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(Ущ о р іш а  v sD A K fio vA
J  лянувш и на обкладинку нашого часопису, 

кожний про себе прочит ає: *ї}сі різні — всі рівні\ 
JHym лгаєт ься на увазі н а са л іп ер ед  різно- 
лганіт т я релігій. З  останніх, т рьох числах жур
на лу  л ій  подали  цисрри цього різно лганіття. 
yLte  лгало  того, що світ релігії розколот ий на 
окреллі консресй. Кожна з  них в  свою чергу  
поділяєт ься на р яд  церков і течій. JJlaK, лиш е  
в  У країні лги нині лгаєлго 5 3  христ иянських  
різновидів, 4 — лгусульліонських, 8  — іудейських, 
по 3  — буддистських і вайшнавських, 6 — язич
ницьких і т.д. Я к  на лгене, т о поруш еннялг сво

боди совісті є  те, що й лгіжнародні, і українські правові докулгенти пе
редаю т ь батькалг право релігійного вибору своєї дитини. yLte  як т ут  
бути? Щ еосвічене релігієзнавчо й недосвідчене дит я з  часолг входить 
в своєрідний суперлгаркет  релігій. П ропозицій  багато. 7$они звучать із 
сторінок газет , часописів, передач по радіо й т елебаченню , з  книжок 
і прост о оголош ень на вулицях, з  уст  лгісіонерів, знайомих...Ц4,о ви
брат и? *Щут  спочат ку порадниколг (а певною лгірою — і насильниколі) 
вист упаю т ь батьки. 'Qo h u  вважають, що т а релігія, яку вони сповіду
ють, є єдино істинною, що вона є в  т радиції роду, сілі ї. Звісно, бать
калг суперечит и не легко, а подеколи і не лгожна. Т$ибір робит ься, а ле  
не завжди за  совіст ю  і не на вічно. Ъ лаго , що закон дозволяє злгіну 
релігійної належ ності, у і  це вже відбуваєт ься в  зр ілолгу віці, коли  лю 
дина усуває свою релігієзнавчу негралгот ніст ь, дізнаєт ься більше і про  
релігію  свого дит инст ва, і про інші релігії, j/ і л е  у виборі релігії мож- 
на й полгилит ися. О собливо тоді, коли  т и про неї лгало  знаєш, коли  
ї ї  вибираєш  лиш е за  зовнішнілги виявалги або ж з якихось праглгат ич- 
них лгіркувань. Я  не рат ую  за  голу  т радицію , а  підтрилгую свідолгий 
вибір релігії. <3 не т ільки на основі знання Сі, а  насаліперед  на основі 
глибинного відчут т я того, що т акий вибір зроблено  з волі Ъога, що 
салге він визначив т акий твій ш лях  до нього. <JR° ж всі Різні 1 всі рівні. 
ІМкода лиш е, що ця  різність консресіялги сприйлгаєт ься як ворожість, 
несулгісність. К оли  бачу, як чублят ься лгіж собою послідовники різних  
христ иянських т ечій і церков, т о в  лгене пост ає зр а зу  ж питання: 
а чи христ ияни вони, бо ж ворогують із-за  чист о зелгного і не дот ри
м ую т ься  (Х рист ової заповіді любові, навіть до ворога. JR0 ж лги 
виріш или 29  т равня провест и колоквіулг, присвячений виявленню  
ш ляхів  т о леран т изац ії лгіжконсресійних і лгіжцерковних відносин у нас  
в У країн і. ерант изації, щ об всі різні відчули себе рівними. З а п р о -
шуєлго до дискусії!



РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

С У С П ІЛ Ь Н Е  Б У Т Т Я  Р Е Л ІГ ІЇ

Президент України Я.Кучма 
5 квітня мав зустріч із предсто
ятелем УПЦ КП та УАПЦ. Йшла 
мова про зближення позицій цер
ков в питаннях об’єднання і одер
жання канонічної самостійності 
православ’я в Україні. Вирішува
лося також питання використання 
УАПЦ Андріївської церкви в Києві 
як кафедрального собору. Пізніше 
Президент зустрівся із Предстоя
телем УПЦ Московської юрис
дикції митрополитом Володими
ром, мав зустріч з главами церков 
євангельських християн-бап- 
тистів, п’ятидесятників та адвен
тистів сьомого дня Г.Комендан- 
том, М.Паночком та В.Крупським.

