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JlepLuuu кварт ал 2001 p. залиш ився позаду. 

Очікуване щось незвичайне на злаллі т исячоліт ь не 
з  явилося, а якщо якісь події й сколихнули світ, то 
вони відзначалися подеколи такою неприємніст ю , 
яка  мож е породит и навіт ь ант ит еїст ичні 
наст рої. З га д а й м о  недавню повінь в Закарпат т і, 
яка в пам 'ят і воскреш ає слова  нашого JKapaca:

2)0же! 2ож е! Т>аєш волю  
<3 р о зу м  на світі,
К расу даєш, серце чисте... 
у іа  не даєш  жити.
QLe даєш  на рай  веселий,
Я-la світ твій великий  
Q-іадивитись, нам олит ись  
9  заснут ь навіки.

Я  не сказав би, що ю вілейний рік <3суса (Христ а  
викликав якісь пом іт ні зм іни  в ст ані христ иянської духовності, в  житті 
христ иянських конф есій , в їх  відносинах між собою. О чікуване  
хр и ст и ян сь ки м и  к о н ф ес ія м и  зд ійснення  до 2 0 0 0 -л іт т я  Різдва  
(Христ ового заповіді, щоб всі були ОТУЧО, залиш илося  лиш е благою  
м рією . В цьом у на п р ям ку  з їх боку не було виявлено майж е ніяких рухів. 
2 ільш е того, кат олики сво їм  докум ент ом  ((Dominus tfesus» по суті 
позб авили  права  на зи ва т и ся  Ц ерквою  інші христ иянські конф есії. 
Російське п р а во сла вя , прет ендую чи на велике, ладне відлучити від 
христ иянст ва Вселенського <Jlam p iapxa  В а р ф о ло м ія  за те, що він 
зреш т ою  хоче виправит и історичну по м и лку  й надат и Українській Церкві 
уіом існіст ь, а J lany  Римського  -  за  запланований ни м  в їзд  в нібито 
«канонічну терит орію» Р^ТЦ, якою чомусь д ля  неї виявилася незалеж на 
Україна.

С воєрідним  кат а ліза т о р о м  пож вавлення духовного життя і здолання  
в ікам и  ут вердж уваного к о н се р в а т и зм у  д ля  т радиційних конф есій  
пост аю т ь нові релігійні течії. Щ есприйнят т я їх  скоріше виглядає як 
невдоволена  р еа к ц ія  т ого, к о м у  заваж аю т ь д а л і спат и. О-іадто 
акт ивізувався  у всь о м у світ і іс л а м . Я кщ о врахуват и, що його  
послідовників нині 1,2 м лрд ., а дем ограф ічна сит уація працю є не на 
користь христ иянст ва, то десь через 2 0  років іс л а м  ст ане найбільшою  
конфесією. X Iле хвилю є не кількісне його зрост ання, а виявлене в  ньому 
нині прагнення повернут ися до ортодоксії, а відтак  -  до середньовіччя. 
2 о л я ч е  усв ідом лю ват и  т е, що ц я  т енденція нині вражає і деякі 
т радиційні христ иянські течії, які прагнут ь на ходу зупинит и поїзд  
суспільства. JRo ж п р о б л ем а  між конфесійних відносин і орієнтирів  
релігійного процесу є акт уальною . С а м е  т о м у  м и  м а є м о  нам ір  
присвят ит и цьом у науковий колоквіум  і провест и його в  перш их числах  
червня л іісяця  цього року. З а п р о ш уєм о  до участі.

Я кщ о  звер н ут и ся  до сл ів  О.УІАеня, що «христ иянст во т ільки  
починається», то мож на зробит и висновок, що двохт исячоліт ній його вік 
був підгот овчим ет а п о м  до того екуменічного христ иянст ва, яке лиш е  
т епер  м а є  пост ат и не у вигляді якоїсь єдиної Церкви О рганізації, а в 
Єдиній D yxoeniü (Х рист иянській  Ц еркві, в лон і яко ї т олеран т н о  
сп івіснуват им ут ь і не прагн ут им ут ь на якусь винят ковіст ь різні 
(Христ иянські конф есії.



РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ

Молитва допоможе Уряду 
вистояти. Листи такого змісту 

надходять до ряду ук- 
і раїнських газет Ук
раїни. Відчувши ре

альні нас- 
1#  лідки діяль- 
|  ності Уряду 
В . Ю щ е н к а ,  

'^трудівники пи
шуть, що «за 

здоров’я, за успіхи в його роботі 
прості селяни моляться в Церк
вах». «Для цього замовляється мо
лебень, — пише Л.Мамчур з Тер
нопілля. — Церква переповнена. 
Ніхто не дозволяє собі запізнити
ся. Хіба ще треба якихось пишно
мовних слів?» Пишуть також: «Нам 
здається, що цей церковний дзвін, 
який скликав людей на Службу Бо
жу за здоров'я Ющенка, стоїть на 
сторожі нашого спокою, а молитва 
людей допоможе вистояти».

Президент України Л.Кучма 
5 березня привітав всіх мусуль
ман України зі святом Курбан- 
Байрам. Святкували мусульмани 
його 5-8 березня. Муфтій Духов
ного Управління Мусульман Ук
раїни Ахмед Тамім під час святко
вих урочистостей в новозбудо- 
ваній в Києві мечеті висловив по
бажання за добру сім’ю, благопо
луччя держави і спокій в 
суспільстві.

«З ким Ви, працівники куль
ту?» — під таким заголовком газе
та «Дзеркало тижня» (№ 8) 
опублікувала статтю К.Щоткіної. 
Стаття потрібна і водночас дис
кусійна. Автор цілком справедливо 
ставить ряд питань: 1. «Церква са
ма запропонувала себе на роль 
прапора відродження нації. Причо
му запропонувала в першу чергу 
державі. Але поки що вона не ство
рила жодної більш-менш чіткої 
«програми дій». 2. «Жодна право
славна Церква досі не прийняла 
соціальну доктрину, орієнтовану 
на реальність, у якій живе право
славний український люд, не виз
начила чітко свою позицію ні щодо 
державної політики, а в тих секто
рах нашого життя, які стосуються 
безпосередньо людини, мотивації 
її вчинків, за які вона відповідатиме 
на Вищому Суді». 3. Церква «про
понує себе як ідеологію чи ме
ханізм «морального оздоровлення 
нації». Але яким чином — зро
зуміти важко». І далі: «В нашій си
туації держава ставиться до Церк
ви як сюзерен до васала. Церква 
потрібна, по-перше, тому, що це, 
безсумнівно, непоганий інстру
мент впливу на уми; по-друге, не
погана можливість мирно проде
монструвати «політичні вектори»; 
по-третє, це просто заведено, «бо 
тон», так би мовити. З впливом на 
уми ясно — народ охочіше піде за 
«батюшкою», ніж за позбавленими 
будь-якої харизми державними
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діячами». Але «симбіоз політики й 
церкви не те щоб неможливий — 
він просто непотрібний. У церкви й 
політики вкрай різна природа, за
вдання, мета. То ж при їх змішу
ванні ми в найкращому випадку не 
одержимо ні повноцінної політики, 
ні повноцінної церкви, як це відбу
вається в середині нас, коли ми 
намагаємося перемішати у своїй 
свідомості громадянина та христи
янина... То ж не треба патетично 
вигукувати: «З ким Ви, працівники 
культу?» й намагатися перетвори
ти політичні виступи в хрестовий 
похід «за духовність і націю». Хрис- 
тиянськість визначається не гас
лом, а молитвою».

Капеланство і свобода віро
визнань. Міноборони засвідчує, 
що серед військовослужбовців 
віруючі складають ЗО % особового 
складу. То ж як виглядає у світлі 
цього проблема запровадження 
капеланства в армії? Потреба по
силення виховної роботи в 
армійському середовищі не викли
кає сумнівів. Але використання для 
цього інституту капеланства викли
кає заперечення, бо ж останній бу
де належати до якогось одного 
віросповідання і поява його в 
поліконфесійній і полісвітоглядній 
армійській спільноті призведе до 
загострення серед військовослуж
бовців протиріч на релігійній ос
нові. До того ж, капеланів слід готу
вати, бо ж якщо до військовослуж
бовців прийде звичайний свяще
ник із християнськими принципами 
«любити ворогів своїх», «не 
відповідати на зло насиллям», то

це ж явно звучатиме дисонансом 
призначенню армії. Введення ка
пеланства може привнести ту 
конфліктність, яка існує в Україні в 
релігійному середовищі, в армію, 
спричинити серед військових 
об’єднань протистояння на 
релігійному ґрунті. То ж, як і в дер
жавній системі освіти, в армії слід 
налагодити світську систему ви
ховної роботи. Тим більше що 
військові навчальні установи мають 
досвід підготовки для цього кадрів. 
Утворення на громадських засадах 
в системі Міноборони об’єднання 
військовослужбовців-християн, що 
співпрацює лише з 5 християнсь
кими конфесіями, може допомага
ти тим армійським офіцерам, які 
ведуть виховну роботу.

Згідно соціологічного опиту
вання, проведеного Українським 
центром економічних і політич
них досліджень (УЦЕПД), 45 %
громадян України вважають масові 
проповіді і зцілення, що прово
дяться проповідниками новітніх 
харизматичних церков, шахрайст
вом з метою отримання матеріаль
ної вигоди. 23 % опитаних переко
нані, що пропаганда «масових 
зцілень» шкодить людям, оскільки 
вселяє надію на чудо. 17 % вважа
ють діяльність зарубіжних про
повідників шкідливою для тра
диційної віри населення, а 14 % — 
шкідливою для психічного здо
ров'я людей. 47 % опитаних висту
пають за заборону проповідей зі 
зціленнями, а 26 %, навпаки, вва
жають, що люди повинні мати пра
во вибору.
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Найвищий рівень довіри в Ук
раїні у лютому був у священиків
— 50 %. Про це повідомив аналітик 
фірми «Социс» Олександр Стегній. 
В цей час повністю довіряли Пре
зиденту 12% респондентів, Вер
ховній Раді — 6%, урядові — 13%, 
Збройним силам — 33%, Службі 
безпеки — 20%, ЗМІ — 19%.

Міжконфесійна рада Криму 
«Мир — дар Божий» розва
люється із-за спроб Кримської 
єпархії УПЦ перебрати на себе 
керівництво нею. До її діяльності 
не допускається представник УПЦ 
Київського Патріархату. Вийшов
ши з Міжконфесійної ради, Духов
не управління мусульман Криму 
зініціювало створення нової 
міжконфесійної ради, яка б була 
відкритою для всіх релігійних 
об’єднань півострова. Пропозиція 
схвально прийнята УПЦ КП і, зро
зуміло, викликала невдоволення з 
боку єпархії Церкви Московської 
юрисдикції та властей Кримської 
Автономії.

В Дніпропетровську буде за
вершено будівництво крема
торію. Вони вже діють в Києві, 
Одесі та Харкові. Кремація в 
порівнянні з похованням в землі да
леко дешевша і не потребує потім 
великих ділянок землі. Але це коли 
є дотація, бо ж в Києві підготовка 
могили варта 71 грн., а кремація — 
136 грн. Взагалі традиційне похо
вання в Києві варте 392 грн., а че
рез кремацію — 447. А в одному ли
ше Дніпропетровську щороку по
мирає 16-17 тисяч осіб. Але мало

тих, хто бажає, щоб його спалили. 
Вважається, що для християн це — 
щось ненормальне. Дійсно, спа
лення померлих — це язичницькі 
звичаї. Але в європейських країнах 
до такої послуги звертаються 
частіше небагаті громадяни.

З метою уникнення міжкон
фесійних протистоянь Рада 
міністрів Криму внесла зміни в «Ти
пові правила будівництва і 
розміщення будівель та споруд на 
території автономії». Віднині лише 
з ухвали райдержадміністрацій та 
виконкомів міських рад, яка погод
жується з Міжконфесійною радою 
Криму, можна буде встановлювати 
об'єкти культового призначення 
поза територією культових споруд, 
релігійних спільнот, місць палом
ництва, цвинтарів, крематоріїв, 
приватних будівель громадян. Не 
допускається самовільне споруд
ження без узгодження з органами 
місцевої влади будь-яких релі
гійних пам'яток.

Нинішня сесія ВерховноїРади 
планує розглянути понад 500 пи
тань. Серед них законопроект про 
свободу світогляду, віросповідання 
і релігійних організацій. Перше чи
тання його відбулося в минулому 
році. Окрім законопроекту Кабінету 
Міністрів, проект якого підготував 
Держком релігії і який передбачає 
внесення змін до діючого нині зако
ну, є зовсім нові проекти законів — 
депутатів В.Костицького та В.Жу- 
равського. До речі, проектом зако
ну останнього передбачена 
ліквідація Держкому релігії як інсти-
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туції, наявність якої засвідчує відо
кремлення держави від церкви, а 
не церкви від держави, бо ж своєю 
функціональністю вона порушує 
право свободи буття релігії.

Феофан Прокопович, Стефан 
Яворський, Дмитро Бортнянсь
кий, Артем Ведель... Чи можуть 
ними пишатися українці? Так ста
вить питання пенсіонер Ю.Стадни- 
ченко в своєму листі до газети 
«День» (N9 32). Митрополити Фео
фан і Стефан — це релігійні діячі, які 
були завзятими поборниками ідеї 
про богообраність російського ца
ря та теорії «Москва — Третій Рим». 
Композитор Дмитро Бортнянський 
тієї ж ідеології в своїй пісні «Певец 
во стане русских воинов». Пе
реїхавши до митрополії «на ловлю 
счастья и чинов», вони вірно служи
ли «батюшке царю» і «матери Рос
сии» в часи руйнування Петром І 
Бутурина і будівництва на кістках 
українців північної столиці і в роки 
нищення Катериною Запорізької 
Січі. І якщо ці «раби, підніжки, грязь 
Москви» й були кревно пов'язані з 
Україною, то духовно вони були по
за нею. Тому праві ті російські ви
дання (і тут обурюватися нічого), які 
вважають своїми тих діячів ук
раїнського походження, які виявля
ли на користь Російської імперії 
свій талант. В світлі цього слід 
підходити й до можливості їх висвя
ти в Українському Православ'ї.

«Сповідь монаха», «Монас
тирська изба», «Пасхальне», 
«Монастирське», «Церковне»...
— яких тільки назв, пов'язаних з

Релігійне життя України

релігійним життям, не зустрінеш 
на етикетках алкогольної про
дукції. Мало того, що за цими на
звами часто продається різний су
рогат, а назва дається для приваб
ливості. Хтось би мав ще й контро
лювати правомірність винесення 
на алкогольну етикетку того, що є 
святим для багатьох віруючих хри
стиянських конфесій і, безумовно, 
дискредитує певні церковні інсти
туції, ображає почуття віруючих.

Міжнародний Фонд «Відрод
ження», який ще називають Фон
дом Сороса, не надає допомоги 
політичним партіям, релігійним 
організаціям і фізичним особам. 
Він навіть не виявляє зацікав
леність розвитком наукових 
досліджень релігійного життя в Ук
раїні.

Владні структури Київщини 
протидіють розвитку Укра
їнського Православ'я. Так, в 
Ірпіні, Бучі, Гостомелі, Коцюбинсь
кому є храми Церкви Московської 
юрисдикції, а для Церкви 
Київського Патріархату Ірпінська 
влада не може виділити земельну 
ділянку вже протягом 7 років. Те ж 
має місце і в с.Княжичі на Бровар- 
щині, де навіть без відома 
сільської ради храм окупували, пе
ретворивши його на монастир, 
сумнівної долі ченці. Поза волею 
сільської влади і громади віруючих 
села будівля Держкомом релігії Ук
раїни зареєстрована за монасти
рем Церкви Московської юрис
дикції. І це при тому, що 1605 пра
вославних села з 1652 опитаних
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висловилися проти розміщення в 
Княжичах монастиря.

Лише Львів є містом двох 
кардиналів. Більше їх є у [Зати
кані, але ж це держава. їх два було 
тут і раніше, бо ж, окрім глави УГКЦ 
Мирослава-Івана кардинала Лю- 
бачівського, кардиналом «у серці» 
(тобто таємним, як про це заявив 
сам Папа) був глава РКЦ України 
архієпископ Мар'ян Яворський. 
Факт наявності двох кардиналів 
засвідчує особливе місце України 
в загальносвітовій католицькій 
спільноті. Характерно, що на уро
чистій Консисторії з вручення но- 
вопризначеним 44-м кардиналом 
червоних беретів та булл лише гла
ва УГКЦ Любомир Гузар, як пред
ставник Церкви Східного обряду, 
був одягнений не в традиційне 
червоне кардинальське вбрання, а 
в чорне монарше. Завдяки цьому 
він, а відтак і УГКЦ, попали в поле 
особливих зацікавлень всього 
світу. Відзначимо, що кардинал Гу
зар відомий у Ватикані. Тут він 
провів багато років, має багато хо
роших контактів. До того ж, і УГКЦ 
помітно присутня в Римі. Вона має 
тут кілька своїх парафій, величні 
храми, університет, семінарію.

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ 
АКЦІЇ, ВИСТАВКИ

«Ісус, син Бога живого» — так
називається вистава академічного 
драмтеатру ім. М.Заньковецької за 
п’єсою В.Босовича. Випущена на 
сцену в 1994 році, вона ще й по-сьо-

годні залишається подією, висунута 
на здобуття Національної премії Ук
раїни ім. Т.Г.Шевченка. Постановка 
узгоджувалася з духовними особа
ми. П’єса гранично точно віддзерка
лює євангельський сюжет. Йдеться 
про загострену до межі боротьбу в 
людині між началом духовним і ма
теріальним, добрим і злим, божест
венним і диявольським. Передане 
через виставу Священне Писання 
спонукає кожного дивитися у дзер
кало власних помислів і діянь. Кри
тик О.Красильников так оцінив зна
чимість роботи заньківчан: «У наш 
час знецінення старих духовних 
орієнтирів суспільства, коли на «го
ловні ролі» все частіше (і нахабніше) 
пропонують себе люди вигоди, те
атр вважав своїм святим обов'яз
ком утвердити непересічну вартість 
людей ідей. Ким, як не інтелігентом- 
мандрівником, Вчителем і Філосо
фом, був Ісус Христос?»

Фільм Ю.Хащеватського «Бо
ги серпа і молота» репрезентує 
Білорусь в Берліні на міжнародно
му кінофестивалі. Митець прагне 
розкрити взаємозв’язок Російської 
Православної Церкви з більшовиз
мом. «Підкреслю, — зауважує він, 
що не маю на увазі православ'я в 
цілому як християнську конфесію». 
Спостереження за взаєминами 
властей і православ’я сьогодні 
засвідчують, що останнє існує при 
державі як ідеологічний відділ. «Ба
гато хто із священиків — святі й 
чисті люди, але ієрархи не цура
ються торгувати горілкою та цигар
ками. В Білорусі відома діяльність 
фірми «Діаканія», яка «відмила» в
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Німеччині мільйони доларів. Хто 
торгує горілкою? Кримінал і 
Російська Православна Церква». 
Ю.Хащеватський піднімає в фільмі 
також проблему відносин право
слав'я з іншими християнськими 
конфесіями. Зокрема в Білорусі в 
газетах часто з'являються статті 
проти такого «чужого явища для 
країни» як баптисти і п'ятидесятни
ки. Видається антисемітська літе
ратура. Російське телебачення 
відмовилося показувати фільм.

Кіностудія імені О.Довженка 
веде зйомку багатосерійного 
фільму про гетьмана Івана Мазе
пу. Інколи пишуть, що за ним ще 
збереглося анафемування, накла
дене російською церквою за 
вказівкою Петра І. Але тут варто 
звернутися до праці Івана Огієнка 
«А ми молимося за Мазепу!» Вияв
ляється, що коли цар Олександр II 
(1855-1858 рр.) відвідав Київ і 
дізнався про останнє («молимося 
за Мазепу») під час відвідин збудо
ваного гетьманом Миколаївського 
собору, то він, повернувшись до 
Москви, порадив Св. Синоду поти
хеньку зняти анафему. В 1869 р. в 
чині анафеми вже було просто, без 
шуму випущено слова «Гришку От
репьева и Ивана Мазепу». Анафему 
Мазепі визнавала тільки одна Церк
ва — Російська. Українські Право
славні Церкви діаспори ще з 1940 
року почали щороку 8 липня моли
тися за спокій душі І.Мазепи. А в 
славному Батурині в лютому ц.р. 
відбулася архиєрейська служба у 
відродженій Покровській Церкві, 
збудованій ще за часів І.Мазепи.

Релігійне життя України

ЖИТТЯ ПРАВОСЛАВ'Я

Варварство щодо УПЦ 
Київського Патріархату, скоєне 
російськими омонівцями в 
Ногінську під Москвою, коли силою 
було викинуто з храму єпископа і 
вірних цієї Церкви, може повтори
тися в Криму. Фонд майна АРК 
відмовляється продовжити договір 
оренди Кримським Єпархіальним 
управлінням Сімферопольського 
кафедрального храму Святих князя 
Володимира і княгині Ольги. Певно 
що влада Криму в такий спосіб 
прагне висловити свою вірно- 
підданість Московському Патріар
ху Олексію II, який в середині квітня 
приїздить на півострів. Віруючі, 
вірні Церкви Київського Патріарха
ту, заявляють, що вони всіма мож
ливими силами будуть захищати 
свій храм від загарбників. То ж 
владні структури Криму самі тво
рять новий епіцентр міжцерковно- 
го протистояння.

УПЦ КП відкрила в Рівному 
духовну семінарію. Вона має 70 
слухачів, якими опікується двад
цять викладачів. Широка освітня 
ерудиція, високі моральні якості й 
український патріотизм — ось що 
формують у слухачів семінарії. Ду
ховна навчальна установа вже має 
своїх меценатів, що, безумовно, 
сприяє підготовці священиків ви
сокого рівня. Ректором семінарії є
о. І.Швець.

УПЦ КП з тамплієрами не ма
ла зв'язків. Представники ордена 
після виселення їх а Китаївського
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скиту не дають про себе знати. 7 
січня вони передбачали висвячен
ня до свого ордену нових членів. 
Та не судилося. Серед залишених 
речей нібито є два полотна на 
стінах із сатанинськими зображен
нями. Зокрема, на одному чорна 
Діва, яка, тримаючи дитя, видав
лює із своїх грудей молоко, що 
ллється у вуста засновника ордену 
тамплієрів. Демонструють відео- 
запис інтерв’ю пріора В.Яблонсь- 
кого російському телебаченню, де 
він говорить, що Патріарх Філарет 
пропонував організації приміщен
ня, але вони знайшли краще, яке 
водночас є й історичною святи
нею. Показують при цьому фото
графію, де пріор стоїть поруч із 
главою УПЦ КП. В опублікованому 
газетою «Хрещатик» (№ 20)
інтерв’ю Патріарх Філарет заявив, 
що він не знайомий з Володими
ром Яблонським, ніколи не спілку
вався з ним з приводу оренди 
приміщення, а ось, що стосується 
фотографії, «то я буваю в різних 
громадських місцях, і коли люди 
просять сфотографуватися, то, 
звичайно, не питаю кожного, хто 
ви такий, чим займаєтеся». Більше 
того, Владика заявив, що при 
реєстрації релігійних об'єднань 
треба враховувати те, «чи не руй
нують вони нашу духовність». Вод
ночас таким орденам треба проти
ставити інші ордени, зокрема ор
ден Святого Архістратига Михаїла. 
Адвокат пріора Яблонського 
Сергій Платонов заявив, що багато 
компрометуючих УПЦ КП і орден 
документів та касет було підкладе
но. То ж якщо не вдалося комусь
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використати діяльність тамплієрів 
для протидії приїзду в Україну Па
пи Римського, то тепер це праг
нуть використати для дискреди
тації Київського Патріархату.

Патріарх УПЦ КП Філарет на 
застереження кореспондентів
«Президентського вісника» Б.Білей- 
чука та О.Кавуненка, що наїхало чи
мало представників різних ре
лігійних сект, які проповідують 
скрізь і всяк, відповів так: «Люди ди
вуються: хто дав їм таке право? Таке 
право дав їм Закон України».

За благодійницьку діяльність 
— нагорода Патріарха Філаре-
та. Християнська громада з деся
ти осіб, очолювана Л.Пампухою, 
виявляє свою постійну материнсь
ку увагу до дітей школи-інтернату 
№ 12 Дарницького р-ну м. Києва, 
турбується про осіб із слідчого ізо
лятора. Найважливішою своєю 
турботою жінки-християнки вва
жають будівництво храму на Ра
дужному і каплиці на вул. А.Ма
лишка.

Сумський педагогічний 
університет і Єпархіальне уп
равління УПЦ КП підписали угоду 
про співпрацю. Зокрема музично- 
педагогічний факультет універси
тету займеться підготовкою ре
гентів хорів для парафій Сумської 
єпархії.

Прес-центр Патріархії Ук
раїнської Автокефальної Право
славної Церкви поширив заяву, в 
якій звинуватив Предстоятеля УПЦ
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КП патріарха Філарета у порушенні
п.1. «Домовленостей» від 8 листо
пада 2000 р., що були підписані 
між цими Церквами у Стамбулі. 
Причиною Заяви стали інтерв'ю 
патріарха, опубліковані 15 січня 
2001 р. в канадській газеті «Ук
раїнський голос» та 15 лютого 
2001 р. у київській «Українській га
зеті». Ці інтерв'ю, як вважає 
Патріархія УАПЦ, містять «пря
молінійну й необ'єктивну критику 
Предстоятеля УАПЦ митрополита 
Мефодія та керуючого справами 
Церкви архиепископа Ігоря», що 
означає «вихід УПЦ КП із міжцер- 
ковного діалогу, який провадився 
під духовною опікою Вселенського 
патріарха Варфоломея».

Українська Автокефальна 
Православна Церква відмовила 
у своїй підтримці руху «Україна 
без Кучми». Про це офіційно за
явив керуючий справами УАПЦ ар
хиепископ Ігор Ісіченко. Водночас 
було сказано, що православний 
священик В.Б. Рудзюк, який прий
шов до Києва разом з протестую
чими із Житомира, не належить, як 
це він заявляє, до УАПЦ, бо ж ще 
покійний Патріарх Димитрій поз
бавив його права на таке пред
ставництво.

Патріарх Московський Олек
сій II їде в Ялту на конференцію 
«Стопами Андрія Первозванно
го», що відбудеться тут 24-25 
квітня. Експерти по-різному оціню
ють цей візит. Зрозуміло, що 
Патріарх може приїздити до вірних 
своєї Церкви, і в цьому чогось не

зви чай н о го  
немає. Але є 
й інші думки.
З о к р е м а ,  
вважають, що 
цим приїздом 
в Україну до 
візитів сюди 
Вселенського 
П а т р і а р х а  
Варфоломія і 
Папи Івана 
Павла II Олексій II хоче «застовпи
ти» своє право впливу на Україну. 
Крім цього, наголошується на 
можливому тиску Патріарха на 
Кримську владу з метою спонукати 
її взяти на себе відбудову Олек- 
сандро-Невського кафедрального 
собору в Сімферополі і на вивченні 
ситуації з утворенням прямо 
підпорядкованої йому Кримської 
митрополії в статусі екзархату. То 
ж не вдалися прямі політичні ба
талії з відокремлення Криму від Ук
раїни, то почнуть цей процес з 
православних виокремлень. Не
зрозуміло лише, якщо все вищес
казане є істиною, то за які такі за
слуги недавно одержав державні 
нагороди України владика Кримсь
кої єпархії, що в Московській юри
сдикції. Ще одне. Нині, коли заго
стрилися в Криму відносини між 
православними і мусульманами із- 
за поклонних хрестів і коли Уряду 
автономії вдалося дещо притупити 
їх, поїздка туди Патріарха є явно 
несвоєчасною, бо ж вона може 
знову відродити це протистояння. 
Нині на цьому з надією на підтрим
ку під час виборів грає і Реском 
Компартії, бо ж іатари в Криму
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становлять всього 11% населен
ня, а слов'яни (прихильні певно до 
православ'я) — аж 80%.

Агресивність поведінки Мос
ковської патріархії в Україні на
ростає. Окрім заявлених вже по
гроз Папі Римському, з'являються 
вони і на адресу української влади.
І тут якоїсь дипломатичності немає. 
Православна Москва виявила свою 
безтактність влітку минулого року у 
своїй відповіді на прохання Прези
дента незалежної України дати хоч 
би автономію Українській Право
славній Церкві. Нині інтернет-ви- 
дання, наближені до Московської 
Патріархії, говорять, що вірні РПЦ в 
Україні не повинні сидіти, склавши 
руки, і споглядати поїздку Папи 
Римського, запрошеного в країну 
Главою держави. Леоніду Кучмі 
«перепадає» ще й за те, що він 
насмілився підтримати ідею утво
рення Помісної Української право
славно? Церкви. Прес-секретар 
Союзу православних громадян Ук
раїни Кирило Фролов в інтернет- 
виданні «Православие.ии» за
стерігає: «Якщо Леонід Кучма не 
припинить підтримку авантюри зі 
створення «Української Помісної 
Церкви», то він справді ризикує на
штовхнутися на цей раз на серйоз
ну масову опозицію православних 
громадян під зовсім іншими, куди 
більш серйозними та глибокими 
гаслами». І тут Кирило Фролов, що 
вдало підмітив кореспондент 
Ю.Дорошенко з «України молодої» 
(№ 45), посилається на «Соціальну 
доктрину РПЦ», прийняту Ар- 
хиєрейським Собором Московсь

кої Церкви в 2000 р., де сказано, 
що церква може відмовити у ло
яльності державі, дії якої засмучу
ють совість віруючих. Ось так адеп
ти Московської Церкви в Україні 
прагнуть скористатися документа
ми Церкви, зареєстрованої як 
Російська Мінюстом цієї країни. І 
тут вже позаду лишається біблійне 
вчення: «Всяка влада від Бога». То 
ж Церква, яка зветься Українською, 
не визнає владу країни як таку, що 
діє від Бога. Певно що для неї та
кою владою є Президент Росії, хоч, 
як повідомлялося, і він був невдо- 
волений зазначеною тезою до того 
часу, поки його не переконали, що 
то не стосується Росії. То чи ж може 
Українська Держава бути байду
жою до тих, хто розпалює на її те
ренах міжконфесійні протистояння 
в угоду амбіціям владик сусідніх 
держав? У нас і без цього вистачає 
своїх протистоянь. Хто дав право 
Церкві російської юридичної 
реєстрації нехтувати рішення вла
ди інших країн? Леонід Кучма без 
всякої дипломатії чітко заявив, що 
державний візит в Україну Глави 
Ватикану Папи Івана Павла II відбу
деться, попри протест Російської 
Православної Церкви. «Ми 
зустрічатимемо Папу з надією, бо 
його приїзд буде корисним для Ук
раїни», — сказав Президент.

Святогорськ — такою буде 
нова назва міста Слов'янська,
що в Донбасі. Так вирішив міський 
референдум. Цим самим 
віддається шана місцевій святині 
— Святогорському монастирю й
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однойменному історико-краєзнав- 
чому заповіднику.

