
вання з Богом, а й з колегами по 
телефону.

ПРАВОСЛАВ'Я

Розкол в Православї Бол
гарії поглиблюється. Він особли
во виявився в цьому році під час 
відзначення Різдва Христового, 
коли ієрархи т. зв. канонічної Церк
ви організували марш протесту по 
вулицях Софії. Ця Церква із-за 
співпраці її в минулому з ко
муністичною владою і обрання її 
глави — Патріарха Максима за по
годженням Політбюро Компартії і 
Московською Патріархією не виз
нається великою колись її части
ною кліру і мирян. Останні обрали 
своїм предстоятелем митрополи
та Пімена, а після його смерті — 
Іннокентія, митрополита Со
фійського. Нова Православна 
Церква Болгарії стоїть на 
патріотичних, проболгарських по
зиціях і виступає проти залежності 
від Московської Патріархії. Дер
жавні органи країни виявляють по
вну симпатію цій Церкві і всіляко 
сприяють її розвитку, вбачаючи в 
цьому запоруку зміцнення демо
кратичного устрою в країні. Уряд 
Болгарії невдоволений ще й тим, 
що промосковська Церква висту
пає проти приїзду в країну Папи 
Івана Павла II. Верховний Адмі
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ністративний орган Болгарії прий
няв рішення, згідно якого в країні 
може існувати декілька Право
славних Церков. Таке рішення 
сприятиме утвердженню нової 
болгарської Православної Церкви.

Архиепископ Афінський і всієї 
Еллади Христодул виступив 
проти візиту в Грецію Папи 
Римського, незважаючи на одер
жане останнім запрошення на 
приїзд від президента країни Кон- 
стантиноса Стефанопулуса. Умо
вою можливого візиту глава Ел- 
ладської Церкви вважає усунення 
наявних суперечностей між право
славними і католиками, зокрема 
ліквідацію католицьких громад 
східного обряду. «Якщо такий візит 
відбудеться до вирішення цих супе
речностей, — заявив грецький пер- 
шоієрарх, — то він буде безрезуль
татним. Більше того, він загострить 
наявну нині ситуацію». Сам Папа 
неодноразово виявляв бажання по
бувати в Афінах в рамках палом
ництва по шляхах апостола Павла.

Визнання автономії Маке
донській Православній Церкві 
пообіцяла Грецька Церква, але
за умови, що Республіка Маке
донія змінить свою назву на «Рес
публіка Північна Македонія». Ма
кедонська ПЦ відокремилася від 
Сербської ЗО років тому без згоди 
останньої. Ситуація тут чимось на
гадує Україну, Помісну Православ
ну Церкву якої не хоче визнати 
Московський Патріархат. Грецька 
Церква обіцяє, через чотири роки 
після автономії надати Маке
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донській Церкві автокефалію із на
звою «Охрідсько-Македонська». 
Як бачимо, невизнання Грецією 
Республіки Македонії із-за її назви 
переноситься і в сферу міжцерков- 
них відносин.

Складні внутрішні процеси 
відбуваються в Російській Істин
но-Православній Церкві. Після її 
реорганізації в 2000 р. Церква 
поділилася на чотири гілки: «консер
вативну» (очолює митрополит Ам- 
вросій Катамадзе), «ліберальну» 
(митрополит Стефан Ліницький), Си
нод архиепископа Вячеслава Лісо
вого і Синод митрополита Рафаїла 
Прокоф’єва. «Ліберальна» гілка на
звала себе Православною Церквою 
Відродження. Ця Церква підтримує 
громадський рух «За відродження 
православ’я» відомого Гліба Якуніна, 
головні принципи якого були опри
люднені 31 січня. «Ліберальний» Си
нод РІПЦ допускає рукоположения в 
єпископи одружених.

Алма-Атинське управління 
Російської Православної Церк
ви звинуватило в «протестантсь
кому ухилі» трьох православних 
священиків, які беруть участь у 
створенні екуменічного об'єднан
ня «Любов», яке збирає вже протя
гом трьох місяців християн різних 
конфесій — православних, 
пресвітеріан, баптистів, мето
дистів — на спільні богослужіння, 
обговорення проблем екуменізму 
тощо. «Любов» вже провела два 
екуменічні богослужіння з нагоди 
Різдва Христового за юліанським і 
григоріанським календарями.

Релігія в сучасному світі

Православні в Хорвати за
знають гонінь. В ніч з 15 на 16
січня зірвалася бомба в будівлі За
гребсько-Люблінської митрополії 
Сербської православної Церкви, 
було підпалено двері православної 
церковної громади в Загребі. Все 
це списують на екстремістів з Хор
ватського народно-визвольного 
віча.

Митрополит Смоленський та 
Калінінградський Кирило (РПЦ),
поділяючи думку, що Церква «не 
може втручатися в систему 
світської освіти», водночас у 
своєму виступі в Храмі Спасителя 
8 січня наголосив на необхідності 
співпраці із світськими навчальни
ми закладами в ім'я морального 
виховання народу. Владика згадав 
радянські часи, коли через те
левізор і книгу діти здобували по
зитивну систему моральних цінно
стей і зустрічалися з позитивними 
героями, гідними наслідування. 
Митрополит висловив своє неро
зумінні від того, що теологія у її 
церковному розумінні не виз
нається в Росії нарівні з іншими 
спеціальностями, не є серед тих 
навчальних дисциплін, яку можна 
обрати при навчанні.

Московський патріархат 
після ліквідаціїу 1946 р. так зва
ним Львівським собором уніатсь
кої Церкви жив в постійній підозрі 
про її підпільне існування. І тут він 
дійсно не помилявся. «Катакомбна 
Церква» діяла в Галичанських обла
стях України. Тому 40 років тому, з 
січня 1961 р., в Україні почала діяти
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Повноважна комісія Російської 
Церкви, яка перевіряла реалізацію 
заходів із «ліквідації уніатства». 
Нині, після того як Українська гре- 
ко-католицька церква вийшла із 
підпілля і практично відновила свої 
структури, РПЦ все ще мріє про по
вернення до післясоборового ста
ну, виставляючи повернення греко- 
католиками своїх храмів як аргу
мент проти приїзду Папи і небажан
ня патріарха Олексія із-за цього 
зустрітися з ним.

Зухвальством щодо Все
ленського Патріарха Варфоло
мея відзначається російська 
православна газета «Радонеж».
Вона називає його «мнящим себя 
восточным папой патриархом», 
«патриархом Стамбула», «стам
бульским владыкой» і т. п. Що ж так 
дратує газету російських право
славних християн, як вона себе 
іменує? Насамперед можливий 
візит Вселенського Православно
го Владики в Україну і прагнення 
його сприяти об'єднанню право
славних Церков України. Знову 
звучать з боку РПЦ зазіхання на Ук
раїну як на канонічну територію 
Московської Церкви і прагнення 
не допустити до неї нікого, всяк 
протидіючи утвердженню в Україні 
своєї Помісної Церкви.

Міністр МВС Росії В.Рушайло 
З лютого передав Патріарху 
Російської Православної Церк
ви шкатулку із святинею — час
точкою мощів апостола Андрія 
Первозванного, яка до цього нале
жала архиепископу Ставропольсь-
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кому Антонію, але після його 
смерті була викрадена родичами 
спочилого і підготовлена для про
дажу в Москві за 25 тис. доларів. 
Глава РПЦ подякував МВС за про
ведену операцію з недопущення 
продажу і повідомив, що мощі свя
того будуть знаходитися в Храмі 
Христа Спасителя. До речі, в 
Москві в Богоявленському соборі 
зберігається десниця святого 
Андрія Первозванного. То ж роз
тяти  православні скелет апостола 
по кісточках по всьому світу. А чи 
не кощунство це?

11-14 лютого в Росії перебу
вали представники Парла
ментської Асамблеї Ради Євро
пи (ПАРЄ) Д.Аткінсон та Р.Біндіг.
Вони готували доповідь про вико
нання РФ зобов'язань, взятих на 
себе при вступі в Раду Європи, зо
крема права на свободу совісті. У 
зустрічі з ними 13 лютого взяли 
участь пердставники римсько-ка
толицької Церкви, Церков христи- 
ян-баптистів, п'ятидесятників, Ад
вентистів сьомого дня, інших 
релігійних організацій. Всі вони на
голосили на труднощах при пере
реєстрації громад й при купівлі 
будівель для релігійних потреб, за
уважили на недоброзичливому 
ставленні на місцях представників 
влади. Особливе обурення викли
кала заборона на діяльність «Армії 
Спасіння». Підсумовуючи, Д.Аткін- 
сон сказав: «Ми бачимо, що ситу
ація із свободою совісті в Росії не є 
такою, яку можна прийняти. Наші 
колеги в Раді Європи, зрозуміло, 
не потерплять». Порушено питан-
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ЗМІНА РЕЛІГІЙНОЇ КАРТИ СВІТУ ПРОТЯГОМ 1 9 0 0 -2 0 0 0  РОКІВ (в  млн. о с іб )
В есь  св іт Є в р о п а  і С Н Г А з і я П іш і. А м ер и к а Л а т .  А м е р и к а А ф р и к а А в ст р а л ія  т а  

О к е а н ія
1900 2 0 0 0 1900 2 0 0 0 1900 200 0 190 0 2 0 0 0 1900 2 0 0 0 1900 2 0 0 0 190 0 2 0 0 0

В с ь о г о  н а сел е н н я 16 3 0 ,3 6 0 4 4 4 2 0 798 9 4 8 3604 81 ,5 3 0 9 6 4 5 0 9 1 10 7 9 4 6 ,8 з о
Х Р И С Т И Я Н И 5 5 8 1995 393 540 12 285 78 275 61 4 9 3 9 3 8 0 5 2 2
К а то л и к и :

Р и м о -к а т о л и к и 2 7 0 ,2 1 0 5 1 ,0 6 180 2 8 5 ,5 6 113 20 88 59 4 3 6 1,5 120 ,5 3 ,7 8 ,0 6
Г р е к о -к а т о л и к и 4 ,9 7 ,0 3 4 ,7 6 ,2 — 0 ,2 0 ,5 0 ,3 _ _ _ 0 ,0 3
Інш і у н іа т и 0 ,6 8 7 ,3 0 ,0 4 0 ,0 5 0 ,6 0

>
- 0 ,2 - 0 ,6 0 ,0 4 0 ,4 -

П р а в о с л а в н і: 106 ,9 151 ,5 106 145 0 ,8 0,1 3 ,5 _ 0 ,5 _ _ _ 0 ,5
С т а р о о б р я д ц і 2 ,4 3 2 ,3 2 ,7 -

Т 0,1 0 ,2 _ 0,1 _ _ _
П р о т ест а н т и : ------- 1 1
В а л ь д ен си 0 ,0 2 5 0 ,0 5 0 ,0 2 5 0 ,0 2 5 — — _ 0 ,0 2 5 _ _ _ —
А н гл ік а н и 3 4 ,3 5 3 ,3 2 8 ,5 17,5 0 ,4 0% 2,2 6 0 .6 0 ,9 0 ,6 2 ,8 2 5 ,2
Л ю т е р а н и 5 8 ,5 8 0 ,4 53 47 0,1 т — 4 13,5 0 .2 1,5 1 10 0 ,2 1,4
К а л ь в ін іст и 2 2 ,3 55 13 14 0 ,5 13 6 9 0 ,3 1,5 1,5 16 1 1,5
М е т о д и с т и 16,9 4 2 ,8 2 1,3 0,1 И0 14,5 19 . _ 2 0,1 10 0 ,2 0 ,5
Б а п т и ст и 13,8 72 0 ,5 2,1 0,1 ( 13 5 0 ,5 0 ,2 3 _ 10 _ 0 ,4
А д в е н т и с т и 0 ,0 5 16,2 0,01 0 ,6 — 2, 5 0 ,0 3 1 0,01 6 ,5 _ 5 _ 0 ,6
П 'я ти д еся  гники 1 19 - 4 — 5і6 _ 6 ,5 — 32 _ 2 0 _ 0 ,5
М о р м о н и 0 ,5 8 1 1,23 0 ,0 2 0 ,5 _ 2і 0 ,5 5 ,4 0 ,0 5 3 • — 0 ,1 3 0.01 0 ,2
Є г о в іс т и 0 ,0 3 ' 5 ,3 - 2 ,9 _ 0 ,0 3 2 ,2 _ _ _ _ _ 0 ,2
О б 'є д н а н а  к а н а д ій с ь к а  
ц ер к в а 1 3 - - - 1 3 - - - - - -
А в с т р а л ій с ь к а  о б ’є д н а н а  
ц ер к в а 0 ,4 1,4 - - - - - - - - - 0 ,4 1,4

В ір м е н о -г р и г о р іа н и 3 ,8 4 ,9 9 1,2 3 ,5 2 ,6 0, 7 ■ _ 0 ,6 _ 0 ,1 5 _ 0 ,0 2 _ 0 ,0 2
Ін ш і м о н о ф із и т и 4 3 6 ,4 - 0,1 0 ,2 2> _ 0 ,3 _ _ 3 ,8 34 _ _
М а л а р б с ь к о -с и р ій с ь к а  в ір а 0 ,3 0 ,7 5 - — 0 ,3 0 ,7 5 - - - - - - - - —

І С Л А М 2 1 6 ,0 1 1 180,1 19 6 0 157 793 0,01 4 ,3 5 - 1,5 4 0 321 - 0 ,2 5
С у и п іт и 198 1 0 7 6 ,4 5 . 17,5 53 141 6 14 - 3 ,8 5 - 1,4 3 9 ,5 3 2 0 - 0 ,0 5
Ш  и їти 18 187 ,6 1,5 7 16 179 — 0 ,5 ■ - 0,1 0 ,5 1 —
Д ру-зи 0 ,0 8 0,71 - - 0 ,0 8 0, 7 — 0,01 — — _ _ _
А м е р и к а н с ь к і м у с у л ь м а н и - 1,65 - — — - - 1,65 — - — —
А х м а д ії 0,1 12,3 - 0,1 0,1 1 1 - 0,1 - 0,1 — 1 - -

Б У Д Д И З М 127,31 3 5 4 ,2 4 - 1,7 127 349 0 ,0 3 2 ,5 0 ,1 5 0 ,6 0 ,0 4 0 ,1 4 0 ,0 9 0 ,3
Н а ц іо н а л ь н і р ел ігії:
З о р о а с т р ій ц і 0 ,1 3 0 ,301 0,01 0,01 0 ,1 2 0 ,2 7 — 0 ,0 2 — - - 0 ,0 0 1 - —
Іє зи д и 0,1 1 0 ,31 0,01 0 ,0 6 0,1 0 ,2 5 — _ - - — — — —
І н д у їс т и 2 2 2 ,5 8 8 8 ,4 0,1 1,4 2 2 2 882 0 ,0 0 2 1,3 0,1 0 ,8 0 ,3 2 ,5 0,1 0 ,4
С ік х и 4 ,5 2 3 ,1 8 • - 0 ,4 4 ,5 2:І — 0 ,5 - - - 0 ,0 5 - 0 ,0 3
Д ж а  й 11 и 1 4,01 - - 1 3, ) _ 0,01 — - — 0,1 — -
Іу д е ї 1 0 ,5 9 7 1 4 ,32 8 ,4 2 ,6 5 0 ,3 3г 1 6 ,2 2 0 ,1 6 1,12 0 ,7 2 0 ,2 3 0 ,0 1 7 0,1
К и т а й сь к і в ір у в а н н я 3 2 8 2 3 3 ,4 3 - 0 ,3 328 2 j a . _ 0 ,8 — 0 ,2 - 0 ,0 3 0,1

І Н Ш І  Р Е Л І Г І Ї У
Б а х а їс т и 0,1 7 ,0 3 - 0 ,1 3 0,1 з д — 0 ,8 — 0 ,8 - 1,9 - 0,1
М а н  д е їс т и 0 ,0 2 0 ,0 4 — _ 0 ,0 2 0 ,0 4 ■_ — _ — — —' ■
С п ір и т и с т и 0,01 1 1,98 - 0 ,1 3 _ 1 - — 0 ,1 5 0,01 1 1,5 - 0 ,01 -  - 0 ,01
Т р а д и ц ій н і д а в н і в ір у в а н н я 132 - 0 ,2 — з о - 0 ,4 - 1,2 - 100 - 0 ,3

Н Е В І Р У Ю Ч І 5,1 1228 2 151 2 1017 1 2 9 ,5 - 18,5 - 5 ,5 0,1 6 ,5

Примітка РП: Таблиця не включила всі існуючі в світі релігійні течії. Зокрема в ній відсутні деякі протестантські течії, нові релігійні рухи, течії православного коріння, кеноси- 
стичні вірування та ін. Названа об'єднана церква Канади поєднує методизм і кальвінізм, конгрегаціоналізм та пресвітеріанство, а церква Австралії — методизм і кальвінізм. Ки
тайська релігія поєднує буддизм з даосизмом і конфуціанством. Американське мусульманство постає як своєрідна релігія негрів США. В цифру католиків Китаю включено 5 млн. 
віруючих, які не підпорядковані Ватикану.