Чи реально говорити про 
можливість об’єднання ук
раїнських православних Цер
ков? На це питання Президент 
Л.Кучма, який в кінці березня знай
омився із станом відбудови храму 
св. Володимира в Севастополі, 
відповів так: «Питання це не 
світське, а церковне. Але я вірю, 
що за час мого терміну об’єднання 
мало б відбутися».

Віктор Ющенко хоче поїхати 
весною ц.р. разом з Міністром 
оборони України до села Пус- 
товійтівка на Сумщині, де відбу
довується Церква Петра Кални- 
шевського, кошового війська За

п о р ізь ко го .
П р е м ’ є р а  
турбує те, що 
«у нас таке 
багате мину
ле, а ми його 
не знаємо».
«Поїдьте по 
Україні, по
дивіться на 
кургани. Це 
— могили на
ших прадідів.
То чому ж вони розорані? Чим ми 
гірші від ізраїльтян, які за п’ятдесят 
років змогли відтворити 
національну ідею, мову, традиції, 
що були поховані майже 2 тися
чоліття тому, коли зруйнували дер
жаву Ірода».

Українська Асоціація релігі- 
єзнавців схвально сприйняла 
прагнення Держкому релігії Ук
раїни і Церкви Адвентистів сьо
мого дня утворити Українське 
відділення Міжнародної асоціації 
релігійної свободи. Установча кон
ференція УВ МАРС відбулася 25 
квітня із запрошенням на нього 
представників релігійних ор
ганізацій України, приватних осіб, 
науковців, державних працівників. 
Очолив український МАРС редак
тор часопису «Людина і світ», кан
дидат філософських наук 
В.Єленський. Організація ставить 
за мету утвердження й поширення 
принципів релігійної свободи, за
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Релігійне життя України

хист усіма законними засобами 
права кожної людини на віровиз
нання і богослужіння. В роботі Ус
тановчої конференції взяли участь 
представники Російського відді
лення МАРС.

Кримська влада прагне 
витіснити з півострова УПЦ 
Київського Патріархату. Незва
жаючи на Указ Президента про пе
редачу парафіям храмових спо
руд, парафії Київського Патріарха
ту не одержали жодної. Благо 
Міністерство оборони в 1996 році 
передало Церкві під єпархіальне 
управління і собор після ліквідації 
військового училища частину його 
приміщень. А тепер Фонд майна 
Криму прагне забрати і цей дару
нок вояків. Особливу активність у 
виживанні Київського Патріархату 
виявляє в.о. голови Фонду майна 
АРК В.Хохлов і Голова Уряду Авто
номії С.Куніцин. Саме з волі остан
нього під сумнівними приводами 
було передано Свято-Мико
лаївський собор в Сімферополі від 
УПЦ Київського Патріархату церкві 
Московської юрисдикції.

Звернення до віруючих пред
ставників політичних партій і 
громадських об’єднань опри
люднили 7 квітня в день Бла
говіщення предстоятелі трьох ук
раїнських Церков — Київського 
Патріархату (Патріарх Філарет), 
Греко-католицької (Кардинал Лю
бомир Гузар) та Автокефальної 
Православної (предстоятель мит
рополит Мефодій). В Зверненні 
висловлено занепокоєння долею

України у цей відповідальний для її 
буття час. «Протистояння дійшло 
до небезпечної межі... Не беручи на 
себе функції правителів чи 
політиків, ми твердо знаємо, що в 
людській історії насильство і жадо
ба влади завжди були породжен
ням гріха і призводили до нового, 
ще більш жорстокого спалаху на
сильства», — пишуть владики. Вони 
закликають і моляться «за діалог ут
вердження політичної стабільності 
та віднайдення мирних засобів 
розв’язання існуючих протиріч, за 
усвідомлення недоторканності гро
мадянського миру».