Довідка. Святогірський Успенський 
монастир (пустинь) — спільножитній чо
ловічий монастир поблизу Слов'янська 
(Донецька обл.). Заснований право
славними ченцями в 15 ст. (за ін. джере
лами — в 13 ст.) як печерний монастир у 
крейдяних скелях, що здавна називали
ся «Святими горами». Тривалий час мав 
не лише релігійне, а й стратегічно-обо
ронне значення. Двічі (1679, 1737) руй
нувався татарами, пізніше секуляризо
ваний (1787). Відновлений в 1844 р. як 
пустинь. На початку 20 ст. тут проживало 
понад 600 ченців. Монастирські будівлі 
дуже постраждали в роки Другої світової 
війни. Після реставрації, з 1980 — істо- 
рико-архітектурний заповідник. Віднов
лено як монастир Української право
славної церкви.

Долю храму вирішило просте 
голосування односельчан, а не
заклики влади рахуватися з 
історією чи рішення Арбітражного 
суду про почергове богослужінн.

195 осіб дорослого населення 
с.Малі Сади на Дубнівщині виявили 
свою прихильність Київському 
Патріархату. Вони визнали, що 
храм нічого ділити з симпатиками 
Церкви Московської юрисдикції. 
Це не перший приклад цивілізова
ного вирішення на Рівненщині про
блем володіння храмами. Варто бу
ло б цьому повчитися іншим облас
тям, зокрема Тернопільській, тим, 
де влада протидіє вже утвореним 
громадам Київського Патріархату 
(газ. «Шлях перемоги» від 31.01.01)

Союз православних братств 
України має намір організовува
ти акції протесту проти приїзду в 
Україну Папи Івана Павла II. По
чинаючи з 15 березня, вони щочет
верга будуть виставляти пікети 
протесту проти будинків Верховної 
Ради України й Адміністрації Пре
зидента. Духовник Союзу архиепи
скоп Августин невинно заявив, що 
УПЦ Московського Патріархату до 
цих заходів непричетна, бо ж вона 
не має намірів проводити офіційно 
якісь акції протесту. Нині про не
доцільність візиту Папи заявило 
лише нещодавно утворене гро
мадське об'єднання «Путь право
славних».

У православному календарі 
УПЦ Московського патріархату 
з'явилося нове свято. Згідно 
рішення Священного Синоду 
Церкви, 26 жовтня віруючі відзна
чатимуть день ікони Матері Божої 
Звіринецької (чудотворна ікона 
Свято-Троїцького Іонинського мо
настиря).
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СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Затверджена емблема та 
девіз папського паломництва в 
Україну 23-27 червня. Про це
проінформував єпископ Маркіян 
Трофим'як, ординарій Луцької 
дієцезії, який керує підготовкою до 
приїзду Папи з боку Римсько-като
лицької церкви в Україні. Емблема 
являє собою коло, поділене на дві 
частини: у нижній — географічні 
обриси України, у верхній — папсь
кий герб. Обидві частини з'єднані 
надписом — девіз паломництва і 
його дата. Текст девізу: «Христос 
— дорога, правда, життя».

Завершився єпархіальний 
процес із справи беатифікації 
єпископа Миколая Чернецького
і 29 його сподвижників, які загину
ли в роки соціалізму, а також 
о.Емільяна Ковача, який загинув в 
часи німецької окупації. Урочисте 
богослужіння з нагоди цього відбу
лося 2 березня у Свято-Юрському 
Соборі Львова. Відповідні доку
менти передано до Конгрегації у 
справах святих до Риму. 
Очікується, що під час приїзду в Ук
раїну Папа Іван Павло II всіх, хто 
пройшов беатифікацію, проголо
сить блаженними. Передано до Ри
му також документи світської осо
би — п.Василя Прийми. Якщо про
цес беатифікації його завершиться 
успішно, то він стане першим свя
тим з-поміж мирян у Церкві греко- 
католиків України. Редакція «РП» 
зауважує, що звершення очікуваної 
беатифікації митрополита Андрея

ІІІептицького в дні приїзду Папи в 
Україну не відбудеться, хоч вірні 
УГКЦ цього чекали.

Львівські обласна і міська 
держадміністрації, представни
ки яких виїздили до Риму, під час 
чергового брифінгу, заявили, що, 
як їх запевнили у Ватикані, Папа 
обов'язково приїде в Україну. У 
Львові повним ходом йдуть роботи 
з підготовки прийняття Понтифіка. 
Розроблено попередні алгоритми 
участі паломників в богослужіннях. 
На богослужіння можна буде попа
сти лише за запрошеннями, що 
розподілятимуться через церковні 
комітети. Ось тільки є питанням те, 
чи на них зможуть прийти лише 
вірні католицьких церков, а чи й 
інших конфесій. Йде ремонт мит
рополичих палат Собору Св. Юра, 
де переночує Понтифік, відселен- 
ня сімей із Святоюрського ком
плексу. Реконструюється літня ес
традна площадка в парку ім.Богда
на Хмельницького, де з 7-тисяч- 
ною аудиторією Папа матиме 
зустріч. Проблемою є прийом па
ломників, бо ж готелі міста можуть 
водночас приймати лише 5 тис. 
осіб. На дні перебування Пон
тифіка у Львові буде заборонений 
продаж спиртних напоїв. Йде рес
таврація ікони «Попелівська Бого
матір» (середина XVI ст.), яку 
міська рада має подарувати Івану 
Павлу II на знак поваги і подяки від 
львів'ян. Символічним є те, що твір 
цей відноситься до часів Берес
тейської унії, коли Українська 
Церква визнала главенство Папи 
над собою. Ікону знайшов монах-
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студит Севаст'ян на горищі старої 
церквиці в с. Попель під Борисла
вом і передав до Унівської Лаври. 
Образ належав до колекції 
«Студіон» митрополита Андрея 
Шептицького, лише 5% якої на 
сьогодні вдалося знайти. В 
Унівській обителі є біля двохсот ти
сяч ікон, які мають історичну та 
культурну цінність.

Перше засідання утвореного 
розпорядженням Президента 
України Оргкомітету з підготовки і 
проведення зустрічі Папи Івана Пав
ла II відбулося 26 лютого. З'ясовано 
ряд питань, пов’язаних з підготов
кою до прибуття Понтифіка. «Ми 
сподіваємося, що перебування в 
Україні Папи Римського дасть новий 
імпульс духовному розвитку нашої 
держави і консолідує націю навколо 
вічних християнських цінностей, 
традиційних для українців», — так 
оцінив значимість візиту голова 
Оргкомітету міністр закордонних 
справ України А.Зленко.

Християнські Церкви Ук
раїни, окрім Церкви Московсь
кої юрисдикції, вітають візит Па
пи Івана Павла II в Україну.
Патріарх УПЦ КП Філарет заува
жив, що зустрінеться з Пон- 
тифіком, якщо він побажає цього. 
Але це не буде якийсь екуменічний 
діалог, бо ж об'єднання Церков 
можливе лише на платформі відро
дження духовності та моралі у 
суспільстві. Українські автокефали 
вважають, що візит Папи відкриває 
двері для візиту в Україну Все
ленського Патріарха Варфоломея.

«Папа Римський своїм візитом 
нічого не міняє, але якщо приїде 
Варфоломей, то це означатиме, 
що в Україні буде єдина Помісна 
Церква». УАПЦ вважає, що Україна 
є канонічною територією Все
ленського Патріархату, а не Мос
ковського. Екзарх Києво-Вишго- 
родський УГКЦ Василій Медвіт на
голосив, що візит Папи сприятиме 
престижу України і її духовному 
піднесенню. Церква сподівається 
на беатифікацію своїх мучеників, 
зокрема тих, які зазнали найст
рашніших гонінь в роки радянської 
влади. Відомо, що ці гоніння всіля
ко схвалював і підтримував Мос
ковський Патріархат. Україна, на 
думку владики, не місійна тери
торія, бо ж тут християнство має 
тисячолітню історію. Вона є тери
торією, яка просто потребує нової 
євангелізації.

Благодійний фонд «За гід
ність людини» реорганізовано у 
Всеукраїнський благодійний фонд 
з такою ж назвою. Фонд засновано 
у 1993 р. при Римсько-Католицькій 
Церкві і працює він на базі київської 
парафії отців кармелитів Воздви- 
ження Святого Хреста. Діяльність 
цієї організації спрямована на за
хист людського життя — від момен
ту зачаття до природної смерті — та 
особистої гідності людини як Божо
го творіння. Один з головних на
прямів діяльності фонду — роз'яс
нення недопустимості абортів і 
вживання контрацепції. Як альтер
натива цим явищам пропонуються 
натуральні методи планування ро
дини, проводяться відповідні курси
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для їх вивчення. Фонд зайнятий ви
давничою діяльністю. Головою фон
ду е о.Ян Дудек. Контактний теле
фон (044)452-1120.

10-річчя повернення в Ук
раїну Патріарха Івана Миросла
ва кардинала Любачівського з
еміграції відзначає Українська Гре- 
ко-Католицька Церква. Це повер
нення стало символічною подією, 
бо ж засвідчило незворотність про
цесу відродження Церкви, яка в 
1946 р. т.зв. Львівським Собором 
була «приєднана» до Московського 
Патріархату. Останній і до нині виз
нає цей Собор як реалію і претен
дує на відновлення того стану, який 
був 10 років тому. Саме це служить 
одним із мотивів в його прагненнях 
не допустити візиту в Україну Папи 
Івана Павла II. А між тим УГКЦ після 
1946 р. не стала невід’ємною скла
довою Московського Православ'я. 
Вона жила в ГУЛАГах, діяла ката
комбно і мала свої організаційні 
структури в діаспорі.

Спрощено оформлення при
їзду паломників в Україну на час
перебування тут Папи Римського. 
Будь-які формальності з оформ
ленням в’їздних документів зведе
но до мінімуму. У Львові на час 
підготовки візиту відкривається 
представництво МЗС України.

За порядком в місцях пере
бування Папи під час його 
відвідання України наглядати
муть добровільні помічники із чис
ла віруючих. Ініціатива набору во
лонтерів для підтримання порядку

зародилася в західноукраїнських 
єпархіях УГКЦ та РКЦ. Нині прово
диться велика робота з відбору 
кандидатів. До списків обраних по
трапляють молоді люди 18-30- 
річного віку, які мають відповідну 
рекомендацію священика. В 
обов’язки волонтерів входитиме 
надання першої допомоги, розда
ча чаю та харчування, створення, 
при потребі, «живих коридорів», 
підтримання громадського поряд
ку. Лише із Тернопільської єпархії 
УГКЦ до Києва приїде три тисячі 
добровольців. У Львові працюва
тимуть не менше 5 тисяч молодих 
парафіян РКЦ.

12 березня Папа прийняв на 
аудієнції архиєпископа Миколу 
Етеровича, Апостольського
Нунція в Україні. Темою розмови 
було червневе паломництво 
Святішого Отця в Україну.

Апостольський нунцій в Ук
раїні архиєпископ Микола Ете- 
рович жалкує з того, що Церква 
Московського патріархату зайняла 
ворожу позицію щодо приїзду в Ук
раїну Івана Павла II і сподівається, 
що це не остаточна її думка, бо ж 
«Святий Отець при
їде як друг України.
Маючи тут зустрічі з 
пр ед ста вн и ка м и  
Католицької Церкви, 
він залишається 
відкритим 
діалогу 
представни
ками інших
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релігій, зокрема з православними 
братами і сестрами». Відносини 
України і Ватикану нині є добрими. 
Візит сприятиме їх дальшому роз
витку.

У зв'язку з приїздом Папи в 
Україну Львівській владі прихо- 
диться додатково шукати ще З 
мільйони гривень, окрім вже за
планованих витрат. Справа в тому, 
що у Свято-Юрському комплексі, у 
митрополичих палатах якого мають 
зупинитися Папа і його найближче 
оточення, нині проживає близько 
30-ти сімей. їх львівська влада пла
нує переселити в інші квартири. 
Але замість 27-ми квартир, при 
відселенні мешканцям потрібно 
буде надавати, згідно діючих за
конів, вже 42 квартири. Причому 
мешканці вимагають житло рівноз
начне втраченому, в центрі Львова, 
а не у «спальних» районах. Кошти із 
державного бюджету у сумі 4,5 
млн. гривень виділені лише на рес
таврацію Свято-Юрського ком
плексу. Причому лише реставрація 
митрополичих палат коштуватиме 
біля 3 млн. грн. Тому житлову про
блему, яка несподівано виникла, 
прийдеться вирішувати за рахунок 
міста.

Отець Теодозій Янків, коор
динатор від УГКЦ апостольського 
візиту Папи Івана Павла II в Ук
раїну, пояснює появу невдоволен
ня цим приїздом «наслідком 
релігійного незнання. А там, де є 
незнання, завжди народжується 
фанатизм, що веде до ненависті». 
В цьому чогось незвичайного не

Релігійне життя України

має. «Навіть у найбільш католиць
ких державах мали місце спалахи 
фанатизму. Тому ми не можемо ви
ключати проявів фанатизму чи 
навіть спроб якихось заворушень. 
Треба просто тримати відповідний 
контроль. Я вірю, що більшість ук
раїнського суспільства, незалежно 
від віросповідання, позитивно 
сприйме цей візит і з великою по
вагою до цього буде ставитися» 
(Час. — № 8). Всі держави, навіть 
найрозвинутіші економічно, схиля
ють свої голови перед Папою Іва
ном Павлом II й рахуються з його 
думками. «Він є людиною повного 
знання і поблажливості до людсь
кої особи, бо він філософ, бого
слов, який має велику творчу 
спадщину, над якою вже нині пра
цюють цілі покоління, маючи змогу 
осмислити й передавати віруючим 
усього світу». Отець Теодозій вва
жає, що успіх папського візиту за
лежить від того, як «ми витворимо 
атмосферу очікування, наскільки 
зрозуміємо, який гість до нас при
буває, як будемо духовно очищені 
й відкриті внутрішньо для сприй
няття такого гостя».

За даними всеукраїнського 
репрезентативного опитування 
щодо наміченого візиту Папи 
Римського в Україну, проведено
го фірмою «СОЦІС» і Фондом Де
мократичні ініціативи у лютому 
2001 р. (опитано 1200 респон
дентів), 25 % опитаних вважають, 
що цей візит потрібен усім вірую
чим, оскільки може сприяти 
поліпшенню відносин між різними 
релігіями в Україні. 22 % вважають,
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що візит істотним чином підви
щить авторитет України на міжна
родній арені, 20 % відповіли, що їм 
це байдуже. Що цікаво — 15 % 
опитаних заявили, що про цей 
візит взагалі нічого не знають. Що
до інших відповідей: 13 % опита
них вважають, що візит багато ва
жить для католиків та греко-като
ликів, 11 % оцінюють візит як зви
чайний, який нічим не 
відрізняється від інших, 5 % вбача
ють у візитові подальше загост
рення відносин між католиками і 
православними, 4 % вважають 
візит непотрібним, оскільки 
більшість в країні — православні, 4 
% вважають візит частиною плану 
експансії католицизму на весь світ, 
1 % прогнозують погіршення
відносин з Росією.

44% опитаних Фондом демо
кратичної ініціативи і Центром 
«СОЦИС» у березні місяці висло
вилися позитивно за приїзд Папи 
Римського в Україну. І лише 4 (за
уважимо — 4) відсотки — проти. 
Неоднозначних — 14%, байдужих 
— 23%, таких, що нічого про це не 
знають —■ 16 %. То ж УПЦ слід 
прийняти до відому, що Україна не 
є відтак канонічною територією 
Московської Церкви. Народ ук
раїнський не сприймає різні вияви 
бездумності, консерватизму і се
редньовічної заангажованості, 
більше того, він в цьому візиті вба
чає засіб поліпшення відносин між 
християнськими конфесіями Ук
раїни, фактор підвищення її пре
стижу в світі. Лише десь кожний 
двадцятий вбачає в цьому візиті

засіб посилення конфронтації пра
вославних і католиків, занепаду 
престижу православ'я чи ж поши
рення впливу католицизму. То ж 
опитування засвідчує, що Україна 
чекає Папу Івана Павла II.

Приїзду Папи в Україну може 
завадити лише поганий стан 
здоров'я. Понтифік твердо нала
штований на приїзд в Україну. Спо
стереження за ним показують, що 
нині Папа перебуває в добрій 
формі. Про це засвідчила й кілька
годинна присутність його щодня 
на триденній церемонії піднесення 
до гідності кардиналів 44 владик.

Львів'яни готуються до 
зустрічі Папи. В дні його перебу
вання в місті на вулицях відбувати
муться театральні дійства для па
ломників. В цих виставах брати
муть участь актори кількох 
львівських театрів. Вистави відтво
рюють Біблійні теми — від 
Всесвітнього потопу до Вос
кресіння Ісуса Христа. Вистави по
чинатимуться о 23 годині і трива
тимуть до глибокої ночі. На іпо
дромі йде будівництво сцени у ви
гляді хреста (заввишки 8 метрів). 
Консульство Польщі у Львові вла
штувало конкурс дитячого малюн
ку на тему «Як ти уявляєш приїзд 
Папи до Львова?»

Римо-католицька громада 
Святого Климента міста Севасто
поля звернулася по захист своїх 
інтересів до Європейського суду з 
прав людини. Після п'яти років не
вдалих спроб повернути приміщен
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ня костьолу, який сьогодні викорис
товується під кінотеатр «Дружба», 
громада у кількості 300 осіб прово
дить богослужіння у квартирі свя
щеника. Католики вирішили через 
міжнародний суд наполягати на по
верненні їм історичного приміщен
ня, однак поки що відповідь зі Стра
сбургу не надходила.

«Каритас» (лат. любов, мило
сердя) — це Міжнародна бла
годійна організація Католицької 
Церкви, яка має свою філію «Кари- 
тас-Україна» в нашій країні. Її очо
лює отець Кен Новаківський. Як ска
зав директор «Каритас-Київ» о.Ігор 
Онишкевич, благодійний фонд «по
кликаний допомогти всім людям — 
віруючим і невіруючим, незалежно 
від конфесії... Прагнемо підтримати 
зневірені чи спустошені душі, на
вернути на правильний шлях тих, 
хто збочив, зміцнити людину з сере
дини». В офісі фонду (Куратовсько- 
го, 7а) діє комп'ютерний центр для 
дітей, кравецька майстерня, шахо
вий клуб, музичний клас, гуртки з 
вивчення іноземних мов. П’ять разів 
на тиждень тут обідають 100 хлоп
чиків і дівчаток, ЗО осіб похилого 
віку. Оскільки із-за діючого законо
давства допомогу із зарубіжжя 
одержати не можна, то фонд існує 
за рахунок наших пожертв. Фонд 
просить присилати йому непотрібні, 
але придатні для вжитку речі.

Десятиліття присутності у 
Львові селезіанців східного об
ряду буде відзначено споруджен
ням тут пам’ятника Покрові Бого
родиці.

Єпископу Мукачівської гре- 
ко-католицької єпархії Івану 
Маргитичу — 80. Редакція «РП» 
щиро вітає ювіляра і бажає подаль
шої плідної праці на благо Церкви й 
України. В радянські часи він на 25 
років був позбавлений волі, але не 
зламався, вистояв. Повернувшись, 
працював в колгоспі і підпільно ви
конував священицькі функції. З 
волі вже покійного кардинала Лю- 
бачівського два монахи в 1987 р. 
здійснили у Львові обряд освячен
ня о. Івана єпископом. До років не
залежності владика мав сім 
зустрічей з Папою Римським. Єпи
скопа Івана Маргитича характери
зує боротьба з сепаратистськими 
силами Закарпаття і в Церкві, і в 
політиці. Громадськість краю тепло 
відзначила ювілей владики, а Пре
зидент України нагородив його ор
деном «За заслуги».

Католицький богослов Ганс 
Кюнг з Швейцарії запропонував 
встановити або межовий вік пере
бування на папському престолі, 
або обмеження папського мандату 
6, 8 чи 12 роками. Все це, на його 
думку, «відноситься до сфери прав 
людини». Г.Кюнг вважає неможли
вою таку ситуацію, коли Церкву 
очолює людина, яка не є «зовсім 
адекватною з фізичної і психічної 
точок зору». Реагуючи на ці заяви, 
представник Ватикану визнав, що 
Іван Павло II дійсно страждає нер
вовими розладами, що обмежують 
його рухові можливості, але це аж 
ніяк не впливає на його розумові 
здібності. Канонічне право РКЦ за
лишає за Папою право виходу на
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спокій, але такі випадки за всю 
історію Католицької Церкви мали 
місце надто рідко.

Львів буде «очищений» від 
бомжів за декілька днів до 
приїзду туди Папи Римського.
50 осіб, як повідомила місцева 
міліцейська влада, вивезуть у Брю- 
ховичі, де годуватимуть за рахунок 
благодійницьких організацій, реш
та — сама залишить місто із-за тих 
умов, в яких опиняться.

55 років тому відбулося «доб
ровільне об’єднання» Ук
раїнської греко-католицької і 
Російської православної церков.
Волю на це «об'єднання», яке ми 
свідомо взяли в лапки, вирішували 
216 священиків з трьох галицьких 
єпархій і 19 мирян, бо ж всі ієрархи 
церкви начолі з її главою митропо
литом Йосифом Сліпим були за
арештовані і відправлені в місця 
віддалені. Львівський собор скли
кав, як тепер стало відомо, комітет 
держбезпеки Союзу, висвятивши 
терміново двох потрібних єпископів 
і підібравши для виступів за зазда
легідь заготовленими текстами 
священиків. Що спонукало впливо
вого богослова-уніата Гавриїла Ко- 
стельника прийняти на себе 
функцію організатора собору, зали
шається загадкою, бо ж через два 
роки священик був страчений за 
зраду. Чи то було прагнення вряту
вати в такий спосіб від знищення 
пастирів, а чи ж відвернути ор
ганізовані репресії над Церквою за 
її зв’язки, як тоді писали, із «най
лютішим ворогом українського на

роду» — Ватиканом? Характерно, 
що в перші роки після вступу Чер
воної Армії до Львова було розпу
щено 2290 греко-католицьких па
рафій, засуджено 344 священики. 
Відставний генерал держбезпеки 
союзу П.Судоплатов стверджує, що 
Г.Костельник ніколи не був агентом 
«органів». Сумнівно, що міг виявля
ти свою любов до більшовицької 
влади священик, двоє дітей якого з 
його ж благословення служили в 
дивізії «Галичина», священик, 19- 
річного сина якого засудили 
більшовицькі органи до страти як 
підпільника ОУН, священик, який 
мав добрі відносини з лідером руху 
опору ОУН-УПА Романом Шухеви- 
чем. Відомо також, що Централь
ний провід ОУН мав намір вивезти 
Г.Костельника до Німеччини. То ж 
події 55-річної давності у Львові ще 
чекають на своє дослідження.

Молитва за Івана Павла II. 
Глави УГКЦ і РКЦ в Україні карди
нали Любомир Гузар і Мар’ян 
Яворський видрукували звернення 
до вірних, в якому є заклик до них 
щоденно перед приїздом до нас 
Святішого Отця виголошувати 
спеціальну молитву Божого благо
словення.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Протестанти. Відомо, що це 
слово вживається для позначення 
послідовників третьої (після като
лицизму і православ'я) течії хрис
тиянства, яка була започаткована 
в XVI столітті лютеранством,
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кальвінізмом та англіканством. 
Але в останні місяці і в промовах 
державних діячів, і в пресі цей 
термін використовують для по
значення учасників руху «Україна 
без Кучми». В телефонних 
дзвінках-зверненнях до «Центру 
релігійної інформації і свободи» 
керівники багатьох протестантсь
ких спільнот зверталися з прохан
ням якось вплинути на тих, хто 
бездумно начіплює термін «про
тестант» на протестуючих, не ду
маючи при цьому про те, що цим 
ображаються почуття багатьох 
віруючих.

Глава ВСО баптистів України 
Г.І.Комендант і його заступник 
В.К.Кульбич були серед запроше
них у Вашингтон на Національний 
молитовний сніданок за участю 
новообраного Президента США 
Дж.Буша. Біля п'яти тисяч запро
шених було на сніданку. Розпо
чався він спільною молитвою і 
співом християнського хору. Були 
чудові виступи самого Президен
та, гостей. Глава країни зауважив, 
що настає кінець тій розбеще
ності, яка вразила США. Він має 
намір, як християнин, повести бо
ротьбу з різними виявами амо
ральності. Українські учасники 
урочистості зустрілися з конгрес
меном Бобом Шейфером, який 
відповідає за зв’язки з Україною. 
В лютому Б.Шейфер був в Україні 
і відвідав Духовний центр ВСО 
ЄХБ. Домовлено про приїзд в на
шу країну в 2002 р. відомого хрис
тиянського проповідника Равві 
Захараї.

У місті Судак лютеранська 
громада втратила право прово
дити богослужіння у кірсі, збу
дованій німецькими колоністами у 
1887 р. У 1930 р. проведення бого
служінь у кірсі було заборонене. 
Культова споруда, крім періоду 
1941-1944 рр., використовувалася 
як клуб. В 1974 р. приміщення було 
передане Національному за
повіднику «Софія Київська». У 1994
р. в Судаку була відроджена єван
гелічно-лютеранська громада, яка 
стала орендувати кірху разом з 
місцевою баптистською грома
дою, почергово проводячи бого
служіння. У грудні 2000 р. те
перішній власник споруди — ди
рекція заповідника «Генуезька 
фортеця» — під приводом ремонту 
достроково розірвала договір 
оренди. Нагадаємо, що у 1995 р. 
євангелічно-лютеранська громада 
Судака подавала офіційний запит 
«Про повернення церкви» до Уп
равління у справах релігій при Раді 
міністрів АР Крим, але отримала з 
незрозумілих причин звідти відмо
ву. Тепер же лютеранам не дають 
можливості користуватися своєю 
святинею навіть на правах оренди.

Християни Віри Євангельсь
кої (п'ятидесятники) в 2000 р. 
відзначали два ювілеї. В Одесі 
Всеукраїнський Союз Церков 
ХВЄП провів ювілейну конфе
ренцію з нагоди 75-річчя свого за
снування. В с.Биківці, що на Тер
нопіллі, відбулося святкове зібран
ня з нагоди 80-річчя приходу Єван
гельської вістки в Західну Україну. 
Союз нині є однією із динамічно
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зростаючих християнських Церков. 
В 2000 р. він мав 1295 громад з 
98755 членами, 758 недільних шкіл 
з майже ЗО тисяч слухачів. Діє 24 
місії милосердя, працює 15 духов
них навчальних закладів. Церква 
вийшла на всеукраїнське радіо, ут
ворює курси з вивчення Біблії та ін.

Адвентистів сьомого дня в 
Україні 16 по 21 березня 
відвідав керівник Євразійського 
дивізіону АДРИ (Адвентистського 
агентства допомоги та розвитку) 
Херіберто Мюллер. Разом з 
Андрієм Чуприковим, керівником 
АДРИ України, вони здійснили 
поїздку на Закарпаття, яке потер
пає зараз від повені. Під час 
поїздки відбулися зустрічі з голо
вою обласної ради Закарпатської 
області, іншими посадовими осо
бами, які відповідальні за лік
відацію стихійного лиха. Пла
нується залучити спонсорську до
помогу на суму 10 тис. доларів, які 
підуть на придбання найне- 
обхіднішого — медичних засобів, 
їжі, одягу, відновлення будинків. 
Буде оголошено збір коштів у всіх 
адвентистських громадах на допо
могу потерпілим.

Центр релігійної інформації і 
свободи за дорученням Президії 
Національної Академії наук Ук
раїни провів експертизу видань То
вариства свідків Єгови за останні 
два роки. А це — біля 250 журналів 
«Вартова башта» та «Пробудись!», 
більше 50 книжкових видань. Екс
перти відповідали на шість питань, 
поставлених перед ними самими

свідками Єгови. Договір експерти
зи застерігав, що відповіді на пи
тання будуть об'єктивними, неза- 
ангажованими, непідпаштованими 
під бажання і бачення самої кон
фесії. Екперти-науковці обґрунту
вали, що до Товариства не можна 
вживати термін «секта», що свідки 
Єгови не порушують права грома
дян, проповідуючи своє вчення, 
що їх літератури не закликає до 
руйнування сім'ї, не спрямована на 
підрив безпеки і порушення 
цілісності України, не орієнтує на 
антигромадянську діяльність та ін.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Державний комітет України із 
справ релігій зареєстрував нове 
релігійне об'єднання — Собор 
Рідної Української Віри з центром 
в місті Вінниці. Установчий з'їзд Со
бору Рідної Української Віри 
відбувся 28-29 жовтня 2000 р. 
Вперше в новітній історії України 
державою визнано відроджену до
християнську релігію предків ук
раїнського народу як всеукраїнську 
релігійну організацію. У з’їзді брали 
участь священики та проповідники, 
які представляли 11 громад з 5 об
ластей України. Собор РУВ утворив 
три краї — Східноукраїнський з 
центром в Запоріжжі, Західноук
раїнський з центром у Вінниці та 
Північноукраїнський з центром у 
Полтаві. Віруючі Собору здійсню
ють поклоніння Господу Дажбогу — 
Божественному Покровителю Ук
раїнського Народу. Об’єктами ду
ховного вшанування є також Великі
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Духи Рідної Української Віри — Пе
рун, Велес, Світовид, Хоре та інші 
могутні духовні істоти, яких наші 
предки називали Богами. Найви
щою земною святинею Собору 
Рідної Української Віри є Свята Ук
раїна — земля, яку Дажбог обрав 
для арійських предків Українського 
Народу. Рідновіри Собору вважа
ють, що державна реєстрація ста
туту їхнього духовного центру — це 
здійснення, виголошеного одразу 
після насильницької христи
янізації, легендарного Пророцтва 
Волхвів про відродження арійської 
релігії на Україні через 1000 років.

Язичницьке свято масляна 
збереглося в побутовому ка
лендарі українців, майже не за
знавши якихось асиміляційних 
діянь християнства. Проте, 
прив'язавши його до початку Ве
ликоднього посту, православні на
зивають цей тиждень прощеним. 
Масляна — це сонячне свято, бо ж 
в кожному домі цього дня повинні 
жаритися млинці — символи Сон
ця, а відтак — всього найкращого. 
Головна ритуальна їжа Масляної — 
вареники з сиром та сметаною. 
Сир в давні часи розглядався як 
окультна субстанція, на якій можна 
було і ворожити, й відьму шукати. 
Але Масляна не тільки є в слов’ян. 
Як прощання з зимою, вона 
відзначається й іншими народами.

Складна доля кримчацької 
громади. Як релігійна спільнота, 
кримчаки виявляють себе раз в рік 
— 11 грудня, коли вони збираються 
на 10-му кілометрі Феодосійського

шосе Сімферополя, де німецькі фа
шисти в 1941 р. розстріляли крим- 
чацьке населення Сімферополя, 
скидали його в рів і завалили зверху 
землею. Після невеличкого траур
ного мітингу проводиться поми
нальний обід. Відразу після війни 
люди старшого віку ще знали крим- 
чацькі молитви, мову. Нині все це 
забулося. Кримчаки прийняли вже 
якусь іншу релігію, молодь роз'їха
лася, молитовного будинку немає. 
Існує Кримчацьке товариство, але 
складно, із-за відсутності на те 
коштів, організувати його роботу. 
Воно тримається на ентузіазмі тих, 
хто прагне зберегти пам'ять про на
род, який проіснував на Кримській 
землі більше тисячі років. Товарист
во видруковано книгу «Крьімчаки» 
(Сімферополь, 2000), зібрало ма
теріал для нових видань з історії, 
мови й культури зникаючого народу. 
З болем в душі представники крим- 
чацького етносу пишуть у Відділен
ня релігієзнавства: «Якщо дивитися 
правді в очі і не лукавити, то крим
чаків як народу, етносу більше не
має. Не хотілося б «пилюку в очі гро
мадськості», переконувати в проти
лежному». То ж історично на совісті 
російських імперських амбіцій зник
нення ще одного етносу. Україна не 
має допустити це!