40 Релігійна панорама № 2'2001 Релігійна панорама № 2’2001 41



Релігія в сучасному світі

ня про перегляд РФ свого закону 
«Про свободу совісті...», який су
перечить Конституції країни і 
міжнародним правовим нормам. 
Відсутність в Росії традицій 
релігійного плюралізму є основ
ною причиною обмежень свободи 
совісті. Десятки років потрібні для 
того, щоб росіяни навчилися з по
вагою ставитися до іншого, аніж 
православ’я, релігійного вибору. 
Це відзначив директор Інституту 
релігії і права Росії А.Пчелинцев.

Б У Д Д И З М
•

Далай-Лама шукає собі на
ступництва. Щоб уникнути розко
лу серед буддистів Тибету і вакуу
му в керівництві після його смерті, 
він уже пропонує до кінця цього 
року провести вибори кандидата 
на роль прем’єр-міністра. Далай- 
Лама хоче, щоб його наступник 
продовжував боротьбу за свободу 
свого народу. Як відомо, духовний 
лідер тибетців вимушений був в 
1959 р. емігрувати з Китаю і утво
рити уряд у вигнанні в одному із 
північних міст Індії.

М У С У Л Ь М А Н С Ь К И Й  С В ІТ

Державне телебачення Росії 
і преса насаджують ісламо- 
фобію. Такий висновок зробив 
лідер руху «Рефах», який перетво
рюється в євроазійську партію. За
соби масової інформації в «інфор
маційній агресії» щодо мусульман 
звинуватив 2 лютого також муфтій

Равіль Гайнутдін, зауваживши при 
цьому, що іслам не загрожує Росії. 
А Президент Інгушетії Руслан Ау
шев взагалі закликав вважати 
іслам «національною ідеєю» му
сульманських регіонів Росії, відки
нути принцип відокремлення 
Церкви від держави.

Мусульмани Індонезії вияв
ляють агресивність щодо хрис
тиян. Внаслідок бомбардування 
ними церкви в м.Амбон Сіті заги
нуло 15 осіб, 100 — поранено. 
Відбувається насильницьке навер
нення під дулом зброї до ісламу 
жителів християнських сіл. Прези
дент Індонезії засудив свавілля 
мусульманських молодиків. «Краї
на повинна захищати свої релігії», 
— сказав він.

В мусульманській Малайзії 
(м.Тайпінг) поліція провела об
шук в представництві христи
янської організації «Церква Но
вого Завіту». Обшук мотивується 
«протизаконними діями» ор
ганізації, які можуть вилитися в 
події, подібні американським сек
там Кореша (1993 р. — 80 послідо
вників Девіда Кореша вчинили са
моспалення) чи Джонса (1978 р. — 
масове самовбивство в Гайяні 
членів «Народного храму» Джіма 
Джоуса). Що ж, за аналогією дій 
малоазійських властей у всіх хрис
тиянських країнах повинні бути об
шукані всі мусульманські ор
ганізації, оскільки є чимало екст
ремістських ісламських угрупувань, 
що займаються тероризмом.

Ворожнеча між суннітами та
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шиїтами в Пакистані щороку ви
являється в сотні жертв. Масови
ми безпорядками відповіли суніти 
на нещодавнє вбивство в машині 
прямо на перехресті доріг в Карачі 
чотирьох мулл і водія. Розгромле
но два кінотеатри, спалено десят
ки автомобілів, забарикадовано 
декілька вулиць. Для наведення 
спокою прийшлося використову
вати армійські підрозділи. В свою 
чергу сунніти вбили одного із відо
мих іранських вчених-богословів, 
який відвідав місто.

Французькі мусульмани від
дають на навчання своїх дітей не 
в державні, а в католицькі школи.
Мотивом цього є не якість освіти, а 
наявна в останніх атмосфера терпи
мості щодо іноземців, повага до Бо
га і ближнього, духовних цінностей, 
тобто все те, що не знайдеш в дер
жавних школах. Акцентуючи на 
світськості освіти, в державних на
вчальних установах існує заборона 
на носіння символів релігійної на
лежності, навіть виключають за ос
таннє із навчального закладу. Проте 
французькими мусульманами ігно
руються не лише державні, а й навіть 
ісламські школи, які, як засвідчили 
опитування соціологів, не справля
ються із завданням інтеграції юних 
мусульман у французьке сус
пільство. «Більшість ісламських 
лідерів Франції, — заявив один із 
батьків, — навіть не говорять фран
цузькою мовою, а їх релігійність, яка 
привнесена із сільських районів 
Магрібу, зовсім не відповідає тій ре
альності, в якій ми живемо».

Своєрідна емансипація ж і

нок в Пакистані. На автобусні 
маршрути Карачі — найбільшого 
міста країни — вийшло 12 жінок- 
кондукторів. Це вже виклик му
сульманській традиції Пакистану, 
переважна більшість якого всеціло 
зайнята домашнім господарством 
і сім’єю. Якщо цей експеримент не 
викличе якихось ексцесів, то готові 
до праці в громадському транс
порті ще 88 жінок.

10 тис. мусульман столиці 
Бангладеш Дакки вийшли на 
демонстрацію протесту проти 
рішення Верховного Суду країни, 
яке забороняло використовувати 
закони шаріату до жінок, які вчини
ли перелюб або вільно поводяться 
з чоловіками. Від уряду демонст
ранти вимагали заборонити 
діяльність зарубіжних гуманітар
них організацій, яких лідер фунда- 
менталістів Мулана Муфті Аміні на
звав «агентами сатани». «Вони ви
ступають проти букви і духу ісламу, 
але це аж ніяк не можна терпіти», 
— сказав він.

Ісламісти в штаті Кашмір 10 
лютого напали на селище за 80 
км від Раджірі, запалили помеш
кання, а одну із хат закидали гра
натами. Загинуло 18 осіб. Задень 
до цього вони скоїли такі ж погро
ми в Сренегарі.

Мекка і Медіна приймуть в 
2001 р. біля 2 млн. паломників.
Влада Саудівської Аравії заборо
нила лише здійснювати хадж до 
святинь ісламу угандійським му
сульманам. Причиною цього є
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страх перед смертоносною лихо
радкою Ебола, яка поширена в цій 
африканській країні.

Ісламська революція 1979 р.
в Ірані призвела до заборон гри в 
більярд, хоч до цього ця гра не бу
ла надто поширена в країні. Влада 
стала розглядати її такою, що су
перечить нормам мусульманської 
релігії. Нині, в 22-гу річницю рево
люції, знову дозволили громадя
нам грати в більярд.

Посилаючись на закони ісла
му, міністр Афганістану Кала- 
муддін заборонив бокс. Зокре
ма він послався на те, що мусуль
манам категорично заборонено 
бити один одного по голові, а віру
ючі в Аллаха мають обов’язково 
носити бороди. Але останнє не 
визнають міжнародні правила лю
бительського боксу. Саме із-за на
явності бороди вони дискваліфіко- 
вували афганських боксерів на ос
танньому чемпіонаті світу.

Папуга здійснює намаз. В 
Ірані живе двохрічний папуга 
Каско, якого з Латинської Амери
ки в м.Ісфахан привіз ще малень
ким пан Мешхінпура. Годинами 
він читав вголос Коран папузі. Той 
виявився здібним учнем, бо 
швидко запам'ятовував цілі сури. 
Пан Мешхінпура навчив папугу 
відповідати релігійним вітанням 
на дзвінок у двері. Він знає імена 
всіх шиїтських імамів, разом із 
своїм господарем здійснює що
денні намази. Правовірний 
постійно виголошує: «Немає бога,

окрім Аллаха, і Магомет — пророк 
його».

Ж И Т Т Я  ІУ Д Е ЇВ

Члени ультраортодоксальної 
релігійної партії ШАС Ізраїлю,
яка має біля 400 тис своїх прихиль
ників, голосували переважно за 
Шарона. До цього їх закликав лідер 
партії рабин Овадій Йосеф 
листівкою, бо ж тільки Шарон, вва
жає він, може бути гарантом вихо
вання ізраїльських дітей в дусі по
шани до Тори, захистить права 
іудаїзму. В своїх сподіваннях рабин 
не помилився. Свідчення цього є 
заяви нового прем'єр-міністра 
Ізраїлю. Водночас цікавим було 
ставлення арабів до виборів. Не- 
очікуваним було виголошене перед 
ними побажання муфтія Єрусалиму 
шейха Акрама Сабрі про не
обхідність перемоги партії «Лікуд» і 
заборона мусульманам брати 
участь в голосуванні, коли відомим 
було, що лише завдяки їх голосам 
може перемогти Барак. Сабрі мо
тивував свій заклик тим,що ос
танній нічого не зробив для арабів,а 
Шарон, коли прийде до влади, ще 
раз покаже істинне обличчя 
сіонізму,про яке вже дехто забув.

В австралійському місті 
Сіднеї згоріла синагога Бет 
Герцль. Підозра в її підпалі падає 
на вихідців із Ливану. Це вже другий 
за останній час випадок нищення 
єврейських святинь в Австралії. Да
на вказівка поліції посилити патру
лювання вулиць біля синагог.
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Виробники міцних напоїв 
столиці Єврейської автономної 
області Біробіджан, розташова
ної на Далекому Сході Російської 
Федерації, почали випуск «кошер- 
ної» горілки. Тим самим вони зро
били подарунок землякам з 
Ізраїлю, США, Німеччини, Швей
царії, Польщі й інших країн, що до
тримуються єврейських традицій. 
Як відомо, щирі євреї споживають 
тільки «кошерну» їжу, що вва
жається чистою. За словами віце- 
губернатора автономії Валерія Гу
ревича, вже розроблено чотири 
сорти горілки, рецептура якої за
тверджена відділом «кошерута» 
Московської синагоги. Горілчане 
підприємство «Тайг-Схід» має 
можливості випускати 400-500 ти
сяч пляшок цього напою на місяць. 
Продукція вже користується попи
том не тільки в автономній області, 
але й у сусідніх регіонах. Пла
нується, що в жовтні цей напій бу
де експортуватися і закордон. У 
Польщі, до речі, уже давно випус
кається кошерна горілка, схвалена 
місцевим головним рабином. За
уважимо, що при продажі кошер- 
ноїїжі завжди стягується спеціаль
ний «кошерный податок», який 
надходить на рахунки рабинів, що 
роблять огляд і дають свій висно
вок про «кошерність» продукту.

Н О В І Р Е Л ІГ ІЙ Н І Т Е Ч ІЇ

Своєрідно відзначили початок 
Року Змії 24 січня послідовники 
руху «Фалунь чун» в Китаї. П’ятеро 
з них на центральному майдані

Пекіна Тяньяньминь облились бен
зином і підпалили себе. Представ
ник руху в Гонконзі заявив, що випа
док сфабриковано Пекіном з метою 
дискредитації «Фалунь чуна», який в 
1999 р. був заборонений в Китаї як 
«секта тоталітарного взірця», що 
«загрожує національній стабільності 
і суперечить вченню комуністичної 
партії». Знущання над послідовни
ками «Фалунь чун» може поставити 
під сумнів проведення в Китаї літніх 
Олімпійських ігор 2008 року.

Церква Асамблея Божа, яка
діє у враженій громадянською 
війною ось уже 20 років Шрі-Ланці, 
надає посильну гуманітарну допо
могу біженцям і постраждалим. Во
на допомагає їм ліками і продукта
ми. Збудовано притулок, який 
прийняв 150 стражденних. Все це 
сприяє поширенню авторитету 
Церкви, появі її нових громад. Для 
майбутнього служіння в них прий
няли студентів біблійні коледжі.

В А Й Ш Н А В С Ь К А  Т Р А Д И Ц ІЯ

Навіть трагічна загибель сотні 
тисяч людей після землетрусу в 
штаті Гуджарат в Індії не зняла упе
редженість індусів щодо християн. 
Члени націоналістичної індуської 
організації Союз добровільних слу
жителів нації вважають, що всіма 
рятувальними роботами мають 
обов'язково керувати послідовники 
їх релігії, медичну допомогу нада
вати лише лікарі-індуси. Саме тому 
наслідки катастрофи ліквідовують
ся надто повільно, зросла загроза
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епідемії. Міністерського посту поз
бувся в уряді штату Карнатаха хри
стиянин І  Джон, який назвав зем
летрус «карою Божою» жителям Гу
джарат за їх недоброзичливе став
лення до послідовників християнст
ва. Зокрема націоналістична 
індуська організація цього штату 
влаштовувала напади на християн 
при сприянні уряду штату, який на
лежить до правлячої в Індії «Бха- 
ратія Джаната Парті». Цей уряд 
своїм циркуляром зобов'язав шко
ли підписатися на щотижневик 
«Садхана», який є друкованим ор
ганом націоналістів. Об'єднаний 
християнський форум з прав люди
ни штату назвав циркуляр уряду не
конституційним, вимагає його 
відміни.

Води Гангу лише в один день 
— 24 січня обмили біля ЗО млн 
молільників, які приїхали на шес
титижневе свято «Кумб-Мела». Са
ме цей день вважається найбільш 
сприятливим для такого обряду.

Життя Крішни стало сюжет
ною основою найдорожчого за 
весь час існування індійського 
кінематографу фільму. Його по
передній бюджет — десь 20 млн. 
доларів. До цього вартість зйомки 
фільму в 5 млн. доларів була 
найбільшою.

ІН Ш І Р Е Л ІГ ІЙ Н І Т Е Ч ІЇ

27 січня у віці 88 років помер 
глава вудуїстської релігії Беніну 
Coca Гедехунге, який очолював

Релігія в сучасному світі

цей культ з 1991 р., користуючись 
великою популярністю в своїй 
країні.

Д о в ід ка . Буду (в перекладі з мови 
народу йоруба — «дух» або «бог») — 
традиційний релігійний культ давнього 
аф риканського  королівства Д агом еї 
(нині — Бенін, Того, Гана). Послідовни
ки вуду вірять в існування верховного 
божества Олоруна, а також багаточи- 
сельних духів. Згідно віри вуду, кожна 
людина має два духи — великий і ма
ленький. Останній залишає людину, 
коли вона спить або зд ійснює ритуали. 
Тому на сплячу людину вірні вуду див
ляться як на «живого мертв’яка». Вели
кий дух лишає людину, коли вона по
мирає. Вудизм є офіційною релігією 
Беніну, пош ирений в деяких інших 
країнах Західної Африки.