На спільній прес-конференції 
глави УПЦ КП, УАПЦ та УГКЦ вис
ловилися за співпрацю Президен
та, спікера парламенту та

Прем’єр-міністра з метою виве
дення держави з кризи, за діалог, 
навіть молитовний, між владою та 
опозицією. Всі владики висловили 
підтримку своїх Церков Уряду В. 
Ющенка, застерігши, що його 
відставка ще більше сколихне й 
підбурить ті сили, які сьогодні про
тистоять одна одній. Було вислов
лене схвалення візиту Папи Івана 
Павла II в Україну, визнання пози
тивного значення його для вход
ження нас в європейську спільно
ту. Я щиро переконаний, заявив
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Релігійне життя України

кардинал Любомир, що як Папа 
Римський, так і Патріарх Варфо
ломій будуть прагнути «пригадати 
про наше духовне походження. І 
Західна і Східна Європа стали тим, 
чим вони є, тільки тому, що вони 
виховані на християнській тра
диції». Патріарх Філарет висловив 
сподівання, що Папа нічого не ро
битиме, щоб «загострились відно
сини між православними і католи
ками». Предстоятель УАПЦ заува
жив, що його насторожує той факт, 
що Римська Церква неодноразово 
заявляла про своє визнання ка
нонічною лише Російської церкви. 
«Тому деякі побоювання приїзд Па
пи навіює, але будемо сподіватися 
на краще».

Міжконфесійні і міжцерковні 
конфлікти на Запоріжчині. В
Бердянську хвилю протестів пра
вославних викликало рішення 
міськвиконкому про виділення зе
мельної ділянки в центрі міста для 
спорудження католицького храму. 
Але якщо тут міський голова В.Ба
ранов розв’язав питання через 
взаємоповагу, то в Мелітополі ви
суванець комуністів на посаду 
В.Сичов відмахнувся від вирішен
ня міжцерковних протистоянь з 
питання того, чи лише одна Церква 
Московського Патріархату, а чи ж 
представники різних Церков освя
чуватимуть хрест, споруджений на 
честь 2000-річчя Різдва Христово
го, хоч він виготовлений на кошти, 
зібрані з віруючих храмів різного 
церковного підпорядкування. То ж 
значною мірою від місцевої влади
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залежить в Україні стан міжкон
фесійних і міжцерковних відносин.

Як постилися галичани — жи
телі найрелігійнішого регіону Ук
раїни, вивчили члени інфор
маційного агентства «Інтелект» 
Львівського університету. З’ясова
но думку 250 львів’ян. На питання: 
«Як Ви розумієте піст?» одержано, 
враховуючи неоднозначність, такі 
відповіді: обмеження в їжі — 
50,4%; посилення молитовних 
звернень до Бога — 21,2 %; утри
мання від розваг — 27,2 %; розду
ми над проблемами життя — 
18,8 %; очищення душі — 12,4 %; 
очищення організму — 4,8 %; 
слідування традиції — 5,6 %; не ду
мав про це — 8 % та ін. Відповіді 
дещо здивували директора Інсти
туту Церковного права ЛДА
о. М.Димида, бо ж піст не зводить
ся лише до обмежень в їжі. Але 
певно що дивуватися тут вже нічо
го. Лише в дні Пасхи чи Різдва хра
ми у Львові переповнені, а так ли
ше 10% львів’ян регулярно їх 
відвідують. Та й постилися вони 
переважно в перший і останній 
тиждень Великого Посту.

Пройшло  
в е л и к о д н є  
свято по Ук
раїні. Але, 
окрім відвідин 
храмів, освя
чень пасок і 
яєць, воно 
нині все мен
ше відзнача
лося чимось
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особливим. А між тим ще 
півстоліття тому свято Пасхи по
ставало як цілісна вистава на 
кілька днів: від освячення верби за 
тиждень до Великодня, обрядово
го наповнення кожного дня Страс
ного тижня, освячення пасок і яєць 
в церкві аж до великих дівочих хо
роводів та різних забав молоді на 
вулицях, церковному подвір’ї. Хіба 
що в Карпатському краї все це ще 
збереглося у всій повноті. А так — 
вмирає село і разом з ним вмирає 
святкова обрядова культура. Якщо 
в не так далекому минулому обря
дово-календарна поезія приваб
лювала не лише жителя села, а й 
міста, то нині вона часто вже роз
глядається як вияв архаїчної се- 
лянськості, що не відповідає суча
сним духовним запитам. А останні 
постають в споживацькій і зде
націоналізованій формі далекій від 
української духовності, від ре
лігійних традицій народу.