ЖИТТЯ МУСУЛЬМАН

День Курбан-байрама (5 бе
резня) був неробочим днем в 
Криму для всіх, хто дотримується 
мусульманського віросповідання. 
Голова Духовного центру мусуль
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ман України муфтій Сулейман 
Мухамедзянов, вітаючи віруючих, 
зауважив: «Хай в ці дні кожний із 
вас подумки здійснить хадж у 
власне серце і власну душу й чес
но спробує відповісти на питання: 
а чи живу я так, як того вимагає 
моя релігія?» Лідер Партії мусуль
ман України Рашид Брагін в 
своєму вітанні наголосив на тому, 
щоб чисельні мусульманські ор
ганізації сприяли відродженню 
національних традицій, зміцнен
ню єдності і дружби народів, по
дальшому розвитку реформ на 
благо України. В Україні нині десь 
біля 2 млн. мусульман, які 
сповідують свою віру в 391 діючій 
офіційно громаді. Мусульманські 
громади обслуговують 372 свя
щеннослужителів. Діє 4 духовних 
мусульманських навчальних за
кладів.

Довідка. Курбан-байрам (Ід аль- 
Адха) — свято жертвоприношень. 
Відзначається після здійснення хаджу. 
В цей день кожний мусульманин має 
принести в жертву барана. При цьому 
2/3 жертви слід роздати, а 1/3 — взяти 
на святкову трапезу своєї сім'ї. Свято 
це згадує відому біблійну подію, відоб
ражену і в Корані, коли пророк Ібрагім 
виявив готовність принести в жертву 
Всевишньому свого сина Ісмаїла, щоб 
цим довести свою вірність Богу. Вра
хувавши готовність Ібрагіма вірно слу
жити йому, Бог зупинив його руку і по
слав для жертви ягня. Мусульмани 
вважають, що чим більше протягом 
свого життя вони будуть жертвувати, 
тим легше їм буду досягти раю. При
несені в жертву тварини підтримають 
їх при переході над безоднею через
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міст Сірат, що є тоншим, як волосина, і 
гострішим, аніж ніж.

Лідер Партії мусульман Ук
раїни (ПМУ) Фарід Акчурін за
явив після засідання політради 
партії, що у Львівській, Луганській і 
Херсонській областях появилися 
«нелегітимні угрупування», які вис
тупають від імені партії і фінансу
ються «із деяких арабських країн». 
Партія взяла курс на участь в 
Асамблеї політичних партій у Києві 
та на співробітництво із кримсько
татарським меджлісом.

Ісламська партія Криму, 
партія «Адалет» й Кримськота
тарський молодіжний центр по- 
своєму відзначили День захисни
ка вітчизни. З нагоди 57-ї річниці 
депортації чеченці та інгушів із 
Кавказу вони зібралися біля 
російського консульства в Сімфе
рополі з вимогою: 1. Визнати 
Росію терористичною державою. 
2. Зобов'язати її виплатити ма
теріальні й моральні втрати всім 
чеченським сім’ям, які постраж
дали від війни. 3. Вивести Росію 
із складу Ради Європи за її злочи
ни на Кавказі.

Кримськотатарський народ 
протягом року вшановує свого 
геніального просвітителя Ізмаїла 
Гаспринського. Він був видавцем 
і редактором єдиної загальному- 
сульманської газети царської 
Росії «Терджиман», видавав 
кілька журналів. Його перу нале
жать дослідницькі праці «Ро
сійське мусульманство», «Ро
сійсько-східна угода» та ін. В
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своїй утопічній 
повісті «Дар- 
ур-рахат» І.Га
г р и н с ь к и й  
описує життя 
в ідеальній му
сульманській 
в и с о к о к у л ь 
турній і висо- 
к о о р г а н і з о -  

ваній церкві, яка нібито зберегла
ся в неприступних горах Іспанії. 
Мислитель відомий у всьому му
сульманському світі. Татари Ка
зані зараховують його до діячів 
своєї культури. З нагоди ювілею в 
Сімферополі створюється вистав
ково-експозиційний комплекс 
Ізмаїла Гаспринського, прово
диться виставка-конкурс «Світ 
Ізмаїла Гаспринського». 21 берез
ня на святкуванні ювілею в Бахчи
сараї був присутній Президент 
України. Лише «червоний» спікер 
Кримського парламенту Грач 
зігнорував ювілей, призначивши 
на цей день сесійне засідання. 
Але це засідання, в свою чергу, 
зігнорували кримські депутати.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Релігійне об'єднання гро
мад Прогресивного іудаїзму 
України провело на початку бе
резня в Пущі-Водиці (Київ) свою 
звітно-виборчу конференцію. Про 
роботу об'єднання доповів його 
Президент Борис Крутик, який 
конференцією був обраний вико
навчим віце-президентом РОГПІУ. 
Президентом Об’єднання став 
відомий композитор, народний

артист України, професор Олек
сандр Злотник. Рабин Олександр 
Духовний, відзначивши зна
чимість конференції для якісних 
змін в діяльності Руху Прогресив
ного іудаїзму в Україні, водночас 
побажав успіхів новому 
керівництву в його благородній 
діяльності. В роботі конференції 
брали участь керівники єврейсь
ких організацій України, зокрема 
керівники програм Американсь
кого Єврейського Об’єднаного Гу
манітарного Розподільчого 
Комітету «Джойнт» в Північній і 
Західній Україні В.Глозман, 
керівник молодіжної єврейської 
організації «Гіллель» Й.Аксельруд 
та ін.

Генеральний директор Все
світнього союзу Прогресивно
го Іудаїзму М.Лейбович відвідав 
Україну. У супроводі президента 
Об’єднання громад Прогресивно
го іудаїзму Б.Кутика він побував в 
реформістських громадах Сімфе
рополя і Євпаторії. Потім відбула
ся поїздка президента до Львова 
й Одеси. Оглянувши в Сімферо
полі будівлю синагоги «Нер 
Тамід», М.Лейбович пообіцяв ко
шти на відбудову її молитовного 
залу.

Світове керівництво Прогре
сивного Іудаїзму перебувало 
28 лютого — 2 березня ц. р. в Ук
раїні. Серед 25 відомих рабинів і 
діячів Прогресивного Іудаїзму 
США і Канади були Президент 
Всесвітнього Союзу ПІ А.Б'юмель, 
виконавчий директор Союзу ра-
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бинів Дов Мармур, виконавчий 
директор Американської Ре
формістської Сіоністської Асо
ціації рабинів А.Хірш та інші відомі 
діячі конфесії. Під час візиту 
відбулася меморіальна служба в 
Бабиному Ярі, зустріч із головою 
Держкому релігії В.Бондаренком, 
послами США й Ізраїлю в Україні. 
Були зустрічі з керівниками 
єврейських громад та організацій 
України, зокрема лідерами гро
мади Прогресивного Іудаїзму 
«На-Тіква». Зустрічі і переговори 
дали можливість накреслити 
сумісні програми і проекти діяль
ності українського й американсь
кого єврейства Прогресивного 
Іудаїзму. Під час зустрічі з голо
вою Всеукраїнського Єврейсько
го Конгресу В.Рабиновичем була 
висловлена вдячність йому за 
фінансову підтримку громад Про
гресивного Іудаїзму в Україні. В 
свою чергу світове керівництво 
Прогресивного Іудаїзму пообіця
ло надати значну допомогу Руху 
Прогресивного Іудаїзму в Україні.

Довідка. Прогресивний Іудаїзм 
відомий як реформістський рух, що є 
найбільш поширеним і впливовим на
прямком у сучасному іудаїзмі. Його 
члени є надто впливовими в еко
номічній, культурній і урядовій сферах 
країн Північної Америки. Зародився 
Рух ще в XVIII ст. в Європі. Нині він має 
близько двох мільйонів своїх послідо
вників, що мешкають в 43 країнах всіх 
континентів світу. В Україні Прогре
сивний Іудаїзм виник у XIX ст. зі ство
ренням реформістських громад і 
будівництвом синагог у Львові і 
Одесі. Нове відродження його насту-
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пило після розпаду СРСР і здобуттям 
Україною незалежності. Перша гро
мада Прогресивного Іудаїзму «На- 
Тіква» («Надія») зареєстрована в 
Києві в 1991 р. Нині в Україні діє 40 
громад Прогресивного Іудаїзму 
(В.Матвеев). ,

Головний рабин Києва і Ук
раїни Яків Блайх висловив жаль 
з того, що в 
У к р а ї н і  
в і д с у т н і й  
Закон про 
реституцію.
По в е рн у т і  
к у л ь т о в і  
споруди не 
можна про
давати чи 
здавати в 
оренду. «Ми 
не відмовляємося ні від будь-яко
го з майже 2000 об’єктів колиш
ньої єврейської власності» (в яко
му б стані вони не були. Тим 
більше, ми не відмовляємося від 
єврейських кладовищ, бо ж інак
ше нас перестануть поважати . 
Євгеній Зіскінд, виконавчий ди
ректор Об’єднання іудейських 
релігійних організацій України, 
висловив стурбованість з того, що 
не повертаються синагоги в Пол
таві, Чернігові, Білій Церкві, де є 
активно діючі єврейські громади. 
Лише в Києві є 13 будівель ко
лишніх синагог, які не повернуті їх 
будівничим. Реально нині стоїть 
питання про повернення Галиць
кої синагоги, що на площі Пере
моги (тепер тут завод «Транс- 
сигнал».
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НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
УКРАЇНИ

«Реріх і Шевченко». Під такою 
назвою, поруч з художньою вистав
кою, в Музеї Т.Г.Шевченка в березні 
розгорнуто виставку архівних ма
теріалів, яка є наслідком багатьох 
років праці Українського Ре- 
ріхівського товариства. Реріх і Шев
ченко — це царина глибинних 
внутрішніх співзвучностей. Як 
відзначає в «Літературній Україні» 
(№ 9) Микола Скиба, «це тема силь
них духом, тих, чиї постаті стоять 
осібно в Часі і Просторі як могутні 
вершини, але водночас пов'язані 
між собою лінією єдиної духовно- 
культурної спрямованості... Енерге
тичний вплив, переданий Великим 
Кобзарем молодому Миколі Реріху, 
відіграв значну роль у пробудженні 
його творчого потенціалу».

Церква «Хіллсонг», заснована 
в 1992 р. в М.Сідней (Австралія), 
має свої громади в Україні. її мо
лодіжним лідером є Юрій Равнушін. 
Церква провела в Київському Па
лаці спорту тригодинний концерт 
під назвою «Вибух». Голосна музика 
і танці робили його подібним до 
світського рок-концерту. Насправді 
це була музика поклоніння Богові. 
Як оцінює це газета «Християнсь
кий світ» (№4), «для двох тисяч 
підлітків, які відвідали концерт, Бог 
відкрився в зрозумілій для них 
формі. Молодь не виявляє цікавості 
до традиційного православного 
християнства, а також до врівнова
женого протестантського руху. Мо
лодь приходить у православну

церкву, але не розуміє ні старо
слов’янської мови, ні форми 
служіння Богові. Вона не знаходить 
там відповіді на запитання і 
вирішення своїх проблем». Київ 
стає все більшим містом, де прово
дяться спеціальні християнські 
служби для молоді. Окрім церкви 
«Хіллсонг», відкрито ще три мо
лодіжні церкви. Лідери їх вважають, 
що «молодь повинна почути про 
Христа мовою, зрозумілою їй. Якщо 
вечорами підлітки ходять тільки на 
дискотеки, потрібно дати їм альтер
нативу — християнську дискотеку. 
Якщо молодь любить тільки реп- чи 
рейв-музику, необхідно співати про 
Ісуса в такому стилі».

Харизматичній Церкві Вос- 
креслого Христа м.Вінниці забо
ронено проводити служіння зцілен
ня. Розпорядження такого змісту 
одержано від обласної прокурату
ри. Медична комісія, яка вивчала 
використовувані церквою форми 
реабілітаційного сприяння нарко
манам та алкоголікам, визнала ме
тоди лікування «антинауковими». 
Газета, яка у спотвореному вигляді 
писала про діяльність Церкви Вос- 
креслого Христа у Вінниці, судом 
була змушена видрукувати спрос
тування написаного.

Громади бахаїв України виз
начили свої завдання на черго
вий рік. Насамперед вони будуть 
прагнути: збільшити кількість своїх 
членів до 900; утворити місцеві Ду
ховні збори й Адміністративні 
комітети у всіх обласних центрах 
України; довести кількість місцевих 
Духовних зборів до 25. Особлива
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увага буде приділятися підвищен
ню рівня зрілості місцевих інсти
тутів віри. Передбачено проведен
ня на місцях семінарів і різних 
курсів. Кількість діючих навчальних 
закладів буде доведена до 50. 
Створюються програми розвитку 
жіночого і молодіжного руху, про
грама розвитку сім'ї. Відбудеться 
облаштування національного 
Хазіратуль-Кудз. Визначаючи за
вдання кожного члена громад ба- 
хаї, зокрема зазначено: «Прагнути 
протягом року привести до Віри хоч 
би одного нового члена»; «Участь 
хоч би в одному із видів служіння 
вірі відповідно до своїх можливос
тей, здібностей і талантів».

Новий будинок зборів відкри
ла на масиві Троєщина (Київ) 
Церква Ісуса Христа Святну ос
танніх днів. Вірні Церкви не лише 
фінансували будівництво, а й про
понували постійно свою допомогу в 
цьому, брали активну участь в його 
облаштуванні. Завершенню будови 
сприяло об’єднання Троєщинської 
та Воскресенської філій.

Нетрадиційні релігійні течії 
сприяють оросіяненню українців.
До такого висновку прийшла 
Львівська мерія, розглядаючи пи
тання «Про стан функціонування ук
раїнської мови як державної в місті». 
Такий висновок можна зробити не 
лише на прикладі Львова. Адже бо
гослужіння в переважній більшості 
громад НРТ проводяться російсь
кою мовою. В цьому виявляється 
деструктив НРТ в процесах націо
нального відродження України.
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Фестивалі давньоіндійської 
культури були організовані у 
січні-лютому Центром громад 
свідомості Крішни в Україні. У
Львові (28.01.), Харкові (17.02.), 
Кіровограді (25.02.) фестивальні 
програми відвідали більше 2 тисяч 
осіб. Свято розпочиналося виконан
ням бгаджанів — ведичних духовних 
пісень. Потім були показані вистава 
«Доба Калі» та пантоміма «По
невіряння живих істот». На завер
шення всіх пригощали солодощами 
з вегетаріанських продуктів за ре
цептами давньої ведичної кухні.

9 березня за місячних кален
дарем, у день повного місяця, 
послідовники вайшнавської 
традиції у всьому світі святку
ють 515 річницю з дня приходу 
Шрі Крішни Чайтан'я, який відо
мий як видатний релігійний ре
форматор Індії. Після прийняття у 
віці 24 років відречення, Чайтан'я 
протягом 6 років подорожував 
Індією, проповідуючи вчення «Бга- 
гавад-гіти» та «Шрімад-Бгагава- 
там». Він підкреслював, що основ
ний принцип релігії — розвиток 
любові до Бога, а практика досяг
нення цієї мети — оспівування свя
тих імен Господа. Чайтан'я висту-
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пив також реформатором кастової 
системи, яка у середньовічній Індії 
набула викривлених форм і не уз
годжувалася з ведичними принци
пами. Учення Чайтан'ї об’єднало 
філософські акценти чотирьох 
шкіл вайшнавізму. Це зробило йо
го універсальним для всіх адептів 
вайшнавізму, які вважають Шрі 
Крішну Чайтан'ю втіленням Вер
ховного Бога, який приходив 5 тис. 
років тому як Крішна. Існує цікава 
версія щодо причини, яка спонука
ла сучасника Чайтан'ї Христофора 
Колумба вирушити на пошуки Індії. 
За переказом, Колумб дуже хотів 
побачити «Золоту Особу» (тіло 
Чайтан’ї було золотистого кольо
ру). Існує багато літератури про 
життя та діяльність Шрі Крішни 
Чайтан'ї, але ці книги,за винятком 
декількох, не перекладені із сан
скриту та бенгалі. Зусиллями Цен
тру громад свідомості Крішни в Ук
раїні у 2000 р. вперше було видано 
книгу про вчення Чайтан'ї ук
раїнською мовою. Це книга Шріли 
Крішнадаса Кавіраджа Госвамі 
«Шрі Чайтан'я Чаритамриті».

Князь Аскольд і християнст
во. Аскольдове хрещення Руси. 
Якось не часто у нас про це пишуть 
і згадують. Члени київської грома
ди св. Аскольда-Миколая Церкви 
Божої Матері взяли на себе цю 
функцію. Зокрема, питання пере
ходу наших далеких предків від 
язичництва до християнства було 
порушене в радіодискусії о.Сергія 
(Вутянова) з відомим фольклорис
том Василем Трилісом, яка носила 
назву «Християнство і язичництво

— боятися чи мучитися?» Радіоди- 
скусія відбулася 13 березня 2001 
року на 3-му мистецькому каналі 
Українського національного радіо.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Курдська громада зареє
стрована в Києві. Хоч дев’ять з 
десяти курдів сповідують іслам, 
але серед них є й прихильники єзи- 
диїзму — вірування, яке дечим на
гадує зороастризм. Для них свя
щенним містом є Лалаш в Іраксь
кому Курдистані, куди курди-єзиди 
здійснюють паломництво. На
лежність курдів до двох релігійних 
традицій не заважає їх прекрасно
му спілкуванню. Серед них немає 
релігійного фанатизму. Народ цей 
розшматований між чотирма дер
жавами — Сирією, Туреччиною, 
Іраном та Іраком. Постійна бороть
ба за національну незалежність 
спричиняє від’їзди курдів в ті 
країни, де з ними рахуються. Такою 
для цього народу постає і Україна.

Масони України розгортають 
свою діяльність. Нині українське 
масонство представлене 7 ложа
ми, які об’єднують біля 200 членів. 
Як сказав магістр відновленої в 
1998 р. Великої української 
національної ложі, ректор Одесь
кого медуніверситету Валерій За- 
порожан, це — «високоморальні 
люди, професіонали високого кла
су в різних сферах діяльності». 
Щоб стати масоном, треба свій 
професійний обов'язок виконува
ти на високому професійному
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рівні, жертвувати свої кошти на до
брочинні заходи і обов'язково ма
ти рекомендацію двох «братів». 
Традиційно склалося так, що масо- 
нами стають лише чоловіки. За
вдяки своєму масонству ректор 
ОДМУ одержав декілька міжнарод
них грантів. Щорічно 30-40 
співробітників проходять пе
репідготовку за кордоном. Універ
ситет Джорджа Вашингтона в цьо
му році передає для клініки ОДМУ 
обладнання на 10 
млн. доларів. Роз
виток масонства в 
Україні, як заявив 
В.Запорожан у 
своєму інтерв'ю га
зеті «2000» (№ 9 за 
2001 р.), масонам 
заборонено вести 
релігійні і політичні 
дебати, бо ж 
розбіжності з цих 
питань часто при
зводять до ворожнечі, кривавих 
воєн та інших нещасть. Масонство 
визнає єдиного бога, ввійти в 
«братство» може людина будь- 
якого віросповідання, але не член 
якоїсь екстремістської організації. 
Всесвітній центр масонства — в 
Лондоні.

Довідка. Масонство, франкмасон
ство (від франц. franc mason — вільний 
каменяр) — міжнародна релігійно-філо
софська течія, що організаційно була 
створена шляхом об'єднання чотирьох 
лондонських лож у Велику Ложу в 1717 
р. У XVIII ст. ложі виникають у різних 
країнах Європи, зокрема в західних 
землях України. У 1740 р. широкій гро
мадськості стало відомо про існування

масонства на нашій батьківщині. Проте 
сліди масонства сягають сивої давнини. 
Витоки «Вільних каменярів» іноді знахо
дять вже серед будівничих єгипетських 
пірамід і Єрусалимського храму, а 
опісля — в діяльності ряду рицарських 
орденів. Організаційні форми і ритуаль
ну символіку масонство запозичило від 
середньовічних церковних братств ка
менярів — будівничих храмів. Масони 
проголошували своєю метою 
«об'єднання людей на засадах братер

ства, любові, взаємодо
помоги і вірності». Ці гу
манні ідеали привернули 
до масонства відомих 
філософів, письмен
ників, громадських 
діячів, серед яких були 
Ф. Вольтер, Д.ДІДРО, 
Д. Байрон, Й. В. Гэте, 
Й. В. Моцарт, Г.Лессінг, 
Р. Тагор, Дж.Гарібальді, 
Д.Вашингтон та багато 
ін. Популярними серед 

масонів були твори Я.Бьоме, Й. Масона, 
Е.Сведеборга, Г.Сковороди, О.Бла- 
ватської. На перших історичних етапах 
свого існування масонство розвивало
ся в руслі вільнодумства, опозиції до 
морально-етичних настанов 
суспільно-політичних діянь офіційної 
церкви. «Конституція масонства» ( 1723) 
пропонувала кожному своєму члену 
сповідати будь-яку релігію відповідно 
до своїх переконань. За все це масон
ство було піддане анафемі папською 
буллою «Ineminenti spéculé» (1738). Си
стема поглядів на світ масонства має 
релігійну основу. В ролі «світочів» ма
сонів числяться Рама і Заратуштра, 
Крішна і Будда, Піфагор і Платон, Лао 
Цзи і Конфуцій, Мойсей і Мухаммед.
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Значний вплив на формування вчення 
масонів мали гностики, маніхейці, каб- 
балісти, а опісля — катари. Для поглядів 
масонства характерний деїзм, віра у 
вічний закон природи, який можна ніби
то осягнути лише через «просвітлення», 
що дається «обраним». Кістяк вірувань 
масонів становить головне божество — 
Великий Архітектор Всесвіту. В сим
воліці масонів — молоток, циркуль, ло- 
патка-«майстерок», п'ятикінцева «пала
юча» зірка. Для позначення ордену ви
користовувався символ сонця. Риту
альні відмінності масонів вкладаються у 
формулу «єдність у багатоманітті». Це 
дає можливість бути прихильниками 
масонів особам різних, подеколи про
тилежних одна одній політичних 
орієнтацій. Масонство має чітко відре
гульовану і приховану багатоповерхову і 
змінну структуру. Організованість і сек
ретність зробила масонство чимось 
таємничим і недоступним. Основна ма
са «каменярів» залишається на початко
вому ступені масонства, що поділяється 
на учнів, підмайстрів і майстрів. Якщо 
перші три ложі масонства підпорядко
вані Великій Ложі, то верхні поверхи йо
го керуються Вищою радою. Існують 
чіткі й ефективні методи руху на вищу 
ступінь піраміди — «обраних серед об
раних». Називають різну кількість сту
пенів ієрархії в масонів — від 33 до 99. 
Різні джерела дають різну кількість 
членів масонства — від 6 до ЗО млн. В 
Україні масонство особливо розви
вається наприкінці XVIII — на початку XIX 
ст. В Києві «Ложа безсмертя» утворила
ся в 1784 р. Відкриваються ложі в Хар
кові, Одесі, Полтаві, Житомирі, Кремен
чуці та ін. містах. До їх складу тут входи
ла дворянська аристократія, офіцери, 
різночинна інтелігенція. Членами лож

були в Полтаві — І.Котляревський, в 
Києві — І.Гамалія. На ґрунті масонських 
лож виникли політ. товариство 
«Об'єднані слов'яни» В.Лукашевича, де
кабристська таємнича організація «То
вариство з'єднаних слов'ян». Велику 
роль в поширенні ідей масонства в Ук
раїні відіграв вихованець Київської ду
ховної академії І.Мартос, теоретик 
російського масонства І.Лопухін. В 1819 
р. царський уряд Росії заборонив 
діяльність лож в Україні. В 1900 р. на ос
нові об'єднання п'яти підпільних лож бу
ла утворена Велика Ложа України, яка 
офіційно заявила про себе у масонсько
му світі лише в 1917 р. До цієї ложі 
відносять навіть таких відомих ук
раїнських політичних діячів, як М.Гру- 
шевський, В.Винниченко, С.Петлюра. 
Відродження масонства в Україні було 
припинене тоталітарною владою СРСР. 
В 1916 р. під егідою Великої Ложі 
Франції в Парижі було утворено ложу 
« Vox Ukrainae» («Голос України»), яка по
ставила за мету відновлення традицій 
українського масонства і поширення 
його у світі. Масонство нині є однією з 
найбільш впливових, історично-зумов- 
лених конспіративно діючих організацій 
у світі. В наш час у світовому масонстві 
домінує анло-саксонський консерва
тивний напрям. Сильні позиції має та
кож позбавлене підтримки Лондону 
французьке масонство.

М І С Т И К А

Десять правил супротиву  
сатані видрукував архиєпископ  
Генуезький Діонігі Теттаманці,
якого дехто вважає наступником 
Папи Івана Павла II. Кардинал 
вважає, що його інструкція допо
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може віруючим у їх боротьбі із 
впливами диявола, який є надто 
«прекрасним симпатягою». Пер
ша заповідь нового Декалогу гла
сить: диявол все-таки існує і про 
це не слід забувати. Він не є дур
нем, а тому частіше слід ходити 
до храму, зміцнювати свій дух мо
литвами, а Бога ублажати доб
родіянням.

Чортові, прокляті місця ав
тострад. На їх  обочинах став
лять хрести — символи обірва
ного людського життя із-за частих 
саме тут автоаварій. Підполков
ник міліції зі Львова Любомир 
Сопільник в книзі «Вплив електро
магнітного поля на дорожньо- 
транспортні пригоди» виявляє 
причини аварій на одних і тих же 
ділянках доріг без якихось види
мих на те причин: автомобілі — 
без технічних вад, дорога — суха, 
водії — абсолютно здорові. На що 
тільки не списували причини 
аварій, в т. ч. і на дії нечистої сили. 
Виявилося, що на деяких ділянках 
доріг напруга електромагнітного 
поля в десятки, а то й в сотні разів 
перевищує нормальний фоновий 
рівень. Саме в цих «чортових 
місцях» аварій в чотири рази 
більше, автомобілі розбиваються 
без видимих причин.

Продав свою душу ам ери
канський студент Адам Бартл за 
400 доларів. Про таку продаж за
явив Інтернет-аукціон. Ось тільки 
постала проблема з одержання 
виграшу. Отямившись і відмінивши 
цей торг, керівництво аукціону за
явило, що продаж такого товару

суперечить правилам гри. Але ж 
вони її все таки допустили.

«Освячення грошей» — новий 
вид ошукування циганками, на 
який ще інколи «клюють», з надією 
опісля одержати якісь життєві бла
га. У Вінниці 19-літня дівчина при
несла циганці для «освячення» всі 
заощадження батьків. А це —■
18800 доларів. І що ж! Чи буде в неї 
щастя «на любовному фронті», на 
що сподівалася, те невідомо, а ось, 
що сім'я має нещастя, то це факт. 
Подібне трапилося і в індійському 
місті Бомбеї, де було пограбовано 
якимсь чаклуном Ішрат Алі Лалджі. 
Гіпнотизер підійшов до неї в банку, 
де вона одержувала свою зарпла
ту, і щось шепнув їй на вухо. Від 
цього Ішрат втратила на ЗО секунд 
свідомість. Цього було досить для 
грабунку. Такі випадки тут трапля
ються не вперше.

КОНФЕСІЙНА ПЕРІОДИКА 
УКРАЇНИ

«Ліягона» так називається 
часопис-щомісячник Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів, який 
видруковується й українською мо
вою і часто вміщує інформації про 
життя мормонських громад Ук
раїни. Часопис є багатоплановим. 
Тут постійно друкуються статті з 
історії Церкви, особливостей 
віровчення ЦІХСОД, місіонерської 
діяльності. Все це добротно ілюст
рується. «Ліягона» дає повні ре
портажі про конференції Церкви, 
які відбуваються в Солт-Лейк-Сіті
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щопіврічно. В кожному числі часо
пису є невеличка вставка для дітей 
під назвою «Друг». Характерно, що 
журнал виходить вчасно. Так, в 
перших числах березня вже було 
його третє число.

«Novo Millennio Ineunte» —
цей Апостольський лист Івана Пав
ла II до єпископів, духовенства та 
вірних з нагоди завершення Вели
кого Ювілею 2000 р. видрукував 
українською мовою Бюлетень 
Агенції Релігійної Інформації (№ 2 
за 2001 р.). Бюлетень-щомісячник 
є передплатним виданням. Його 
передплатний індекс 33879.

Духовне Управління Мусуль
ман України випустило календар 
на 2001 р. Вражає поліграфія ви
дання. Календар вміщує не лише 
години п'ятикратного намазу, а й 
статті, пов’язані з діяльністю ДУМУ, 
дає різні уроки, які підвищують 
рівень знань послідовників ісламу. 
Календар закликає відвідати Web- 
сторінку ДУМУ в інтернеті: 
www.islamyat.org. З Календаря 
видно, що ДУМУ має своє видав
ництво «Аль-Иршал», газету «Ми
нарет», школу «Иршад», свій «Ис
ламский Университет». Календар 
видано російською та арабською 
мовами. Шкода лише, що діючи в 
Україні, ДУМУ використовує її дер
жавну мову лише для адрес та ого
лошень про з'їзд. То ж маємо ДУМ 
України, а чи якийсь філіал 
сусідньої держави?

«Светлица» — під такою на
звою виходить в Харкові ук

раїнська газета послідовників 
Церкви Останнього Завіту, які на
зивають себе вісаріонітами. Газета 
вміщує не лише уривки із праць 
Вісаріона, а й інформації про життя 
його послідовників в Україні, навіть 
кулінарні поради. В № 1 нашого 
часопису за ц. р. ми вже давали 
довідку про Церкву Останнього 
Завіту. З редакційних причин там 
закралась неточність. Було сказа
но, що свій духовний центр — 
«Обитель Світанку» Церква будує в 
Курагінському р-ні Краснодарсь
кого краю. Так ось це місто бу
дується на півдні Красноярського 
краю, в Сибірі. Його зодчі, очолю
вані і духовно натхненні Віса- 
ріоном, зібравшись сюди з різних 
міст країн СНД, прагнуть в такий 
спосіб відійти від гріховного світу й 
віддати себе простій фізичній 
праці й спогляданню красот при
роди. Тут виростають будинки- 
красені, плетуться корзини, 
випікається хліб, працюють ткалі, 
гончарі, бондарі та ін. Але це місто 
не може зібрати всіх послідовників 
Вісаріона. Тому за аналогією йому 
з'являються поселення вісаріонітів 
і в інших куточках Землі. Так, в
с.Веприк на Полтавщині виникло в 
1998 р. еко-поселення «Світлиця». 
Зібрало воно сюди спочатку на 
постійне місце проживання біля ЗО 
осіб (переважно сім'ями). Свої 
відносини вони будують на основі 
братства, виконуючи всі види 
робіт, які необхідні для життя за
вдяки рукам своїм. «Сім'я Єдина 
повинна мати життєстійкість, тоб
то ми маємо прикласти всі зусилля 
до того, щоб навчитися забезпечу-
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вати себе хоч би в малому обсязі 
найбільш необхідним для життя, 
тим, в чому маємо велику потребу. 
А це — продукти і одяг», — пише в 
газеті С.Світличний. Він радить 
вийти від залежності від грошей 
(«штучного витвору пітьми»), роз
вивати в поселеннях конярство, 
вівчарство, бджільництво, льонар
ство та ін., щоб не мати будь-яку 
залежність від навколишнього 
світу. «Світлиця» одержує постійну 
підтримку з інших громад ві- 
саріонітів. Окрім «Светлицы» віса- 
ріоніти читають також часопис 
«Земля обетованная», який надхо
дить в Україну з далекого Сибіру.