«Армію Бога», про терорис
тичну діяльність якої на тери
торії М'янми інформувала «РП»
в своєму № 1 '2001, очолювали 
13-літній Джонні і 14-річний Лю
тер Хту. До «Армії Бога» входило 
біля двохсот бійців переважно ди
тячого віку. «Армія» це релігійна 
гілка етнічного Національного со
юзу народності карен, що бореть
ся за свою незалежність. Попав
ши в оточення таїландських 
військових, вона здалася. Дітей 
вирішили не судити, а відправити 
до батьків. Віровчення «Армії Бо
га» поєднувало християнство з 
анімістичними віруваннями. За
боронялося напиватися і свари
тися, живучою була віра в амулети 
і заговори. В загоні був хлопчик з 
чорним язиком — традиційною 
ознакою обраності.
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В Е Л И Ч  М И Т Р О П О Л И Т А  А Н Д Р Е Я  Ш Е П Т И Ц Ь К О Г О

Століття сходження на мит- 
рополитчий престіл Андрея 
Шептицького УГКЦ відзначає 
присвяченням йому цілого року.
Але сьогодні віддати шану генію 
Шептицького можна не тільки по
втореннями хвали йому за те, що 
він розбудував Церкву справді ук
раїнською, національною, але й 
з'ясуванням того, чому це йому 
вдалося, як він зумів розкрити 
плідний потенціал своєї Церкви.

Подвижницька праця митрополита Андрея як богослова, екуменіста, 
дослідника й шанувальника східнохристиянської спадщини, місіонера та 
ін. оцінюється і вже оцінена відповідно до його заслуг. Все ж найбільшим 
«втіленим» успіхом його діяльності було актуальне до тогочасних потреб 
вірних спрямування ним розвитку Церкви. Саме за практичними діями 
митрополита правомірно судити про його стратегічну концепцію цього 
розвитку. УГКЦ, очолена митрополитом Андреем Шептицьким, ди
намічно формує та реалізує свою активну й диференційовану соціальну 
політику. Церква підсилюється новими чернечими орденами переважно 
із західнохристиянськими традиціями, залучає їх до активної участі 
в суспільних справах. Вона зорганізовує навколо себе широку сітку кон
структивно співпрацюючих з нею мирянських організацій, демонструє 
виваженість і самостійність у підході до політичних проблем пастви. ГКЦ 
фіксує свідому, доцільну на поточний момент інтеграцію католицьких 
практик (аж до целібату) й водночас рішуче протидіє польським спробам 
асиміляторства через латинізацію. Символічно, що розбудовував такою 
греко-католицьку Церкву митрополит, чия історія шляху до неї є пере
конливим «хрестом» на звинувачення слабкості греко-католицької кон
фесії проти польського асиміляторства.

Власне саме така Церква проявила себе у XX столітті як виразно і 
дієво патріотична духовна спільнота. Оскільки, долаючи несприятливі 
обставини, УГКЦ примножувала свої виховні, національно продуктивні 
успіхи, то правомірно стверджувати: церква стала самодостатньою, 
зрілою інституцією. Це в міжвоєнній добі особливо очевидно проявило
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ся в порівнянні з діяльністю православної церкви в радянській Україні. 
Отже, доводиться констатувати, що ті зміни, які відрізнили ГКЦ від пра
вославної церкви й придали їй католицьких рис, пішли греко-католикам 
явно на користь. Під проводом Шептицького Церква стала енергійною, 
готовою до опору будь-якому релігійному, ідеологічному, політичному 
натискові, здатною відповідати на виклики часу.

Віддамо ж належне митрополитові Андрею: його стараннями українці
— греко-католики успішно проторували великий відтинок шляху до себе
— до адекватного європейському народові духовного, культурного, 
цивілізаційного самовизначення. Хочеться сподіватися, що сучасна 
УГКЦ буде у своїх самоідентифікаційних шуканнях спиратися на плідний 
досвід свого Великого митрополита, тобто, вивчаючи, поважаючи, пле
каючи свою духовну спадщину, вона буде практикувати у своїй діяль
ності таке змістовне й формальне наповнення, яке відповідатиме духов
ним і культурним запитам сьогоднішніх українців, націодержавним інте
ресам України — суверенної держави, що повертається в європейську 
спільноту. Все сказане дає підстави українцям прийняти митрополита 
Андрея Шептицького за святого. (О.Недавня)

П Р А В О С Л А В Н І Р Е А Л ІЇ У К Р А ЇН И

Так скільки ж в Україні насправді прихильників Московського 
патріархату? Відповідь на це питання не вичерпується сухими рядками 
статистики, яку проводить Держкомітет у справах релігій. Згідно його 
даних, на 1 січня 2001 р. найбільшою православною Церквою зали
шається Московський патріархат — 9200 парафій. УПЦ Київського 
патріархату нараховує 2900, а УАПЦ — 1040 парафій. Однак вже кілька 
років вчені говорять про недосконалість такої системи підрахунку, бо ж 
на Сході України є парафії кількісно не більші за необхідну для реєстрації 
двадцятку. На Заході парафії можуть нараховувати від кількох сотень до 
кількох тисяч парафіян. Щоб вивчити реальний стан справ, в Україну з 
Москви у 1998 р. приїхав «соціологічний» десант, згідно даних якого 
(опубліковані у журналі «Поліс» 1998, № 4), переважна більшість право
славних віруючих в Україні вважають себе парафіянами Київського 
патріархату. Зокрема на Правобережжі до Київського патріархату 
віднесли себе 29,4 % всього населення. Парафіянами УПЦ МП та безпо
середньо Московського патріархату тут визнали себе всього 9 % насе
лення. На Лівобережжі незначну перевагу отримали парафіяни Мос
ковського патріархату — 11,9 % проти 10,9 % прихильників УПЦ КП. Як
що врахувати, що саме на Правобережжі зареєстрована більшість «ста
тистичних» віруючих УПЦ МП, то перспективи Московського патріархату 
в Україні, на думку москвичів, виглядають дуже сумнівними. У Мос
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ковській патріархії були зроблені відповідні висновки і вже з другої поло
вини 1998 р політика РПЦ в Україні стає більш жорсткою.

Дані московських соціологів майже збігаються з більш ґрунтовними і 
постійними дослідженнями Інституту соціології Академії наук України, які 
опубліковані в інформаційно-аналітичному збірнику «Українське 
суспільство: моніторинг — 2000» (К ., 2001). З 1994 по 2000 рік за
гальна картина ідентифікації себе з певною Церквою виглядає так:

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0
Н е  р ел іг ій н и й 3 7 ,2 3 6 ,5 3 4 ,4 3 0 ,2 3 2 ,6 3 1 ,3 3 0 ,7
У к р а їн с ь к а  п р а в о сл а в н а  
(К и їв с ь к и й  п а т р іа р х а т )

2 5 ,7 2 9 ,6 3 2 ,7 3 3 ,7 3 2 .2 3 1 ,0 32,9

У к р а їн с ь к а  п р а в о сл а в н а  
(М о с к о в с ь к и й  п а т р іа р х а т )

3 ,3 8 ,2 7 ,3 7 ,8 9 ,2 9 ,8 9,8

У к р а їн сь к а  а в т о к еф а л ь н а 1,7 0 ,6 0 ,5 0 ,8 1,7 0 ,8 1,0
Р о с ій сь к а  п р а в о сл а в н а - 7 ,2 - - - - -

Г р ек о -к а т о л и ц ь к а 6,1 6 ,5 7,1 7 ,0 5 ,5 8 ,0 6 ,4
Ін ш а 1,8 3 ,0 2 ,4 2 ,5 2 ,2 3 ,6 3 ,2
В а ж к о  в ід п о в іст и 16 ,0 15,2 14,7 17 ,9 15 ,9 15,0 16,0

Чому таке неспівпадання відповідей віруючих із державною 
статистикою? Причин тут декілька. Головними серед них вважаємо на
ступні: православні, особливо в селах, не до кінця розуміють відмінності 
між УПЦ МП і УПЦ КП. Спекуляція священиками і, що особливо небез
печно, державними чиновниками, такими поняттями, як «канонічний», 
«Церква-мати», «анафема» та ін., відштовхує від Київського патріархату 
як інституції, так і малограмотних людей. Одночасно більшість віруючих 
не можуть себе ідентифікувати з російською церквою, Московським 
патріархатом, повноправним представником якого є УПЦ МП, а тому 
орієнтуються на свій духовний центр — Київ. Важливою причиною є та
кож відсутність можливості «спокійно» зареєструвати громаду УПЦ КП 
в Східній і навіть Західній Україні. Залежно від регіону, така громада стає 
або «бандерівською (мазепинською)» (Схід України), або ж «нека- 
нонічною» (Захід). Тому віруючим, які прихильні до Київського патріарха
ту, доводиться приходити до «московських батюшок», але в анонімній 
анкеті вони чітко розставляють акценти.

Ці соціологічні дослідження українських і московських вчених дають 
підстави стверджувати, що у разі створення в Україні єдиної Помісної 
православної Церкви за дуже короткий термін (1-2 роки) вона зможе 
об'єднати більшість православних парафій. (О.Саган)
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Під час наукової конференції «Релігійні меншини і релігії національних 
меншин», яка відбулася в грудні 2000 р. в Києві, висловлювалося про
хання видруку документів про правове буття меншин. Часопис подає 
кілька із них.

МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ 
СВОБОДИ РЕЛІГІЇ І ВІРОВИЗНАНЬ

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III)

Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р.

Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії, 
це право включає свободу міняти свою релігію чи переконання та свобо
ду сповідувати свою релігію чи переконання як одноосібно, так і разом з 
іншими, публічно або приватно в навчанні, богослужінні і виконанні 
релігійних і ритуальних порядків.

Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на 
вільне вираження їх; це право включає свободу безперешкодно дотри
муватися своїх переконань і свободу шукати, одержувати і поширювати 
інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кор
донів.

Стаття 26. 2. Освіта має сприяти взаєморозумінню, терпимості і 
дружбі між всіма народами, расовими і релігійними групами і повинне 
сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй з підтримки миру. 3. 
Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх 
дітей.

Стаття 29. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина може за
значатися лише тих обмежень, які встановлені законом виключно з ме
тою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших й за
доволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загаль
ного добробуту в демократичному суспільстві.
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І 
ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ

Рим, 4.ХІ.1950 р.
Підписана представниками держав — перших членів Ради Європи, 

є основним документом Ради Європи

Стаття 4. Ніхто не повинен залучатися до примусової чи обов'язкової 
праці. 3. Для мети цієї статті термін «примусова чи обов’язкова праця» не 
включає: в) будь-яку працю військового характеру, а в тих країнах, в яких 
як законна визнається відмова від військової служби з релігійно-етичних 
мотивів, службу, яка призначається замість обов'язкової військової 
служби.

Стаття 9. 1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та 
релігії; це право включає свободу міняти свою релігію або свої переко
нання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання як од
ноособово, так і разом з іншими, прилюдно чи приватно, в богослужінні, 
навчанні, виконанні релігійних і ритуальних обрядів.

2. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише таким 
обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в демократичному 
суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони громадського 
порядку, здоров'я і моралі або для захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 10. 1. Кожна людина має право на свободу виявлення по
глядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одер
жувати і поширювати інформацію та ідеї без втручання держави і неза
лежно від її кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати 
ліцензування радіомовлення, телебачення або кінопідприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з правами та 
обов’язками, може бути предметом таких формальностей, умов, обме
жень або покарання, які встановлені законом і є необхідними в демокра
тичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушен
ням або злочинам, для захисту здоров’я і моралі, для захисту репутації 
або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одер
жаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 
правосуддя.

Стаття 11.1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і 
свободу асоціації з іншими людьми, включаючи право створювати 
профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів; 2. Здійснення 
цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, які встанов
лені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах 
національної або громадської безпеки, з метою запобігання заворушен
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ням і злочинам, для захисту здоров’я або моралі чи з метою захисту прав 
і свобод інших людей. Ця стаття не перешкоджає запровадженню закон
них обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу 
збройних сил, поліції або державної адміністрації.

Стаття 14. Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, га
рантується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору 
шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або 
соціального походження, належності до національних меншин, майно
вого стану, народження або інших обставин.

Стаття 19. Для забезпечення виконання Високими Договірними сто
ронами їхніх зобов’язань за цією Конвенцією створюється: а) Євро
пейська комісія з прав людини, надалі «Комісія»; б) Європейський суд з 
прав людини, надалі «Суд».

Стаття 25. 1. Комісія може приймати заяви, адресовані Генеральному 
секретареві Ради Європи будь-якою особою, неурядовою організацією 
або групою осіб, про порушення однією з Високих Договірних Сторін прав, 
викладених у цій Конвенції за умови, що Висока Договірна Сторона, на яку 
подано скаргу, заявила, що визнає компетенцію Комісії приймати такі за
яви. Ті з Високих Договірних Сторін, які заявили про це, зобов'язуються не 
перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.

Стаття 26. Комісія може приймати питання до розгляду лише після 
того, як згідно із загальновизнаними нормами міжнародного права були 
вичерпані всі національні засоби, і впродовж шести місяців від дати 
прийняття остаточного рішення.

Д Е К Л А Р А Ц І Я
ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ВСІХ ФОРМ НЕТЕРПИМОСТІ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ 

НА ПІДСТАВІ РЕЛІГІЇ ЧИ ПЕРЕКОНАНЬ

Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 25.ХІ.1981 р. 
(резолюція 36/55)

Генеральна Асамблея
беручи до уваги, що згідно з одним з основних принципів статуту Ор

ганізації Об’єднаних Націй гідність та рівність притаманні кожній людині і 
що всі держави-члени зобов'язалися вживати спільних та самостійних 
дій у співпраці з Організацією Об'єднаних Націй для сприяння та заохо
чення загальної поваги та дотримання прав людини та основних свобод 
для всіх незалежно від раси, статі, мови чи релігії,

беручи до уваги, що у Загальній Декларації прав людини та основних 
Міжнародних пактах про права людини проголошуються принципи не- 
дискримінації та рівності перед Загалом і право на свободу думки, 
совісті, релігії чи переконань,
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беручи до уваги, що ігнорування та порушення прав людини та основ
них свобод, зокрема права на свободу думки, совісті, релігії чи переко
нань будь-якого виду, є прямо чи опосередковано причиною воєн та 
важких страждань людства, особливо, коли вони служать засобом іно
земного втручання, розпалювання ненависті між народами та держава
ми,беручи до уваги, що релігія чи переконання є для кожного, хто їх до
тримується, одним з основних елементів розуміння ним життя та що 
свободу релігії чи переконань слід цілком дотримуватися та гарантувати 
її,вважаючи важливим сприяти розумінню, терпимості та поважанню у 
питаннях свободи релігії чи переконань з метою, що несумісна із Стату
сом, іншими відповідними документами Організації Об’єднаних Націй та 
з метою і принципами цієї Декларації, у переконанні, що свобода релігії 
чи переконань повинна також сприяти досягненню загального миру, 
соціальної справедливості та дружби між народами і ліквідації ідеологій 
та практики колоніалізму й расової дискримінації,

відзначаючи із задоволенням прийняття кількох та набуття чинності 
деяких конвенцій, під егідою Організації Об’єднаних Націй та спеціалізо
ваних установ про ліквідацію різних форм дискримінації, стурбована 
проявами нетерпимості та наявності дискримінації у питаннях релігії чи 
переконань, які все ще спостерігаються в деяких регіонах світу,

сповнена рішучості вжити усіх необхідних кроків до найшвидшої 
ліквідації такої нетерпимості в усіх її формах та проявах та запобігати 
дискримінації на грунті релігії чи переконань і боротися з нею,

проголошує цю Декларацію про ліквідацію всіх форм нетерпимості та 
дискримінації на грунті релігій чи переконань:

Стаття 1.
1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії. 