Ставлення до релігії виявила 
фірма «Социс» і Фонд «Демокра
тичні ініціативи», опитавши 1200 
респондентів («День», 14 квітня). 
Виявилося: віруючих — 66 %, вага
лися з відповіддю — 6 %, невірую
чих — 25 %, атеїстів — 3 %.

Засідання Правління Ук
раїнського Біблійного Товарист
ва 28 березня було присвячене 
підсумкам роботи за 1-й квартал, 
підготовці УБТ до свого 10-річного 
ювілею та ін. Президент Товарист
ва Анатолій Глуховський порушив 
питання утворення в структурі 
Правління активно працюючого

робочого органу, члени якого при
наймні щотижня прилучалися б до 
виконання певних планових за
вдань УБТ. Члени Правління дізна
лися про видавничу діяльність то
вариства, одержали україномов
ний варіант нового перекладу «Но
вого Завіту», а також драматизо
ваний з музикою стерео на 16 ка
сетах в перекладі. І.Огієнка ново
завітний текст під назвою «Віра від 
слухання».

Про це «Релігійна панорама» 
вже повідомляла. Завдяки 
сумісній операції СБУ та МВС вда
лося знайти церковні реліквії, 
оцінювані в мільйон доларів, вик
радені із схову відділу СБУ в Чор
нобилі в 1997 р. Але злодіїв можуть 
і не судити, оскільки господарі 
святинь невідомі і звинувачення в 
крадіжці висунути нікому. А повер
нуто до культурного спадку народу 
34 старовинні ікони, 22 книги і 
декілька картин. Більшість з них 
датується XVII-XVIII століттями.

Служба безпеки України 
«має питання до деяких ке
рівників» УПЦ Московського 
Патріархату. Це сказав на прес- 
конференції глава СБУ В.Радчен
ко. При цьому він зауважив, що не 
має якихось фактів того, що УПЦ 
МП «пов’язана з президентськи
ми колами». А ось що одна із 
партій України вже веде перего
вори з керівництвом Церкви з ме
тою заручитися підтримкою під 
час парламентських виборів, то 
це факт. Лише не була названа ця 
партія.
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Керувати «навчальним про
цесом» з «Християнської етики» 
будуть «напівдержавні» Церкви.
Саме це викликало занепокоєння в 
протестантських конфесій під час 
обговорення в Держкомі релігії на 
засіданні Ради церков питання про 
введення цього предмету в шко
лах. Адвентисти сьомого дня вірно 
розуміють небезпечність таких 
ініціатив щодо релігійних меншин. 
Інколи при цьому кивають на 
Росію. Але там ще не визначилися 
в тому, чи всі учні мають бути віру
ючими. Якщо ні, то чому їм слід 
вивчати обов’язково християнську 
етику, а не етику взагалі. При цьо
му хіба вже такі моральні ті, хто 
претендує на викладачів-вихова- 
телів, — зауважує в газеті «Киев
ские ведомости» (2 квітня) Т.Тка- 
чук. «Вивчити на зубок заповіді — 
ще не означає наслідувати їх. Чи 
стануть школярі високоморальні 
від одного-двох уроків на тиждень, 
та ще з вчителями підготовленими 
на швидку руку». Чи не перетвори
мо ми школи в будинки про
повідей? Але розшаркування 
Міносвіти перед Радою церков 
спостерігається, хоч, визнаємо, і в 
Раді є тверезі голови, які бачать, 
що в поліконфесійній країні не мо
же бути законфесіоналізованої 
освіти. А Церква має можливості 
для своєї освіти. Це — недільні 
школи, духовні навчальні заклади, 
відкриті нею світські коледжі, 
інститути.

Масове каяття в гріхах і звер
нення до Бога організували 12 
квітня християнські церкви Черкас

разом із міською владою. В цей 
день у всіх християнських храмах і 
молитовних будинках міста прой
шли спеціальні богослужіння. Не 
зреагували на цю ініціативу місцеві 
буддисти, мусульмани, іудеї та 
інші конфесії.