Антикатолицькі викрутаси в 
пресі і повне мовчання влади.
Найтиражованіша газета авто
номії «Крымская правда» надруку
вала матеріал «Дранх нах Остен 
по-папському». Серед всього чи
таємо: «Католики завжди були на
шими найбільшими ворогами»; 
«Чого він їде? Щоб покаятися, а чи 
щоб повернути вкрадене?»; «Візит 
римського Папи — не що інше, як

духовна агресія із зрозумілою ме
тою: окупувати не тільки нашу 
землю, а й душі»; «Його головне 
завдання — роздмухати релігійну 
пожежу в Україні і загнати право
слав'я в уніатське стійло» та ін. 
Окрім явної брехні, газету харак
теризує спотворення історії хрис
тиянства. Певно що в такий спосіб 
газета готується зустріти скорий 
приїзд в Крим Патріарха Мос
ковського. В автономії розгор
тається також протидія діяльності 
«поганих розкольників» з 
Київського Патріархату та «пога
них мусульманських екст
ремістів», які нібито є представни
ками ісламського фундамен- 
талізму. Ті ж «Крымские ведомос
ти» останнім часом все частіше 
«наїзжають» на місцевих йогів та 
буддистів, закликають позбавити 
їх права на діяльність в Криму. 
Дивно (а може й ні, враховуючи 
політичну ситуацію в Автономії), 
що на всі ці вияви конфесійної 
упередженості й міжконфесійного 
протистояння ніяк не реагує 
керівництво Криму.
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

Наприкінці лютого 2001 р. в 
Білому Домі (США) офіційно роз

почав роботу офіс з питань вірос
повідань та суспільних ініціатив 
(Offise of Faith-Based and 
Community Initiatives, OFBCI). Ha 
першому засіданні правління Пре
зидент США Д.Буш зазначив, що 
активність релігійних програм по
винна оцінюватися не з погляду 
сповідуваних вірувань, а за резуль
татами діяльності. З ініціативи п.Бу
ша, діяльність OFBCI буде спрямо
вана на всебічну підтримку соціаль
них програм, що проводяться 
релігійними організаціями. Звістка 
про рівні умови для всіх релігій вик
ликала занепокоєння у представ
ників трьох великих релігій — хрис
тиян, іудеїв та мусульман. Однак 
п.Буш відповів, що релігійна карти
на нації подібна вітражу з різно
барвних скелець, а послідовники 
найбільших релігій є лише кількома 
великими скельцями цього вітражу.

В США засновано молитовний 
рух за Президента країни. Ініціатор 
його — християнський лідер Боб Се- 
грен. Мета руху — організувати чоти
рирічну молитву з щорічним од- 
номісячним постом за президента 
Дж.Буша. Зареєстровано вже понад 
4 тис. членів цього руху.

Всесвітня Рада Церков, не
зважаючи на певне блокування її 
діяльності деякими Церквами Пра
вослав'я, все одно зростає. 9 но
вих християнських деномінацій 
стали в 2000 р. її членами. Відте
пер вона має своїми членами 342 
протестантські і православні Церк
ви, 35 з них — асоційовані.

Франція готує новий закон 
про «секти», який передбачає 
кримінальне переслідування за 
«маніпуляції свідомістю». Като
лицька Церква країни висловила 
своє занепокоєння щодо цього, бо 
ж це може бути взагалі ударом по 
релігійній свободі, і вважає, що для 
контролю за діяльністю сект до
статньо і нині діючого законодав
ства. Питання регламентації діяль
ності нових релігійних течій водно
час дискутується у Євросоюзі, зок
рема при визначенні термінів «кон
троль свідомості» і «секта». Секре
тар пастирської служби Церкви 
Жан Вернетт, який відповідає за 
роботу із НРТ і добре знайомий з 
діяльністю мунівців, кришнаїтів,
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саєнтологів та ін., як позитивну 
альтернативу пропонує тісну 
співпрацю між «жертвами сект», 
політичною і судовою владами, 
психологами, соціологами та 
релігійними діячами. В тій формі, в 
якій пропонується новий закон, він 
може бути використаний при ба
жанні і проти традиційних релігій. 
Зокрема під неї підпадають відомі 
в них форми аскетичної практики, 
пости, нічні молитви в монастирях 
тощо. «Сектантським духом» мож
на буде назвати «використання на
стоятелем монастиря надмірної 
строгості щодо послушників». Жан 
Вернетт вважає, що правомірність 
поведінки духовної особи має виз
начатися за допомогою кодексу 
канонічного права, а не світського 
законодавства. «Сектантські ухи
ли, — на думку секретаря Церкви, 
— не мають нічого спільного з 
істинною вірою» і пояснюються «не 
богословськими вченнями, а ди
намікою малих груп». При цьому 
Ж.Вернетт зауважив, що із-за ду
ховного вакууму придатні більше 
для поширення НРТ країни, які не
давно звільнилися від комунізму, 
аніж їх західні сусіди.

Офіційна щорічна заява 
держдепартаменту США щодо 
порушення прав людини не 
містить ніяких застережень щодо 
якихось обмежень свободи совісті 
в Україні. Але в ній є багато крити
ки на адресу Китаю за заборону 
ним діяльності руху «Фалун Гонг» і 
посилення репресій в Тибеті. Мері 
Робінсон, комісар з прав людини 
ООН, має чисельні свідчення на

силля і невиправданих ухвал щодо 
членів репресованих релігійних 
течій в Китаї. Влада Китаю не згод
на з такою оцінкою своїх дій щодо 
«Фалун Гонг», бо ж секта розбила 
десятки тисяч сімей, загубила 
життя 1600 особам, які із-за своєї 
віри не скористалися допомогою 
медицини.

В.Жириновський, віце-спі- 
кер Держдуми Росії, претендує 
на роль захисника Православ'я в 
Україні. Він насамперед звинува
тив у своєму інтерв’ю агентству 
«Інтерфакс» Захід за його нібито 
подвійний підхід: з одного боку, 
він не критикує ні уніатів, ні ук
раїнську владу за «розгром трьох 
православних єпархій», захоплен
ня храмів, людей, а, з другого бо
ку, він критикує Росію за прийня
тий нею закон про свободу совісті 
1997 р., який, як вважає Вольфо
вич, навіть посягає на права РПЦ, 
яка, як провідна конфесія країни, 
мала б одержати більше майна. 
Відсутність критики в українську 
адресу п. Жириновський пояснює 
бажанням Заходу «відірвати Ук
раїну від Росії». Подібну тактику 
він розцінює як «засіб ідео
логічних диверсій», «продовження 
« х о л о д н о ї  
війни», праг
нення зро
бити так, 
щоб грома
дяни України 
п е р е с т а л и  
себе почува
ти право
славними».
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Віце-спікер відтак пропонує ор
ганізувати агітаційні православні 
поїздки з Росії в Україну, ор
ганізацію у нас якихось фести
валів російського православ'я та 
ін. Він також вважає, що російські 
органи влади мають організувати 
підтримку православних віруючих 
в Україні. То ж маємо ще один яс
кравий вияв великодержавного 
шовінізму, яким багата російська 
історія.

«Недопущення експансії ка
толицизму» на території Росії й
інших православних країн. Із запи
том в такому формулюванні до 
МЗС Росії 7 березня звернулася 
Держдума країни. Це викликало 
тривогу в стані католиків феде
рації. «Державна Дума — орган 
представницької влади, який по
кликаний виражати і захищати 
інтереси всього суспільства, в т. ч. 
й релігійних меншин, якими є като
лики, — говориться в заяві глави 
Католицької Церкви РФ архиєпис- 
копа Тадеуша Кондрусевича. — 
Російські католики і структури Ка
толицької Церкви в Росії — зако
нослухняні і лояльні щодо держа
ви. Вони прагнуть до конструктив
ного діалогу з суспільством і бе
руть участь в діяльності Ради із 
взаємодії з релігійними спільнота
ми при Президенті РФ, а також 
аналогічних структурах інших ор
ганів федеральної влади, де до 
цього часу жодного разу не звуча
ли в їх адресу якісь звинувачення в 
експансії». Віце-спікер В.Жири- 
новський вніс прийняту Думою 
пропозицію: з'ясувати «реакцію

російського МЗС на очікуваний 
візит Івана Павла II в Київ». Як ба
чимо, амбіції Вольфовича мають 
явний українофобський підтекст. 
Чому це раптом МЗС Росії має ви
являти свою реакцію на візит Папи 
в Київ і займатися недопущенням
т. зв. експансії католицизму в «інші 
православні країни». Пора усвідо
мити цьому крикуну, що ми вже не 
раби і раби не ми.

Російський прем'єр Касья- 
нов виявляє великодержав- 
ність, коли радить у Ватикані Папі, 
під час його перебування в Ук
раїні, не зустрічатися з «розколь
ницькими християнськими ор
ганізаціями». По-перше, дивує те, 
чому це раптом прем'єр країни, де 
Церква відокремлена від держави, 
перебрав на себе роль функціоне
ра Російської православної Церк
ви (тоді вона не відокремлена від 
держави). По-друге, чому прем’єр 
сусідньої держави по суті втру
чається у внутрішні справи Ук
раїни, де ті Церкви, які він називає 
«розкольницькими», офіційно виз
нані державою, їх керівництво 
одержує вітання і послання від ви
щих владних осіб країни. По- 
третє, для чого таку висококуль
турну й інтелектуальну людину як
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Папа Римський спонукати своєю 
некоректністю ставити в надто 
складну ситуацію, спонукаючи йо
го навіть порушувати основу хрис
тиянської моралі — любов до 
ближнього, навіть якщо він буде 
ворогом твоїм. Екстравертність 
російському керівництву від ко
гось не треба запозичувати: її у 
нього є навіть надміру. До того ж, 
прем’єр Росії ображає релігійні 
почуття мільйонів українських 
православних, які свідомо, нехту
ючи церковно-імперські замашки 
Московського Патріархату, обра
ли для себе свої національні ук
раїнські Церкви.

«Про свободу віросповідань і 
релігійних об’єднань». Обгово
рення цього проекту закону ор
ганізували громадський рух 
«Діалог конфесій — веління часу» 
та Асоціація релігійних об'єднань 
Казахстану. Висловлені конкретні 
пропозиції щодо наближення за
кону до міжнародних правових 
стандартів у цій сфері.

Група православних зверну
лася через Інтернет з листом до 
мера Москви Лужкова, в якому 
вимагають притягти до судової 
відповідальності організаторів 
концерту американського співака 
Мерліна Менсона, який очолює 
скандальну рок-групу «Marilyn 
Manson 82 The Spooky Kids». Назва 
її пішла від двох культових імен. 
Автори листа вважають, що в своїй 
творчості співак виражає вороже 
ставлення до християнства, кон
церти його супроводжуються без

порядками, вживанням алкоголю 
та ін. Так, в середині 90-х років під 
час концерту М.Менсона в Солт- 
Лейк-Сіті керівник Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів вий
шов на сцену і заборонив подаль
ший виступ М.Менсона. Тоді ос
танній прилюдно розірвав «Книгу 
Мормона», що викликало колотне
чу в залі між мормонами і прихиль
никами співака.

Євразійська партія Роси 
«Благоденствие», яка виникла 15 
березня на базі Загально- 
російського політичного громадсь
кого руху «Рефак», визначила 
орієнтири своєї діяльності. Її глава, 
депутат Держдуми Абдул-Вахед 
Ніязов заявив, що партія буде до
тримуватися ідеології євразійства 
з врахуванням того, що Росія — це 
християнсько-мусульманська дер
жава, а не лише слов’янська і пра
вославна країна. Вона буде кон
солідувати російський соціум на 
принципах, спільних для трьох тра
диційних релігій — православ'я, 
іслам та буддизм. В діяльності 
партії враховуватиметься зростаю
ча роль «мусульманського факто
ру» в країні. Утворення партії 
підтримав муфтій Духовного уп
равління мусульман Азійської час
тини Росії шейх Нафігулла Аширов. 
При цьому він закликав керуватися 
«цінностями, які мають всі релігії». 
Лише за цієї умови можна спільно 
побудувати «комфортний, зручний 
для нас дім — Росію». Слід не кри
тикувати західну цивілізацію, а вчи
тися у політиків США, зауважив 
шейх, тому, як створювати сприят-
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ливі умови життя для мусульман і 
інших релігій. «Аллаху належить 
Схід і Захід, і ми не можемо бути 
відокремлені ні від Заходу, ні від 
Сходу».

Влада Італії має намір при
тягнути до відповідальності 
трьох керівників ватиканського 
радіо (серед них і його генераль
ного директора кардинала Раскуа- 
ле Боргомео). їх звинувачують у 
тому, що ця радіостанція, яка зна
ходиться в приміській зоні Риму, 
випромінює електромагнітні хвилі, 
які негативно впливають на людей.

Солідарність з православ
ною Македонією виявили Бол
гарія і Греція. Збройні провокації 
мусульман-албанців в прикордон
них районах Македонії призвели 
до мобілізації нею своїх ре
зервістів. Православні країни за
непокоєні розвитком подій, а тому 
запропонували Македонії збройну 
допомогу для відсічі мусульмано- 
албанській агресії.

К А Т О Л И Ц И З М

Консисторій кардиналів 
відбувся у Ватикані 21 лютого. В
цей день 44 нових кардинали одер
жали відповідні регалії — золотий 
хрест, особливої форми червоні 
берети і папську буллу. В присут
ності майже 50 тис. паломників на 
пл. Святого Петра нововисвячені 
кардинали виголосили клятву 
вірності і вдячності Церкві. Серед 
них були й два кардинали з України 
— Любомир Гузар та Мар’ян

Яворський. З 184 членів нинішньої 
колегії кардиналів 160 призначено 
Папою Іваном Павлом II. 135 осіб з 
кардинальської колегії мають вік до 
80 років, а відтак мають право 
участі у виборах Папи. Увага до 
призначень Понтифіка зумовлена 
тим, що вже йде мова про його на
ступника, а відтак і можливу впли
вову у світі політику Апостольської 
столиці. Зрозуміло, що Іван Павло
11 хоче бачити на престолі продов
жувача своєї справи, а це — лібе
рал в політиці, захисник обездоле- 
них, екуменіст і водночас помірко
ваний консерватор. Мас-медіа і ек
сперти прогнозують обрання 
італійця або ж латиноамериканця, 
приділяють увагу кардиналам Джо- 
ванні Батісті Ре (радник нинішнього 
Папи) і Карло Марії Мартіні (влади
ка з Мілану). 22 лютого на пл. Св. 
Петра Понтифік відслужив літургію 
з новими кардиналами.

Папа Іван Павло II за 23 роки 
свого понтифікства до лику свя
тих відніс 443 праведників. 
Кількість блаженних при цьому 
зросла до 1227. Це приблизно по
ловина всіх святих і блаженних, 
проголошених за всю історію Ка
толицької Церкви.

Візит Папи Римського в 
Грецію відбудеться в кінці квітня
або на початку травня ц.р. Водно
час він відвідає Сирію, Мальту і, 
можливо, Ізраїль. Синод Грецької 
Православної Церкви більшістю 
голосів (а документ підписали всі
12 його членів) висловив своє 
схвалення візиту Івана Павла II в
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Афіни. Візит матиме 
паломницький 
характер. Па
па хоче побу
вати в ряді 
міст, де бував 
апостол Пав
ло.
прибуває 
Грецію 
січневим за 
прошенням Президента країни 
Костіса Стафанопулоса.

Католицька Церква в Іспанії
дозволила монашкам використо
вувати протизаплідні пігулки в 
місцях можливої агресії насиль
ників. Єпископ іспанської провінції 
Соговія Хуан-Антоніо Рейч запро
понував відрізняти захист від на
силля від захисту від запліднення. 
Ці рішення іспанських владик не 
сприйняли у Ватикані, заявивши, 
ідо Католицька Церква забороняє 
використовувати протизаплідні 
засоби всім без винятку, в т. ч. й 
монахиням.

Думка католицької Церкви 
Перу і народу країни різна щодо 
відеозаписів, які утримують ком- 
промат на вищих державних чи
новників, зокрема про відвідини 
ними борделів. Як не дивно, Церк
ва пропонує роздати компромен- 
туючий матеріал винуватцям. В 
той же час народ вимагає його ши
рокого розголосу.

Єпископ Української Като
лицької Церкви в Австралії Іван 
Прашко відійшов у вічність на 87-

му році життя. Похорони в присут
ності глави УГКЦ кардинала Любо- 
мира Гузара відбулися в крипті со
бору Церкви в Мельбурні. Вічна 
пам'ять Владиці і водночас надія 
на встановлення там злагоди в 
громаді УКЦ.

Ікона Божої Матері «Престол 
премудрості», присвячена Папою 
Римським всім університетам 
світу, вже побувала в Греції, Росії, 
Іспанії. В наступному вона має бу
ти виставлена у всіх значимих ви
щих навчальних закладах світу. 
Нині цей образ, виконаний в 
техніці мозаїки із мармуру, ке
раміки й металу, знаходиться в Ук
раїні. Ікона побуває в Києві, Львові, 
Одесі, Донецьку, ряді інших міст 
нашої країни.

Бронзову статую Матері Те
рези урочисто відкрито в будинку 
штаб-квартири ордену місіонерів 
милосердя в Калькутті — місті, де 
ця католицька подвижниця прове
ла більшу частину років свого жит
тя і де знаходиться її могила. Авто
ром пам'ятника є англійський 
скульптор Дж.Уілдер.

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Протестанти зреагували на 
документ Ватикану «Dominus
Jesus» як на прагнення ультракон- 
серваторів в Католицькій Церкві 
перевести стрілки годинника на
зад. Зокрема найбільше невдово
лення викликало положення, що 
протестантські деномінації не є
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Церквами у власному сенсі цього 
слова, бо ж вони не мають «по
вноцінного єпископату і дійсного, 
цілісного уявлення про таїнство 
Євхаристії». Навіть католицький 
єпископ із Латинської Америки Па
уль Шмітц вважає, що при напи
санні цього документу у Ватикані 
знехтували екуменічною мовою. 
«Все це спонукає поставити питан
ня: чи дійсно серйозним є підхід 
Католицької Церкви до еку
менічного діалогу?» Єпископ мето
дистської Церкви Аргентини Ф.Па- 
гура, який є співголовою 
Всесвітньої Ради Церков, відзна
чив, що документ засвідчує повер
нення католиків до того стану 
Церкви, який існував до II Вати- 
канського Собору. Ультраконсер- 
ватори з Ватикану «мріють про ре
ставрацію автократичного і все
сильного католицизму й ведуть 
свою гру саме зараз, коли набли
жаються вибори нового Папи».

Євангелічна Церква Німеч
чини ввела новий ритуал під на
звою «початок кінця». Згідно ньо
го — подружжя може одержати 
спеціальні послуги з розлучення в 
релігійній формі. Подружжя про
сить Бога вибачити їх і визнають 
спільну вину за скоєне. При цьому 
вони виголошують: «Мені прино
сили біль, і я також її приносив
ша). Визнаю свою провину перед 
Богом і прошу прощення».

Закриття 500 із 1700 па
рафій Церкви Шотландії стало 
реальністю із-за непотрібності. Го
лова Комісії з реформ цієї протес

тантської деномінації Пітер Нейл- 
сон пояснює це «змінами життєвих 
обставин і звичаїв шотландців». 
Доповідь «Церква без стін», яку 
підготувала Комісія, містить про
позицію щодо скорочення штату 
пастирів і послаблення влади цен
трального керівництва Церкви 
Шотландії. Порушено також питан
ня скорочення часу недільних 
служб. За останні три роки Церква 
скоротилася з 1,3 млн. послідо
вників до 660 тисяч.

Баптисти Туркменистану за
знають постійних пересліду
вань. їх лідер Ш.Атаков в грудні 
1998 р. був арештований з 
інкримінацією у шахрайстві. В бе
резні 1999 р. його оштрафували 
на 12 тис. доларів і ув'язнили на 
два роки по нових звинуваченнях. 
Влада вимагає відречення від 
своєї віри і від членів його сім'ї. 
Знущання над Ш.Атаковим у в'яз
ниці такі, що під час останнього 
побачення з дружиною він заявив, 
що не виживе за таких умов. 
Хельсінгська комісія США переда
ла Туркменбаші С.Ніязову вимогу 
негайного звільнення баптистсь
кого пастора, який є мучеником за 
віру. В Туркменії спостерігається 
зростання переслідувань
іновірців.

Свідки Єгови Росії одержали 
право на законом визначене 
існування. Головінський муніци
пальний суд Москви відмовився 
задовольнити подання прокурора 
Північного адміністративного ок
ругу про заборону діяльності
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Свідків Єгови. Представник проку
ратури Т.Кондратьєва звинувачу
вала Свідків Єгови в розпалюванні 
релігійної ворожнечі, здійсненні 
дій, направлених на руйнування 
сім'ї, спонукання до самовбивст
ва, посягання на права і свободу 
громадян, залучення до діяльності 
громад дітей та ін. Але, як це пока
зав адвокат А. Леонтьев, ці звину
вачення були голослівними, бо ж 
не були підтверджені жодним фак
том. Більше того, було засвідчено, 
що прокуратура навіть не знає 
віровчення товариства Свідків 
Єгови, яке забороняє все те, в чо
му їх звинувачують. Адвокат Г.Кри- 
лова засвідчила непрофесіо- 
налізм, суб'єктивність, конфесійну 
(з т. з. Московського православ’я) 
заанґажованість експертних вис
новків прокуратури. До того ж, 
розгляд питання є доктриналь- 
ним, а це аж ніяк не входить у ком
петенцію громадянського суду. 
Держава має виявляти нейт
ральність у своєму ставленні до 
релігійних організацій і не накла
дати цензуру на свободу думку, 
слова і дії. Адвокат А. Леонтьев за
явив: «Суд підтвердив, що будь- 
яка релігійна організація має пра
во на існування в Росії, якщо вона 
діє в рамках Конституції і закону». 
Рішення суду означає, що спільно
та, яка включає 10 тис. віруючих, 
може вільно проповідувати своє 
вчення, а 120 тис. послідовників 
товариства Свідків Єгови по всій 
Росії уникнуть аналогічних судо
вих розглядів. Окрім цього, 
подібне судове рішення є серйоз
ним політичним прецедентом для

інших релігійних течій, які 
функціонують на теренах Росії та й 
не лише там.

Кількість «свідків Єгови» в 
Росії неухильно зростає. Якщо в 
1946 р. їх було 3 тисячі, в 1991 р .— 
ЗО, то на початок 2001 р. — вже 
280 тисяч. 0,5% населення Москви 
є єговістами. 114 284 осіб із зазна
ченої цифри є активістами Товари
ства. Свідки Єгови вийшли на 4-те 
місце серед релігійних організацій 
країни. Це — після православних 
(70 млн.), мусульман (8 — 9 млн.), 
буддистів (800 — 900 тис.). Своїх 
католиків в Росії 110 тисяч, а іудеїв 
— 50. Єговісти тут мають переваж
но середній вік. Православна 
Церква прагне всіляко протидіяти 
поширенню єговізму.

Баптисти Грузії зазнають 
гонінь з боку прихильників 
відлученого від ГПЦ священика 
В.Мкалавішвілі. В місті Мухета 
вони спалили декілька тон «літера
тури, направленої баптистам Грузії 
із Франції». Присутні при цьому 
представники поліції не заважали 
діям прихильників православного 
розстриги. Раніше він здійснив такі 
ж погроми в грузинських громадах 
«свідків Єгови».

Реформатська Церква одер
жує офіційне визнання В'єтнамсь
кого уряду. Вона є найбільшою про
тестантською спільнотою в країні. 
Перед Новим роком лідери в’єт
намських буддистів і католиків за
кликали владу розширити релігійні 
свободи, припинити своє втручання 
у релігійне життя.
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Шотландські пресвітеріани
пояснюють Божі покарання — 
епідемія ящуру, повені, залізничні 
катастрофи, які навалилися на Ве
ликобританію — наслідком зустрічі 
королеви Єлизавети І! з Папою 
Римським. В своєму листі, направ
леному в Букінгемський палац, па
стор Пресвітеріанської Церкви 
Дж.Маклеод закликає ту ж короле
ву провести загальнонаціональний 
«день смирення і молитви». 
Подібні звинувачення і пропозиції 
пастор висловив у своєму листі і 
до прем’єр-міністра Шотландії 
Г.Майклейша, нагадуючи йому 
рішення шотландського парла
менту ще 1649 р., де Папу названо 
«антихристом». Представник ко
ролеви заявив, що лист пастора 
вивчається і, в разі необхідності, 
буде переданий для реагування в 
уряд країни.

ПРАВОСЛАВ'Я

Відбулися переговори між 
Константинопольським (митро
полит Мелітон) і Московським 
(митрополит Кирило) Патріар
хатами. Мета переговорів — усу
нути розкол в православ'ї України. 
Переговори ведуться у відсутності 
на них представників українських 
Церков — УПЦ КП та УАПЦ. Відо
мо, що ці Церкви звернулися до 
Константинопольського патріар
хату з проханням включити їх у 
свою юрисдикцію.

Естонська Апостольська Пра
вославна Церква виступила з

протестом проти реєстрації в 
країні Російської Православної 
Церкви під назвою «Естонська 
Православна Церква Московсько
го Патріархату». Патріарх Варфо
ломій був просто шокований цією 
«новиною». Синод ЕАПЦ відзна
чив, що назви двох Церков по суті 
збігаються, а тому це вноситиме 
плутанину і поглибить протиріччя в 
громадській думці не лише Естонії, 
а й всього світу. Одна справа авто
номна Церква, інша — просто 
єпархія чужоземної Церкви. Тому в 
останньому випадку доречні назви 
«Російська Православна Церква в 
Естонії» чи ж «Єпископат Мос
ковського Патріархату в Естонії». 
Як бачимо, ситуація в Естонії де
чим нагадує ситуацію в Україні, ко
ли не враховується дійсний зміст 
прикметника і ним прагнуть вира
зити територіальне розміщення 
церковної спільноти.

Московська Патріархія зви
нуватила главу УПЦ Київського 
Патріархату в плагіаті при напи
санні своїх основ соціальної кон
цепції, які були видрукувані в газеті 
«Голос Православ’я». В заяві 
Патріархії сказано, що «в одних ви
падках духовно-інтелектуальні зу
силля Київського Патріархату об
межилися іншою розбивкою і ком
понуванням глав, в іншому — по
легшеним адаптованим перека
зом». Московська Патріархія вба
чає в цьому прагнення Київського 
Патріархату «реабілітувати» себе в 
очах православного світу, який не 
визнає його легітимність. При цьо
му є порада православним вірую
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чим України звертатися до тексту 
«Основ соціальної концепції РПЦ».

Лев Толстой сто років тому (у 
березні 1901 р.) був відлучений 
від Російської Православної 
Церкви за критику церковних об
рядів у романі «Воскресенье», в яко
му «...дерзко восстал на Господа и 
на Христа его и на святое его досто
яние...». Пра-пра-правнук письмен
ника Володимир Толстой звернувся 
до Патріарха Олексія II з проханням 
«повернути» його пра-пра-прадіду- 
ся до Церкви. Це викликало обурен
ня як в середовищі церковників, які 
вважають неможливим прощення 
єретизму книг письменника, так і в 
стані російської інтелігенції, яка 
впевнена, що граф Толстой ніколи б 
не опустився до такого принижен
ня. Відома процерковна газета «Ра
донеж» підтвердила позицію ос
танніх своїм міркуванням: «Зі спра
вою про відлучення, судячи зі всьо
го, Толстой-молодший не зовсім 
розібрався: адже ніякого відлучення 
від Церкви, по суті, не було, бо ж 
Лев Миколайович сам заявив про 
те, що не вважає себе пов'язаним із 
Православною Церквою, що й було 
підтверджено синодальним визна
ченням. Та й взагалі незрозуміло, 
яке значення може мати.зняття 
відлучення для людини, що давно 
померла і вже дає свою відповідь 
перед Богом». То ж Бог всім суддя, а 
не якась там Церква. Тут зауважимо 
питанням нашого Григорія Сково
роди: А хіба ті, хто відлучає, не ма
ють таких гріхів, за які і їх слід відлу
чити від Церкви? Зауважимо ще й 
на іншому. Тих, хто відлучав генія від
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Церкви, сто років історія згадує 
гнівним словом, бо ж їх вибрик ли
ше сприяв популярності письмен
ника. То ж не судіть і неосудженими 
будете.

Зустріч із відомою старооб
рядницею Агафією Ликовою в
глухих сибірських лісах мав 
харківський художник Сергій Усик. 
Майже щороку він добирається до 
Сибіру і сам об'їжджає її таємничі 
куточки. Тричі бував у Агафії. Пан 
Сергій допомагав їй збирати вро
жай овочевих, заготовляти дрова, а 
минулої весни — стригти кіз. Тут він 
мав зустріч із Василем Пєсковим — 
автором відомої оповіді в Комсо
мольці «Таежньїй тупик», в якій доб
ре описано особливості старооб
рядницьких вірувань і обрядів.

БУДДИЗМ

25-27 лютого послідовники 
тибетського буддизму масовими 
народними гуляннями відзначили 
настання Нового року за місячним 
календарем. В цей день монахи і ми
ряни Бурятії проголошують молитви 
богині Балдан Лхамо — покрови
тельці Тибету і монголомовних на
родів. Вважається, що в цей день 
вона перебуває на Землі, передаю
чи їй свої благословення. Перший 
день року Змії означає і початок 
Святого Білого місяця — Сагаалга- 
на. Новоріччю в буддистів передує 
піст, коли не дозволяється вживати 
алкогольні напої і м'ясо, але прийня
то здійснювати пожертви із різних 
яств (страв) і благовоній.
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Уряд першої країни буддиз
му — Непалу — висловився нега
тивно щодо дій талібів і закликав 
світове співтовариство об’єднатися 
для спасіння буддійських пам'яток. 
Під час демонстрацій в Індії спалю
вали чучела Мулли Омара.

Дві сотні буддистських мо
нахів Індії в березні ц.р. блокува
ли будинок індійського парламен
ту з вимогою більш рішуче діяти із 
захисту від руйнування статуй Буд
ди в Афганістані. Лідери буддистів 
засудили прагнення талібів ство
рити «чисто мусульманську держа
ву, в якій не матимуть місце інші 
культурні та філософські цінності».

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Хадж із щорічними жертва
ми. Два роки тому їх було 119 
осіб, в цьому році — 35 осіб. 
Стільки паломників загинуло в на
товпі, який виникає на мосту Джа- 
марат біля Мекки, коли вони, 
згідно звичаю, мають кинути жме
ню каміння в колону, яка уособлює 
диявола. Кожний правовірний му
сульманин хоч раз в житті має 
здійснити хадж — ритуальне па
ломництво до місць, пов'язаних з 
життям Мухаммеда. В цьому році 
він мав рекордну цифру — 2 
мільйони паломників.