Це право включає свободу мати релігію чи переконання на свій вибір і 
свободу сповідати свою релігію та виражати переконання як одноосібно, 
так і спільно з іншими, публічно чи приватно, у відправленні культу, вико
нанні релігійних та ритуальних обрядів та вчень.

2. Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його сво
боду мати релігію чи переконання на свій вибір.

3. Свобода сповідати релігію або переконання підлягає тільки 
обмеженням, що встановлені законом та необхідні для охорони 
суспільної безпеки, порядку, здоров'я і моралі, так само як і основних 
прав та свобод інших осіб.

Стаття 2.
1. Ніхто не повинен зазнавати дискримінації на грунті релігій або пе

реконань з боку будь-якої держави, установи, групи осіб чи окремих осіб.
2. З метою цієї Декларації вираз «нетерпимість та дискримінація
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на грунті релігій або переконань» означає будь-які розрізнення, виключен
ня, обмеження або переваги, базовані на релігії або переконаннях та ме
тою яких або наслідком є знищення або зменшення визнання використан
ня або здійснення на грунті рівності прав людини та основних свобод.

Стаття 3. Дискримінація людей на грунті релігії або переконань є об
разою гідності людської особистості і запереченням принципів Статуту 
Організації Об’єднаних Націй та осуджується як порушення прав людини 
та основних свобод, проголошених Загальною Декларацією прав люди
ни та докладно викладених у Міжнародних пактах про права людини, і як 
перешкоду для дружніх та мирних відносин між державами.

Стаття 4. 1. Усі держави повинні вживати ефективних заходів для за
побігання та ліквідації дискримінації на грунті релігії або переконань у 
визнанні здійснення та реалізації прав людини і основних свобод у всіх 
сферах громадянського, економічного, політичного, соціального і куль
турного життя.

2. Усі держави докладають усіх зусиль для прийняття або скасування 
законодавства, коли це необхідне, для заборони будь-якої дис
кримінації, а також для вжиття усіх відповідних заходів для боротьби 
проти нетерпимості на грунті релігії або інших переконань у цій сфері.

Стаття 5.
1. Батьки, або у відповідних випадках, законні опікуни дитини мають 

право визначати спосіб життя в рамках сім’ї у відповідності із своєю 
релігією або переконанням, а також виходячи з морального виховання, 
яке на їх думку, має отримати їх дитина.

2. Кожна дитина має право на доступ до освіти у сфері релігії або пе
реконань у відповідності з бажанням її батьків, або, у відповідних випад
ках, законних опікунів, і не змушувати до навчання у сфері релігії чи пе
реконань всупереч бажанням її батьків чи законних опікунів, при цьому 
керівним принципом є інтереси дитини. ♦

3. Дитина убезпечується від будь-якої форми дискримінації на грунті 
релігії або переконань. Вона повинна виховуватися у дусі зрозуміння, 
терпимості, дружби між народами світу та загального братерства, пова
жання свободи релігій або переконань інших людей, а також з повним 
усвідомленням того, що її енергія та здібності повинні бути присвячені 
служінню на благо інших людей.

4. Якщо дитина не перебуває в опіці своїх батьків або законних 
опікунів, то береться належним чином до уваги виражена ними воля або 
будь-які прояви їхньої волі у питаннях релігії або переконань, при цьому 
керівним принципом є інтереси дитини.

5. Практика релігії або переконань, у яких виховується дитина, не по
винні заподіювати шкоди ні її фізичному або розумовому здоров'ю, ні її 
повному розвитку із дотриманням пункту 3 статті 1 цієї Декларації.
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Стаття 6. У відповідності із статтею 1 цієї Декларації із дотриманням 
положень пункту 3 статті 1 право на свободу думки, совісті, релігії або 
переконань включає, зокрема, такі свободи:

а) відправляти культи чи збиратися у зв'язку з релігією або переко
наннями і створювати і утримувати місця для цієї мети;

в) створювати і утримувати відповідні благодійні або гуманітарні установи;
c) виробляти, набувати та використовувати у відповідному обсязі не

обхідні предмети і матеріали, пов'язані з релігійними обрядами або зви
чаями чи переконаннями;

d) писати, випускати та розповсюджувати відповідні публікації у цих 
галузях;

e) вести викладання з питань релігії або переконань у місцях, що 
підходять для цієї мети;

f) клопотатися про отримання і отримувати від окремих осіб та ор
ганізацій добровільні фінансові та інші пожертви;

д) готувати, призначати, обирати чи призначати за правом успадку
вання відповідних керівників відповідно до потреб та норм тої чи іншої 
релігії або переконань;

h) дотримуватися днів відпочинку та відзначати свята та відправляти 
обряди у відповідності з приписами релігії та переконань;

i) встановлювати і підтримувати зв’язки з окремими особами та гро
мадами в галузі релігії та переконань на національному та міжнаціональ
ному рівнях.

Стаття 7. Права і свободи, проголошені в цій Декларації, подаються в 
національному законодавстві таким чином, щоб кожна людина могла ко
ристуватися такими правами та свободами на практиці.

Стаття 8. Ніщо у цій Декларації не повинно витлумачуватися у розумінні 
обмеження чи відходу від будь-якого права як воно визначене у Загальній 
Декларації прав людини та в Міжнародних пактах про права людини.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ 
ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ЧИ ЕТНІЧНИХ, РЕЛІГІЙНИХ 

ЧИ МОВНИХ МЕНШИН
Резолюція 47/135 Генеральної Асамблеї ООН, 18.XII. 1992 р. 

Генеральна Асамблея
знову підтверджуючи, що одною з основних цілей ООН, як проголо

шено в Статуті, є заохочення та розвиток поважання прав людини та ос
новних свобод усіх, без розрізнення раси, статі, мови або релігії,знову 
підтверджуючи віру в основні права людини, гідність та цінність людської 
особистості, рівноправ'я чоловіків та жінок та рівність великих і малих 
націй, вважаючи, що заохочення та захист прав осіб, що належать до
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національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, сприяють 
політичній та соціальній стабільності держав, в яких вони проживають,

підкреслюючи, що постійне заохочення до здійснення прав осіб, що 
належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, як 
невід'ємна частина розвитку суспільства взагалі і в демократичних рам
ках на грунті верховенства закону сприяло б зміцненню дружби та 
співпраці між народами та державами,

Стаття 1.1. Держави захищають на їх відповідних територіях існуван
ня і самобутність національних чи етнічних, культурних, релігійних і мов
них меншин і заохочують створення умов для розвитку тої самобутності. 
2. Держави застосовують належні законодавчі та інші заходи для досяг
нення цих цілей.

Стаття 2. 1. Особи, які належать до національних чи етнічних, 
релігійних чи мовних меншин (далі іменуються особами, що належать до 
меншин), мають право користуватися досягненнями своєї культури, 
сповідувати свою релігію і відправляти релігійні обряди, а також вико
ристовувати свою мову в особистому житті і публічно, вільно і без втру
чання чи дискримінації в будь-якій формі.

2. Особи, які належать до меншини, мають право активної участі 
в культурному, релігійному, суспільному, економічному і державному 
житті.

3. Особи, які належать до меншини, мають право активної участі 
в прийнятті на національному, а де це необхідно, регіональному рівнях 
рішень, що стосуються тієї меншини, до якої вони належать, або ж тих 
регіонів, в яких вони проживають, в порядку, що не суперечить 
національному законодавству.

4. Особи, які належать до меншин, мають право створювати свої 
власні асоціації і забезпечити їх функціонування та підтримувати без 
будь-якої дискримінації вільні та мирні контакти з іншими членами своєї 
групи та з особами, які належать до інших меншин, а також контакти че
рез кордон з громадянами інших держав, з якими вони пов'язані 
національними, етнічними, релігійними мовними узами.

Стаття 3. 1. Особи, що належать до меншин, можуть здійснювати 
свої права, в тому числі права, викладені у цій Декларації, як індивідуаль
но, так і спільно з іншими членами своєї групи без будь-якої дис
кримінації.

2. Використання або невикористання прав, викладених у цій 
Декларації, не призводить до яких би там не було негативних наслідків 
для становища будь-якої особи, що належить до меншини.

Стаття 4. 1. Держави вживають при необхідності заходів для забезпе
чення того, щоб особи, що належать до меншин, могли повною мірою та
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ефективно здійснювати свої права людини та основні свободи без будь- 
якої дискримінації і на підставі повної рівності перед законом.

2. Держави вживають заходів для створення сприятливих умов, які 
дозволяють особам, що належать до меншин, виражати свої особли
вості та розвивати свою культуру, мову, релігію, традиції та звичаї за ви
нятком тих випадків, коли конкретна діяльність здійснюється з порушен
ням національного законодавства та суперечить міжнародним нормам.

3. Держави вживають відповідних заходів на те, щоб там, де це 
здійснимо, особи, що належать до меншин, мали належні можливості 
для вивчення своєї рідної мови або навчання своїй рідній мові.

4. Держави при необхідності вживають заходів у галузі освіти з ме
тою стимулювання вивчення історії, традицій, мови і культури меншин, 
що проживають на їхній території. Особи, що належать до меншин, по
винні мати належні можливості для отримання знань, необхідних для 
життя у суспільстві (взагалі) і в цілому.

5. Держави розглядають питання про вжиття належних заходів для 
того, щоб особи, що належать до меншин, могли повною мірою брати 
участь у забезпеченні економічного прогресу та розвитку своєї країни.

РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 
ТА ПОЯСНЮВАЛЬНА ДОПОВІДЬ

Держави-члени Ради Європи та інші держави, які підписали цю Рам
кову конвенцію вважаючи, що плюралістичне та справді демократичне 
суспільство має не тільки поважати етнічну, мовну та релігійну сам о
бутність кожної особи, яка належить д о  національної меншини, а й ство
рювати відповідні умови для виявлення, збереження та розвитку цієї са 
мобутності,

дійшли згоди про таке:

Стаття 5. 1. Сторони зобов'язуються створити необхідні умови для 
того, щоб особи, які належать д о  національних меншин, мали мож
ливість зберігати та розвивати свою культуру, зберігати основні елем ен
ти своєї самобутності, зокрема релігію, мову, традиції та культурну 
спадщину.

Стаття 6. 1. Сторони заохочують атмосферу терпимості та міжкуль- 
турного діалогу і вживають заходів для поглиблення взаємної поваги, 
взаєморозуміння та ефективного співробітництва між усіма особами, 
що проживають у межах території Сторін, незалежно від етнічної, куль
турної, мовної та релігійної самобутності цих осіб, зокрема в галузях 
освіти, культури та засобів масової інформації.

2. Сторони зобов'язуються вживати належних заходів для захис-
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ту осіб, які можуть стати об'єктами погроз або актів дискримінації, воро
жого ставлення чи насильства на підставі етнічної, культурної, мовної 
або релігійної самобутності.

Стаття 7. Сторони забезпечують поважання прав кожної особи, яка 
належить до національної меншини, на свободу мирних зборів, свободу 
асоціації, свободу виявлення поглядів і свободу думки, совісті та релігії.

Стаття 8. Сторони зобов'язуються визнати за кожною особою, яка 
належить до національної меншини, право сповідувати свою релігію або 
переконання і створювати релігійні установи, організації та асоціації.

Стаття 9. 1. Сторони зобов'язуються визнати, що право на свободу 
виявлення поглядів кожної особи, яка належить до національної менши
ни, включає свободу дотримуватися своїх поглядів та одержувати і по
ширювати інформацію та ідеї мовою своєї національної меншини без 
втручання держави і незалежно від кордонів. У рамках своїх правових 
систем Сторони забезпечують, щоб особи, які належать до національної 
меншини, не зазнавали дискримінації у доступі до засобів масової 
інформації.

Стаття 12.1. Сторони, у разі необхідності, вживають заходів у галузях 
освіти та наукових досліджень з метою сприяти вивченню культури, 
історії, мови і релігії своїх національних меншин та більшості населення.

2. У зв'язку з цим Сторони, зокрема, забезпечують належні можли
вості для підготовки вчителів і доступу до навчальних посібників та сприя
ють контактам між учнями і вчителями, які належать до різних громад.

3. Сторони зобов'язуються створити особам, які належать до 
національних меншин, рівні можливості для доступу до освіти усіх рівнів.

Стаття 17. 1. Сторони зобов'язуються не перешкоджати здійсненню 
права осіб, які належать до національних меншин, встановлювати і 
підтримувати вільні та мирні транскордонні контакти з особами, які на 
законних підставах перебувають в інших державах, зокрема з тими осо
бами, з якими їх об'єднують спільні етнічні, культурні мовні або релігійні 
ознаки чи спільна культурна спадщина.

2. Сторони зобов'язуються не перешкоджати здійсненню права 
осіб, які належать до національних меншин, брати участь у діяльності не
урядових організацій як на національному, так і міжнародному рівнях.

Свобода буття релігії
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

УКРАЇНА ЧЕКАЄ ПАПУ РИМСЬКОГО

Редакція часопису отримує 
велику кількість листів із 
конкретними запитаннями 
читачів щодо цієї знакової 
події — приїзд Папи в Україну. 
Відповіді на запитання 
читачів дає головний 
редактор журналу «Релігійна 
панорама», Президент 
Української Асоціації 
релігієзнавців, заступник 
директора — керівник 
Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України 
Анатолій Миколайович 
Колодний.

Редакція: Анатоліє Миколай
овичу, найбільш часто наші чи
тачі запитують про приїзд влітку 
цього року Папи Івана Павла II в 
Україну. Як Ви оцінюєте цей 
візит?

А.К.: Знає вже весь світ, що Па
па Римський Іван Павло II прийняв 
запрошення Президента Леоніда 
Кучми влітку відвідати Україну. 
Йдуть переговори про деталі цього 
візиту, узгоджується його програ
ма. Стало відомо, що в Київ Пон- 
тифік прилітає 24 червня. В аеро
порту його зустрічає Президент 
країни. Під час дводенного пере
бування в столиці Папа матиме 
офіційні зустрічі; проведе два бо

гослужіння за східним і латинським 
обрядами, відвідає історичні 
місця. Два дні відведено і на пере
бування у Львові, де знаходяться 
центри Української греко-като- 
лицької Церкви і Римо-Католиць- 
кої Церкви в Україні. Давно вже че
кає на Предстоятеля світового ка
толицизму це місто. Тут утворено 
міжцерковний комітет його 
зустрічі, який очолили від УГКЦ — 
єпископ Юліан Гбур, а від РКЦ — 
єпископ Маркіян Трофим’як. Вод
ночас у Львові діє громадський 
комітет зустрічі Понтифіка, який 
очолює народний депутат України 
Тарас Чорновіл. Своїм розпоряд
женням керівником Державного
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Оргкомітету із зустрічі Папи Пре
зидент Леонід Кучма призначив 
Міністра закордонних справ Ана
толія Зленка.

Відтак Україна готується прий
няти Папу Римського не тільки як 
главу Апостольської Столиці, 
керівника мільярдної церкви, а й як 
найвизначнішу духовну особу су
часності, громадського діяча сві
тової величі.

Візит Папи Івана Павла II до нас 
воістину є історичним. Цю рису йо
му надає не тільки те, що ми прий
матимемо у себе найпопулярнішу 
в сучасному світі людину, главу 
найбільшої конфесії, намісника 
апостола Петра, а й те, що це є 
взагалі перша поїздка Папи в Ук
раїну за весь час існування папст
ва. Відвідинами Києва Папа нібито 
символічно замикає те коло утвер
дження християнства, яке запо
чаткували ще брати-апостоли 
Андрій та Петро.