Пограбування храмів частішає.
Під різними приводами грабіжники 
приходять до святинь парафій, ви
дивляються, вивчають можливості 
викрадення значимих ікон, різної 
церковної утварі, книгодруків. Так, 
лише в Криму протягом березня 
пограбовано дві Церкви. Із Преоб- 
раженської Церкви в селищі Нікіта 
викрадено 6 унікальних ікон XVII — 
XVIII ст., різні ритуальні речі. З хра
му Св. Миколи, що в Масандрі, за
брано 9 ікон, позолочену й 
посріблену церковну утварь. На 
щастя, кримська міліція гра
біжників знайшла. Ними виявилися 
заїзжі з Росії і Білорусії злодії. Але 
певно парафіям, враховуючи зрос
таюче погабування храмів, треба 
самим продумати організацію сис
теми захисту й охорони. Бо ж не 
завжди злодіїв вдається піймати!

Оновлення ікони Божої Ма
тері спостерігалося протягом 
квітня в Городищенському Свято- 
Різдво-Богородичному монастирі 
УПЦ МП на Хмельниччині . Цю іко
ну ченці принесли із сусіднього се
ла Пашуки, де їм її передала літня 
жінка зі словами: «Візьміть і 
моліться за спасіння моєї грішної 
душі». Настоятель монастиря 
о.Феодосій заявив, що на іконі 
«донедавна нічого не було видно,
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тепер святі лики світлішають щох
вилини». Монастир очікує палом
ників і надіється, що оновлення за
вершиться на Великдень.

Нова скульптура архистрати
га Михайла з ’явиться над музеєм 
Лядських воріт на Майдані Неза
лежності. Попередня триметрова 
статуя, що стояла на колоні з 
італійського мармуру, знаходиться 
в КПТО «Художник» і підлягає про
дажі. В Києві є ще два пам’ятні 
знаки на честь архангела Михайла. 
Триметровий бронзовий Михайло 
стоїть на білій колоні на Оболонсь- 
кому проспекті. «Прописався» Ми
хайло і на центральному фронтоні 
Михайлівського собору.

«Не кради». Цю заповідь Божу 
застосував єпископ-ординарій Ко
ломийсько-Чернівецький УГКЦ 
Павло Вашпик до крадіжок елект
роенергії і несплати за її викорис
тання. Вчасна оплата за всю вико
ристану енергію звільнить корис
тувача від гріха і дасть змогу елек
тростанціям безперебійно працю
вати, виробляти більше струму і 
безперебійно постачати ним наші 
оселі. «Як ми ставимося до нашої 
держави, так і вона розвивати
меться», — зауважив єпископ.

Футболіст Андрій Шевченко —
глибоко побожна людина. Він ви
являє шанобливе ставлення до 
священиків, йдучи до храму, дві го
дини там молиться, дотримується 
посту. Водночас Андрій не відвідує 
дискотек, барів. Як повідомляє 
«Україна молода» (№ 60), під час

свого останнього приїзду в Україну 
футболіст відвідав один з право
славних монастирів, де обговорю
вав з настоятелем умови можли
вого прийняття його туди. Водно
час ходять слухи, що Андрій Шев
ченко може вступити до семінарії.

П Р А В О С Л А В 'Я

Патріарх Вселенський Вар
фоломій може відвідати Україну
в дні святкування Києвом свого 
Дня. Владика відкинув звинува
чення його в тому, що він хоче 
підпорядкувати собі Українське 
Православ’я. Спілкуючись з Мос
ковським Патріархом, він хоче 
відновити єдність в православ’ї Ук
раїни і виторює шлях йому до 
Помісної Церкви. «Ми глибоко зво
рушені та вдячні Вам за запрошен
ня відвідати вашу боголюбиву 
країну з дружнім візитом», — напи
сав Патріарх Варфоломій Прези
денту України. То ж Святішого не 
злякали різні обмовлення з боку 
владик Московської Церкви Росії й 
України, бо ж він не хоче відособи
ти Українську Церкву від Мос
ковського Патріархату, а лише на
дати Українській Церкві той статус, 
який вона вже мала б мати згідно 
канонів.