Цьогорічний хадж в Мекку 
найбільш політизований. Най- 
популярнішою молитвою став за
клик: «Щедрий Аллах, даруй пере
могу Палестині». Знехтувавши ем

барго ООН на повітряні зв'язки з 
Іраком, звідти паломники приліта
ли літаками до Саудівської Аравії. 
Ця країна в цьому році витратила 
200 млн. доларів на заходи безпе
ки. Але не всі бажаючі можуть по
пасти до числа паломників. їх мог
ло б бути не 2, а десятки мільйонів. 
Навіть своїх громадян тут до свя
тих місць допускають раз в п'ять 
років. Кожна мусульманська 
країна має жорстку квоту на участь 
в хаджі. Оскільки в цьому році Ук
раїна не мала безкоштовної квоти, 
то виділені їй 100 місць не були ви
користані кримськими мусульма
нами, яких нині на півострові по
над 260 тисяч.

Біля 3 мільйонів паломників з 
160 країн здійснили хадж в Са
удівську Аравію у цьому році.
Для паломників було обладнано 44 
тис. тентів з кондиціонерами, 
встановлено 16 тисяч туалетів. Об
слуговувало паломників 13 тис. 
прибиральників, 90 бригад пожеж
ників і працівників силових струк
тур, 1,8 тис. автомобілів, 10 тис. 
медиків, 107 медпунктів, 7 тис. 
госпіталів з майже 3 тис. ліжок. На 
все це Саудівська Аравія витрати
ла біля трьох мільярдів доларів. 
Жертв було не так багато. Ті 35 па
ломників, що загинули, згідно му
сульманського вчення відразу по
падають в рай.

Хадж в святі місця — один з 
п'яти «стовпів» ісламу. Його має 
обов'язково здійснити при наяв
ності коштів кожний мусульманин. 
Обряди, пов’язані з хаджем, про-
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водяться 7-13 числа місяця зу-ль- 
хиджжа, який є 12-м у мусуль
манському місячному календарі. 
Саудівська влада за останні 10 
років витратила біля 18 млрд. до
ларів на розвиток інфраструктури 
хаджу. Мечеть Мекки після рекон
струкції вміщує 1,5 млн. палом
ників, Медіни — 1 млн. Розбито 
табір з 40 тис. тентів, декілька по
льових госпіталів, встановлено 5,8 
тис. телефонних будок. 750 реф
рижераторів і 1,2 тис. вантажівок 
будуть розвозити продукти і заво
зити 200 тис. кубометрів води. 
Влада Саудівської Аравії застерег
ла від будь-яких політичних акцій 
під час хаджу, оскільки він тоді не 
виконає своє духовне призначен
ня. Така відозва викликана подіями 
в Палестині, прибуттям 300 палом
ників з Чечні, а також погромами в 
деяких країнах мусульман, обме
женням діяльності їх релігійних ор
ганізацій.

Арешти мусульман-суннітів в 
Пакистані продовжуються. Біля 
тисячі їх затримано в містах 
провінції Пенджаб. Екстремістська 
організація суннітів «Сіпах-і Саха- 
ба-і Пакистан» причетна до зни
щення сотень мусульман-шиїтів. Її 
«бойове крило» здійснило вбивст
во директора іранського культур
ного центру. Смертний вирок має 
один із бойовиків організації 
Н.Джангві, який причетний до 
вбивства іранського дипломата. 
Верховний суд і Президент Пакис
тану відхилили прохання про його 
помилування. Влада країни 
боїться, що після здійснення виро

ку сунніти-екстремісти будуть 
здійснювати акції помсти.

Припинена торгівля килим
ками в головній мечеті Мекки.
Завчасно захопивши певні місця в 
мечеті, де моляться, за певну гро
шову винагороду «торгівці» разом 
з килимком продавали їх особам, 
які запізнювалися на молитву.

Руйнування гігантських ста
туй Будди талібами — гра чи ре
альність? В «найчистішій мусуль
манській країні — Ісламськім 
Еміраті Афганістан — немає місця 
ідолам». Так заявив мулла Омар. 
Знищення статуй — внутрішня 
релігійна справа країни, а тому 
якоїсь затримки в цьому не може 
бути. Міністр закордонних справ 
дружнього талібам Пакистану 
Моінуддін Хайарі повернувся з 
Кабулу ні з чим після двохгодин- 
них переговорів з Омаром. По 
пам’ятках вели вогонь танки, ста
туї Будди роздовблювалися на 
шматочки, зривали вибухівкою. 
Таліби в такий спосіб прагнуть 
привернути до себе увагу й поглу
митися над 
громадською 
д у м к о ю  
світової гро
м а д сь ко ст і.
Може й так, 
бо зрештою 
вони зірвали 
в и б у х і в к о ю  
обидві ста
туї, зруйну
вавши їх цим 
на 80 %.
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«Талібан» — правляча партія 
Афганістану документом, 
підписаним її лідером Муллою 
Мохаммедом Омаром, зо
бов'язала владу знищити всі 
релігійні пам'ятки, які не є 
ісламськими. Насамперед л ік
відовуються реліквії буддизму, 
який був поширений на афгансь
ких землях ще до ісламу. Серед 
них декілька статуй Будди 2-2,5 
тис. давності. Зокрема підлягали 
руйнації дві унікальні 53- і 37-мет- 
рові статуї Будди біля міста Баміан 
(1 ст. н. е.). «Все, що ми руйнуємо 
— це каміння. Згідно ісламу я ні 
про що не турбуюся, моя робота — 
виконати наказ ісламу», — заявив 
мулла. Знищено великі колекції 
релігійних експонатів, які не мають 
чогось спільного з ісламом, в Ка
бульському історичному музеї. Се
редньовічні норми ісламу познача
ються на кіно й телебаченні, ест
раді, фотомистецтві, бо ж, згідно 
цієї релігії, не можна робити зоб
раження будь-чого живого. Вар
варство і вандалізм талібів із зни
щення історичних пам'яток викли
кав протест світової громадсь
кості. Таліби знехтували навіть за
клик Ради Безпеки до них припи
нити руйнування статуй Будди. 
«Тепер, коли ми руйнуємо хибних 
ідолів, — заявив у відповідь мулла 
Омар, — світ чомусь зробив з цьо
го драму». Він закликав мусульман 
всього світу «не приєднувати свої 
голоси до голосів невірних». Проте 
уряд талібів не реагував на це. Як
що глянути на дії талібів з позицій 
ортодоксального ісламу, то слід 
визнати їх обґрунтованими, бо ж

Коран дійсно забороняє робити 
зображення всього живого, роз
глядаючи це як ідолопоклонство. 
Саме тому в системі цінностей 
ісламу немає місця «пам'яткам 
культури», явно виражене протис
тавлення однобожжя язичництву. 
Але ж це мало б виявлятися в ме
жах власне ісламської культури, 
буддизм щодо якої знаходиться 
вже ззовні. Та й дванадцять століть 
(стільки часу існує іслам в Аф
ганістані) ці пам'ятки не викликали 
такого остервеніння, як нині. В 
інших же мусульманських країнах 
на них (зокрема, в Єгипті) навіть 
гроші заробляють і не розглядають 
це як якийсь тяжкий гріх. Скоріше 
за цим вандалізмом приховується 
політичний інтерес. Спекулюючи 
на ісламських традиціях, таліби хо
чуть добитися внутрішньої 
стабільності, придушити опозицію 
насадженню в країні шаріату.

Таліби зрештою, після зруй
нування відомих статуй зреагу
вали на критику їх світовою гро
мадськістю і своєрідно покая
лись. Поклоніння ідолам, вважа
ють вони, є анахронізмом, а тому 
прогресивний іслам не допускає 
це. Для нього вони все одно що 
звичайні кам’яні брили. До того ж, 
ці статуї були власністю Афганіста
ну і лише він може ними розпоряд
жатися як того хоче. У формі ком
пенсації за скоєне таліби закололи 
100 корів по всій країні. Як і інші 
держави світу, Україна засудила 
вандалізм талібів, вбачаючи в цьо
му до того ж ще й грубе порушення 
міжнародних норм, Конвенції
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ЮНЕСКО «Про охорону всесвітньої 
культурної і природної спадщини» 
від 1972 р. Але найстрашнішим бу
де, коли відповіддю на фанатизм 
постане новий фанатизм. В Індії 
організація «Міжнародна рада 
індусів» вже влаштовує марші про
тесту проти дій талібів. При цьому 
спалюється Коран і звучать закли
ки помсти за нищення святинь.

«Повернення до середньо
віччя» — так охарактеризувала 
Індія дії талібів, закликавши їх сха
менутися і усвідомити, що ці 
пам'ятки належать не лише аф
ганському народу, а й всьому люд
ству. Голова ЮНЕСКО Коїхіро 
Матссури закликав всі мусуль
манські країни вплинути на талібів, 
щоб покласти край руйнації куль
турних цінностей. Нью-Йоркський 
музей мистецтв «Метрополітен» 
запропонував великі гроші за 
скульптури. Але варварство 
здійснилося. «Мене не турбує ніщо 
окрім ісламу, — заявив лідер 
талібів мулла Мохаммад Омар. — 
Збереження пам’ятників і статуй 
незаконно і грішно... Це божества 
язичників».

Бойовики Ісламського виз
вольного фронту Моро, який діє 
на півдні Філіппін, здійснили напад 
на маленьке поселення на о-ві 
Мінданао. Вбито безневинних се
меро селян.

Нелегальна мусульманська 
організація «Хізбут-Тахрір» роз
гортає активну діяльність в Кир
гизії. Співробітники МВД і Служби

безпеки постійно затримують про- 
повідників-екстремістів «Хізбут- 
Тахрір», шукають його типографію, 
яка виготовляє листівки антиуря
дового змісту. Кінцева мета ор
ганізації — створення «Фергансь
кого халіфату».

Казахські та узбецькі палом
ники хочуть піти пішки в Мекку.
Підготовку до цього вже почало 
більше 150 ентузіастів. Вони прой
дуть десь майже за 8 місяців тери
торії п’яти країн. Візова підтримка 
останніх вже гарантована. Визначе
на культурна, освітня і економічна 
програма хаджу, його медичне та 
інформаційне забезпечення. Марш 
має пройти під гаслом: «За мир між 
народами і угоду між релігіями». Па
ломники відійдуть до Мекки десь 
через 2-3 місяці. Організацією по
ходу зайняті молодіжні клуби Казах
стану.

Гірська поліція Ірану, сфор
мована на початку ц. р., поклика
на слідкувати за дотриманням мо
лоддю країни законів ісламу про 
відособлення статей. Згідно цих 
законів, різностатеві громадяни, 
які не є одруженими, не мають 
права відкрито спілкуватися між 
собою в публічних місцях. Відтак 
гірськолижні траси прийшлося 
розділити за статевою ознакою. В 
останні три роки на лижних курор
тах під Тегераном існувала 
своєрідна «територія любові». 
Відтепер гірська поліція поклика
на присікати і тут «аморальні дії» 
— спілкування різностатевої мо
лоді.
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Громадянська війна на ре
лігійному ґрунті вже 18 років бу
доражить Судан. При владі му
сульманські фундаменталісти, які 
контролюють північ країни. Народ
но-визвольну армію Півдня попов
нюють переважно християни і 
послідовники місцевих первісних 
вірувань. Як це визнає керівництво 
цієї армії, 30% у них — це діти 
віком від 8 до 18 років.

Президент Ірану Саддам Ху
сейн мріє побудувати в Багдаді 
найбільшу у світі мечеть. Розмір її 
дорівнюватиме семи футбольним 
полям. Мечеть буде збудована на 
штучному острові і своєю формою 
нагадуватиме відбиток пальця Ху
сейна.

Ташкентський Ісламський 
університет — світський навчаль
ний заклад, утворений згідно указу 
Президента Карімова два роки то
му. Окрім поглибленого вивчення 
предметів мусульманського змісту, 
тут готують професіоналів з інфор
матики, економічних відносин, іно
земних мов. В березні Університет 
одержав подарунок Президента — 
30-томний Коран, який йому вру
чив лідер Тунісу Зейн Бен Алі.

Президент Ірану Моххамад 
Хатамі в своїй двохгодинній про
мові по телебаченню, яка 
засвідчує його входження в бо
ротьбу за президентське крісло на 
другий термін, заявив: «Дехто 
боїться, що в разі мого обрання 
ісламські цінності будуть забуті або 
проігноровані. Але народ вже 
вирішив по-іншому. Люди хочуть

прогресу поступальних реформ, 
які проходять спокійно, в русі 
ісламських традицій». Консервато
ри, які в Ірані контролюють ключові 
державні установи, цензуру, всяк 
протистоять послідовникам пре- 
зидента-реформатора.

Аятолла Хаменеї постелив у 
березні рушник 28 тисячам мо
лодят. 14 тисяч пар із студентів 
столичних університетів за спон
сорства духовного лідера Ірану 
вирішили взяти участь в цьому ма
совому заході із створення нових 
сімей. Протягом місяця Тегеран 
було обвішано плакатами, які вих
валяли подружнє життя, зазнача
ли, що «шлюб дає молодим людям 
відповідальність та характер», ут
римує «від падіння та безладдя». В 
останні роки в країні із-за еко
номічної скрути шлюб став непри
вабливим для молодих іранців. Та й 
обтяжливою для молодих чоловіків 
є «марієх», тобто калим, який треба 
виплатити родині коханої».

До міжнародного захисту 
єрусалимської мечеті Аль-Акса
— третьої за своєю значимістю 
святині ісламу — закликав муфтій 
Єрусалиму Акрам Сабрі. Нині 
«ізраїльтяни здійснюють підкоп під 
мечеть, що може порушити її 
стійкість». Водночас муфтій за
стеріг від спроб ізраїльтян витісни
ти мусульман із Єрусалиму.

Жінки Саудівської Аравії, 
притримуючись норм ісламу, не
турбуються про красу свого тіла. 
Чорна хустка, якою вони обгорта
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ються, приховує тіло від поглядів 
оточуючих, а вуаль закриває 
повністю обличчя. До того ж, 
дев'ять з десяти саудівок взагалі 
не бувають в людних місцях, а як
що дехто з них і працює в школі чи 
бізнесі, то має контакти лише з 
представницями своєї статі. Але 
жінки тут все ж фарбують губи, чим 
прагнуть бути привабливішими 
для свого чоловіка або ж просто 
бути красивими. Але вже звучить 
пропозиція заборонити і це.

ЖИТТЯ ІУДЕЇВ

15 березня іудеї відзначали 
Пурім — Свято Жеребка. Це день 
пам’яті про спасенних від вини
щення євреїв у Персії під час 
правління царя Артаксеркса (V ст. 
до н. е.). Про це можна прочитати в 
старозавітній оповіді про Есфір, 
яка стала дружиною царя, прихо
вавши своє єврейське походжен
ня. Есфірі від свого родича Мардо- 
хея вдалося дізнатися про ту змо
ву проти євреїв, яку готував рад
ник її чоловіка Аман. Останній шля
хом обману переконав Артоксерк- 
са у зраді щодо нього іудейських 
підданих й одержав від нього згоду 
на їх винищення протягом одного 
дня. З метою виявлення дати цьо
го дня Аман кинув жеребок — пур 
(звідси й назва свята). Він випав на 
13 адара. Визнавши перед Артак
серксом своє єврейське поход
ження, Есфір цим своїм мужнім 
вчинком викликала захоплення у 
царя і він наказав стратити не 
іудеїв, а Амана. Свято Пурім

відзначається весело, супровод
жується костюмованими вистава
ми, що зображують героїв часів 
подвигу Есфір. В цьому році свято 
припало на складні дні протисто
яння ізраїльтян і палестинців. У 
всіх містах із-за боязні терактів бу
ли введені підрозділи армії 
Ізраїлю.

Кнесет Ізраїлю дав попе
реднє схвалення новому зако
ну, який може суттєво обмежити 
місіонерську діяльність. Згідно з 
цим актом буде вважатися неле
гальним відправлення єван- 
гелізаційних матеріалів поштою, 
факсом чи іншими електронними 
засобами комунікації. Порушни
кам нового закону загрожуватиме 
тримісячне ув’язнення. Цей крок 
ізраїльського уряду вже викликав 
критику з боку месіанських євреїв, 
які вважають його наступом на 
права людини.

Протистояння Ізраїлю та Па
лестини, а відтак іудаїзму та ісла
му наростає. Ізраїльський прем’єр 
А.Шарон закликає євреїв зі всього 
світу переселятися на історичну 
батьківщину з тим, щоб протистоя
ти арабам, народжуваність яких в 
самому Ізраїлі надто велика. Прав
да іммігруючим в Ізраїль євреям із 
країн СНД тепер заборонено бра
ти із собою «неєврейські сім'ї». 
Тобто неєвреї — члени сім'ї чо
ловіка, навіть який прийняв гіюр 
(обряд посвячення в іудейську 
релігію), не можуть виїхати в цю 
країну на постійне проживання. 
Стоїть також питання реокупації
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палестинських територій. Водно
час у своєму вітанні з нагоди свята 
Ід аль-Фітра Ясир Арафат закли
кав «продовжувати боротьбу до 
тих пір, поки палестинський пра
пор не буде майоріти над кожною 
мечеттю і церквою в Єрусалимі як 
столиці палестинської держави». 
При цьому Арафат не згадав сина
гог. Це можна витлумачити по- 
талібівські: їм немає місця на 
Святій землі.

«Антисвітська революція» по
вним ходом розгортається в 
Ізраїлі». Е.Ішай, лідер ультра орто
доксальної партії ІІІАС, який в но
вому уряді одержав пост міністра 
внутрішніх справ, спрямував всі 
свої зусилля на ліквідацію 
наслідків «світської революції» 
Е.Барака. Відбудеться зміна 
термінів т. зв. «літнього часу», за
боронений продаж свинини, 
збільшений бюджет релігійних рад 
та ін. «Літній час» цього літа буде з 
9 квітня по 24 вересня. Зменшення 
його зумовлене не екологічною 
доцільністю, а турботою про ком
форт ортодоксальних іудеїв, які 
читають молитви «сліхот» у пере
дранкові години в місяць елюль 
перед йом-Кіпурати.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Ініційований Ііірі Чин-Моєм 
Пробіг Миру стартував 2 берез
ня в Ліссабоні. Біг пройде через 
45 країн Європи. У пробігу, в якому 
беруть участь громадяни 13 країн, 
всі рівні — незалежно від кольору 
шкіри, віросповідання, національ

ності. Єдиний представник з Ук
раїни, який почав біг в Лісабоні — 
Павло Олтаржевський з Донецька. 
В Україні бігуни будуть у липні. 17 
липня в Києві зіллються гілки 
місцевого пробігу по нашій країні і 
міжнародна гілка. Звідси вони 
відправляться через Одесу в Мол
дову. До бігунів ставилися дві ви
моги: 1) мати сили щоденно 
пробігти 20-30 км; 2) самостійно 
доїхати до Ліссабону.

Перебудови в церковних 
Європейських структурах 
Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів здійснило на по
чатку 2001 року. Перше Прези
дентство та Кворум 12-х Апос
толів. Три новопризначені тери
торії тепер називаються Східно- 
Європейська, Західно-Євро
пейська та Центрально-Євро
пейська. Термін «Південно-Євро
пейська» не буде використовува
тися. Президентство колишньої 
Північно-Європейської території 
тепер є президентством Західно- 
Європейської території (офіс — 
м.Суліхуллі в Англії), а президент
ство колишньої Західно-Євро
пейської — президентством Цен
трально-Європейської (офіс — 
м.Франкфурт в Німеччині). Пре
зидентство Східно-Європейської 
території (офіс — м.Москва) й на
далі головуватиме над новоор- 
ганізованою територією. Вона 
має 13 місій (дві в Україні — 
Київська та Донецька) та 25 ок
ругів у 18 країнах (Азербайджан, 
Беларусь, Болгарія, Вірменія, 
Грузія, Естонія, Казахстан, Кир-
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гизстан, Латвія, Литва, М аке
донія, Росія, Сербія, Таджикис
тан, Туреччина, Туркменістан, Уз
бекистан та Україна). Як заявив 
апостол Д ж .Голланд, «протягом 
останніх десяти років ми спос
терігали значне зростання 
місіонерської роботи та Церкви 
загалом у Східній та Центральній 
Європі, враховуючи вісім місій в 
Росії та вже оголошений храм в 
Києві. Перебудова має на меті 
допомогти Церкві розвиватися в 
Східній та Центральній Європі». 
Відбулися зміни і в Кворумі 
сімдесятників ЦІХСОД. Відомий в 
Україні старійшина Д.Ноєншван- 
дер покликаний на вільну посаду 
в Президентстві сімдесятників. 
До семидесятників з України по
кликаний старійшина О.Манжос 
— глава Релігійного Управління 
Церкви в нашій країні.

«Армія спасіння» одержала в 
Мінюсті Росі? посвідчення про 
реєстрацію як централізована 
релігійна організація, що утворена 
на базі трьох місцевих спільнот — 
Санкт-Петербургської, Волго
градської та Ростовської. Водно
час не пройшла перереєстрацію в 
Управлінні юстиції Москви столич
на спільнота Армії спасіння.

Храм у мормонів у буквально
му значенні — будинок Господа.
Це — святі будівлі, в яких достойно 
святі виконують священні церемонії 
та обряди Євангелії для себе і для 
мертвих. Належні п о б уд о в ^  вико
ристання храму, вчить ЦІХСОД, є 
ознака істинної Церкви в будь-яко

му розподілі 
Є в а н г е л і ї .
Першим по
будованим і 
посвяченим у 
цьому роз
поділі Єван
гелії був 
Кертлендсь- 
кий храм. З 
того часу ба
гато храмів 
було освяче
но в багатьох країнах по всій Землі. 
В останні два роки Церквою мор
монів було завершено будівництво 
біля 50 храмів. Про це в лютневому 
числі часопису «Ліягона» звітує 
Ф.Кейс Стефан, головний директор 
відділу Церкви з будівництва храмів. 
Визначним досягненням Церкви бу
ло освячення сотого її діючого хра
му в Бостоні (США). В 1998 р. їх бу
ло лише 53. Протягом останніх 9 
місяців Церквою освячено ЗО 
храмів. В США малі храми будують
ся в середньому за 9,5 місяців. Так 
здійснюється програма будівництва 
малих храмів Президента Хінклі. 
«Малі храми подібні, але не іден
тичні. Кожен пов'язаний з місцевою 
культурою». Будівництво нових 
храмів продовжується. На черзі по
будова його в Києві. Він буде пер
шим храмом на території країн СНД.

Раєліани — ре
лігійна течія, яка 
іменується за ім'ям 
свого «духовного 
батька» Раєля, який 
вже протягом 10 
років активно пропагує себе.
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Раніше він під ім 'ям Клода 
Варілона працював співцем- 
шансоньє, автогонщиком і жур
налістом. Потім поміняв ім ’я на 
Раєль і став створювати нову 
релігію. Згідно його версії, він 
був викрадений НЛО із свого бу
динку на півдні Франції, занесе
ний на якусь планету, де мав 
можливість обідати разом з Ісу- 
сом Христом, М охаммедом, 
М ойсеєм, Буддою та ще з 35 
різними пророками. Всі вони 
гарно виглядають і говорили з 
ним французькою мовою. Секта 
пропагує вільну любов. Коли в 
1992 р. в школах Канади пере
стали продавати протизаплідні 
засоби, то Раєль голяком сфото
графувався на фоні католицької 
школи, демонструючи натягуван
ня презерватива. В 1993 р. він 
провів конференцію  з м астур
бації. Раєліани захищають будь- 
які різновиди сексу — моногам
ний, одностатевий, груповий і 
навіть публічний. Вік їх різний — 
від хіпі до пенсіонера. Кожний з 
них носить амулет із своєрідно 
поданою зіркою Давида. Із 50 ти 
сяч раєлінів 10% проживає в 
провінції Квебек. Але найбільше 
їх нині в Японії. Тут вчені-сектан- 
ти прагнуть перенести наші спо
гади, наші особистості в 
комп'ютер. Якщо їм пощастить 
це зробити, то тоді і без клону- 
вання буде забезпечене існуван
ня душі людини (в комп'ютерно
му варіанті) навіть після її смерті. 
Наші особистості, пам'ять і спо
гади можна буде «завантажува
ти» в чорні тіла. «Ось це і є вічне
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життя, — заявляє Раєль. — Саме 
це мене цікавить». В березні 
1997 року, коли було клоновано 
вівцю Доллі (до речі, вона також 
стала жертвою «тваринної 
епідемії»), то Раєль утворив ком
панію «Клонейд» («Швидка допо
мога з дублювання істот»), по
кликану клонувати втрачених 
улюбленців — людей і тварин. 
Але основний акцент він все ж 
робить на клонуванні людей в 
ім'я спасіння людства. Воно дає 
можливість досягти вічного жит
тя не в потойбіччі, а на планеті 
Земля. Якщо раніше Раєль ціка
вився клонуванням дитини, то 
нині він вже замахнувся на клону- 
вання дорослої людини. В статті 
«Де дубль твій, Авель?» в газеті 
«2000» (№ 10) журналіст П.Во- 
вкович описує діяльність раєліан 
із клонування.

Гоніння на необуддистський 
рух «Фалунь гон» в Китаї продов
жується. Влада звинувачує його в 
загибелі 1660 осіб, частина з яких 
покінчила життя самогубством. На 
закритій нараді в Пекіні голова КНР 
Цзян Цземінь закликав зупинити 
діяльність сект в країні. У березні 6 
членів «Фалунь гон» були засуджені 
до ув'язнення. П'ять основних кон
фесій Китаю — будцистська, даось- 
ка, ісламська, католицька і протес
тантська — розгорнули серед вірую
чих країни кампанію боротьби з ру
хом. Лама Ноші вважає, що вчення Лі 
Хунчжі і буддизму несумісні як вогонь 
і вода. Глава даосів Мінь Чжитінь по
обіцяв допомогу «жертвам секти» в їх 
поверненні до нормального життя.
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ВАЙШ НАВСЬКА
ТРАДИЦІЯ

Індуська організація «Вішва 
Хінду Парішад» (Всесвітня рада 
індусів) в березні ц. р. провела де
монстрації біля представництва 
ООН в Делі, вимагаючи нанесення 
бомбових ударів по Афганістану, 
мусульманські лідери якого нехту
ють загальнолюдськими цінностя
ми. Вони при цьому заявили: «Ми 
зруйнуємо Мекку і Медіну!» і погро
жували спалити найбільшу мечеть 
Індії — делійську Джамі Масджід. 
При цьому горіли Корани, плакати 
із зображенням святинь ісламу.

Всесвітня рада індусів 
(Вішва Хінду Парішад) занепо
коєна зростанням кількості хрис
тиян в Індії. При цьому вона гово
рить про наявність в країні «прихо
ваних християн», які з метою одер
жання певних пільг чи посад заяв
ляють про свою належність до 
індуїзму. Представник католицько
го єпископату Індії Ді Соуз в люто
му ц. р. висловив побоювання, що 
під час чергового перепису насе
лення кількість християн Індії 
свідомо буде завищена з тим, щоб 
підтвердити тезу індуїстів, що хри
стияни підривають єдність нації. 
Католицький священик вважає, що 
кількість християн в Індії за останні 
два десятиліття зменшилася з 2,45 
% десь до двох відсотків. Якби 
Церква витрачала свої сили на на
вернення індусів у християнство, 
то цифра б ця зростала.

У Непалі оголошений черго

вий конкурс на місце богині Ку- 
марі. У цій невеликі країні (23 млн. 
осіб, 90 % з яких — індуїсти і 7 % — 
буддисти) традиційно обирається 
мала богиня Кумарі (буквально — 
«незаймана»). Це повинна бути 
дівчинка 3-4 років, яка залишається 
богинею до досягнення статевої 
зрілості. Головним її обов'язком є 
щоденне благословіння віруючих із 
вікна храму. У дні великих свят її не
суть у паланкіні чи везуть на 
колісниці через всю столицю країни 
— м.Катманду. Щоразу обрати кан
дидаток на богиню все складніше. 
Батьки не бажають своїм дітям долі 
богині, оскільки більшість із відстав
них Кумарі залишаються старими 
дівами — чоловіки їх бояться. Аби 
заохотити кандидаток, уряд підви
щив пенсію колишнім богиням до З 
тис. рупій (75$), а платня діючих бо
гинь зросла до 6 тис. рупій.

НШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Первісні вірування ще живучі 
в деяких районах Індонезії. Дав
ня традиція не дозволяє прожи
вання на певних територіях 
іновірців. Так, на індонезійській ча
стині о-ва Калімантан загинуло 
142 осіб з переселенців сюди. По 
вулицях Сампіт в пошуках нових 
жертв ходять групи корінних жи
телів з палками, на яких нанизані 
відрізані голови переселенців.

Язичницьке свято, яке прохо
дить в Вразили'на тижні перед Ве
ликим постом і за часом збігається 
з нашою Масляною, цього року ви-
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явилося особ
ливим за
своїми фор
мами. Воно 
просто нази
вається кар
навалом і вби
рає цілий ряд 
елементів із 
інших обрядо
во-культових 
систем і 

національних традицій. Якщо в по
передні роки воно не вирізнялося 
особливою сором'язливістю і жінки 
свій «мінімалізм» в одязі ще обме
жували «тапа-сексом» (секс-при- 
криттям), то в цьому році до цього 
зверталися лише «найконсерва- 
тивніші» з них. Натомість пошире
ною стала мода на «боді пейнт», 
тобто на зміну тканинам прийшло 
розмальовування тіла. П’ятиденне 
свято в Ріо-де-Жанейро закінчило
ся обранням Короля Момо. Ним 
став найтовстіший 135-кілограмо- 
вий чоловік.

Сатаністи наповнили Москву.
Згідно інформацій спецслужб вони 
мають 15 різних своїх угрупувань. 
Найбільше — «Чорний ангел» — бу
ло утворене ще в 1974-75 рр. в 
Москві й Твері. Сатаністи нині є у 
всіх більш-менш великих містах 
Федерації. Ніхто не може точно ска
зати, скільки їх, але спецслужби 
вважають, що їх декілька тисяч. 
Правоохоронці знають місця

зібрань сатаністів, затримують їх 
при скоєні злочинів (спалення хри
стиянських капличок, розбій на кла
довищах та ін.). Сатаністські лідери 
регулярно купляють на Пташиному 
ринку тварин, яких використовують 
для жертвоприношень. Жертвами 
ритуальних вбивств стають і люди 
(в Москві в останні роки — четве
ро). Сатаністи особливу активність 
розгорнули в навчальних закладах. 
Але діяльність їх надто законспіро
вана. Оперативники ніяк не можуть 
застати їх на місцях злочину. Са
таністські течії активно розвива
ються й в інших країнах світу, зокре
ма Зах. Європи, в США і Канаді.

Сатаністи в Туреччині. 15 бе
резня суд виніс вирок трьом са- 
таністам (по 25 років ув'язнення 
кожному) за те, що вони вбили лю
дину, надіючись таким жертвопри
ношенням спасти країну від землет
русу. Щоб умилостивити сатану, во
ни затягли 21-річну жінку на стам
бульський цвинтар, де й задушили її.