Редакція: Чи не здається 
Вам, що Папа давно мав би вже 
відвідати Україну, адже тут є 
Церкви, підпорядковані Апос
тольській Столиці?

А.К.: Нинішній Папа, як жодний 
до нього за роки свого Пон- 
тифікства, відвідав вже десь 130 
країн світу, проїхав сотні тисяч 
кілометрів, був навіть в невелич
ких країнах Африки, але в Україні 
ще не був, хоч неодноразово вис
ловлював своє бажання мати 
зустріч з українцями на їх рідній 
землі, говорити з ними їх рідною 
мовою. Своєрідною перепоною 
цьому служив Московський

Патріархат, який під різними, час
то надуманими, приводами, про
тивився візиту Папи в країни по
ширення Православ'я. Доходило 
навіть до курйозів, коли приходи- 
лося відкладати уже в деталях уз
годжені зустрічі Папи з Московсь
ким Патріархом. Вселенський 
Отець при цьому, як висококуль
турна людина, виявляв такт і 
терпіння. Але ж всьому десь є 
кінець, бо ж аргументи Патріарха 
побудовані на піску і безпідставні. 
Так, його ідея ліквідувати в 
Західних областях України Греко- 
Католицьку Церкву не може бути 
зреалізована, бо ж її наявність тут 
є не якоюсь примхою Папи, а вия
вом душі її вірних. Забрати від цієї 
Церкви храми і передати їх Право
славній Церкві Московської юрис
дикції також не можна, бо ж вони 
були збудовані її вірними і тепер 
повернулися до них як незаконно 
відібрані після сумнівного Львівсь
кого Собору 1946 року Російським 
Православ'ям. Припинити єван- 
гелізаційну роботу в самій Росії, 
бо це нібито є прозелітизм, як це 
інкримінує Московська Церква Ка
толицькій, остання не може, по- 
перше, тому, що вона здійснює за
повіт Ісуса Христа проповідувати 
слово істини — вчити Євангелію, 
що не роблять так активно Право
славні Церкви, замкнувшись в 
своєму просвітництві стінками 
храму. А по-друге, як засвідчують 
це соціологічні дослідження, про
ведені в тій же Росії, маємо не пе
реманювання православних віру
ючих, а навернення в християнст
во тих 40-50% громадян, які за
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явили про свою неналежність до 
жодного віровизнання.

То ж зазначу ще раз, що аргу
менти, які виставляє проти приїзду 
Папи в Україну Московський 
Патріархат, а з його голосу опри
люднив в Україні Синод УПЦ, 
повністю безпідставні. А тим 
більше для України.

Звучить застереження, що Па
па їде, не одержавши дозволу від 
Московського Патріархату бути на 
його канонічній території. Але тут 
порадимо цьому Патріархату не- 
упереджено розібратися в понятті 
«канонічності» і межах його вико
ристання щодо України. По-пер
ше, відокремлення від Київської 
Митрополії Московської і само- 
проголошення нею себе опісля 
Патріархатом відбулися без згоди 
на те матірної Константинопольсь
кої Церкви. По-друге, поглинення 
Московським Патріархатом Ки
ївської Митрополії, що належала 
Вселенській Патріархії, відбулося в 
1686 роцічіоза всякими канонами і 
до цього часу не визнається остан
ньою, яка сприймає Московську 
Церкву лише в територіальних ме
жах 1593 року. По-третє, Мос
ковська Церква по суті є держав
ною церквою в нинішній Росії, пра
цює на утвердження її держав
ності, має договори співпраці чо
мусь саме з російськими міністер
ствами і насамперед силовими 
(хіба що для захисту чи повернен
ня з часом своєї, так званої ка
нонічної, території). По-четверте,в 
Україні, офіційно діє цілий ряд хри
стиянських Церков, в т.ч. й дві пра
вославні — Автокефальна й

Київський Патріархат, які можуть 
так само, як і Православна Церква 
Московської юрисдикції, сказати, 
що вся територія нашої країни є їх 
канонічною територією, а відтак і 
запрошувати на приїзд до себе то
го, кого забажають. Не заперечу
ють, а тим більше вітають приїзд в 
Україну протестантські Церкви, 
Церква Київського Патріархату й 
Автокефальна. Поруч з державою 
запросили в Україну Івана Павла II 
Українські Греко-Католицька і Ри- 
мо-Католицька Церкви як свого 
главу. Що ж стосується заяв УПЦ, 
що з нею не узгодили візит, то тут, 
якщо дотримуватися того принци
пу канонічності, на якому вона на
стоює, слід сказати, що немає з 
ким узгоджувати, бо ж ця Церква 
не має ні офіційного статусу екзар
хату (який раніше був), ні авто
номії, ні автокефалії. Згадаймо, як 
грубо й некультурно минулого літа 
відповів відмовою Патріарх 
Олексій II на виважене прохання 
Президента Л.Кучми надати Ук
раїнській Православній Церкві хоч 
би статус автономії. Дуже боїться 
розпаду своєї штучно зібраної 
церковної імперії Московський 
Патріархат. Його підказка (а про 
неї вже давно писали газети) вла
диці Володимиру (Сабодану) на
писати застережливого листа Папі 
Івану Павлу II щодо його візиту в 
Україну зумовлена саме цими 
міркуваннями. А водночас і 
амбіціями: Як це так Папа їде 
раніше в Україну, а не в Росію? І 
страхом: дивись, він надумає 
зустрітися з нами розстриженим в 
рядові миряни і анафемованим
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Патріархом УПЦ КЦ Філаретом! І 
тут нам імпонує реакція на всі ці 
застереження Апостольської Сто
лиці: Папа здійснить свій візит в 
Україну і матиме зустріч із тими 
особами, з якими знайде за по
трібне зустрітися.

Редакція: Читачі зазначають, 
що преса, особливо російська, 
висвітлює приїзд Папи як лише 
державний візит. Але ж його че
кають (і вже давно) віруючі ка
толицьких конфесій, багато 
надій покладають на цей візит у 
вирішенні цілої низки церков
них питань. Що Ви можете ска
зати з цього питання?

А.К.: Хоч Іван Павло II їде за за
прошенням Президента Леоніда 
Кучми, але цей візит відрізняється 
від візитів до нас лідерів інших 
країн тим, що приїздить при цьому 
не просто глава держави Ватикан, 
а глава Апостольської Столиці, якій 
підпорядковано духовно більше 
мільярда віруючих. Цей візит має 
сприяти духовному відродженню 
України, екуменічним процесам в 
ній. Приїздом в Київ — колиску 
Православ’я на східнослов’янських 
теренах — Папа нібито символічно 
закликає дві гілки християнства до 
духовного єднання, до пошуків то
го, що зближає їх, є спільним, а не 
акцентуації уваги на тому, що 
роз’єднує, протиставляє. Адже 
Христос творив свою Церкву не як 
якусь організацію із стрункою сис
темою управлінських структур, а 
як духовну спільноту учнів Єван
гелія.

Папу Івана Павла II ми знаємо 
як церковного діяча, який виявляє

толерантність щодо носіїв різних 
релігійних традицій. Він мав наго
ду відвідувати країни, де домінує 
православ'я, іслам, іудаїзм, 
індуїзм, буддизм. При цьому в по
шані до цих релігійних традицій він 
завжди виявляв ту любов до ближ
нього, яку заповідав Ісус Христос. 
Тому постає питання, а чи є хрис
тиянами ті, хто погрожує йому яки
мись «катастрофічними наслідка
ми» від його візиту, а чи ж зби
рається вийти на вулиці з якимись 
образливими гаслами. Христос 
закликав любити навіть ворогів 
своїх, а тут приїздить світом виз
наний перший християнин сього
дення і звучать щодо нього такі не- 
християнські застереження. То ж 
не можемо ми виявити якусь без
тактність щодо офіційно запроше
ної в країну особи. Тоді до переліку 
таких негативних ознак реноме Ук
раїни в світі як Чорнобиль і ко
рупція додасться ще й безкуль
турність. Імідж країни в світі буде 
підірвано.

Що ж чекає від цього візиту Ук
раїна? Насамперед те, що декілька 
днів до неї буде привернута увага 
всього світового співтовариства. 
Вона ще раз постане в його очах як 
молода незалежна держава, яка 
стала на шлях духовного відрод
ження і виявляє в цьому свою са
мостійність. Церква — це не лише 
клір (навіть не стільки він), а й ми
ряни. Без мирянського руху не бу
ло б в Україні її Греко-Католицької 
Церкви, а відтак і того П’ємонту, 
завдяки якому вдалося певною 
мірою зберегти українство. Візит 
Папи в Україну дає йому мож
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ливість зреагувати на такі давні ба
жання п’яти мільйонів мирян — 
греко-католиків: надання УГКЦ 
відповідно до рішень II Ватикансь- 
кого Собору статусу, очолюваної 
Патріархом Помісної Церкви; 
підпорядкування всіх єпархій ук
раїнського греко-католицизму 
Верховному Архієпископу у Львові, 
а відтак відвернення спроб пере
творення УГКЦ в чисто галичансь- 
ке явище; завершення процесу бе- 
атифікації митрополита Андрея 
Шептицького в рік століття з часу 
очолення ним Галицької Митро
полії. Папа мав би знати, що без 
відповідного зреагування на ці жа
гучі питання, вирішення яких вже 
давно чекають, його візит в Україну 
не матиме очікованого сенсу й 
історичної ваги, а залишиться про
стими відвідинами, про які скоро й 
забудуть.

Хотілося, щоб українські ре
лігійні проблеми Апостольська 
столиця вирішувала не десь поза 
спиною українців з Московським 
Патріархатом, а визнавала її реалії 
і реагувала на них з врахуванням 
колізій релігійної історії України. 
Тоді для неї всі Українські Право
славні Церкви постануть як ка
нонічні, бо ж їх знаходження на 
історично канонічній території 
Константинопольського Патріарху 
не дає права Московській Церкві 
вирішувати наші проблеми, вис
тавляти їх як свої, щось (чи когось)

визнавати, а щось забороняти чи 
анафемувати.

Науковці України знають Івана 
Павла II як глибокого філософа і 
теолога. Його праці з культурології 
та антропології, проблем гу
манізму й екуменізму вивчаються 
ними. В травні минулого року в 
Києві було проведено науковий ко
локвіум по Енцикліці Папи «Віра і 
розум» з видруком його ма
теріалів. Нині ми готуємо конфе
ренцію з теми «Християнство на 
українських теренах», на якій 
маємо ще раз звернутися до 
об’єктивного висвітлення ролі (ча
сто неоднозначної) католицизму в 
релігійній історії України. Ми хотіли 
б, щоб візит Понтифіка посприяв 
творчій співпраці наукових установ 
України з Папською Академією На
ук і Папською академією сус
пільних наук.

Хотілося б, щоб візит Папи не 
вилився в якусь регіональну подію, 
коли свою пошану до нього вияв
лять лише ті десь сім мільйонів ка
толиків різного обряду, які прожи
вають в західних областях країни. 
Постать Понтифіка має всесвітню 
силу. Відтак вся Україна чекає тих 
днів, коли вона виявить безпосе
редньо свою повагу Папі Івану 
Павлу II і говорить йому: «Ласкаво 
просимо!»

Відповіді на питання читачів 
записав С.МАСЛАКОВ
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Українське Біблійне Товариство займається не лише перекладами 
українською мовою Святого Письма, а й поширенням Біблії різних ви
дань і богословської літератури про неї. Окрім Святого Письма (повного 
або окремих його книг) різними мовами світу й в різних варіантах видру- 
ку, УБТ (Київ, вул.Баумана, 18, тел 4 43 -3715 ) нині пропонує добре ілюс
тровані видання біблійних книг для дітей, Септуагінту і Вульгату, Старий 
Завіт давньоєврейською мовою, Симфонії різних видавництв, «Біблійну 
енциклопедію», «Біблійний довідник» М.Геллея, «Біблійний словник» 
Е.Нюстрема, «Біблійний атлас» Т.Даулі, книги «Люди Біблії» та «Біблійна 
хронологія». Тут є також аудіо, відео та медіа видання з біблійної тем ати
ки українською та російською мовами. УБТ розповсюджує літературу і 
через свої регіональні відділення, які є у Львові (тел. 351-019), Харкові 
(тел. 2 7 7 -837 ) та Херсоні (тел. 554 -082 ).

«Исповедь на Голгофе» — таку назву матиме альманах, який на по
чатку 2001 р. видрукують херсонські науковці. Тут вміщено повну інфор
мацію про закриті або знищені радянською владою храми, репресова
них з 1929 по 1952 роки 192-х  віруючих і священнослужителів. Історія ре
пресій часто вражає своєю абсурдністю. Так, священик із с.Чаплики Л е 
онід Крижанівський, який, виходячи з того, що «будь-яка влада — від Бо
га», радив своїм парафіянам вступати в колгосп, в 1937 р. був розстріля
ний «за антирадянську агітацію». П'ять років відсиділа в таборах Катери
на Скадовська, яка поїхала в заслання аж до Тобольська до репресова
ного херсонського єпископа Прокопія, щоб завезти йому церковний 
одяг, необхідну релігійну літературу. Видання альманаху відмовилася 
профінансувати УПЦ МП, мотивуючи це тим, що в книзі вміщено ма
теріал не лише про православних, а й про мусульман, іудеїв, баптистів.

Володимир Ляхоцький. Просвітитель. Видавничо-редакційна 
діяльність Івана Огієнка (митрополита Ілларіона). — Київ, 2000. — 
528 с.

В книзі комплексно досліджується видавничо-редакційна діяльність 
Івана Огієнка (митрополита Ілларіона) — видатного діяча українського 
друкарства XX ст., видання котрого за доби української революції та три
валого еміграційного періоду були духовним джерелом для українсько
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го загалу. Виклад доповнюють покажчики основних публікацій І. Огієнка, 
імен дописувачів його періодичних видань.

Володимир Ляхоцький. Тільки книжка принесе волю ук
раїнському народові. (Книжка, бібліотека, архів у житті та діяль
ності Івана Огієнка (митрополита Ілларіона). — Київ, 2000. — 666 с.

Монографія присвячена дослідженню маловідомих аспектів діяль
ності Івана Огієнка як урядовця, організатора бібліотечної та архівної 
справи, книгознавця, бібліографа та бібліофіла. Додатки містять перелік 
джерел та описи окремих архівних фондів в Україні та Канаді.

Діяння Помісного Собору Української Автокефальної Право- 
славноїЦеркви ( 1 4 — 15 вересня 2000 р.). — К., 2000. — 164 с.

Книга включає доповіді, виголошені на соборі, його ухвали, послан
ня, а також привітання учасникам Собору. Вміщено Статут УАПЦ.

Карай (крымские караимы). История, культура, святыни. — Се
вастополь, 2000. — 56 с.

В збірнику розглянуті основні особливості етногенезу караїмів, ха
рактер їх релігійних вірувань та звичаїв.

Крымчаки. — Симферополь, 2000. — 168 с.
Це перша книга про кримчаків — маленький вимираючий етнос, який 

має свою тисячолітню історію, свою культуру, віровчення іобряди, звичаї 
і мову. Збірник упорядкували Д.І.Ребі та В.М .Ломброзо. Вийшла вона під 
грифом Кримського культурно-просвітницького товариства кримчаків 
«Кърымчахлар».

Людина: дух, душа, тіло.- Суми, 2000. — 170 с.
Книга вміщує матеріали IV-Ї Міжнародної науково-теоретичної кон

ференції, яка відбулася 21 -22  грудня 2000  р. в Сумському аграрному  
університеті. Статті розкривають надто широкий аспект тем загальної 
філософської проблеми. Вміщено тези з дещ о незвичними назвами: 
«Ісус Христос — філософ», «Енергія духу, душі та тіла людини» та ін. На
ук. редактор збірки д.філос.н. В.Вандишев.