Патріарх Вселенський Вар
фоломій в листі до Верховної 
Ради України заявив, що він не 
має особистої вигоди від проголо
шення автокефалії Православної 
Церкви в Україні і водночас висло
вився за створення такої Церкви й
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виявив своє бажання продовжува
ти сприяти цьому процесу. Влади
ка зазначає, що можливе проголо
шення Української Церкви як авто
кефальної не означає її відособ
лення від Московського Патріар
хату і підпорядкування Вселенсь
кому, а швидше «піднесення її ста
ну до самостійно існуючої автоке
фальної церкви, такої, як всі інші 
Православні Помісні Церкви». 
Патріарх Варфоломій виступив за 
братні обговорення із церквою 
Росії та іншими зацікавленими 
сторонами ситуації в Україні. 
Ініціювання розгляду цієї справи 
Константинопольським Патріарха
том Владика з ’ясував його стано
вищем у Вселенській Право
славній Церкві. Він закликав ук
раїнський парламент сприяти про
цесу єднання «православного ук
раїнського народу».

«Програму з об’єднання Цер
ков та утворення канонічної Ук
раїнської Помісної Православ
ної Церкви з патріаршим уп
равлінням у Святій Софії» розро
било і направило державним служ
бам і церковним інституціям Хрис
тиянське місійне товариство «Фун
дація духовного єднання України», 
очолювана Миколою Кравцем.

Сприятливим фактором для 
розв’язання цього питання Фун
дація вважає насамперед рішучу 
налаштованість на розв’язання ук
раїнського питання Константино
польським престолом, проголо
шення ним в ім’я історичної спра
ведливості України своєю ка
нонічною територією, а відтак виз
нання ним незаконності приєднан
ня Київської митрополії до Мос
ковської церкви в 1686 році. РПЦ 
не погодилася на шестисторонню 
зустріч (Константинополь і Моск
ва, УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ, державні 
служби України). Знехтувано ме
морандум про об’єднання УПЦ КП 
та УАПЦ. Але ключ до автокефалії 
православних знаходиться в Ук
раїні, бо ж міжправославне проти
стояння має в Україні не тільки 
церковні, а й політичні аспекти. Ад
же РПЦ нині залишається найе
фективнішим засобом збережен
ня проросійського впливу на тере
нах України, проповідником ідеї 
«слов’янсько-православної со
борності». Фундація пропонує: 
підключитися до вирішення пи
тання Помісної Церкви Президен
там України і Росії; Константино
польському Патріарху реабіліту
вати Патріарха Філарета; запро
сити в Україну на державному 
рівні з візитом Патріархів Кон
стантинопольського і Московсь
кого. Об’єднавчий процес, згідно 
Програми, вимагає «потужної 
підтримки з боку держави». В до
кументі детально розписані мож
ливі етапи процесу об’єднання і 
утворення Помісної Церкви в Ук
раїні.

Релігійна панорама
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Прагнення деяких держав
них служб передати Андріївську 
Церкву під кафедральний собор
УАПЦ (а відомо, що під приміщен
ням храму тут знаходиться духов
на семінарія і академія УПЦ КП) га
зета «Україна молода» (№ 62) роз
глядає як намір зіткнути лобами дві 
українські церкви, які вже зробили 
перші кроки до об’єднання. 
Скоріше слід сприяти процесу 
зближення цих Церков і утворення 
ними Помісної Православної 
Церкви, аніж плодити черговий ви
ток непорозумінь між ними. Див
ним (а може й ні) є те, що поки був 
живим Патріарх Димитрій, який не 
ставив питання об’єднання Церков 
і водночас добивався виділення 
собі кафедрального собору, то про 
останнє ніхто не бідкався. Зараз 
же, коли процес об’єднання вже 
має якісь реальні кроки і зрештою 
зніме питання кафедрального со
бору для УАПЦ, бо ж, будемо 
надіятися, для Помісної Церкви 
ним буде Свята Софія, комусь ста
ло вигідно повернутися до прохан
ня Патріарха Димитрія і активно 
сприяти його вирішенню.