Японці здавна шанують тра
диції сумо. Згідно їх заборо
няється жінкам входити всередину 
кола «дохе». Губернатор м.Осаки 
Фусає Ота в минулому році призи 
переможцям турніру із сумо дору
чила вручати своєму ломічнику- 
чоловіку. В цьому році вона прагне 
ввійти в коло «дохе», хоч для 
мільйонів прихильників цієї тра
диції це є явним богохульством.
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УКРАЇНА ВШ АНУВАЛА СВОГО АПОСТОЛА

Як ніколи раніше, газетні статті 
цього року були зорієнтовані на 
особистість поета. Певно що після 
«бузинства» слід було показати, що 
Тарас Шевченко великим був не ли
ше в своїй поезії чи живописі, а й 
у всіх вимірах свого життя. Він не 
потребує якогось ритуального по
клоніння: Тарас був людиною. І як 
кожний із нас, він мав якісь вияви 
гріха у своїй вільності чи слабості. 
Але ж ще Христос питав: «Хто з нас 
без гріха?» Як це вдало відзначила 
газета «Україна і світ» (№ 11), 
«Шевченко не був, не є і не буде іко
ною — ні ортодоксів християнської 
віри, ні атеїстів, ні революціонерів, 
ні опортуністів, ні рафінованих ес

тетів, ні моральних солдафонів». І хоч би хто і як прагнув перетворити 
поета в культ, з цього ні в кого і нічого не вийде. Шевченко є Шевченко!

Поет не був атеїстом. Його світогляду скоріше притаманний антитеїзм 
— такі погляди, коли поруч із визнанням Бога сусідствує думка, що він не 
виконує своє призначення щодо людини, «бачить та мовчить, гріхам ве
ликим потурає», «не знає, а може знає та спить». Антитеїзм Шевченка пе
реростає у вільнодумчий скептицизм. Він ладний навіть «проклясти свя
того Бога» за «Україну убогу», діти якої в кайданах мовчать.

Може з цим дехто й не погодиться, але своє покликання поет вбачав 
у пробудженні людей від того сну, який навіяв на людей Бог, закривши 
їхні «добрі очі» і скувавши їхній «вольний розум». «Прозріте, люди, день 
настав!» — чуємо заклик Т.Шевченка. Все це засвідчує своєрідність його 
антитеїзму, яка виражається у відмові від геоцентризму і переході до ан
тропоцентризму.

Поет інтуїтивно був переконаний в тому, що він, як Божий Посланець, 
покликаний сам нести своєму народові Правду, закликати його йти до 
особистої і національної свободи, відродити те Українське Православ'я, 
яке після поглинення в 1686 р. Київської митрополії Московським Патріар
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хатом стало «Церквою-домовиною». Т.Шевченко, відзначаючи, що Бог 
«бачить та мовчить», закликає не покладатися у всьому лише на нього, 
здолати ірраціональні життєві орієнтири пасивного (сонного) очікування 
Правди й Волі від когось, пробудити в собі той Дух, який робить людину 
вільною і спрямованою на Поступ. Лише тоді, як пророкує поет,

... Встане Україна,
І розв іє  тьму неволі,
Світ Правди засвітить.
І помоляться на волі 
Невольничі діти.

РЕЛІГІЙНА АКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ 
У 2 0 0 0  р .  ЗРО СЛ А

Принаймні такий висновок можна зробити із офіційної статистики 
щодо кількості зареєстрованих і не зареєстрованих у 2000 р. релігійних 
організацій — громад, монастирів, місій, братств, навчальних закладів, 
що відносяться до ста п'яти конфесій, напрямків, церков, течій.

Для порівняння нагадаємо динаміку росту релігійних організацій за 
останні 10 років (дані на 1 січня кожного року):

1991 р .  -  9994 1997 р. -  19110 (приріст 5,5
% )

1992 р. -  12962 (приріст 30 %) 1998 р. -  20 406 (приріст
6,8 %)

1993 р. -  15017 (приріст 16% 1999 р. -  21 843 (приріст 7 %)
1994 р. -  14962 (падіння на 0,4 %) 2000 р. -  23543 (приріст

7,8 %)
1995 р. -  16984 (приріст 13,5 %) 2001 р. -  25405 (приріст

7,9% )
1996 р. -  18111 (приріст 6,6 %)

Як бачимо, після певного спаду темпів росту кількості релігійних ор
ганізацій у 1995-1996 роках, починаючи з 1997 р. спостерігається їх 
стабільний ріст. Багато в чому цей ріст визначається ажіотажем навколо 
святкування 2000-річчя Різдва Ісуса Христа. Під знаком ювілею проходити
ме і 2001 р., в якому віруючі України очікують приїзд Константинопольсько
го патріархате Папи Римського. Ці дві неординарні події, слід сподіватися, 
сприятимуть росту тут кількості релігійних громад, особливо християнсь
ких. Поки що у 2000 р. найбільша динаміка росту спостерігалася в іудеїв, 
кількість громад яких збільшилися на 56 %.

У 2000 р. спостерігався подальший ріст і матеріальної бази конфесій — на 
400 одиниць збільшилася кількість культових споруд у володінні релігійних 
напрямів і на початок 2001 р. вона становила 17 тисяч. Конфесіями відкрито
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27 нових монастирів (зараз їх 277), ЗО місій (214), 4 братства (53), 5 духовних 
навчальних закладів (126), 519 недільних шкіл та пунктів катехизації (7684),
28 нових періодичних видань (222). На 1345 осіб збільшилася в Україні 
кількість священнослужителів (22626, серед яких 653 — іноземці).

ПРАВОСЛАВ'Я традиційно є найвпливовішою конфесією в Україні, що 
підтверджується і статистичними даними. Темпи росту православних гро
мад в Україні майже вдвічі перевищують темпи росту сукупної кількості 
релігійних громад і становлять 14,8 %. У 2000 р. додалося 1773 православ
них громади і їх загальна кількість тепер становить 12959 громад (53 % за
гальної кількості громад). Цікаво, що лише у грудні 1987 р. в Україні за
реєстрована перша після 1945 р. православна громада, а на початок 1991 
р. кількість православних громад сягала уже 6 тисяч. Ця цифра певною 
мірою пояснює ту активну боротьбу, яку розгорнув Московський патріархат 
за утримання українських парафій — на початок 1991 р. в Росії було за
реєстровано всього 3451 православна громада.

Домінуючою нині в Україні є УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА, 
що у юрисдикції МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ. На початок нинішньо
го року ця Церква складає 79,8 % від загальної кількості православних гро
мад і 36,4 % від загальної кількості наявних в Україні релігійних організацій. 
Церква за рік зросла на 569 громад (приріст 6,6 %) і нині загальна кількість 
її громад становить 9047. УПЦ МП має 36 єпархій, 122 монастирі, 15 духов
них навчальних закладів, 64 періодичних видання, 2593 недільні школи та 
24 братства. Церковну службу здійснюють понад 7,5 тисяч священиків. 
Найбільша концентрація громад УПЦ у Вінницькій (774), Хмельницькій 
(776), Закарпатській (520), Рівненській (520), Житомирській (505), Во
линській (490) областях.

Згідно офіційної статистики УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ на початок 2001 р. зросла на 301 громаду 
(приріст 11,7 %) і становить 2878 релігійних організацій (21 % кількості пра
вославних громад і 11 % від загальної кількості релігійних громад в Україні). 
Церква нараховує ЗО єпархій, 22 монастирі, біля 2,2 тис. священнослужи
телів, 16 духовних навчальних закладів, 18 періодичних видань та 748 
недільні школи. Найбільше громад УПЦ КП у Львівській (384), Івано- 
Франківській (301), Київській (247) та Тернопільській (196) областях.

УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА на початок 
2001 р. майже не змінила своїх кількісних показників. В Церкві нарахо
вується 1015 парафій, 74 % з яких знаходяться в трьох галичанських обла
стях (Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській). Церковну службу 
здійснюють десь 628 священиків.

Серед інших православних церков слід відзначити ІСТИННО-ПРАВО
СЛАВНУ ЦЕРКВУ, яка продовжує нарощувати кількість свої прихильників. 
Церква додала за 2000 р. 5 громад і нині їх має вже 32. Майже без змін 
функціонують Старообрядницька церква Білокриницької згоди — 55 гро
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мад, Безпопівської згоди — 12, Російська вільна православна церква — 8 
та інші більш дрібні православні церкви.

Дещо пригальмувалися в останні роки темпи росту кількості громад УК
РАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ. Три останні роки Церква ма
ло зростає кількісно. Якщо на початок 1999 р. в Україні нараховувалося 3315 
уніатських організацій, на початок 2000 р. — 3356, то на січень 2001 р. їх вже 
3437 (приріст 2 %). Таку тенденцію розвитку конфесії можна пояснити тим 
фактом, що Церква перевищила свій довоєнний рівень — 3237 громад і 
уповільнення її подальшого росту є закономірним. Настає певне насичення 
традиційних територій поширення Церкви громадами, а подальший їх 
кількісний ріст в інших регіонах України відбувається повільно. Переважна 
більшість парафій УГКЦ знаходиться у Львівській (1479), Тернопільській 
(745), Івано-Франківській (657) та Закарпатській (298) областях. Таким чи
ном, поки що Церкву можна характеризувати як західноукраїнське, навіть 
галичанське явище, оскільки тут знаходиться 95 % її громад. З моменту ле
галізації (1989 р.) УГКЦ відновила свою структуру, створила 17 єпархій, 79 
монастирів, 12 духовних навчальних закладів, 24 періодичні видання. До цієї 
Церкви відносяться також 19 греко-католицьких єпархій, що діють серед ук
раїнської діаспори. Зауважимо, що греко-католики Польщі знаходяться 
у безпосередньому підпорядкуванні Апостольській столиці, а Закарпаття — 
її нунція в Україні архиєпископа Миколи Етеровича.

Серед Церков, що активно розвиваються останніми роками, є РИМСЬ
КО-КАТОЛИЦЬКА. Утворено Львівську архидієцезію як її духовний центр, 
а також Житомирську, Луцьку, Кам'янець-Подільську дієцезії. У підпорядку
ванні посла Апостольської столиці в Україні автономно діє структура РКЦ у За
карпатті. Відкрито духовний коледж, духовну семінарію та український римсь
ко-католицький університет. За 2000 р. Церква зросла на 54 громади (приріст 
5,4 %) і нині нараховує 807 громад, які діють у всіх областях України. РКЦ знач
но збільшила кількість монастирів в Україні — із 38 їх кількість зросла до 50. 
На 20 % зросла кількість недільних шкіл (тепер їх 405). В Церкві 11 періодич
них видань та більше 430 служителів культу, серед яких 260 — іноземці. 
До речі, кількість священиків-іноземців в Україні поступово зменшується.

Широко представлені в Україні ЦЕРКВИ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО НА
ПРЯМКУ. Вони — одні з найбільших в СНД, оскільки об'єднують у 34 про
тестантських течіях 6098 організацій, в т.ч.:

Євангельські християни-баптисти -  2506 Л ю терани -  64
Х ристияни віри євангельської 
(п ’ятидесятники) -  1661

П ослідовники Церква 
Б о ж о ї -  56

С відки Є гови -  656 А двентисти-реф орм істи  - 
40

А двентисти сь о м о го  дня -  823 П ресвітеріани -  30
Р еф орм ати -  110 Н азаряни -  10
Є вангелісти -  84
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Окрім названих, в Україні діють громади Християн віри євангельсь
кої поза союзами, Союзу вільних церков християн євангельської віри 
та ін. — всього понад 300 громад різноманітних протестантських на
прямків.

Баптистські організації найбільш поширені в Чернівецькій (157), 
Донецькій (153), Київській (152), Черкаській (142), Вінницькій (140) 
та Хмельницькій (133) областях; п ’ятидесятницькі — в Рівненській 
(216), Волинській (141), Чернівецькій (114) та Тернопільській (84) 
областях; Свідків Єгови — в Закарпатській (146) та Львівській (93) 
областях; адвентистські — в Чернівецькій (92) та Вінницькій (80) об
ластях. 108 громад реформатської церкви діють лише в Закарпатті. 
В протестантських церквах є необхідні управлінські структури, в то 
му числі й республіканські духовні центри. Зміцнюється матеріаль
на база рел ігійної д іяльності, ш ироко ведеться рел ігійно- 
просвітницька, морально-виховна, м ісіонерська та благодійницька 
робота.

Значно зросла в Україні кількість МУСУЛЬМАНСЬКИХ громад. Те
пер їх 391 (приріст 15,7 %). Проте єдиної організаційної структури ця 
конфесія не набула. На сьогодні офіційно діють три зареєстровані й 
один незареєстрований центри: Духовне управління мусульман Ук
раїни (ДУМУ), Об'єднання Незалежних мусульманських громад 
(ОНМГ), Духовне управління мусульман Криму (ДУМК); Духовний 
центр мусульман України (ДЦМУ).

228 (приріст 56 %) ІУДЕЙСЬКИХ організацій належать до шести 
об’єднань: Об'єднання хасидів Хабад Любавич іудейських релігійних 
організацій (87), Об'єднання іудейських релігійних організацій (83), 
Релігійні громади прогресивного іудаїзму (34), Громади месіанського 
іудаїзму (12), Всеукраїнський конгрес іудейських релігійних громад 
(11), Незалежні іудейські релігійні громади (1).

В останні роки набули поширення НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ і на
прямки. Серед них громади харизматичного напрямку (166), Церкви 
Повного Євангелія (383), Новоапостольської церкви (51), Церкви Ісу- 
са Христа Святих останніх днів (мормонів) (57), а також Товариства 
свідомості Крішни (42), буддистів (36). Ф ункціонує 49 громад 
РУНВіри.

Крім того в Україні діє більше 200 малочисельних (1-2 громади) 
об'єднань віруючих багатьох інших релігійних напрямків, течій і толків.

Кількість релігійних громад в областях значно відрізняється. 
Лідерство продовжують міцно утримувати шість західноукраїнських 
областей, де зосереджено всього 18 % населення України і 36 % за
гальної кількості релігійних організацій.
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Вінницька -1 4 1 7 Миколаївська -  456
Волинська -  1087 Одеська -  871
Дніпропетровська -  673, (із них правосл. 421) Полтавська -  637
Донецька -  1160 (із них правосл. 473) Рівненська - 1192
Житомирська -  1041 Севастополь -  68
Закарпатська -  1515 Сумська - 510, (із них правосл. 348)
Запорізька - 625 (із них правосл. 299) Тернопільська 1586
Івано-Франківська -  1247 Харківська-490 (із них правосл. 263)
Київ -  663 Херсонська -  511
Київська обл. -  1131 Хмельницька -  1387
Кіровоградська -  412 Черкаська -  781
Крим -  854 Чернівецька -  1065
Луганська -  531 (із них правосл. 288) Чернігівська - 617
Львівська -  2768 (із них правосл. 806, греко- 
кат. -  1543, римо-кат. 134, протестант. -  268)

2000 р. виявився в Україні найбільш рекордним за роки незалежності 
за кількістю появи нових релігійних організацій. Появилося їх аж 1776. 
Загальна кількість фіксованих релігійних організацій переросла 25 ти
сяч. Тепер на одну громаду в Україні в середньому припадає менше 2000 
осіб. Зростання організацій тепер йде переважно за рахунок Центру і 
Сходу. На Заході країни вже наступило насичення ними. Так, найбільше 
релігійних громад з'явилося на Донеччині, найменше — на Франківщині.

У 2000 р. помітним залишався ріст православ'я (майже половину — 
900 — новоутворених громад), але цей ріст часто відбувається через 
поділ існуючих громад за принципом підпорядкування патріархатам. 
Стабільним є збільшення протестантських організацій, особливо єван
гельського напрямку, харизматичних спільнот, які в 2000 р. зросли на 
третину. Дещо стабілізувалися зміни в сфері орієнталістських течій. 
Внутріконфесійні смеречки стали будоражити іудеїв і мусульман. Все 
більше незалежних об'єднань з'являється в різних конфесіях. Стабільно 
ростуть громади раннього протестантизму. З'явилися навіть англікани. 
Все більше з'являється християнських громад різних національних мен
шин (греків, чехів, корейців). Проблемою практично для всіх конфесій 
залишаються кадри священнослужителів і культові споруди, для власне 
Українського православ'я — насельники в монастирях. Нині в 23 монас
тирях проживають всього 117 ченців та черниць. (А.Колодний, О.Саган)

Релігійна панорама № 3 ’2001



Теми номеру

ТАБЛИЦЯ ЗМІН МЕРЕЖІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
(дані на 1 січня відповідного року)

Н А З В А  Ц Е Р К В И 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001
І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

П Р А В О С Л А В ’ Я
У П Ц  К и їв с ь к о го  
П а т р іа р х а т у

*■ 1792 1944 1798
/14

1353
/31

1561
/зо

1956
/21

2261
/9

2557
/20

2857
/21

У А П Ц 1489 672 283 612
/10

1204
/17

1180
/4

1082
/3

1045
/4

1016/
1

1039/
2

У П Ц
М о ск о в с ь к о го
П а тр іар х а т у

5469 5666 5841
/205

6046
/205

6607
/67

6952
/66

7512
/29

8083
/85

8590/
87

9150/
%

Р о с ій сь к а  П р а в -н а  
В іл ьн а  Ц е р к в а  
(з а к о р д о н н а )

8 10 8 8/2 8/2 8/2 9 9 8 7

Руська
П р а в о с л ав н а
Ц ер к в а

2 4 3 4 4 1

'

Д ревлеправославна
Ц ер к ва

1 1 - - - - - - - -

Н езал еж н і П рав-н і 
гр о м ад и

- - 2 2 1 1 3 3 5 4

А п о к ал іп т и ч н а  
П р а в -н а  Ц ер к в а

1 2 3 3/1 3/1 4 4 3/1 3/1 4

Г рецькі П рав-н і 
гр о м ад и

-- -- - 1/1 2 /1 2/1 2/1 2 2 2

Т Е Ч І Ї  П Р А В О С Л А В Н О Г О  К О Р ІН Н Я
Російська П рав-н а  
С тар о о б р яд і іицька 
Ц ерква  (б ілокрини- 
ц ька  згода)

44 48 47 36/15 39/13 50 45/10 48/4 49/8 5 1 /7

Р уська
П р а в о с л ав н а
С тарообрядн и ц ька
Ц ер к в а
(б езп оп івська
зго д а )

14 14 12 4/9 6/7 12 6/6 6/6 7 /5 7 /2

Істи н н о
П р а в о с л ав н а
Ц ер к в а

1 3 4/1 7/1 15/2 17 24/1 28/1 32 35

Д уховн і
хр и сти ян и -
м о л о к а н и

4 4 3 3/1 3/2 5 4/1 4 4 4

Ін окентіївц і 1 1 1 0/1 0/2 2 -/1 -/1 - /1 - / 1
Іо ан іти - 2 - - - - - - - -

Н а за р я н и - 6 8 3/5 3/5 7 4/5 4/5 5 / 5 5 / 5
К А Т О Л  И  Ц  И З М

Р и м о -к ат о л и ц ь к а 452 531 606 663/ 708/ 747/ 772 802 8 4 0 /2 8 8 7 /9
Вірмено-
к ато л и ц ь к а
Ц ерква

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Н А З В А  Ц Е Р К В И 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М О Н О Ф І З И Т И
В ір м ен о -ап о сто л ь - 
с ь к а  Ц ер к в а

4 6 10 10 11 12 14 15 15/1 16/1

П Р О Т Е С Т А Н Т И З М
Н ім е ц ь к а  Є в а н ге 
л іч н о -л ю т е р ан с ь к а  
Ц е р к в а

5 10 13 18 ЗО 26 29 35/2 41/1 40

У к р а їн сь к а
є в ан гел іч н о -
л ю т е р ан сь к а
Ц е р к в а

~ - 2 3 3 4 7 10 14/1 23

Ш в ед сь к а
л ю т е р ан сь к а
Ц е р к в а

1 1 1 1 1 1 1 1 1

П р есв ітер іан и 1 - 2 8 11 13 20 25 28 28/1
У к р а їн сь к а
Є в а н гел іч н о -
Р е ф о р м а т с ь к а
Ц е р к в а

- 1 1 2 2 2 2 2/1 - 3

З а к а р п а т с ь к а
р е ф о р м а т сь к а
Ц е р к в а

91 94 92 93 101 103 102 103/1 105/3 107/1

У го р с ь к а
р е ф о р м а т с ь к а
Ц ер к в а

'

* * 1

В сеукра їн ськи й  
С о ю з  о б ’єд н ан ь  
х р и сти ян - 
б а п т и ст ів  (Є Х Б )

1127 1261 1348 1423
/83

1516
/77

1623
/44

1745
/57

1840
/41

Р а д а  Ц е р к о в  Є Х Б 44 103 35 3/48 3/40 45 4/33 6/42 _ .
Н езал еж н і 
гр о м а д и  Є Х Б

21 -- 29 33/18 22/21 48 41/20 68/8 - -

Б р а т с т в о
н езал еж н и х  ц ер к о в  
і м ісій  Є Х Б

- 2 - - 19/7 20 19/7 22 - -

К о р ей с ь к а
б а п т и ст с ь к а
Ц е р к в а

1 І 1 1 1 1 3 3

Х р и с т и ян с ь к а  
м ісія П ів д ен н о ї 
б а п т и с т с ь к о ї 
к о н в е н ц ії С Ш А  в 
У к р а їн і

1

С о б о р  н езал еж н и х  
єв а н гел ь сь к и х  
ц ер к о в  У к р а їн и

- - - - 1 1 3 4 5 10

Н езал еж н і 
гр о м а д и  
єван гел іч н и х  
х р и сти ян  У кр а їн и

- - - - - - 2 2 2 2

О б ’є д н ан н я  
х р и сти ян ськ и х  
ц ер к о в  « С л о в о  
ж и т т я »

- - - - - - 5 5 6 6

Є в ан гел ь сь к і
х р и сти ян и

13 47 34 39
/31

47
/26

81 63
/37

63/5 7 1 /3 83/1
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Н А З В А  Ц Е Р К В И 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001
І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

С о ю з Х р и сти ян 565 616 679 710 789 871 926 953 1061/ 1154
віри  єв ан гел ь сь к о ї 
(п ’я ти д есятн и к и )

/129 /119 /83 /63 /81 142 /130

С о ю з вільних  
Ц е р к о в  хри сти ян  
віри  єв ан гел ь сь к о ї

19 20 26 30/9 38/7 49 54/5 67/3 8 0 /7 110/8

А соц іац ія
м іс іон ерських
ц ер ко в
єван гел ь сь к и х  
х р и сти ян  в У кра їн і

4

Ц ер к в а  
єван гел ь сь ки х  
х р и сти ян  в дусі 
ап о с т о л ів  в 
У кра їн і

18

Н езал еж н і 57 128 147/
гр о м ад и  хри сти ян  
віри  єв ан гел ь сь к о ї

141 197 81 /100 -- -- -- /138 86

Г  р о м а д и  
п ’яти д есятн и к ів -

1 -- -- -- -- - - - - -

сіон істів
А д вен ти сти 276 331 377 424 472 538 616 669 725/ 790/
с ь о м о го  дня /12 /17 /17 /19 /19 18 32
А д вен ти сти -
р еф орм істи

18 21 18 9/25 10/36 28 13/16 21/25 24/31 17/23

Н езал еж н а  
гр о м а д а  А С Д

- - - - - - - 1 1 1

Г р о м а д и  хри сти ян - 11/5 - - - - - - - -
с ь о м о го  дня
С в ід к и  Є го в и 366 411 448 183/ 211/ 256/ 282/ 301 313/ 372/

325 328 315 284 /214 290 284
М ето д и стськ а
Ц ер к в а

3 3 3 5/1 6/2 8 6/2 9 10 10/1

К о р ей сь к а
м етод и стська
Ц ер к в а

1 3 3 3

'

1

К о р ей ськ а - - - - - - - - - 3
п р есвстар іан ськ а
Ц е р к в а
М ен о н іти - - - 1 1 1 1 2 2 3
Н езал еж н і - 9 10 20/2 155 278 282 54/4 5 0 /2 5 7 /2
гр о м ад и
п р о теста  н тськ о го  
н ап р я м у

/115 /55

Г  р о м а д и  
А н гл ік а н с ь к о ї

— -- -- - -- -- -- 1 1 2

ц еркви
Д у х о в н и й  ц ен тр  
"Н о в е  п окол інн я"

- - - - - - - - - 7

х р и сти ян ськи х  
ц ер к о в  У к р а їн и
У к р а їн сь к а
х р и сти ян ськ а

" - - - - - - - - 7 6 /3 0

є в ан гел ь сь к а
Ц ер к в а
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Н А З В А  Ц Е Р К В И 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Н Е О Х Р И С Г И Я Н С Ь К І Т Е Ч І Ї
Ц е р к в а  П о в н о г о  
Є ван гел ія

3 21 31 56/2 85/1 105/5 157/3 199/5 303/
42

2 88 /5

Г  р о м а д и
х а р и з м а т и ч н о го
н ап р я м у

24 31 41 78
/20

62/6 69 68 117 145 159/
14

Н о в о а п о с т о л ьська 
Ц е р к в а

— 5 8 19/5 29/6 40/4 48/3 53/3 54/1 53/1

Ц е р к в а  Ісуса 
Х р и с т а  С в я т и х  
о стан н іх  д н ів

2 3 5 7/14 7/16 25 40 25/23 3 1 /2 6 3 2 /26

Ц е р к в а  о б ’єд н ан н я  
(м уни )

■ - 0/1 0/2 - 1 - - - -

Б о го р о д и ч н а  
ц ер кв а  (Ц е р к в а  
М а т е р ії  Б о ж о ї 
П е р ет в о р ю в а н о ї)

- 4 1 2/2 2/2 6 6 2/4 2 /2 3 /4

Ц е р к в а  Х р и с т а - 10 14 - 4 - - 55/5 70 8 1 /4
Г р о м а д и  
д о с л ід н и к ів  
С в я т о го  П и сьм а

3 3 3 5 5 5

Т Е Ч І Ї  Х Р И С Т И Я Н С Ь К О Г О  К О Р ІН Н Я

Ц е р к в а  Н о в о г о
Є р у с ал и м у
(с в ед ен б о р гц і)

1 1 1 1 1 1 2 2 2

З о р есв ітн е  
х р и ст и ян с т в о  - 
в ільн а  рел ігія  
“ Т а о л а н ”

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ц е р к в а
в о с к р е с л о іо
Х р и с т а

1

■

А р м ія  сп ас ін н я - - - - - - - - . 7
Г р о м а д а  Ц ер к в и  
Б о ж о ї У к р а їн и

- - - - - - - - - 18/3

Г р о м а д а  Ц ер к в и  
Б о ж о ї в 
п р о р о ц т в а х

1 30/3 3 7 /4 35

Ц е р к в а  “ Є п іф а п іГ - 1 1 1 - '  - ~ - - .
Ц е р к в а
н а з а р я н и н а

— 2 -- -- -- -- - -- - -

Ц е р к в а
о с т а н н ь о го
за п о в іт у

1 1 - 1 2 - /2 - /2

Є в а н г ел ь сь к а  
Ц е р к в а  “ Т р о я н д а  
св іту”

1 1 1 1 1 ■ ■

Ц е р к в а  Ж и в о г о  
Б ога

■ ■ ■ • ■ * - 1 2 1 /1 0 33 /15
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Н А З В А  Ц Е Р К В И 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001
І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

С Х ІД Н І Р Е Л ІГ ІЙ Н І Т Е Ч И
Б удди зм 7 17 19 22 22/2 26 ЗО 3 0 /2 2 9 /6 30 /8
С в ід о м ість  К р іш н и 17 22 23 23/8 24/5 25/8 36 2 7 /7 29/11 36 /12
Віра Б ах а ї 2 6 6 6/1 7/1 8 8 7 / 2 12/1 13
П о сл ід о вн и к и  С аї- 
Б аб и

- - - - - 1 - / 1 - / 1 - / 1

В сесвітня Ч и ста  
Релігія

1 1 1 1 2 2 3 / 2 3 /2 6 /8

Г р о м ад и  веди стів 1 1 1 - - - - / 1 1 1
Д ао си зм 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2
М ісія Ч ай тан і - - 1 1 1 1 1 1 1
Віра св ітл а - 1 1 1 1 1 1 1 1
Т а н тр и с т и - - - - - 1 1 1 1
Г р о м а д а  
Г ух’ясам ад ж а

- - - - - - - 1 1

Рух К ар м а  К ал ь к и - - - - - 1 - / 1 - / 1 - / 1
Г р о м ад и  Ш рі 
Ч ін м о я

- - - - - - / 1 - / 1 - 1 2 - 1 2

В ай ш н ав сь ка  
рел ігій н а  гр о м ад а

- - - - - - - - 1

Г р о м а д а  руху 
С а н т  М ат  (С у р а т  
Ш а б д  Й о га )-

- / 1

Р Е Л ІГ І Ї  Е Т Н О Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Х  С П ІЛ Ь Н О Т
О р т о д о к с ал ь н и й
іудаїзм

40 54 62 70/8 78/5 87/4 97 - - -

О б ’єд н ан н я  
хаси д ів  Х а б а д  
Л ю б а в и ч
іудейських  гр о м а д  
т а  о р ган ізац ій  
У кр а їн и

4 7 / 2 8 5 / 2

О б ’єд н ан н я
іудейських
рел ігій ни х
о р ган ізац ій

6 1 / 6 6 2 / 5 81 \  2

В сеукраїн ський  
к о н грес  іудейських  
гр о м а д

26 8 11

Релігійн і гр о м ад и
п р о гр е си в н о го
іудаїзм у

14 16 34

Г р о м ад и
м ес іан ського
іудаїзм у

6 12

Н езал еж н і - - - - - - - - - 1
Іу д ео х р и сти ян сгв о - 2 4 4 4 6 9 1 5 /1 1 1 /1 12
К ар а їм и 2 2 2 2 3 3 4 4 4 9
К р и м ч ак и - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Н А З В А  Ц Е Р К В И 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

І С Л А М
М усульм анські
о р ган ізац ії

31 43 81 120
/1

178
/2

1%
/44

260 - - -

Д уховне  
управління  
мусульман К р и м у '

208/
22

224/
45

255/
40

Д уховне
управління
мусульман
У к р а їн и

32 45 55

Д ухов н ий  центр
мусульман
У к р а їн и ' '

13 13/1 19

Н езалежні
мусульманські
громади ' '

11/1 13/2 28

ТЕЧИ я з и ч н и ц ь к о ї  о с н о в и
У кр а їн сь к і
язичники
(р ідновіри)

1 1 1 1 1 2 2/1

Рідна У кр а їн сь ка  
Н аціональна віра

3 16 17 23
/6

28
/5

ЗІ 37 3 9 /4 5 0 /3 4 9 / 2

Н езалежна  
громада Рідної 
Віри ‘

■ 1

С о б о р  Рідної 
У кр а їн с ь к о ї віри

* - - - - - - - - 5

С лов’янські 
релігійні громади

•- 1 1 1 2 2 2 /1 3 3

С лов ’янсько- 
ведичний рух 
"Х аре-Х орс"

* 1

ІНШІ РЕЛІГІЙ НІ ТЕЧІЇ
Велике Біле 
Братство

4 3 0/2 -- -- - -- - / 1 ~ / 1 - / 1

Святославна
Ц ерква

— 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ДЕМОНІЧНИЙї  КУЛЬГ
С атан істи - - - - — _ - / 2 — . .