Міцним оплотом є наш Бог. — К., 2000. — 168 с.
Колоквіум, присвячений Мартіну Лютеру, відбувся ще в лютому 1996  

р. з нагоди його 450-річчя. Статті збірки показують М .Лю тера не лише як 
релігійного діяча, протестантського теолога, а й висвітлюють значимість 
його творчості в розвитку християнського богослов'я, вплив на культуру 
в різних аспектах її вияву.
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БАПТИЗМ В СВІТІ Й УКРАЇНІ

СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ ЧАСОПИСУ 
ГЛАВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ОБ'ЄДНАНЬ ЄХБ

Ми раді можливості об’єктивного 
висвітлення нашого життя, адже ми є 
відкритими для всіх людей. Ми завжди 
готові щиро розповісти про наші пере
конання, віру та нашу діяльність, тому 
що навчаємо членів наших церков лю
бити Бога та бути свідомими громадя
нами нашої України. Члени наших цер
ков докладають усіх зусиль для відбу
дови незалежної держави, для того, 

щоб Україна посіла гідне місце у світовому співтоваристві вільних держав.
Український баптизм є самостійним та оригінальним рухом. Скоро ми 

святкуватимемо 150-ліття виникнення євангельсько-баптистського руху в Ук
раїні. Наше історичне минуле сповнене болю і трагізму, є невід'ємним від 
історії українського народу. Наші попередники йшли на смерть і у тюрми за 
право відкрито сповідувати свою віру в Господа Ісуса Христа та за свободу 
віровизнання. В той же час євангельські християни-баптисти ніколи не боро
лись проти існуючої влади, прагнучи провадити тихе й мирне життя в усякій 
побожності та чистоті. Як і у минулому, ми сьогодні готові з нашим народом і 
радіти, і страждати.

Вступаючи у нове тисячоліття, братство євангельських християн-бап- 
тистів України вважає необхідним, опираючись на минуле, й надалі нести та 
розвивати своє служіння заради Господа та народу України, утверджуючи 
євангельський спосіб життя.

З любов'ю та повагою
Глава Всеукраїнського Союзу Об'єднань ЄХБ Г.І.Комендант

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається одній із релігійних 
течій України.
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ЄВАНГЕЛЬСЬКІ
ХРИСТИЯНИБАПТИСТИ*

За 150 років свого існування в Україні євангельський рух зайняв помітне місце у 
духовному житті українського народу. Основна складова частина сучасного єван
гельського руху в Україні — євангельські християни-баптисти — нині займає за 
кількістю своїх організацій четверте місце серед релігійних об’єднань України.

Євангельський рух в історичному контексті на українських теренах є наслідком 
надзвичайно складних та довгих пошуків. Його етноспецифічні риси свідчать на ко
ристь самобутньої основи духовного пробудження, яке зазнало впливу західної хрис
тиянської традиції. Євангельський рух в Україні сформувався як продукт 
взаємовпливів західного і східного християнства, синтезу європейського протестан
тизму та вітчизняного православ’я. Цей рух увібрав і трансформував різні компоненти 
східної та західної християнської духовності, що проявилося, зокрема, і в богословсь
ких поглядах, і на побутовому рівні вірувань пересічних євангельських віруючих.

ВІРОВЧЕННЯ ТА ІСТОРІЯ СВІТОВОГО БАПТИЗМУ
Назва «баптизм», «баптисти» походить від декількох грецьких однокорінних 

слів, що передають ідею занурення. Відтак ця назва, у її загальному розумінні, 
об’єднує тих, хто сповідує хрещення у дорослому віці через повне занурення хре
щеного. Ця назва підкреслює їх відмінність від інших протестантських груп та вка
зує, що вони наполягають на необхідності здійснення водного хрещення у дорос
лому віці.

Баптисти, як й інші течії протестантів, вважають Біблію єдиним і достатнім дже
релом богопізнання та християнського життя. Український баптизм, з перших 
кроків свого існування, насичений біблійним текстом з рук книгонош і просвітників- 
народників, сформований на прийнятому від православ'я майже містичному став
ленні до Святого Письма. Він завжди відрізнявся суворим дотриманням принципу 
«Тільки Писання» в побудові свого вірування і благочестя. Біблійний критицизм і 
лібералізм, що вразив західний баптизм з середини XIX ст., не мав поширення у 
вітчизняному євангельсько-баптистському русі. Біблійний консерватизм і фунда- 
менталізм мав практично стовідсотковий вплив в цій християнській течії. Таким чи
ном, канонічні книги Біблії стали для баптизму основним правилом і критерієм бо  ̂
гослов’я, церковного устрою і практичного життя.

Теологія в вузькому смислі цього слова, як вчення про Бога, у баптистів, як і у 
більшості протестантів, не відрізняється від традиційного християнського ро
зуміння, що склалося в дискусіях патристичного християнства IV-VI ст.ст. Характер
ною особливістю майже всіх вітчизняних євангельсько-баптистських Символів віри **

** Матеріали підготовлені й надані к.філос.н. Ю.Решетніковим, заступник академічного 
декану Київського християнського університету ВСО ЄХБ.
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є свідоме ухилення від обговорювання питання «Filioque», яке здавна протиставляє 
православ'я і католицизм.

Антропологія і сотеріологія баптизму виходять із загальнопротестантського 
визнання абсолютної гріховності та зіпсованості людської натури й можливості 
спасіння виключно по благодаті Божій. При .цьому під вірою розуміється не тільки 
впевненість в історичній істинності якого-небудь фактору чи явища, а й готовність 
діяти у відповідності зі своєю вірою. Баптисти розставляють духовні категорії у на
ступному порядку: Бог дарує людині благодать, а потім людина, використовуючи 
цю благодать, задовільняє праведність Бога. Спосіб, за допомогою якого ця систе
ма функціонує, є віра.

Баптисти визнають не тільки можливість виправдання грішника, який кається, 
вперше приходячи до Христа, а й відзначає необхідність постійного процесу освя
чення. Вітчизняні баптисти, які вийшли з православного середовища, особливо на
полегливо підкреслюють важливість нерозривного зв'язку віри та справ.

З точки зору внутрішньої його організації, баптизм усвідомлює себе як групу 
помісних церков, що уособлюють себе як частину Всесвітньої Церкви Ісуса Христа. 
Баптисти вважають, що Церква Христова — це спільність, що складається з викуп
лених всіх століть і всіх народів. Однак, незважаючи на таке широке уявлення про 
Вселенську Церкву, баптисти приймають до своїх громад лише тих, хто пережив 
духовне відродження, має свідому віру і на основі цієї віри прийняв водне хрещен
ня. Вони також суворо дотримуються церковної дисципліни і практикують відлучен
ня від Церкви тих віруючих, які зкоїли гріх. В більшості віроповчальних документів 
українських баптистів детально розроблені розділи про церковний устрій і церков
не благочиния.

Протестантизм із 7 таїнств, що затвердились у середньовіччі, залишив тільки 
два, як ті, що мають основу в Новому Заповіті — водне хрещення і Євхаристію (Ве
черя Господня). Український баптизм додержується розуміння хліба і вина на Ве
чері, як знаків Тіла і Крові Христа. Водночас значна кількість вітчизняних баптистів 
підходять до розуміння Вечері як тільки спомину смерті і страждань Христа.

Богословська суть хрещення, як споріднення з Христом і входження в Його 
Церкву, є у баптистів абсолютно ідентичною з розумінням хрещення всіма тра
диційними християнськими течіями. Але практичне застосування його є іншим, бо 
ж хреститися у баптистів мають право лише ті, хто свідомо покаявся. Хрещення в 
баптизмі здійснюється в ім’я Отця, Сина і Святого Духа, одноразово з повним зану
ренням у воду того, хто хреститься. Останнє символізує смерть для гріха. Підніман
ня з води вказує на відродження для нового життя.

Що стосується статусу служителів Церкви, то баптизм послідовно дотри
мується в цьому принципу загального священства, тобто відсутності розподілу 
членів церкви на клір та мирян. Церква з середовища своїх членів обирає собі 
пресвітерів та дияконів, які йдуть на служіння за допомогою висвячення. Пресвіте
ри головують на зібраннях громади, здійснюють священнодійства. Крім того, на 
них лежить обов’язок доброчинного і безперервного піклування про членів церкви. 
Диякони допомагають пресвітерам у виконанні їх служіння.
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У всіх документах, що описують баптистські принципи, мова йде про са
мостійність і незалежність кожної помісної церкви, під якою розуміється гро
мада, що має збори в певному місці. Автономія кожної громади полягає у то
му, що ніякої організаційно-керівної або адміністративної влади над грома
дою не існує. Відтак лише громада визначає своє сповідання та питання цер
ковної дисципліни. Загальні збори всіх членів громади визначають спосіб ор
ганізації її внутрішнього життя, кількість служителів, їх обов'язки та інше. Об
рання та призначення служителів, фінансові та інші питання також є в компе
тенції самої громади.

Наголошуючи на автономії помісних церков, баптисти в той же час знахо
дять розумну гармонію між самостійністю та необхідністю взаємного спілку
вання. Цей принцип реалізується в утворенні баптистських союзів, які по
винні допомагати помісним церквам у вирішенні їх проблем, акумулювати зу
силля окремих громад у цьому напрямку. Звичайно, до компетенції такого со
юзу не входить безпосереднє вирішення духовних або адміністративно-ор
ганізаційних проблем в церквах, а тільки надання допомоги помісним церк
вам порадою та іншими способами підтримки. Самостійність життя помісної 
Церкви випливає із загального уявлення баптистів про свободу як про одну з 
вищих, фундаментальних цінностей людського буття. Євангельські христия- 
ни-баптисти завжди і за будь-яких умов відстоювали свободу совісті для всіх 
людей, незалежно від національності, раси і віросповідання. Розподіляючи 
сфери Церкви та держави, євангельські християни-баптисти не впадають у 
сектантство та відособлення, але водночас не допускають втручання держа
ви в сферу духовного життя.

Основним завданням існування церкви баптисти вважають проповідь 
Євангелії.

Визначення початку появи баптизму як окремої релігійної течії є надто не- 
визначеним і дискусійним питанням. До сімнадцятого століття ми не маємо 
надійних джерел про існування баптистів, хоча віра й принципи баптизму ор
ганічно витікають з вчення Ісуса Христа та Його апостолів, тобто мають спад
коємність з самими ранніми формами християнства. Історично баптисти по
ходять від сепаратистських пуритан Англії. Прийняття Джоном Смітом та йо
го послідовниками хрещення у 1609 р. вважається датою появи баптизму як 
християнської течії. З Англії він поширився в США.

На світовому рівні в наш час баптизм є, очевидно, найбільшою і найвпли- 
вовішою течією серед так званих вільних Церков. Згідно з даними Всесвітнього 
союзу баптистів, який об'єднує не менш половини усіх баптистів земної кулі, у 
1998 р. до його складу входило 37,4 млн. членів. У 1999 р. лідери цього Союзу 
часто називали цифру понад 40 мільйонів. Якщо рахувати усіх вільних та неза
лежних баптистів, а також групи євангельських християн, які дотримуються тієї 
ж самої догматики, але організаційно не входять до цього Союзу й подеколи 
навіть не називають себе баптистами, то кількість активних членів, що сповіду
ють євангельсько-баптистські погляди, в 2000 р. сягала 80-90 мільйонів.

Релігійна панорама № 2 ’2001 69



Сторінка конфесії

ЗАРОДЖЕННЯ І ПОШИРЕННЯ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Дослідження виникнення та еволюції євангельського руху в Україні дає підставу 
для висновку, що його виникнення є природним етапом розвитку вітчизняної 
релігійної думки, особливо традиції релігійного вільнодумства. Виникнення єван
гельського руху в Україні можна розглядати як своєрідний духовний протест проти 
одержавлення, русифікації та уніфікації офіційного православ’я.

Разом з тим виникнення національного євангельського руху стало наслідком де
яких інших передумов, що склались на теренах України у середині XIX століття: спе
цифічного етно-соціального та релігійного складу населення, особливостей 
соціального та економічного розвитку у поєднанні з наслідками реформи 1861 року, 
поширення Святого Письма серед населення, загальної кризи офіційного право
слав'я та деформації духовно-морального життя українського населення, але, в той 
же час наявності у окремих представників пересічного селянства жадоби богошу
кання та активного духовного життя. Аналіз цих чинників свідчить про самобутність 
витоків та вітчизняну специфіку виникнення цього релігійного феномену. В той же 
час мав місце й зовнішній чинник— вплив німецьких колоністів. Особливо цей вплив 
стосується догматично-інституційного оформлення євангельського руху в Україні.

Релігійне пробудження серед православного населення України почалось у 
п'ятдесятих роках минулого століття у Херсонській губернії. Його піонером став 
селянин із с.Основи Одеського повіту Федор Онищенко, який довгий час, будучи 
православним, мав релігійні переживання. Будучи на заробітках у німців неподалік 
від Миколаєва, він зблизився там з німцями-штундистами, побачивши в них своїх 
однодумців. Після повернення до рідної оселі він поділився своїми поглядами зі 
своїм сусідом Михайлом Ратушним (1830-1915 рр.). Саме останньому й була при
значена велика роль в становленні на українських теренах євангельського пробуд
ження і в його організаційному оформленні.

Діяльність М.Ратушного дала у 1860 р. поштовх євангельській проповіді. 
Внаслідок цього в с.Основі у 1861-1862 роках виникає громада, яка через 
подібність своєї релігійної практики з практикою німців-штундистів отримує назву 
«української штунди».

Незалежно від села Основи, євангельське пробудження водночас охопило й 
селища Карловку та Любомирку сусіднього Єлизаветградського повіту тієї ж Хер
сонської губернії. Саме завдяки самостійному дослідженню Біблії на 1867 р. єван
гельські віруючі сіл Карлівки та Любомирки самостійно прийшли до баптистських 
поглядів. У сусідню колонію Старий Данциг час від часу для звершення хрещення 
німецьких віруючих приїжджав керівник громади братських менонітів з Хортиці Аб
рам Унгер. В один з його приїздів, 11 червня 1869 р., ним серед німців був охреще
ний Юхим Цимбал, мешканець с.Карлівки. Саме від нього ми можемо прослідкува
ти розвиток українського баптизму, тому що це хрещення мало своє продовження, 
свою наступність в хрещенні інших віруючих. Перші українські баптистські громади 
у Карлівці, Любомирці та Основі та їх керівники стали розповсюджувачами бап
тистських поглядів у середовищі євангельського руху. На 1882 р. у Херсонській, Ка
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М. Ратушний

теринославській та Київській губерніях було вже близько 
тисячі баптистів. Незважаючи на переслідування, 
кількість євангельських християн-баптистів в імперії не
впинно зростала. Наприкінці XIX ст. вона вже сягала 
близько 5 тисяч віруючих.

Євангельське пробудження в Російській імперії про
ходило в різних географічних регіонах та в різних 
соціальних групах. Це обумовило й появу різних окремих 
євангельських груп, які мали розбіжності в розумінні тих 
чи інших богословських питань, але були близькі між со
бою у принципових позиціях. З самого початку існування 
різних євангельських груп починаються спроби налаго
дити зв'язок між ними, знайти спосіб подолання 
розбіжностей та об’єднати їх зусилля. В 1864 р. в Новова- 

силівці Бердянського повіту Таврійської губернії відбувся перший з'їзд російсько- 
українських баптистів. На ньому було утворено Союз баптистів Південної Росії та 
Кавказу, який об'єднав до того часу розрізнені та відокремлені одна від одної 
вітчизняні помісні баптистські церкви та течії.