Єпархіальні Собори Хар
ківсько-Полтавської та Київсь
кої єпархій Української Автоке
фальної Православної Церкви,
що відбулися відповідно ЗО берез
ня і 5 квітня ц.р., вищою ка
нонічною владою в УАПЦ до її пер
шого собору проголосили Все
ленського Патріарха. В ухвалі Со
бору Харківсько-Полтавської 
єпархії зазначено: 1) До повного 
проголошення Єдиної Помісної

Української Православної Церкви 
й надання її Церквою-Матір’ю ав
токефалії з визначенням власної 
канонічної території Україна про
довжує лишатися канонічною те
риторією Вселенської Констино- 
польської Патріархії; 2) Вищою ка
нонічною владою протягом пе
рехідного періоду визнається Йо
го Всесвятість Вселенський 
Патріарх та повноважний пред
ставник Його Всесвятости, що 
ним тепер є, Блаженніший митро
полит Константин; 3) Функції Ар- 
хирейського Собору, Патріаршої 
Ради та Предстоятеля УАПЦ 
відповідно обмежуються; 5) 
Відмова від покори вищій ка
нонічній владі будь-якої частини 
УАПЦ тим самим виводить цю час
тину поза юрисдикцію УАПЦ. Вла
дика Ігор, який очолював Собор, 
перед Євангелієм пообіцяв, що в 
разі рішення Вселенського Па
тріарха про доречність його відхо
ду від архипастирського служіння 
готовий з покорою прийняти волю 
канонічної церковної влади. Со
бор Київської єпархії теж прохо
див за предстоятельства ар
хиепископа Ігоря Ісіченка. В Увалі 
Собору теж зазначено, що вищою 
канонічною владою в УПЦ виз
нається Вселенський Константи
нопольський патріарх. Собор вис
ловив свою стурбованість тим 
фактом, що створена 8 листопада 
2000 р. міжцерковна комісія досі 
не дістала формального благо
словення до праці від патріарха 
Варфоломея. Собор також 
вирішив створити при Патріархії 
міжконфесійний центр візан-
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тиністики й патрології, який 
здійснюватиме дослідницькі про
екти, видаватиме українські версії 
творів Святих Отців, пам’яток ка
нонічного права, літургіки.

Голова Тернопільської обл
держадміністрації Василь Ко- 
ломийчук прагне розв’язати 
конфлікт між православними 
вірними Київського і Московського 
Патріархатів, який викликаний ос
танніми через небажання йти на 
почергові богослужіння в церкві 
с.Коханівка на Збаражчині. 
Будівлю звела в селі ще в 1918 
році громада православних авто- 
кефалів. Але в 1946 році із зро
зумілих обставин церкву «припи
сали» Московському Патріархату. І 
ось в перші дні квітня, перекривши 
дорогу Чернівці-Луцьк, прихильни
ки Київського Патріархату, не 
знайшовши згоди від парафіян 
громади Московського Патріарха
ту на почергове богослужіння, в 
такий спосіб добилися все ж від 
обласної влади «силового рішен
ня»: в разі невиконання розпоряд
ження про почерговість «впертій» 
церковній громаді загрожує зняття 
з реєстрації як такій, що порушує 
своїми діями громадський спокій і 
злагоду.

Тяганина за кафедральний 
собор Святих рівноапостольних 
князя Володимира і княгині 
Ольги УПЦ Київського Патріар
хату в Сімферополі продов
жується. Фонд майна АРК відмов
ляється продовжити договір орен
ди приміщення, яке займає храм і

єпархіальне управління. Раніше 
тут працював військовий клуб. Йо
го передало Церкві Міністерство 
оборони України. За словами єпи
скопа Симферопольського і 
Кримського Климента, викинувши 
українців з Українського храму, ук
раїнська влада фактично знищить 
Кримську єпархію. Віруючі заявля
ють, що за будь-яких обставин во
ни не залишать храм.