Р А З О М І
N

г -
о
«о

1
2

15
78

7/
11

97

17
04

6/
10

65

18
47

0/
64

0

19
63

1/
77

5

21
01

8/
82

5

22
 5

18
/ 

10
25

24
 3

11
/ 

1 0
94

Примітки:
1. Оскільки в офіційній реєстрації релігійних організацій протягом 1991-1995 років не існувало якогось 

єдиного стандарту, то в таблиці, при фіксації кількості релігійних організацій можливі деякі незначні погрішності, 
зокрема в інформаціях за 1991-1993 роки.

2. В чисельнику подаються офіційно зареєстровані релігійні організації, в знаменнику — ті організації, які, 
або подали заяви на реєстрацію, або офіційно не зареєструвалися, але інформують державні органи про свою діяльність. 
Прочерк в таблиці не означає, що в цей рік громада цієї конфесії не функціонувала. Вона просто могла ще не 
реєструватися або бути знятою з реєстрації, але діяти.

3. В 1992 р. після об'єднання частини Української Православної церкви, вірної національним орієнтаціям в 
той час глави цієї церкви митрополита Філарета, з Українською Автокефальною Православною Церквою і утворення 
Української Православної Церкви Київського Патріархату існували певні труднощі у фіксації кількості організацій в 
різних церквах, оскільки на той час ряд громад не визначилися в своїй церковній належності. Тому тут можлива і подвійна 
реєстрація.

4. До релігійних організацій офіційна статистика відносить, окрім релігійних громад (парафій), також 
управлінські центри конфесій, монастирі, духовні навчальні заклади, недільні школи, місії.

Таблицю підготував А.Колодиий
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ХРИСТИЯНИ СВЯТКУЮ ТЬ СВЯТО СВЯТ —  ПАСХУ

Якщо Христос не воскрес, то й проповідь наша даремна, даремна і віра 
наша... Саме так оцінив значення Пасхи для християн апостол Павло у 
своєму першому посланні до коринтян.

Це свято є одним із найдавніших у християн і святкується з часів апос
тольських. Спочатку воно було спогадом про смерть Ісуса Христа і відзнача
лося 14-го дня місяця нісана, в день приготування євреями пасхального яг
няти. За вченням християнської церкви, пасхальне ягня є прообразом Ісуса
— в Святому Письмі Христос називається Агнцем Божим, Агнцем пасхаль
ним, Пасхою (1 Кор 5:7). Цю назву зберігають для Ісуса деякі Отці Церкви 
(Іустін, Тертуліан, Іриней), які назву Пасха виводять не від єврейського «пе
сах» (що арамійською звучить як «пасха» — проходження, помилування), а 
від грецького яаахєш — страждати. Попервах серед християн не було одно
стайності у відзначенні пасхи. Так, на Сході відзначали дві пасхи — на честь 
смерті Ісуса у п'ятницю (раэсба сгисіїісаНопіз) і на честь воскресіння у 
неділю (раэсба гезиггесііопіз). На Заході ж з самого початку почали відзна
чати недільну пасху. Суперечки між східними і західними єпископами про
довжувалися понад півтори століття і припинилися лише після Першого 
Вселенського собору в Нікеї (325 р.), коли було чітко визначено (пр.7), що 
Пасха святкується обов'язково у першу після повного місяця неділю. Однією 
з умов стало також святкування окремо від іудеїв. Для більш точного визна
чення дня Пасхи були розроблені спеціальні пасхалії.

З найдавніших часів Пасха відзначається надзвичайно урочисто. Імпера
тори на честь свята звільняли ув'язнених, багаті відпускали рабів, бідні отри
мували допомогу. В церквах при богослужіннях запалюються всі свічки, свя
щеннослужителі одягають найкращі ризи тощо. Особливо шановане свято 
Пасхи в українців, які називають його «Великоднем». Можливо ця особлива 
пошана пов'язана з тим, що у дохристиянські часи в Україні-Руси було 
подібне свято весняного Сонця і пробудження природи від сну.

Урочистість і важливість свята підкреслюється і 7-ми тижневим Великим 
постом, під час якого суворо дотримуються заборони не лише на вживання 
скоромних страв, але й на всілякого роду розваги. Існує навіть приповідка: 
«На Великому пості не ходи у гості». За насиченістю заборон особливо 
виділяється перший тиждень, а особливо його перший день, т.зв. «жилавий» 
понеділок. В цей день, за повір'ями, можна зустрітися із Касіяном, який мо
же вмертвити одним своїм поглядом. Знаковою є також остання неділя посту
— вербна. У цей день українці освячували у церкві гілки верби і, несучи додо
му, по дорозі «били» зустрічних, а особливо членів родини. При цьому при
мовлялося: «Не я б'ю, верба б'є, за тиждень — Великдень, недалечко черво
не яєчко; будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля».
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Останній тиждень перед Великоднем називають білим, чистим або 
страстним, бо в ньому відбувалися страсті (м?ки) Господні. У ці дні очи
щають все у господарстві — миють, мастять і прикрашають оселю, упо
рядковують стодолу, хлів, подвір’я. Батьки турбуються про гостинці для 
дітей. Важливим на тижні є четвер, якого називають ще страсним або 
чистим. У цей день купають до схід сонця дітей і самі вмиваються вдома 
чи у водоймищах. У четвер дівчата ворожать на красу. У чистий четвер, 
як правило, колють порося. В деяких регіонах України довгий час 
зберігався звичай пекти три паски — Сонцю (у четвер), покійникам (у 
п'ятницю) і живим (в суботу). Українська пасхальна традиція надзвичай
но багата. Лемки, наприклад, ще у середу борошно і яйця, з яких мали 
пекти паску, несли на освячення до священика. Паска тут пеклася у се
реду чи, найпізніше, у четвер. П'ятниця вважається Святим днем. Але у 
більшості регіонів України паски випікають переважно у п'ятницю. В цей 
день не можна нічого позичати, не можна бути на печі (невдала паска — 
знак біди) тощо.

Невід'ємною частиною Великоднього свята українців є писанка. У пи- 
санкарстві рівних українцям певно що немає у світі. Залежно від місце
вої традиції і техніки оздоблення фарбовані яйця мають такі назви: «пи
санки» — розписані воском, найчастіше двоколірні; «крашанки» — одно
колірні; «мальованки» — мальовані пензлем; «дряпанки» — орнаменти 
видряпані; «крапанки» — орнамент наноситься краплями.

У Великодню ніч колись не лягали спати і не роздягалися: вважалося, 
що цілу ніч над Землею літають ангели і Бог у цю ніч роздає щастя, але 
тільки тим, хто не спить. На Західній Україні поширені великодні вогни
ща, що горіли всю ніч. Вони називаються «одіянія» (запалюють при чи
танні у церкві «Діянь святих апостолів»). На великодню службу в Україні 
приносили їжу, що ще у XVII ст. викликало непорозуміння між українськи
ми і східними владиками. Останні, через недосконалість перекладу, плу
тали слова «освячене» й «святе» і намагалися заборонити цей звичай. 
Однак народна традиція виявилася сильнішою і, на відміну від багатьох 
народів, українці й нині приносять освячувати практично все, впритул до 
бруска, яким точити ножа. Єдиний виняток робиться для курятини: вва
жається, що коли Ісус народився, то курка начебто вигрібала немовля із 
ясел. З освяченим слід поспішати додому. За народним повір'ям, якщо 
прийти з церкви раніше сусіда, то буде більше щастити. їсти родина по
чинає з освяченої крашанки, яку ділять на стільки частин, скільки є членів 
сім'ї. Потім куштують паску та все освячене. У великодні дні вітаються: 
«Христос Воскрес!». Відповідають — «Воістину Воскрес!». У перші роки 
незалежності країни можна було почути і таку відповідь «Воскресне й Ук
раїна!». «Христос Воскрес!», Україно!

О . С аган
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СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЇ
релігійна свобода

Міжнародне співтовариство в галузі свободи релігій створило до
статньо ефективну систему захисту прав людини. Європейці переко
нані, що їх система — найкраща, яку можна використовувати як модель 
для всіх країн світу у побудові громадянського суспільства, державно- 
церковних відносин.

Без сумніву, досвід західних демократій є надзвичайно цінним для 
тих держав, які прямують шляхом демократизації, оцінюючи швидкість 
та результативність якої міжнародне і зокрема європейське співтовари
ство виходить із Міжнародних стандартів в галузі свободи релігії. Ос
танні покладені в основу щорічних звітів про стан прав людини в окремих 
країнах, які готуються спеціальними міжнародними органами. Ініціато
рами таких звітів стали Сполучені Штати Америки, де Держдепартамент, 
починаючи з 1977 року, збирає інформацію про переслідування грома
дян різних країн і готує пропозиції щодо захисту їх прав. З 1998 року 
релігійна свобода отримала особливий статус в правозахисник акціях 
міжнародного співтовариства. Була заснована Комісія з міжнародних 
релігійних переслідувань і затверджена посада Спеціального радника з 
міжнародної релігійної свободи в рамках Ради Національної безпеки. 
Рішенням Сенату США в Держдепартаменті засновано Відомство з 
Міжнародної релігійної свободи на чолі з Послом, чітко визначені його 
повноваження.

Виходячи із сформульованих і прийнятих міжнародною спільнотою 
стандартів в галузі прав людини, включаючи й ті, які стосуються свободи 
релігії і вірувань, щороку визначаються найбільш тривожні з точки зору 
стану релігійної свободи країни. За доповіддю, підготовленою спеціаль
ним Бюро демократії, прав людини і праці у лютому 2001 року, серед ос
танніх названі Бірма, Китай, Іран, Ірак, Судан. Що ж кладеться в основу 
аналізу, якими мірками користаються експерти, визначаючи країни не
спокою, що надає цим підходам універсального значення, які виходять 
за національні кордони?

Існують чотири головні інструменти норм міжнародного права, які 
діють в галузі релігійної свободи: а)угоди; б)міжнародні декларації в)тлу- 
мачення цих угод з боку владних інституцій; г) угоди в рамках регіональ
них організацій.

Найважливішими з них є угоди, оскільки на їх основі базується зако
нодавство країн, що їх ратифікували. Найбільш впливовою міжнародною 
угодою є Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, до яко-
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го приєдналися більшість країн світу. Статут ООН також накладає зо
бов'язання для країн, що його ратифікували. Існує також низка 
регіональних угод із захисту прав людини (таких, як Європейська хартія 
прав людини).

Міжнародні декларації, незважаючи на те, що їх норми не обов'язкові 
для імплементації в національне законодавство, мають значення насам
перед моральної Серед тих, які стосуються свободи вірувань, це За
гальна Декларація прав людини (1948) і Декларація ООН про ліквідацію 
всіх форм нетерпимості та дискримінації, на підставі релігійних переко
нань (1981).

Третім видом є тлумачення міжнародних угод. Комітет ООН з прав 
людини 1993 року видав один із найважливіших документів в галузі сво
боди совісті — Загальний Коментар 22 до Міжнародного пакту про гро
мадські та політичні права. В Європі тлумаченням питань свободи 
совісті, пов'язаних з відповідними статтями Європейської хартії з прав 
людини, займається Європейський суд з прав людини. Рішення цього 
суду обов'язкові для всіх держав, які приєдналися до Ради Європи, в то
му числі й для України.

Нарешті, серед угод в рамках регіональних об'єднань варто назвати 
Заключний Акт Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ). 54 держави-учасниці ОБСЄ, серед них і Україна, здійснюють 
кроки з приведення національного законодавства у відповідність із нор
мами цього акту.

Відповідно до норм вищезгаданих актів, у галузі забезпечення 
релігійної свободи принципове значення має дотримання таких свобод, 
як 1) право дотримуватися віросповідання; 2) право «демонструвати» 
(освідчуватися, декларувати) віросповідання; 3) право батьків переда
вати свої вірування дітям; 4)свобода висловлення переконань; 5) право 
на зміну релігії; 6) право на свободу від переслідувань за релігійною оз
накою з боку урядів; 7) уряди зобов'язані поширювати толерантність у 
галузі свободи релігії.

Як же виглядає Україна в контексті міжнародних стандартів в галузі 
прав людини, зокрема релігійної свободи?

Про це читайте в наступному номері, де буде опублікований повний 
звіт Бюро демократії, прав людини і праці при Держдепартаменті СПІД 
за минулий рік. [Матеріал підготовлений С.Лячинським та Л.Филипович 
на основі «Final Report of the Advisory Committee on Religious Freedom 
Abroad to the Secretary of State and to the President of the United States. 
May, 17, 1999]
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КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ
ІІІ-й Міжнародний симпозіум «Роль сакральної архітектури в 

охороні тварин» завершив свою роботу в м.Кальварія Паславська біля 
Перемишля (Польща). Суть проблеми — збереження насамперед 
птахів, які поселяються на храмах, дзвіницях. Це — сови, галки, ворони, 
голуби, соколи, летючі миші.

«Християнство в Україні на межі третього тисячоліття» — таку 
проблематику розглядали учасники науково-практичної конференції, що 
проходила 26 лютого 2001 року в Івано-Франківську. Її організаторами 
виступили Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський універ
ситет імені Василя Стефаника. В роботі конференції брали участь 
світські науковці, викладачі, церковні діячі — переважно із західно-ук
раїнського регіону. На пленарному засіданні обговорювалися, зокрема, 
питання взаємодії вищої школи і Церкви у справі освіти й виховання мо
лоді, форми й методи такої співпраці, найбільш актуальні її ділянки, на
голошувалися роль християнських чинників у перебігу національного ду
ховного відродження України. Працівники Вищої школи, починаючи з 
ректора Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Віталія 
Кононенка, наголошували на тому, що лише у співпраці з Церквою 
освітні заклади можуть плідно виконувати свої як просвітницькі, так і ви
ховні функції. В контексті винесеної в назву конференції проблематики 
дуже актуально прозвучала провідна думка доповіді «Вплив християнст
ва на процеси національно-духовного відродження України» о.Володи
мира Чорнія, канцлера Івано-Франківської єпархії УГКЦ, про не
обхідність поновлення відчуття відповідальності людини перед спільно
тою, собою, Богом, без чого неможливе це відродження, а надто духов
ний, культурний розвиток українців. На конференції працювали секції 
«Природа і національна обрядовість релігії», «Християнство в процесі ут
вердження української національної ідеї та розвитку духовності ук
раїнського народу», «Християнство в українській історії і культурі» та 
«Проблеми становлення особистості і виховання молоді на принципах 
християнської моралі», в тематичних рамках яких відбувся обмін думка
ми досвідчених і молодих науковців. Зацікавлені дискусії виявили на
гальну потребу жвавішої співпраці релігієзнавців різних регіонів України, 
оскільки глобальні проблеми, пов'язані з християнським розвитком дер
жави, зокрема шляхами й методами духовного виховання її громадян, 
можна плідно вивчати й вирішувати лише за умов адекватної обізнаності 
і врахування відповідної регіональної та конфесійної специфіки. (О .Н е 
давня)
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15-16 березня 2001 р. в Києві відбулася міжнародна молодіжна 
науково-практична конференція «Християнство на межі тися
чоліть». В конференції взяли участь біля 150 молодих науковців — сту
дентів, аспірантів, викладачів світських і духовних навчальних закладів, 
журналістів зі всієї України. Протягом двох днів молодь та їх наставники 
обговорювали економічні, правові, історичні та культурологічні аспекти 
функціонування християнства в українському суспільстві. Перед учасни
ками конференції виступили відомі церковні і державні, культурні і гро
мадські діячі країни — заступник мера столиці А.Толстоухов, голова Пар
ламентської комісії у правах культури і духовності Л.Танюк, ректор НАУ 
С.Єрохін, патріарх УПЦ КП Філарет, керуючий справами УАПЦ архиєпис- 
коп Ігор (Ісиченко), вікарний єпископ Станіслав ІІІирокорадюк, про
тоієрей Василь Заєв, президент ВСОЄХБ Георгій Комендант, президент 
Української церкви АСД, декан міжнародного християнського універси
тету Пол Слоун, єпископ ВС церков ХВЄ В.Решетинський, відомі вчені 
Назіп Хамітов, Валерій Жуковський, Володимир Глускін, Віктор Єленсь- 
кий, Людмила Филипович, Лариса Буряк, Мирослав Маринович, В.По- 
горілко. Ініціаторами проведення конференції виступили Вищий заклад 
освіти «Національна Академія управління», Українська асоціація 
релігієзнавців за підтримки Державного Комітету України у справах 
релігій, Фонду сприяння розвитку мистецтв та Центру практичної філо
софії. В рамках конференції працювали пресцентр, виставка-продаж 
літератури, дискусійний молодіжний клуб, виступали духовні хорові ко
лективи Києва. (77. Ф и липович)

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Презентація видання Київрадою відомого перекладу «Біблії» 
П.Кулішем, І.Нечуєм-Левицьким та І.Пулюєм відбулася 22 лютого
на нараді заступників керівників обласних рад країни. Це — друге видан
ня цього перекладу, який кардинал Йосиф Сліпий назвав у 1976 р. «од
ним з найкращих слов'янською мовою, точнішим та адекватнішим, ніж 
попередні». Сприяв виданню Біблії київський мер О.Омельченко. 37 де
путатів міськради зробили внесок в це. Ініціювали видрук Кулішевої 
Біблії науковці Інституту фізики НАН України. Перший наклад невеликий 
— всього 2 тисячі. У продаж він не надійде: Біблію даруватимуть поче
сним гостям, бібліотекам, церквам.

«Повернення національних святинь». Під такою назвою вийшов
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двохтомник, в якому подаються художні фотоілюстрації ікон, хрестів, 
інших церковних святинь, які були вилучені митниками. Але книги-альбо- 
ми не вмістили інформації про все те, що було вилучено за роки неза
лежності. А це — десятки тисяч ікон, інших святинь. В каталозі подається 
зображення лише біля 500 ікон, які митники передали православним 
церквам України. Голова Державної митної служби України Ю.Соловков 
відзначає, що попит на старовинні ікони України зростає. Серед врято
ваних — старовинні ікони із зображеннями Ісуса Христа, Діви Марії, Ар
хангела Михаїла, Святого Миколая, Апостола Андрія, Св. князя Володи
мира. Вилучено чимало церковних реліквій XVIII — XVIII ст. Серед них іко
ни у срібних та позолочених окладах, чотири- і шестираменні хрести. В 
альбомі наводиться ім'я і прізвище інспектора, який вилучив цінність, і 
адреса її нинішнього знаходження.

На ярмарку християнської книги, який щомісяця кожної остан
ньої суботи проводиться в клубі «Києво-Могилянської Академії»
(вул. Ільїнська) великий вибір книг різних видавництв. Насамперед при
вертає увагу багатство видань зазначених як «Христианская Россия». 
Серед сотні книг каталогу привертають увагу праці Папи Івана Павла II, 
відомих богословів П.Пупара, О.Меня, П.Тілліха. Є праці Томи А з ійсько 
го і Павла Флоренського. Історичну тематику репрезентують книги Й. 
Лортца «История Церкви» (в 2-х т.), В. Задворного «История римских 
пап» (в 2-х т.), Дж. Новелли «Туринская плащаница», А.Андреєва «Исто
рия ордена иезуитов» та ін. На лотках надто багато біблієзнавчої літера
тури, як і самих видань Святого Письма. Тут також широко представлені 
книги відомих проповідників харизматичних церков. Бестселером є 
книга М.Монро «Розуміння твого потенціалу», новинками — Л.Самралла 
«Твоя вера может изменить мир» та «Воинствующая церковь», Дж.Біве- 
ра «Сердце в огне» та «Дверь дьявола», Р.Кенолі «Превозности Его», 
«Весь мир ждёт тебя» та ін. Окрім книг на ярмарці надто різноманітна 
аудіо- та відеопродукція. (Л.Филипович)

Щоденник митрополита Андрея Шептицького знайдено в 
архівах Києва. Нотатки митрополита охоплюють період літа 1941 — 
літа 1944 років. Як відомо, саме цей період життя владики часто витлу
мачується так, як те бажано щоб було так з точки зору автора. То ж буде
мо сподіватися, що видрук щоденника роз'яснить багато сторінок 
життєвої долі митрополита Андрея Шептицького.

Книжкові лавки Петрівського базару м.Києва, як завжди, багаті 
на літературу з питань релігії переважно російських видавництв,
які орієнтуються нині на переклад книг різних зарубіжних авторів. Тут 
привертають увагу книги серії «Грандиозный мир», а це — «Буддизм»,
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«Индуизм», «Иудаизм», «Христианство», «Ислам». В цій серії вийшла 
книга М.Томпсона «Философия религии» (М., 2001). З'явився виданий 
ще в 1996 р. двохтомник «Религиозные традиции мира» (заг. обсяг — 98 
д.а.). Широко представлені переклади Мірчі Іліади — «Очерк сравни
тельного религиеведения» «Миф о вечном возвращении» «Тайные об
щества» «Религии Австралии» «Священные тексты народов мира» та ін. 
Є праця К.Барта «Очерки догматики», Д.фон Гильденбранта «Сущность 
христианства», К.Доусона «Религия и культура», М.Мосса «Социальная 
функция священного», О.Іванова «Метафизика в богословской перспек
тиве». Помітним є звернення дослідників до язичництва. Тут продають 
книги А.Бичкова «Энциклопедия языческих богов», Н.Пенніка та П.Джон- 
са «История языческой Европы», П.Кампанеллі «Возвращение язычес
ких традиций» та ін. Привертають увагу книги з міфології («Мифология. 
Энциклопедический справочник»; «Исследования мифологии»; А.Наго- 
вицький «Этруски. Мифология и религия»; «Мифы. Энциклопедия»; 
Клод Леві Строе «Мифологики»; А.Косарева «Философия мифа»; М.Ма- 
новський «Сравнительный словарь мифологической символики» та ін.). 
Із загальних праць на ринку є енциклопедичний двохтомник «Религии 
мира», гарно ілюстроване видання з тією ж назвою для дітей. Завал літе
ратури окультної, з ізотерики, взагалі містики. Багато книг з серії «Антич
не християнство». Тут увагу привернула книга «Истоки учения об анти
христе», упорядкована Б.Деревенським. Змістовним є «Словарь христи
анского искусства» Д.Апостолоса-Каппадона. З підручної літератури 
продаються книги минулих років видань А.Єришева, С.Бублика, 
В.Лубського, Ю.Калініна та Є.Харьковщенка, нова — Л.Ходькової зі 
Львова. Але зауважимо, що автори цих підручників з релігієзнавства ча
сто ще не відходять від структури, заданої свого часу «Науковим 
атеїзмом», та й в з'ясуванні природи, структури та функціональності 
релігії ще проглядаються без цитувань її ленінські оцінки. Чомусь 
відсутні на книжкових викладках навіть ті порівняно незначні видруки ук
раїнських релігієзнавців, які з'явилися у світ в останнє п'ятиріччя. 
Відзначимо ще й збідненість, вузькість тематики наших видань. Вона за
микається переважно на історії релігії та Церкви в Україні, не виходить 
на дослідження фундаментальних проблем релігієзнавства, в проблеми 
конфесійного різноманіття релігії тощо. Є велика потреба в «Українській 
Енциклопедії релігії», виданнях серій «Українська богословська думка», 
«Конфесії України», «Дисциплінарне релігієзнавство» та ін. (А.Колодний)

Український церковно-історичний календар (К., 2001) підготов
лений Церковно-історичним науковим товариством і видрукуваний за
вдяки сприянню Культурного центру НДП «Україна духовна». В новому 
числі календаря повторюють структури такого видання, започатковані 
діаспорою. Тут маємо календар найважливіших церковних свят східного
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обряду, календар історичних дат і ювілеїв, підбірку важливих наукових 
статей. Авторами статей є відомі науковці М.Брайчевський, П.Яроцький, 
Ю.Мицик, В.Шевчук та ін. Привертають увагу розвідки з маловідомих 
сторінок історії християнства в Україні. Упорядники календаря — В.Тур- 
кевич, А.Губар та А.Ткачук.

«Алфавитно-предметный указатель к смысловому переводу Ко
рана». Так називається книга, видрукована в Києві вже в цьому році Аб
дуллою Юсуф Алі. Праця підготовлена до виходу у світ Асоціацією «Ансар 
Фаундейшен». Вона є покажчиком коранічних термінів і понять, адаптова
ним до всіх перекладів Корану російською мовою (І.Крачковського, Г.Саб- 
лунова, М.-Н.Османова, В.Порохової та ін.). Вона чимось нагадує біблійні 
«Симфонії». Корисність книги визначається тим, що теми оповідей в Ко
рані не викладаються послідовно. То ж вказівник постає в ролі своєрідно
го орієнтира в них. Ще одне. Коран можна вивчати двома способами — 
або послідовним читанням і засвоєнням його текстів, або ж читанням на
перед визначених його тематичних частин. Алфавітно-предметний покаж
чик призначений для тих, хто вивчає Коран у другий спосіб. ( М.Кирюшко)

Експансія російськомовної! перекладеної російською книги. Та
кий висновок робиш, відвідавши книжкові магазини України. Не так ба
гато видаємо ми релігієзнавчої літератури, але й її тут не знайдеш, а як
що щось і потрапляє, то націнка вражає. Один приклад. Видавництво 
«Світ знань» продає підручник «Академічне релігієзнавство» за 27 грн., а 
в магазинах за цю книгу просять 38. Наша «Історія релігії в Україні» має 
націнку в 14 грн. Але й тематично ми бідні. Всі чомусь захопилися підруч
никами, книгами з церковної історії, а ось видань про різні конфесії, 
відомих релігійних діячів, богословських праць українською мовою не
має. Заспокоївся на педагогічній ниві викладач релігієзнавства. Не 
зацікавлені і видавці у нашій книзі з боязні фінансових втрат. Будемо 
надіятися, що видавництво «Світ знань» знайде свого спонсора й усуне 
названі вади книготоргівлі.

Димитрій Патріарх. Розмови про страшне сьогодення (К., 2001). 
Збірка вміщує пастирські послання померлого рік тому патріарха УАПЦ 
Димитрія (Яреми). Серед них: «До тих, хто не може повірити Христу», 
«Як бути людиною» та ін.

Марко Грушевський. Дитина в звичаях і віруваннях українського на
роду (К., 2001). Книга ця належить перу етнографа, архиепископа, кузе
на Михайла Грушевського. Це є твір про дітей українського села.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*
І С Л А М

ДУХОВНЕ УПРАВЛІННЯ МУСУЛЬМАН УКРАЇНИ**

Іслам на українських теренах має давню історію. Якихось точних дат 
появи мусульман на землях України-Руси немає. Проте наше знаход
ження на порубіжні двох світових цивілізацій — християнської та мусуль
манської — зумовлювало постійну взаємодію (частіше немирну) України 
із мусульманськими країнами та народами. І не якесь принципове не- 
сприйняття ісламу як релігії зумовило те, що князь Володимир не вибрав 
його, а прийняв християнство. У «Повісті врем'яних літ» Нестора-літо- 
писця заявлено: «Але що було йому нелюбо: обрізання, утримання від 
свинини і від пиття; і сказав він: «На Русі є веселість пити, не можемо без 
цього бути».

ІСЛАМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ

Виникла ця релігія в VII ст. в Аравії, але з часом вона вже багато в чо
му визначала історію, політичне і духовне життя багатьох країн Азії, Аф
рики, Європи, постаючи в них у ролі важливого чинника регулювання 
соціального і духовного життя. Віровчення ісламу подається в священній 
книзі мусульман — Корані, який, згідно оповідей, був переданий Алла
хом пророку Мухаммаду через ангела Джебраїла. Воно ґрунтується на 
таких догматах: віра в єдиного Бога — Аллаха; визнання його посланця 
пророка Мухаммада (Магомета) і святих ангелів; віра в творіння і повну 
залежність всього існуючого від волі Бога, який визначає долю кожної 
людини; визнання кінця світу, страшного суду, наявності раю і пекла й 
воскресіння мертвих. Віровченні ісламу багато в чому співпадає з 
іудаїзмом та християнством. Культ ісламу ґрунтується на п’яти «стовпах 
віри»: визнання того, що Аллах є єдиним істинним Богом, а Мухаммад 
його посланцем; щоденна п’ятиразова молитва (намаз); обов'язкова 
благодійність (зак’ят); дотримання посту в місяць рамазан (ураза); па
ломництво в Мекку (хадж). Окрім Корану, мусульмани вшановують Суну. 
На їх основі діє шаріат — мусульманське право, що регламентує всі сто
рони життя віруючого. Іслам є не тільки релігією, а й способом життя йо

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

** Матеріал про історію  і д іяльність Духовного Управління мусульман України 
переданий до «Релігійної панорами» співробітниками офісу конфесії.
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го послідовників, які нині є в багатьох країнах світу і нараховують на 2000 
рік десь один мільярд сто вісімдесят мільйонів осіб. Іслам не залишався 
незмінним. Нині він має дві основні течії — сунізм і шиїзм. Він є духовною 
основою життя багатьох країн, біля п'ятидесяти яких вважають себе му
сульманськими і входять до складу Організації ісламської конференції.

ПОШИРЕННЯ ІСЛАМУ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ

Першими мусульманами, які систематично жили або кочували 
нинішніми українськими теренами, були степовики. Так, поховання пра
щурів сучасних осетинів-алан за мусульманським обрядом на східноук
раїнських теренах археологи датують VIII століттям. Первісні знання про 
іслам русичі одержували із сусідньої Булгарії. Перші письмові згадки про 
постійне перебування мусульман в Україні належать до XI ст., коли 
в київських князів на службі була кіннота з мусульман-печенігів. 
Закріпившись в Криму в XIII ст., татарський улус за хана Узбека офіційно 
визнав іслам як свою релігію. Під час входження Київської Русі до Вели
кого князівства Литовського сюди, по велінню князя Вітовта, було при
везено з Криму за військовим правом багато татар-мусульман. В XV ст. 
у зв’язку з розпадом Золотої Орди в Криму виникло самостійне Кримсь
ке ханство, яке з 1475 р. ввійшло до складу Османської імперії. Прави
телі Криму стали васалами Стамбулу. Релігійне життя мусульман півос
трова стало контролюватися імперією. Зрощування світської державної 
та релігійної влади призвело до того, що муфтієм всіх мусульман почали 
вважати хана. Муфтій Криму входив до складу Державної ради Османсь
кої імперії -Дивану.

Історія християнської України сповнена переважно кривавими міжу
собицями з її південними мусульманськими сусідами. Але в цих відноси
нах були й світлі сторінки. Перша мечеть на материковій частині України 
побудована в XVI ст. за наказом князя Костянтина Острозького для та
тар-мусульман, які знаходилися у нього на службі.

Після завершення війни Росії з Туреччиною в 1774 р. Кримське ханст
во одержало самостійність. Але з 1783 р., як вияв загарбницького духу, 
Крим вже став частиною Російської імперії. Це призвело до всіляких об
межень в діяльності мусульманської спільноти півострова. Якщо до по
чатку панування тут Росії в кожному поселенні діяла щонайменше одна 
мечеть (а це десь 1,5 тисяч), то за століття колонізації Криму було зруй
новано або перетворено в казарми більше 900 їх.

Масований наступ на релігію, в т.ч. й іслам, в роки тоталітаризму по
значився закриттям, а то й знесенням багатьох мечетей, мусульмансь
ких шкіл — мектебе і медресе, репресуванням духовних осіб. Згідно 
звітів уповноважених у справах релігій з кінця 40-х років і аж до здобут
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тя Україною незалежності в ній не було жодної зареєстрованої мусуль
манської громади. Вважалося, що взагалі відсутня будь-яка потреба 
в організації віруючих мусульман.