З самого початку існування на українських теренах своїх громад євангельські 
віруючі мало думали про їх назву. Тому ми й маємо їх велике різноманіття: охрещені 
християни-баптисти, християни-баптисти російської національності, дорослохре- 
щені християни, віруючі євангельської віри, а то й просто віруючі. Першою грома
дою, члени якої прийняли назву «євангельські християни», була Севастопольська 
громада, що була утворена в 1898 р. Ця громада поклала початок іншим церквам, 
які прийняли цю ж назву. Пізніше частина цих громад приєдналась до баптистів, 
але інша частина вирішила не приєднуватись до Союзу баптистів. Останні з часом 
увійшли до складу Союзу євангельських християн, який було утворено в 1909 р.

Напередодні Першої світової війни знову посилюються утиски євангельських 
віруючих. Результатом цього було масове закриття громад у прифронтовій смузі, а 
нею була практично вся Україна. Це закриття супроводжувалось конфіскацією моли
товних будинків та засланням керівників громад. Саме тому євангельські віруючі з ен
тузіастом зустріли Лютневу революцію 1917 р. Політика Тимчасового уряду на демо
кратизацію сприяла активізації баптистської діяльності. Крім поновлення діяльності 
раніше закритих громад, ця діяльність вилилась у широку проповідь Євангелії.

БАПТИЗМ В УКРАЇНІ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РОКІВ
У 1918 р. в Києві відбувся Перший всеукраїнський з’їзд баптистів. На ньому бу

ли прийняті Статут церков та проект віросповідного закону. У 1921 р. у Єлизавет- 
граді відбувся Другий всеукраїнський з’їзд баптистів, на якому було проголошено 
утворення Всеукраїнського союзу баптистів.

У двадцяті роки євангельські християни-баптисти досягли значних успіхів не 
тільки в справі євангелізації, але і в господарюванні. Розгорнувся рух господарсь
кої «комунізації», тобто створення господарчих комун або кооперативів, які
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об’єднували євангельських віруючих. На тлі перших радянських колгоспів ці госпо
дарства вигідно вирізнялися дисциплінованістю, організованістю, результа
тивністю праці.

Переслідування євангельських віруючих радянською владою почалось в Україні 
з 1927 р., коли вступило в силу положення про позбавлення служителів культу де
яких громадянських прав. Багато євангельських віруючих стали жертвами розкур- 
кулювання. Починаючи з 1929 р., переслідування віруючих прийняло систематич
ний і спланований характер.

У 1941 р. розпочалась Велика Вітчизняна війна. Незважаючи на пережиті пе
реслідування, євангельські віруючі не залишились осторонь всенародного лиха. В 
той же час в середовищі баптистів та євангельських християн стало домінувати 
прагнення об’єднання. У травні 1942 р. в Москві була створена тимчасова Всесо
юзна рада євангельських християн та баптистів. На окупованій території об'єднан
ня баптистів та євангельських християн проходило стихійно, незалежно від волі 
керівництва союзів. Це об'єднання було проявом волі пересічних віруючих до 
спільного життя. Ці процеси логічно вели й до організаційного об'єднання союзів. У 
кінці 1942 року у Дніпропетровську відбувся Всеукраїнський з'їзд євангельських 
християн та баптистів, на якому було створено Дніпропетровське Всеукраїнське 
об’єднання євангельських християн-баптистів (назва походить від того, що Рада 
союзу знаходилась у Дніпропетровську). У 1944 р. було отримано дозвіл на прове
дення в Москві Всесозної наради євангельських християн та баптистів. її наслідком 
стало утворення з Союзу євангельських християн та з Союзу баптистів одного Со
юзу євангельських християн-баптистів.

Підтиском влади у 1959 р. керівництвом Союзу були прийняті «Положення про 
Союз євангельських християн-баптистів» та «Інструктивний лист старшим 
пресвітерам», основний зміст яких значно суперечив звичайній практиці життя та 
діяльності, прийнятій в євангельсько-баптистських церквах. Прийняття цих доку
ментів призвело до розділення, бо ті, хто не погодився з їх положеннями, виходили 
зі складу зареєстрованих, офіційно діючих церков. Результатом цього стало утво
рення в 1965 р. Союзу Церков ЄХБ під проводом Ради Церков. Саме з цього мо
менту в Радянському Союзі почало існувати два союзи євангельських християн- 
баптистів.

Напочатку семидесятих років влада пішла на реєстрацію деяких церков з числа 
прихильників Ради Церков, маючи на меті розколоти її лави. Це призвело до того, 
що з початку семидесятих років з'являється третій різновид євангельсько-бап
тистських церков. Це так звані «автономні церкви».

БАПТИЗМ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
Нові умови для діяльності євангельських християн-баптистів відкрилися з про

голошенням у 1985 р. в Радянському Союзі «перебудови». Зміни у політичному 
кліматі призвели і до змін у законодавстві, що дозволило церквам практично вийти 
з підпілля та розгорнути нечувану раніше євангелізаційну працю.

Центробіжні процеси, які почались у ці роки, зокрема національне відродження,
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істотно вплинули й на процеси в Союзі єван
гельських християн-баптистів. У 1990 р. на 21 -му 
з'їзді євангельських християн-баптистів України 
було проголошено створення самостійного Сою
зу євангельських християн-баптистів України. Це 
дало значний позитивний результат— вже у 1992 
р. українські баптисти нараховували біля 1100 
церков, що об’єднували понад 96 тисяч віруючих 
(ця цифра не враховувала церкви Ради Церков, 
автономні церкви та незалежні церкви, а це ще 
біля 20 % названого числа). На 22-му з'їзді Ук
раїнського євангельсько-баптистського союзу у 
лютому 1994 р. цей союз отримав назву Всеук
раїнський Союз Об'єднань ЄХБ. Головою Союзу 
було обрано Григорія Івановича Коменданта.

Всеукраїнський Союз Об’єднань ЄХБ (ВСО 
ЄХБ), до складу якого увійшли українські баптистські церкви та 5 об'єднань бап- 
тистскіх церков діаспори — США, Канади, Австралії, Аргентини та Парагваю, налічує 
на сьогоднішній день понад 2100 церков, що об’єднують біля 130 тисяч віруючих. 
Щорічно в Україні відкривається біля 150 нових церков ВСО ЄХБ. Якщо порівняти з 
1990 р., то їх кількість за 10 років майже подвоїлась. Через хрещення до церков ВСО 
ЄХБ щорічно приєднується майже 10 тисяч віруючих. За останні десять років до гро
мад прийшло вісімдесят тисяч нових членів. За останні чотири роки було висвячено 
вісімсот нових служителів. У 1998 р. в Союзі було чотирнадцять церков, у складі кож
ної з яких нараховувалося більше тисячі членів. Практично третину загальної 
кількості віруючих церков ВСО ЄХБ складає молодь (сорок п'ять тисяч).

ВСО ЄХБ складається з 25 обласних об'єднань церков ЄХБ, які в свою чергу 
об'єднані за територіальним принципом у шість регіонів. Духовна праця в Союзі ве
деться через відділи: євангелізації, місіонерський, відкриття нових церков, 
біблійної освіти, видавництва, міжнародний, молодіжного служіння, дитячого 
служіння, служіння сестер, радіо- телеслужіння, музично-хорового служіння, а та
кож зусиллями різноманітних асоціацій, місій, центрів, товариств.

Українські баптисти трудяться у справі євангелізації не тільки серед свого наро
ду. 300 українських місіонерів працюють в Росії, Азербайджані, Середній Азії та 
інших країнах. Союз надає великої уваги міссійній та добродійній роботі: в його 
складі активно працюють близько 60 місій та 2 братства.

ВСО ЄХБ є повноправним членом Всесвітнього Союзу Баптистів та Європейсь
кої Баптистської Федерації.

В Союзі ведеться планомірна робота з підготовки служителів. В умовах дев'янос
тих років з’явилась можливість разгорнуги систематичну богословсько-освітню 
діяльність. У 1989 р. відкрилась Одеська біблійна школа — перший в Україні постійно 
діючій навчальний заклад євангельських християн-баптистів. У лютому 1991 р. на її 
базі відкрито першу в історії українського євангельсько-баптистського руху духовну
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семінарію. На 2000 р. у складі ВСО ЄХБ діяло вже п'ять вищих навчальних богословсь
ких закладів (три семінарії та два університети), 23 середніх біблійних коледжів, а та
кож біблійні школи при церквах, заочні курси, музичні школи тощо. Загальна кількість 
офіційно зареєстрованих навчальних закладів складає 32. Відтак ВСО ЄХБ займає 
перше місце серед релігійних об’єднань в Україні за кількістю навчальних закладів. 
Водночас існує більше тисячі недільних шкіл, в яких навчається двадцять п'ять тисяч 
школярів. Загальна кількість слухачів всіх форм та рівнів освіти в Союзі сягає 33 тисяч.

Другою баптистською спільнотою за чисельністю своїх членів є Союз Церков 
ЄХБ під керівництвом Ради Церков. Рада Церков зберегла свою структуру у межах 
колишнього Радянського Союзу. Церкви, що входять до Союзу Церков ЄХБ під 
керівництвом Ради Церков, складаються з 12 об'єднань, межі яких не завжди 
співпадають з державним та адміністративним розподілом. Приблизно 35 ук
раїнських церков цього Союзу входять відповідно до складу ростовсько-донецько
го, харківського, одеського, київського та західно-українського об'єднань. Рада 
Церков також має свої громади у Німеччині та США, які складаються переважно з 
емігрантів. За даними Ради Церков, у межах колишнього Радянського Союзу її 
діяльність підтримують 1714 церков, що об'єднують більше 54 тисяч віруючих та 
1050 служителів. Головою Ради Церков є Г.К.Крючков. Рада Церков має свої 
біблійні та регентські курси, хоча основний наголос робиться на освяченні кожного 
окремого віруючого. Діють також й палаткові місії.

Третім баптистським союзом, діючим в Україні, є Братство незалежних церков 
та місій, яке було започатковане у 1987 р. керівниками незалежних церков, що 
підписали документ, який визначив структурну основу майбутнього союзу. 
Офіційно він почав діяти ще з 1993 р. Очолює його М.К.Величко. До складу цього 
Союзу входить біля ста церков та місій, які об'єднують біля 10 тисяч членів. В 
Братстві незалежних церков та місій є свій навчальний заклад.

В Україні існує багато баптистських церков, які не належать до будь-якого сою
зу. Частина з них, зокрема створених внаслідок діяльності місіонерської асоціації 
«Світ Євангелія», підтримує з цією асоціацією досить міцні зв'язки, не входячи до її 
складу організаційно. Інші церкви створилися під впливом місіонерського товари
ства «Світло на Сході», а деякі внаслідок діяльності іноземних місіонерів (напри
клад, Християнська місія Південної баптистської конвенції США в Україні, що з’яви
лася в 2000 р.). Більша частина цих церков носить назву євангельських християн.

З 6 по 9 вересня 2000 р. в Києві прой
шов Другий всеукраїнський конгрес 
євангельських християн-баптистів. У 
привітанні Президента України та 
Кабінету Міністрів, яке на Конгресі зачи
тав віце-прем'єр Микола Жулинський, 
відзначалось, що історія церкви єван
гельських християн-баптистів в Україні є 
наочним свідченням життєвості Христо
вого вчення.
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Була проголошена єдність ВСО ЄХБ з іншими союзами євангельських христи- 
ян-баптистів в Україні, а особливо з Союзом незалежних церков та місій, з 
місіонерськими церквами. В свою чергу М.К.Величко, виступаючи на конгресі, на
голосив на відкритості церков свого союзу в налагодженні стосунків та спільної 
праці з іншими євангельсько-баптистськими церквами.

НОВІ ФОРМИ СЛУЖІННЯ
Євангельські християни-баптисти опановують нові форми свого служіння. Се

ред них зокрема такі: утворення реабілітаційних центрів для наркоманів, безпри
тульних дітей та звільнених з місць позбавлення волі 
(Київ, Одеса, Чернівецька та Луганська області), ор
ганізація християнських театрів (у Києві та Харкові), 
підготовка фельдшерів-місіонерів; налагодження ро
боти християнських приватних загальноосвітніх шкіл, 
дитячих та підліткових таборів, молодіжних клубів то
що. На базі ВСО ЄХБ з успіхом діють міжнародні про
грами організації дозвілля дітей AWANA, Товариства 
«Відкрита Біблія» та Товариства євангелізації дітей. В 
кожній області працюють медичні асоціації, які 
об'єднують медичних працівників-членів церков єван
гельських християн-баптистів та надають населенню 
благодійницьку лікарську та медикаментозну допомо
гу. Місії, створені євангельськими християнами-бап- 
тистами, навіть окремі родини віруючих надають благодійницьку допомогу нужден
ним, особам похилого віку, інвалідам, дитячим будинкам та будинкам-інтернатам. 
Проводяться літні дитячі табори для відпочинку дїтей-сиріт та дітей з малозабезпе
чених родин. Книжковою фабрикою «Християнське життя» (м.Луцьк) за період існу
вання її з 1994 р. було надруковано близько двох мільйонів примірників різно
манітної книжкової продукції. Виходить більше десяти найменувань періодичних 
видань.

Пріоритетними для ВСО ЄХБ й надалі залишаються євангелізаційна праця, яка 
передбачає створення нових церков, і освітня діяльність.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ БАПТИЗМУ
Євангельський рух, що розпочався в Україні у середині XIX ст., давно очікував 

глибокого дослідження. Тому у 1994 р. Одеською богословською семінарією 
спільно з Інститутом філософії імені ПС.Сковороди НАН України при підтримці Цен
трального комітету менонітів було розпочато дослідницький проект «Історія єван
гельських християн-баптистів в Україні». З часом проект вийшов за свої первісні 
рамки: з 1995 р. до його реалізації долучились Московська семінарія ЄХБ та Санкт- 
Петербурзький християнський університет, а з 1996 р. — Донецький християнсь
кий університет. За минулі роки була проведена величезна робота із збору ма
теріалів з історії євангельсько-баптистського руху, що зберігаються у державних
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архівах, взяті десятки інтерв'ю видатних діячів євангельсько-баптистських церков 
та їх пересічних членів старшого покоління. На сьогоднішній день вже введено у 
комп’ютер більше тисячі файлів з архівними документами та біля 100 файлів з 
інтерв'ю свідків історичного шляху ЄХБ. До цього слід додати значну кількість ще не 
введених у комп'ютер документів, що складає приблизно 15 % від загальної 
кількості. Біля 300 найбільш важливих документів ксеро-, фото- і фільмоскопійо- 
вані. їх планується засканувати для подальшого використання як ілюстративного 
матеріалу. Частина зібраних документів була опублікована у 1998 році в збірнику 
«Історія євангельсько-баптистського руху в Україні. Матеріали і документи» (Укла
дач С.І.Головащенко).

Активну участь в реалізації проекту брала велика кількість дослідників та доб
ровільних помічників. Науковим керівником проекту в перші роки роботи над ним 
був Петро Косуха. З 1996 р. координатором проекту є Юрій Решетніков.

В 2001 р. планується підвести підсумки роботи з дослідницької теми, закінчив
ши комп'ютерний набір зібраних документів та записавши декілька компакт-дисків 
із зібраних матеріалів. В такий спосіб вони зможуть бути введені до широкого на
укового обігу. Сподіваємось, що це послужить на користь широкому загалу тих, ко
го цікавить історія вітчизняного євангельського руху й стане основою його подаль
шого дослідження.