На початку 90-х років відновилася в Україні діяльність багатьох гро
мад мусульман. Вже в 1991 р. утворено Кадіат (Духовне управління му
сульман Криму) з наданням йому статусу мухтасибату. Нині ДУМК (а про 
нього «Релігійна панорама» буде інформувати в одному із своїх чисел ок
ремо) налічує 293 громади.

В країні діє ще духовне управління мусульман України (ДУМУ), яке 
об'єднує 53 офіційно зареєстрованих громади. До Духовного центру му
сульман України входить 17 громад. Є ще в країні 28 мусульманських 
громад, які не входять до жодного з названих вище організаційних уп
рав. Загалом в Україні на початок 2001 року діяло біля 400 громад 
в різних її областях.

Більш детально про історію ісламу в Україні можна прочитати в книгах 
«Історія релігії в Україні» (К., 1999) та «Релігія і політика в сучасній Україні» 
(К., 2000). Розділи ці написані М.І. Кирюшко.

Процес оросіянення тюркських народів як в Союзі, так і в Україні в ро-

тарського походження. Імам-Хатибом її 2 червня 1991 р. став виходець з 
Лівану Ахмед Тамім. Саме він, ще будучи студентом-політехніком, 
відкрив у Києві першу школу з вивчення основ ісламу. В 1992 р. з ініціати
ви існуючих в різних регіонах незалежної України мусульманських гро
мад було утворено Головне Мухтасібатське Управління мусульман, що з 
канонічних питань спочатку було пов'язане із ДУМЕС, яке всіляко сприя
ло становленню молодої мусульманської спільноти. Очолив Управління 
шейх Ахмед Тамім. Але, враховуючи те, що мусульманське життя Росії 
характеризують постійні чвари і непорозуміння, засновники Головного 
Мухтасібатського Управління України вирішили змінити назву об'єднан-

РОАЬ ДУМУ У ВІДРОДЖЕННІ 
МУСУЛЬМАНСТВА В УКРАЇНІ

ки соціалізму не був 
представники цих на- 
сульманські традиції 
в цьому відігравали 
редки.

невідворотним. Старші 
родів зберігали мову, му- 
своїх предків. Помітну роль 
національно-культурні осе-

Перші громади му- 
діяльність в Україні на 
спираючись на допо- 
мусульман, що діяла 
київської громади бу-

сульман відновили свою 
початку 90-х років, часом 
могу ДУМЕСу — організації 
в Росії. Фундаторами 
ли молоді мусульмани та-
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ня на Духовне Управління мусульман України і стати незалежними від 
ДУМЕС і в канонічних питаннях. Офіційна перереєстрація його відбулася 
5 квітня 1993 р. Перший об’єднавчий з'їзд мусульман України ДУМУ про
вело у вересні 1994 р. Муфтієм мусульман країни з ’їзд знову обрав Ах- 
меда Таміма. Другий і третій з ’їзди ДУМУ відбулися відповідно в серпні 
1996 і квітні 2000 років.

Іслам значною мірою сприяв тим народам України, які його сповіду
ють, зберегти в іноконфесійному середовищі і поліетнічному оточенні 
свою національну ідентичність. Саме він виокремлював їх, своїми тра
диціями утверджував в певній національній самосвідомості.

Проте іслам, як і інші світові релігії, за своєю духовною сутністю, є 
наднаціональним релігійним феноменом. На цьому особливо наголошу
вав Ахмед Тамім. Така позиція призвела до того, що від ДУМУ відійшли 
громади мусульман-татар волзьких, бо ж для них належність до традицій 
ісламу поставала і як національна належність. Суб'єктивний чинник, що 
має місце й в інших конфесіях, спричинив виокремлення з ДУМУ ряду 
його громад в статус незалежного існування. Звичайно, такі поділи не 
сприяють розвитку в Україні мусульманської конфесії.

Хотілося б тут відзначити ще одну тенденцію, яка останнім часом стала 
помітною в розвитку ісламу в Україні. Його стали приймати як своє віро
визнання українці і росіяни. Так, в ісламській традиції знаходиться син 
відомої української письменниці Ірини Вільде Ярема Полотнюк, який 
навіть переклав Коран українською мовою. Цікаве повідомлення надійшло 
з Тернополя. Тридцять його мешканців разом з керівником Центру 
солідарності з народами Кавказу Георгієм Комендою прийняли іслам. 
Розчаруватися в християнстві їх змусила байдужість до злиденної долі че
ченських біженців з боку служителів християнських церков і водночас опе
ративна допомога їм муфтія ДУМУ Ахмеда Таміма. Характерним є те, що 
вони й надалі залишаються вірними ідеям українського націоналізму.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДУМУ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Основне своє завдання ДУМУ вбачає в задоволенні релігійних потреб 
мусульман України незалежно від їх національної належності. Цьому во

но підпорядкувало всю свою 
просвітницьку роботу, яка бу
дується на засадах об’єктивного 
інформування про основи ісламу, 
його традиції, недопущення будь- 
яких виявів фундаментапізму чи 
екстремізму на релігійному ґрунті. 

Цій меті насамперед слугує
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відкритий ще в травні 1993 р. Ісламський університет. Відзначимо, що 
в університеті навчаються не лише мусульмани з України, а й з інших 
країн СНД. Це засвідчує авторитет цього навчального закладу.

В серпні 1996 р. за погодженням з Міністерством освіти ДУМУ 
відкриває в Києві спеціалізовану загальноосвітню школу «Іршад». Особ
ливістю школи є те, що тут діти мають можливість вивчити арабську мо
ву, ознайомитися з ісламською культурою, пізнати істини Корану.

ДУМУ регулярно видає газету «Мінарет» російською та арабською 
мовами, яка вміщує багатий матеріал з основ віровчення ісламу, розкри
ває зміст мусульманських звичаїв та обрядів, описує історію ісламу, дає 
витлумачення окремих сур Корану, інформує про життя мусульман в Ук
раїні і світі.

Безумовною заслугою ДУМУ є налагодження ним видавничої діяль
ності. Окрім книг загального змісту з віровчення ісламу, видруку праць 
відомих мусульманських богословів, тут видається ще серія шкільних 
книг з ісламської культури, тематичні листівки («Іслам — релігія всіх про
років», «Заблудження ваххабістів», «Екстремізм», «Істинний шлях» та ін.), 
брошури типу «Питання і відповіді». Організовано також випуск 
посібників для тих, хто вивчає арабську мову. Започаткувала видавничу 
роботу ДУМУ книжечка «Істинний шлях» шейха Ахмеда Таміма, яка в ла
конічній формі дає відповідь на питання: що є іслам?

ДУМУ вдалося відкрити по всій Україні в районах діяльності своїх гро
мад молільні будинки, де проводиться намаз, організовано курси лекцій 
з ісламу. Вчителів для них готує Ісламський університет. Помітну роль 
в навчанні вірних, особливо молоді, відіграють літні школи, які прово
дяться на базі придбаних конфесією колишніх дитячих таборів.

Гордістю ДУМУ є зведення мечеті Ар-Рахма (милосердя) в Києві. 
Вражає своєю красотою архітектурний комплекс. Він, безумовно, стане 
однією із окрас духовного будівництва в столиці країни. Оцінюєм зна
чимість здіяного особливо ще й з погляду на те, що потребу в такому 
домі молитви в Києві мають не лише мусульмани України, а й ті мусуль
мани із зарубіжжя, які постійно проживають у нас — працівники по
сольств мусульманських країн, 
студенти, співробітники різних 
представництв тощо.

Духовне Управління мусуль
ман України щоразу протягом 
року проводить низку святко
вих заходів. Особливо урочис
то відзначається Рамазан.
Святкова молитва 26 грудня 
2000 р. в Києві вперше відбула
ся в новозбудованій мечеті.
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На адресу муфтія ДУМУ Ахмеда Таміма, який очолив святковість, 
надійшли вітання від Президента країни Л.Кучми, короля Йорданії Аль- 
Хусейна, Президента республіки Адигея А.Джарімова, Голови Центру 
мусульман Північного Кавказу, муфтія Інгушетії М.Албогачієва, глави 
ДУМ Кавказу шейха Шукур Паша-Заде, послів багатьох держав в Україні, 
муфтіятів Росії, Татарстану та ін. Якщо взяти до уваги ще й поїздки 
муфтія Ахмеда Таміма в різні мусульманські країни, зокрема останню — 
в Марокко за запрошенням його короля, то стане зрозумілою широка 
палітра зв'язків ДУМУ. Воно є учасником багатьох міжнародних і 
регіональних з'їздів, конференцій, зустрічей та ін.

Високу емоційність і художність святковим ритуалам в громадах ДУ
МУ придають виступи організованих ним релігійних ансамблів, дитячих 
творчих колективів.

ДУМУ турбується всім в житті своїх вірних. Тут і проведення обрядів 
шлюбу за мусульманськими традиціями, і догляд за літніми людьми, і 
відпочинок дітей влітку, і ритуальні служби поховань мусульман на 
спеціально виділених територіях кладовищ, і забезпечення вірних ме
дичними та соціальними послугами, й обслуговування біженців-мусуль- 
ман. Управління поставало організатором хаджу віруючих своїх громад 
до святих місць ісламу.

У своєму календарі на 2001 р. ДУМУ зазначає: «Ми бажаємо, щоб 
здійснилися наші мрії про поширення добра і благодіянь. Ми повинні бу
ти такими, якими повелів Аллах в Корані, зміст Аяту якого такий: «О віру
ючі! Допомагайте один одному в здійсненні благодіянь, в дотриманні 
благочестя, обрядів, Шаріату, але не допомагайте в злодіяннях, гріхах і 
ворожнечі».

ДУМУ не є закритим релігійним об'єднанням. Його представники 
присутні на різних наукових конференціях, присвячених сучасним 
релігійним процесам в Україні, на форумах з проблем міжконфесійних 
відносин. Муфтій Ахмед Тамім читав спецкурс з історії ісламу 
в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія». Щороку 
офіс Управління відвідують спудеї університету, де їм розповідають про 
сьогоденні проблеми конфесії. Вони мають зустріч із слухачами мусуль
манського університету. Муфтій Ахмад Тамім виступав з лекціями 
в інших вузах України, брав участь в Круглих столах, які проводить Буди
нок вчених НАН України, Українська Асоціація релігієзнавців та ін.

ДУМУ, будучи членом Всеукраїнської Ради Церков, що функціонує 
при Державному Комітеті України у справах релігії, сприяє своєю участю 
в роботі цієї інституції налагодженню толерантних відносин між різними 
конфесіями України. Голос ДУМУ часто можна почути по радіо і телеба
чення. Офіс Духовного Управління мусульман України розміщений за ад
ресою: Київ-100, вулиця Попудренка, 16а. Тел./факс: (044) 552-00-53; 
446-17-70.
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Наші дописувачі у  своїх листах інколи ставлять найнесподіваніш і пи 

тання. Тому редакція вирішила ввести цю нову рубрику, в якій ми нама
гатимемося в дохідливій формі давати відповід і на Ваші запитання. По
чинаємо із запитання, яке прийшло одним із найперших — читач просить 
пояснити оф іційну точку зору Церкви на «Рай» і «Пекло». У листі не уточ
нено яко ї саме Церкви, але із змісту листа зрозуміло, що автор — хрис
тиянин.

Р а й  і П е к л о . згідно вчення багатьох релігій, є місцем перебування 
душ померлих залежно від їхньої поведінки у земному житті.

«Рай»  (євр. — буквально — «закритий сад») відомий як:
« з е м н и й » , «рай насолоди», створений Богом, за визначення книги 

Буття «на Сході», в країні Едемській. За переказом, всесвітній потоп 
змив із Землі первісний рай, що суміщав у собі все, що було прекрасно
го у первісній природі;

« н е б е с н и й »  —  цар
ство, створене Богом 
від початку світу для 
поселення душ правед
ників і святих після при
ватного суду до часу 
воскресіння тіл і 
Страшного Суду. Тут 
немає хвороб, суму — 
лише безперервна 
радість і блаженство. 
На початках розвитку 
людства рай уявлявся 
людям як величезний 
прекрасний сад, напов
нений якимись дико
винними рослинами і 
тваринами. Згодом в 
опис раю було включе
но все, що людина мог
ла собі уявити. Особ
ливо детально описа
ний він у мусульман. У 

І християнстві дані про
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рай небесний надзвичайно фрагментарні. Саме в цей рай вступив 
розп'ятий разом з Ісусом розбійник (Лк 23:43). Про цей рай говорить 
апостолам й Ісус: «У домі Батька мого житла багато... йду приготувати 
місце вам». Рай небесний — найближче до Землі помешкання. Його ще 
називають «першим небом», а за ним вище є й інші небеса (Об'явлення, 
глави 4; 6; 7).

«Пекло» — найдавніше уявлення людей про позбавлене божествен
ного світла підземне місце, де зазнають страждань душі тих, хто непра
ведно жив на Землі. У давніх греків мало назву Гадес чи Аїд, у римлян — 
Оркус, в іудеїв — шеол. В пізній єврейській літературі детально розроб
ляється вчення про пекло як про місце покарання грішних душ, які несуть 
страждання від великої кількості мук (кипляча смола, сірка, розжарене 
вугілля тощо) у 7 відділеннях для різних категорій грішників. Більшість 
постулатів єврейського вчення про пекло були перейняті християнством 
та ісламом. Однак у християнстві вчення про пекло пережило кілька 
етапів. Так, згідно вчення Тертулліана, Амвросія та ін., пекло для всіх по
мерлих є перехідним етапом до часу загального Воскресіння, за винят
ком святих, які одразу піднімаються на Небо. Римо-католики розробили 
вчення про чистилище, що знаходиться між Небом і Пеклом і де грішни
ки мають шанс очиститися від своїх гріхів.

Багато богословів вважають, що постулат про вічність пекельних мук 
суперечить поняттю про всеблагого і всемилосердного Бога в христи
янському і мусульманському, інших віровченнях. Серед богословів є й 
такі, які намагаються витрактовувати насолоди раю та страждання Пек
ла не як реальні, тобто такі, що відбуваються на фізичному рівні, а як 
притаманне людині духовне почуття задоволення або моральні докори 
сумління, які переживають після смерті душі праведників чи грішників.

Проблеми Раю і Пекла не могли обминути й митці. В різні часи і різні 
генії зверталися до цієї тематики. У християнських країнах Рай із самого 
початку був улюбленою тематикою творчих людей. Сцени із життя Раю і 
Пекла є обов'язковими для церковного монументального живопису, по
минальних молитов тощо. Заслужену славу в світі здобула «Божествен
на комедія» Данте, в якій значне місце відводиться описанню пекла. В 
живописі тема пекла і подальшої долі людства особливо цікавила Джот
то (XIV ст.), який залишив декілька шедеврів на цю тему.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□  8 Березня німецька марксистка Клара Цеткін «підігнала» під 

єврейське свято Пурім. Згідно біблійної оповіді цар Ксерокс, стративши 
свою дружину Астін, став залицятися до наложниці Естер. Рідний дядько 
останньої став вимагати від дівчини, щоб вона дбала про своїх родичів, 
що не сподобалося помічнику царя Гаману. Але Естер добилася від Ксе
рокса знищення Гамана і його сім’ї. Феміністка Клара Цеткін знайшла 
у вчинку Естер вияв прагнення до емансипації. Свято 8 Березня не є 
міжнародним, бо ж його не сприймає ні мусульманський, ні буддистсь- 
кий та навіть християнський, окрім комуністичного, світ. А ось відновле
не жіноче свято з українськими корінням День матері (а це друга неділя 
травня) — у нас чомусь не в такій пошані. І не має воно, як інколи кажуть, 
якогось діаспорного походження. Згідно народної оповіді, коли хан з ор
дою обложив місто, що нині на Черкащині носить назву Сміли, й вимагав 
від сотника його незвичайної вроди дружину, то замість неї (бо ж її сот
ник заховав) за ворота городища вийшла більш чарівна дівчина — донь
ка бідної вдови. Облога була знята: мати смілу свою доньку більше не 
побачила. Але в пам’яті народній вона залишилася жити у назві міста і 
в дещо переіначеній опісля пісні зі словами: «Підпалили сосну обома 
краями, сосна догорає, Галя промовляє: «А хто в лісі чує, нехай порятує». 
Вшановуючи пам'ять смілої дівчини, українці мали на честь неї свято, яке 
відзначали до 1918 р., опісля замінене не клароцеткінське 8 березня, бо 
ж в цьому народному було віднайдено елемент буржуазного 
націоналізму. Серед наших пращурів довго жило ще й щотижневе (кож
ної п'ятниці) свято дохристиянської доби на честь Мокоші — покрови
тельки породіль, жінок-матерів. В дні його (а їх 52 на рік) чоловіки мали 
виконувати всю роботу по домівці і господарці. Ось це дійсна пошана і 
любов до прекрасної половини, а не привід, як 8 Березня, для одноразо
вої щорічної згадки про те, що серед роду людського є жінка.

□  Біблія «для простолюдів» видрукована у Великобританії. Її 
творив протягом 15 років вчитель релігії однієї із шкіл лондонського Іст- 
Енда Майк Коулс. Педагог усвідомив, що його предмет не користується 
популярністю у молоді, а тому вирішив зробити його доступним і цікавим 
для своїх реципієнтів. Нове видання Святого Писання знайшло схвален
ня архиепископа Кентеберійського. Главу Англіканської Церкви не схви
лювало те, що, з'ясовуючи, що є добре, а що погано, автор звернувся до 
сленгового віршу, який нагадує речитатив реперів. Для благої справи, 
вважає він, всі засоби підходять. Як відомо, російський аналог цього пе
рекладу — «Евангелия от Митьков», який свого часу одержав попу
лярність в молодіжних колах, не був схвалений російським духовенст-
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вом. Головна особливість кокні-селенгової мови лондонської бідноти та 
марґіналів полягає в тому, що всі функціональні поняття заміняються 
«невинними римованими словами». Як заявив перекладач, вчитель 
Майк Коулс, Бібілія, написана на кокні, відволікає від формальних цер
ковних приписів і повертає до часів зародження колоритної образності 
мови, до часу, коли всі священні події відбувалися в реальності. Новий 
переклад Біблії, завдяки своїм новаціям, одержав доброзичливі відгуки 
бо ж «люди знову почнуть читати Біблію».

□  Пам'ятки вавілонських вірувань знайдено в ЙорданГі* в 150 км 
на південь від Амману у важкодоступному гірському масиві на 120-мет- 
ровій гірській скелі. Добратися до них можуть лише альпіністи. Окрім 
клинописів, на кам'яній плиті висічена семикутна вавилонська зірка, зо
браження божеств та ін. Вченим належать розшифрувати клинописні на
писи, осягнути фрагменти історії близькосхідної цивілізації Вавилону.

□ В США вийшла книга «Страшні, але правдиві факти». Анонімне 
опитування 600 сімейних пар засвідчило, що лише кожний четвертий із 
подружжя не зраджував свого партнера. Але й тут лише 6% американсь
ких чоловіків не зраджували своїх жінок з релігійних міркувань. В жінок 
цей мотив зустрічається в 4 рази частіше.

□  Плутон — скоріше комета, а не планета. Такий висновок зроби
ли американські вчені. Діаметр його всього 2,3 км. Скоріше всього Плу
тон входить до поясу Купера, що складається з великої кількості кусків 
льоду.

□  Хілларі Клінтон під час виборів в сенат, користуючись статусом 
дружини Президента, сприяла зміні міри покарання для чотирьох членів 
місцевого товариства хасидів, засуджених за шахрайство. Термін ув'яз
нення указом Клінтона був скорочений з 7 до 2,5 років. З почуття вдяч
ності засуджені закликали мешканців приміської зони Нью-Сквер відда
ти своє голоси за Хілларі. То ж знай за кого і як просиш!

□  Віруючі люди живуть довше. Такий висновок зробили амери
канські психологи, порівнявши термін життя майже 130 тисяч осіб на ос
нові їх відповіді на питання про їх ставлення до релігії. Науковці поясню
ють це способом життя віруючих (не вживають алкоголь, не палять, 
не перелюбствують, мають ширше коло спілкування). Довголіттю 
сприяє також міцність сімей віруючих. Релігія формує позитивні емоції, 
а відтак позбавляє від депресій, які забирають роки життя.

□  Виставка в Брукліні (район Нью-Йорка), організована тем
ношкірими фотографами, викликала обурення католиків на чолі з мером 
міста Р.Джуліані, бо ж вона ображає їх церкву і релігійні почуття. На одній 
з фотографій в образі Ісуса Христа постає гола негритянка. Фотограф 
Р.Кокс вважає, що в цьому нічого поганого немає, бо ж «де сказано, що 
Ісуса Христа не можна зображати у вигляді жінки. В решті-решт, саме 
ми, жінки, а не чоловіки, є джерело життя».
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□  Піраміди споруджують скрізь, окрім України. А між тим, якщо 
вони споруджені відповідно правилу Золотого перетину, то вона здатна 
змінювати фізичні й хімічні властивості речовини, яка побувала під її «да
хом». Тут і вода не замерзає при температурі мінус 30-40 градусів. По
садкове насіння рослин, яке декілька днів перебувало всередині 
піраміди, дає в три рази більший врожай. Магія пропорцій Золотого пе
ретину ще не з'ясована. Пропонують піраміди латати озонові дірки, 
підвищувати лікувальний ефект ліків.

□  Нецке — так називається японська традиційна скульптурка, 
яка нібито приносить успіхи у всьому. Існує декілька десятків канонічних 
нецке. Частіше всього вони зображають Будду в найрізноманітніших по
зах. Навіть існує диференціація фігурок за їх функціями — вдача у фінан
сових справах, набуття міцного здоров'я та ін. Нецке — це знак витонче
ної душевної організації, обранності, а подеколи і піжонства. Фігурки 
буддистської традиції Японії з ’явилися в кіосках подарунків України.□  
Тамплтонівську премію «За прогрес у галузі релігії» 2001 р. одер
жав відомий вчений-біохімік в галузі ДНК, англіканський священик Артур 
Пінок. 76-річний професор Оксфордського університету є засновником 
Товариства вчених-священиків. Тамплтонівська премія — найпрес- 
тижніша нагорода в галузі релігії. Вона заснована на початку 70-х років 
XX ст. американським бізнесменом і благодійником Дж.Тамплтоном і 
становить один мільйон доларів. Нею нагороджують тих, хто зробив 
помітний внесок в поглиблення розуміння Бога або засвідчив відданість 
ідеалам духовного життя. А.Пікок — третій вчений, який одержав цю 
премію. Її вже мали відомі фізики Ф.Дайсон (2000 р.) та І.Барбур (1999 
р.). Лауреатами премії були мати Тереза та Біллі Трем.

□  В костелі св.Олександра в Києві обладнано стаціонарну вис- 
тавку-інформацію про відвернення абортів. Відомо, що Католицька 
Церква засуджує аборти, розглядає їх як порушення Божої заповіді «не 
вбий». Церква зауважує також і на тій моральній травмі, яку приносить 
аборт. Жінка, яка погодилася на нього, є людиновбивцею. Опісля вона 
вже перестає реально оцінювати своїх дітей, бо одного з них вбила. Не
адекватними стають і відносини в сім’ї, особливо, коли дружина не зва
жила на думку чоловіка, вбила очікуване ним дитя, дитя, якому він хотів 
дати життя. Своєрідно відтворюють трагедію і діти, хоч їм про неї і не 
розповідали. Коли дітям у віці 4-5 років пропонували намалювати свою 
сім'ю, то вони чомусь домальовували і тих своїх братиків і сестричок, 
яких їхня мама умертвила. Пояснити якось це інтуїтивне дитяче знання 
наука поки що не може.

□  «Друге пришестя» — так називається науковий проект, розробле
ний представниками 14 християнських конфесій США. Передбачається 
кпонувати Ісуса Христа до 25 грудня цього року. При цьому буде з'ясова
но, чи здатний він творити всі ті чудеса, які описані в Новому Завіті.
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Для проведення експерименту буде взято невеличкий зразок ДНК Ісуса 
Христа із однієї з реліквій.

□  Самозапалення — явище, яке ще не знайшло наукового пояснен
ня. Характерно, що при цьому горить лише тіло людини. Навіть папери, 
які при цьому людина тримає в руці, не згорають. Виходить, що тут не 
діють закони фізики — вогонь поширюється на свій розсуд.

□  Безсмертя! Яке воно? «Щодня читаю Біблію і молюся Богу». 
Так сказала Єлизавета Федорівна Ромасевич, яка проживає нині 
в Києві, пояснюючи своє вікове довголіття «Лише останнім часом до 
Церкви нездужаю ходити». Життя її — це життя багатьох натруджених 
українських матерів, які свої роки завершують в сім ’ях дітей і водночас 
бідкуються, щоб не бути їм тягарем. Відтак вони не бояться смерті, бо 
відчувають, що не прожили на Землі даремно. «Працювала — та й 
усе». Навіть в Києві вона скопала землю біля будинку, посадила дещо. 
«Було нам і люди рвали — на здоров'я». Роки життя в доньчиній родині 
— для неї найщасливіші, бо ж усвідомлює в ній продовження свого 
життя у вічність. Редакція «РП» бажає цій незнаній для нас жінці ще ті 
20 років життя, які помітила в ній журналістка із «Столиці» (№ 10) Ган
на Кулага. А потім видно буде! Життя навчило й чернівчанку Домку 
Брітнову бути філософом і перебування у світі Божому сприймати як 
благодать. І зараз, незважаючи на свої 100, вона не живе без праці 
жодної години. Щонеділі — на Службу Божу. Навіть відстоювала храм 
від посягання на нього Московського Патріархату. Неперебірлива у їжі 
(«цибуля, шматок хліба, молоко, якщо було») і у праці («мала вічну ро
боту, яку й годі переробити», «чоловічу роботу виконувала охоче»), до
питлива («знаю давню історію», «доки зір дозволяв, любила читати»), 
віддана Богу («молилася, то Бог і дав дні, щоб пережити ті труднощі. 
Тримаю всі пости... А двічі на рік причащаюся. Читаю «Отче наш» 
обов'язково українською»), закохана у все живе («і людину, і худобину 
шаную... Хотіла завжди, аби всім було добре»), переживаюча за те, що 
пережила сина, який з війни не вернувся, і рада за свою родину («на
родила восьмеро дітей», має «13 онуків, 22 правнуки і вже 9 праправ
нуків») — ось наповненість щастя бабці Домки. Але воно ще не випов
нилось. Продовжується тут, а потім — тут і там. Ось таке наше ро
зуміння безсмертя!

□  Гуманоїди ґвалтують жінок в Хабаровську. В березні вони з'яви
лися до багатьох представниць прекрасної половини. Ріст їх до двох 
метрів. Вони не мають ні волосся, ні носа, ні вух. Гуманоїди легко «про
ходять» через закриті двері. В ці дні над Хабаровськом «висіло» величез
не (десь в 150 м довжиною) сигароподібне НЛО. Гелікоптерам не вдало
ся наблизитися до нього. Жінки, які зустрічалися з гуманоїдами, мали 
відчуття, що в них хтось «побував». Чи ж не трапиться опісля непорочне 
зачаття?

Релігійна панорама № 3 ’2001 87



А Н О Н С И
В травні в Музеї Т.Г. Шевченка в Києві буде організовано виставку 

«Святий Київ в графіці Шевченка». Виставка дасть можливість побачити ті 
храми, які були зруйновані переважно в роки соціалістичних перетворень.

На здобуття Державної премії'України в галузі архітектури 2001 
р. допущено, серед інших, будинок Новоапостольської церкви в м.Тер- 
нополі і храм Святої Трійці, що в с.Троєщина Ватутінського р-ну м. Києва. 
Останній належить Православній Церкві Московської юрисдикції.

Львівський музей історії релігії 11 червня відкриває в Українському 
Домі виставку «Нехай святиться ім'я Твоє». Виставка відкривається з наго
ди візиту в Україну Папи Івана Павла II. Будуть експонуватися стародавні 
українські ікони, костельні споруди, церковне начиння, навіть особисті 
речі Понтифіка. В самому Музеї (Львів, Ставропігійна, 2) нині працюють 
виставки «Андрей Шептицький — український Мойсей» та «Климентій 
Шептицький — мученик за віру». 22 червня розпочне роботу виставка 
«Світло від світла», на якій експонуватимуться ікони XVII — XIX століть.

Влітку 2001 р. в Дубліні відбудеться перший конгрес з проблем 
жіночого священства в Католицькій Церкві. Його проводить організація 
християнських феміністок «Рукопокладення жінок у всьому світі». Голо
вним доповідачем на конгресі Аруна Гнанадасон (Індія), яка у Всесвітній 
Раді Церков координує програму «Жінка». Гаслом конгресу будуть слова 
«Жінки дозріли». Організатори форуму протиставлять політиці Ватикану, 
який є головною перешкодою до служіння католичок, політику визнання 
їх гідності як особистості і як християнки Католицької Церкви.

21-23 травня ц.р. у Ватикані відбудеться VI надзвичайна Колегія 
кардиналів, яка обговорюватиме перспективи діяльності Церкви у ново
му тисячолітті. На зустрічі 184 члени Колегії висловляться щодо скерова
ного до них у січні ц.р. Апостольського Послання «Novo millenio ineunte» 
(«На початку нового тисячоліття»). У Посланні Папа розмірковує над про
блемами місійної роботи Церкви у новому тисячолітті, шляхами прими
рення християн, характером влади єпископів. Останній раз Свята Ко
легія збиралася у 1994 р. і була присвячена підготовці до Великого 
Ювілею.

6-8 квітня у Житомирі відбудуться Дієцезіальні Дні молоді. Цей 
захід має на меті насамперед посприяти підготовці молодих католиків 
до приїзду в Україну Папи Івана Павла II.
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т т е р іа л й  наукових конференцій, 
проведених до 2000-р ічч  я Р іздва  Христ ового  

Українською А соціацією  релігієзн авц ів у  1 9 9 7 -2 0 0 0  роках

Християнство в контексті історії та культури України. - 
К ., 1997.- 1 0 0  ст. (1 0  д . а .) . Збірн и к міст ит ь мат еріали про пош ирення 
христ иянст ва на сучасних україн ських зем лях, розкриваю т ься закон о
мірност і релігійного процесу в  України, аналізуєт ься внесок християнства 
у  духовне життя країни.

Християнство і  духовність. К ., 1 9 9 8 .-2 5 2  ст. (1 5 ,8  д .а .) .
Вміщено матеріали про христ иянську духовніст ь, ї ї  природу і  виявлення, 
конфесійні та етнічні особливост і духовност і, історію і  сьогодення бут т я 
християнства України.

Християнство: контекст світової історії і  культури.
- К ., 2 0 0 0 .- 2 3 4  ст. (1 4  д .а .) . Збірник розкриває особливост і христ иян
ства як  світ ової рел ігії, його функціональність і  духовн і виміри, показана 
роль Ісуса Христ а як  релігієт ворця.

Християнство і  проблеми сучасності.
К ., 2 0 0 0 .- 2 1 8  ст. (1 0 ,5  д .а .). Збірник присвячено особливостям бут т я 

християнства в  цілому і  окремих його течій в  контексті проблем сучасного 
світ у, між конфесійних відносин і  внут ріш ніх процесів, я к і протікають в  
його середовищ і.

Християнство і  культура. Київ-Тернопіль, 1998. -2 2 8  ст. (1 0  д .а .).

Християнство і  нац іон альн а ідея: - К иїв-Тернопі'іь-К раків, 1999.
- 179 ст. (1 1 ,2  д .а .) .