Як бачимо, картина сучасного українського баптизму досить різноманітна, але 
головними її рисами є значна євангелізаційна та соціальна активність, здебільшо
го у сфері благодійності. Сучасний український баптизм досить послідовно дотри
мується принципу невтручання Церкви в політичні справи. Водночас потрібно виз
нати толерантну, виважену позицію баптизму щодо інших конфесій. Отже, можна 
сказати, що український баптизм знайшов своє місце в сучасному українському 
суспільстві і відіграє значну роль у релігійних процесах держави, у відбудові нашої 
країни.

* * * * *

Журнал
«Євангельська нива»

Журнал
«Вестник истины»
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□  В Сінгапурі відкрився лаоський віртуальний храм. Не виходячи з 

дому, ви можете надсилати молитви до нього. Тут вони передаються свяще
нику, який благословляє тих, хто здійснив молитву. Віднині присутність да- 
осів в храмі не є обов’язковою. Всі послуги храм надає безкоштовно, 
оскільки сайт створено на пожертви парафіян. На початок грудня 2000 року 
сайт відвідало вже 3 тис. осіб, серед яких ЗО надіслали свої молитви.

□  Екологічна криза впливає і на релігію. У зв'язку із катастрофічним 
вимиранням грифонів індійські парси вирішили використовувати в похо
вальному обряді сонячні батареї. Традиційно зороастрійці, вірячи в святість 
землі і вогню, не ховають і не спалюють покійників, а віддають їх на поїдання 
птахам в спеціальних баштах. Але через кризові екологічні зміни вони шука
ють більш санітарні й дешеві шляхи поховання. Модернізм серед парсів зай
шов так далеко, що вони пропонують ввести звичайне поховання або кре
мацію. Проте зороастрійські жреці відмовляються здійснювати поховальні 
обряди над парсами-модерністами. Вони прагнуть зберегти традицію за ра
хунок впровадження новітніх технологій.

□  Храм Неба, що на околиці Пекіну, побудовано ще в 1420 р. Це — цілий 
комплекс палаців і храмів, що розмістився на території 280 гектарів і відгородже
ний від міста глухою червоною стіною. Храм має цілий ряд таємниць. Так, унікаль
на цегляна шептапьна стіна із-за своєї особливої кладки дає ефект багаторазо
вого еха, відбиває навіть шепотіння. Своєрідною схованкою еха в ансамблі є та
кож кругла піраміда «Вівтар Неба». Кожна з дев'яти її концентричних сходинок 
дає свій еховий звук. Історики засвідчують, що китайські імператори два рази 
протягом року з'являлися в Храмі Неба на богослужіння. Вважається, що їх голо
си, повторені і підсилені ехом, відлітали в Небо. Вівтар Храму був схованкою 
своєрідного, більше ніде на Землі не існуючого, еха. Але не всім вдається одер
жати тут своє ехо чітким. Вважається, що ехо не кожного веде за собою.

□  В XIX ст. вважалося, що Біблія, пізніше — глиняні дощечки Месо
потамії є найдревнішими письменами на Землі. Порівнявши месопо
тамські написи із петрогліфами Кам'яно? Могили під Мелітополем, в кінці 
другого тисячоліття експерти засвідчили, що вони зроблені на 1,5-2 тисячі 
років раніше. Відтак вони на цей час є найдревнішими письменами на всій 
Землі. Писалися вони нашими пращурами 8 тисяч років тому.

□  Як виглядають і де знаходяться Ковчег Завіту і Чаша Грааля —
безцінні реліквії християн та іудеїв, які протягом віків інтригують істориків,
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археологів та богословів? Ковчег описують у вигляді скриньки, в якій вміще
но кам'яні таблиці з висіченими на них Десяти заповідями. Священний Гра
аль подають у вигляді Чаші-келиха, з якої пили Ісус та його апостоли під час 
таємної вечері. Існують різні версії того, де «осіли» ці святині. Тут і Шот
ландія, і Ефіопія, й Іспанія, і навіть Канада. У видрукуваній датчанином Ерлінг 
Хаагенсом і британцем Генрі Лінкольном книзі «Таємничий острів 
тамплієрів» доводиться, що Ковчег Завіту і чаша Грааля заховані представ
никами ордену хрестоносців — тамплієрами десь 830 р. тому на балтійсько
му острові Борнхольм. Саме тут знаходиться середньовічний комплекс цер
ков, спланований і вибудуваний орденом «Бідних рицарів Христа» і «Храму 
Соломона» (така повна назва тамплієрів) у повній відповідності із сакраль
ною геометрією, таємниці якої ще слід пізнати, а відтак і знайти завдяки цьо
му схованку святинь. При розкопках на цьому датському острові в 1985-1986 
роках вдалося знайти біля 3 тисяч дрібних золотих фігурок, що дало нові ар
гументи прихильникам «балтійської схованки». Тамплієри розглядали і свя
щенний Грааль і Ковчег Завіту як свою повноправну власність, оскільки вели 
своє походження «з дому Давидового».

□  «Генетичним» ребром пожертвував не Адам, а Єва. Таким виснов
ком британські вчені поставили під сумнів біблійну оповідь про сотворіння 
жінки з ребра чоловіка. Міжнародна асоціація вчених із Стенфорда начолі з 
Пітером Андерхіллом дослідила чоловічу Y-хромосому більше тисячі чо
ловіків з 22 країн світу. Вибудувавши за допомогою комп'ютера генеалогічне 
дерево, вони «виявили» можливого попередника чоловіків. Подібну проце
дуру вони провели і з мітохондріальними ДНК, які в незмінному вигляді пе
редаються по материнській лінії. Виявилося, що всі ми пішли від праматері 
Єви, яка жила в Африці десь біля 143 тис. років тому. Y-хромосомний годин
ник визначив і вік Адама — 59 тис. років. Журнал «National Genetics», який ви
друкував висновок досліджень, відзначає, що чоловічі ДНК надто довго фор
мувалися. Народжувалися і помирали тисячі поколінь «дочоловіків», чия 
мужність підтримувалася різними, менш досконалими версіями Y-хромо- 
сом. Її зрілість формувалася віками. Дослідники вважають, що прамати по
винна була зустріти особу протилежної статі (але не Адама), щоб дати по
томство. А на Адама Єва чекала 84000 років.

□  Проект «Друге пришестя Ісуса Христа» хочуть здійснити безкош
товно в Каліфорнії (США) чотирнадцять представників різних релігій.
Вони з ентузіазмом взялися за клонування Спасителя. Йде пошук ДНК Хри
ста для клонування. З цією метою звертаються до святих реліквій — часток 
тіла Ісуса. Клонований ембріон буде вміщено в утробу молодої діви, яка й ви
носить його. Експериментатори хочуть здійснити народження клонованої 
істоти 25 грудня 2001 року. «Ми більше не можемо покладатися на подію і 
молитву, чекаючи Христа. Щоб врятувати світ від гріха, ми повинні клонува-
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ти Ісуса!» — заявив лідер групи Адам Парфей. «Ми не плануємо вирощувати 
дитину в лабораторії і нав'язувати їй якусь віру. Якщо ця дитина буде тією 
особою, яку ми всі так довго чекаємо, то їй не треба вказувати шлях. Вона 
сама знайде його», — заявив інший експериментатор. Ті, хто дізнався про 
назване клонування, застерігають від можливої неавтентичності реліквій, 
дефектного клонування, бо ж ембріони будуть надто застарілого зразка 
ДНК, що зберігався в несприятливих (незаморожених) умовах. Представни
ки багатьох церков розглядають проект як дурість, яку не віднесеш ні до на
уки, ні до релігії. Примусове повернення Христа на Землю неприйнятне. До 
того ж, генетично можна відтворити Ісуса, але він не буде Христом — Сином 
Божим, а скоріше його спадково ідентичним братом.

□  Нова версія Всесвітнього потопу. Згідно усталеної оповіді, Чорне 
море вийшло з берегів після сорокаденних дощів і, як пише Біблія, «всі ви
сокі гори під небесами занурилися під воду». Опісля появилася думка, що 
дощ лив не 40 днів, а був одночасним. Арабський епос про Гільгамеша пояс
нює потоп розливом річки Євфрату і сусіднього Тигру. Нині вчені доводять, 
що арабська пустеля була затоплена в кінці останнього льодовикового 
періоду. Десь 100 тис. років тому Земля була покрита кілометровим льодов- 
ним панциром. 20 тис. років тому почалося його розставання, що й призве
ло до великої повені, яку мешканці залитих поселень назвали Всесвітнім по
топом, бо ж світ для них був обмежений регіоном їх проживання.

□  Клітини організму людини можна зробити безсмертними. Про це
заявили вчені з Техаського університету, які найшли спосіб підтримки клітин 
шляхом покращення їх «годування». Це було виявлено в дослідах на крисах. 
Відтепер є можливість, заявили техасці, з однієї клітини ампутованої руки в 
прямому розумінні виростити нову.

□  Небесні змії — їх часто описують народні оповіді, згадують «священні 
книги» різних народів. Це — літаючі небесні тварини з палаючими очима і га
рячим подихом з рота. Останнім часом все частіше з’являються повідомлен
ня про цих небесних хижаків, які нищать птахів, спричиняють авіакатастрофи.

□  Виявлено череп інопланетянина. Про це повідомили телевісті 
7 січня. В Кримському гірському масиві Чатир-Даг багато кастрових печер, 
шахт, колодязів. В печері Еміне знайдено череп, який дещо витягнутий назад 
і не нагадує відомі черепи приматів. Він близький до черепів давньої люди
ни, але відзначається тонкими стінками, що їм не характерно. Навколо не 
знайдено ніяких слідів культури, не виявлено предмети побуту, залишки жит
ла тощо. То ж робиться припущення про перебування тут прибульців з Кос
мосу. Шкода лише, що череп не можна вивезти на дослідження в закордонні 
лабараторії. Україна ж для цього не має відповідної лабораторної бази.
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А Н О Н С И
На початку березня у церкві «Перемога» відбудеться конференція «Перемо- 

га -2001», в якій візьмуть участь пастори та лідери церков «Перемога» з усієї України. 
Метою таких щорічних конференцій є спілкування, обмін досвідом, а також спільна мо
литва за нашу країну, за злагоду в державі та її процвітання.

15-16 березня в Києві відбудеться міжнародна молодіжна науково-практич
на конференція «Християнство на межі тисячоліть». Організаторами конференції 
виступили Державний комітет України у справах релігій, ВЗО «Національна Академія 
управління» та Українська Асоціація релігієзнавців. Запрошені студенти, аспіранти, мо
лоді науковці, які виступлять із своїми доповідями з економічних, правових, історичних, 
культурологічних аспектів багатовікової спадщини християнства. Разом з тим молоді 
науковці матимуть можливість поспілкуватися з провідними вченими України та за
рубіжжя, відомими церковними, державними і громадськими діячами. Конференція 
проходитиме в Національній Академії Управління за адресою: Київ, вул..Вінницька, 10. 
Довідки за тел. 246-2438

22 квітня в Страсбурзі буде підписано текст Екуменічної хартії, який схвале
ний в м.Порту (Португалія) 26-29 січня на засіданні Сумісної комісії Конференції Євро
пейських Церков, що об'єднує англікан, православних і протестантів, і Ради єпископсь
ких конференцій. Документ мають підписати президенти обох організацій — митропо
лит Галльський Ієремія (Константинопольський Патріархат) і празький кардинал Миро
слав Влком. Хартія покликана розв'язати проблеми екуменічного діалогу шляхом виз
начення відмінностей між прозелітизмом і християнським свідченням, між фундамен- 
талізмом і дійсною вірністю своєму віросповіданню. Учасники засідання висловили 
свою стурбованість тим, що опублікована ватиканською Конгрегацією віровчення дек
ларація «Dominus lesus» («Господь Ісус») орієнтує на відмову від екуменічного діалогу.

В квітні планується візит Патріарха Московського Олексія II в Крим. Він візьме 
участь у міжнародному церковно-науковому семінарі «По стопам святого апостола 
Андрія: Крим, Україна, Росія в історії ідолі православ’я».

Конференції другого кварталу 2001 р.:
В квітні на базі Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ проводиться конференція 

«Релігія і Церква в незалежній Україні: стан, проблеми, тенденції»,
В травні — «Релігійна свобода: мас-медіа, школа і Церква як чинники утверджен

ня»
В червні — «Релігієзнавство незалежної України».
В Львівському музеї релігій в травні відбудеться щорічна конференція «Історія 

релігії в Україні».

З А Т  « В ІП О Л » ,  за м . №  1 -7 5 5 . Т и р а ж  800 .
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В и д а н н я  В ід д іл е н н я  р е л іг іє з н а в с т в а  Інституту 
філософії НАН УкрАЇни та У к р а їн с ь к о ї  А с о ц іа ц і ї  

рЕЛІГІЄЗНАВЦІВ, в яких висвітлюється 
ІСТОРІЯ ПРАВОСААВ'Я В УКРАЇНІ

Іс т о р ія  ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕрКВИ 

в У к р а ї н і . -  к .. і 997 .-  291 с .

В МОНОГрАфІЇ ВИСВІТЛЮЮТЬСЯ НАЙВАЖЛИВІШІ періоди
істо р ії п р а в о с л а в 'я в У к р а їн і , п о ч и н а ю ч и  від
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КИЇВСЬКІЙ Русі 

ДО НАШИХ ДНІВ.

ПРАВОСЛАВНОЇ ц е р к в и

ГІЕтро М о г и л а  -
богослов, ц е р к о в н и й . . 
К. 1996.-216 с.

V КНИЗІ ВМІЩЕНО МАТЕРІАЛИ НАУКОВОЇ
ко н ф ерен ц ії "ПЕтро М огила і 
сучасність", що відбулАсь 
в Києві 1996 р.

богослов, 
церковний 
і культурний
Д І Я Ч

Ф е н о м е н  П е т р а  М о г и л и

Л.. 1996.- 270 с.
Ф Е Н О М Е Н

МонОГрАфІЯ ПрИСВЯЧНЕА ДОСЛІДЖЕННЮ

ІІІІгЩ Ш іЩ І життєвого шляху та діяльності укрдїи— 
ського митрополита П етра М о гили .

" І с і р р т я  р е л і г і й  в  У к р а ї н і

2 і 5 томи десятитомного  видання  присвячені 
стану православ 'я в У к р а їн і від введення 
християнства  до  п ід п о ря д кува ння  Київської 
митрополії Московській ПАТрІАрХІЇ (2 том) 
і від 1686 року ДО ПОЧАТКУ 90-х років 
XX століття (5 том)
К.. 1997.- 575 с. -  2 -й  том 
К., 1999.-456 с. -  5-й том

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ1

ІСзЕЄГЯЙКшП

З ПИТАННЯ придблння КНИГ ЗВЕРТАТИСЯ у ВИДАВНИЦТВО "Світ ЗНАНЬ" Або 
у р е д а к ц ію  1 Релігійної плнорАми". Телефон у Києві (0 4 4 ) 2 2 9 -0 4 -1 8
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Нова книга нового століття
Видавництво "Світ знань" презентує
Для науковців та студентів:

j  сучасна книга
У актуальна та об’єктивна інформація
V  досконала методологія
у  основа для авторських курсів та робіт 
у  рекомендована Міністерством освіти і науки

І

Для навчальних закладів, 
бібліотек, установ книготоргівлі

•V . ■ •' ' V • ' - ' І;
J  без торгівельної націнки

V зручні економні умови придбання 

J  розстрочка, кредит, знижки

^  тверда обкладинка, 862 сторінки

А К А О Е М 1 М Н Е

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

П ІД РУЧНИ К

Замовити підручник можна у видавництві 
’’Світ знань”: 03150, 
тел. (044) 229-04-18, факс 
E-mail: svitznan@ ukrpost.net
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