Осередки антиукраїнізму 
зростають в керівних колах Ук
раїнської Православної Церкви 
Московської юрисдикції. Обу
рення широкої громадськості 
країни викликало інтерв’ю єписко
па Тульчинського і Брацлавського 
Іполита, видрукуване газетою 
«День» (N9 45). Редакція часопису 
«Релігійна панорама»
приєднується до того співчуття 
блаженнішому митрополиту Воло
димиру, яке висловив йому відо
мий громадський діяч І.Р.Юхновсь- 
кий у зв’язку з наявністю в Церкві 
таких єпископів, які сіють в країні 
смуту, мають антидержавницькі 
настрої, принижують гідність ук
раїнського народу, називаючи йо
го малоросами.

Герб Росії в храмі на Україні.
В недавно відреставрованому 
Зимківському храмі, що на тери
торії жіночого монастиря УПЦ на 
Волині, на центральному куполі, 
поруч з образом Господа-Бога, 
вміщено виконаний у стилі найкра
щих традицій іноземний герб — 
двоголовий орел Росії. Коментарі 
тут зайві.
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Православні Дніпропетров
щини відновили паломництво.
Паломницькі марші здійснюються 
святими місцями області, включа
ють відвідини релігійних установ. 
Паломництво постає як 
своєрідний засіб духовного очи
щення і спілкування, духовної 
освіти і відречення хоч би на не
значний час від проблем щодення.

Екуменізм треба підсилюва
ти через зосередження наших 
зусиль на вирішенні завдання мо
рального та духовного відроджен
ня загальноєвропейської циві
лізації, бо вона, передусім, є хрис
тиянською. Таку думку висловив 
Патріарх Філарет: «Екуменізм не 
означає ані об’єднання, ані підпо
рядкування. Об’єднання право
славних, католиків і протестантів 
не тільки в найближчому, а й у да
лекому майбутньому майже не
можливе». Бо ж вони не поступ
ляться своїм віровченням, не 
відступляться від своїх догматів. 
«А тому із двох різних частин не 
вийде щось одне ціле... Адже в 
другому тисячолітті ми розійшлися 
дуже далеко, і, на жаль, сприятли
вих для об’єднання перспектив ми 
не бачимо і в третьому».

«На зустрічі з патріархом 
Філаретом я порівняв його до 
другого Мазепи, який має вивес
ти українство до духовної свобо
ди». Так сказав єпископ-ординарій 
Софрон Мудрий (УГКЦ) в своєму 
інтерв’ю газеті «Нова зоря» (№ 14). 
«Нині «старший брат» не хоче ви
пустити нас з обіймів. Ми відсахну

лися від нього, але частина наших 
православних братів ще зали
шається вірною йому. Маємо про 
це пам’ятати й оновлювати себе і 
всю спільноту новою християнсь
кою етикою».

Архиепископ Ігор Ісіченко — 
керуючий справами Української 
Православної Автокефальної 
Церкви в своєму інтерв’ю газеті 
«Влада і політика» (№ 10) зазна
чив, що «від Церкви надзвичайно 
багато залежить у становленні 
громадянського суспільства в 
нашій посттоталітарній країні. Але 
для цього Церква повинна стати 
тією євангельською закваскою, 
яка квасить усе тісто, набути тих 
ознак єдиної громади, які вона ще
дро дарувала б усьому загалові, 
наснажуючи ідеями національної 
солідарності, патріотизму й відчут
тя причетності кожного громадя
нина до загальної справи». Влади
ка закликав до порозуміння між 
православними, бачити в іншій лю
дині, якщо вона навіть належить до 
іншого Патріархату, не ворога, а 
такого ж самого православного. 
Він відзначив, що з приходом до 
влади В.Путіна, «Російська Право
славна Церква стала активно вико
ристовуватись у прагматичній 
політиці наших північних сусідів». 
«Завжди було небезпечно давати 
світським політикам і державним 
урядовцям право контролю над 
Церквою». Цікаві були міркування 
архієпископа щодо канонічності як 
однієї з ознак істинної Церкви. 
«Православні канони — це закони 
церковного життя, визначені сімо-
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ма Вселенськими Соборами та ін. 
Виконання їх — ознака православ
ності. Але в наш час словом «ка
нонічність» зловживають, ро
зуміючи під цим лише канонічне 
визнання певної церковної 
спільноти іншими церквами. А між 
тим канонічною є насамперед 
Церква, яка дотримується всього 
комплексу канонічних правил, жи
ве за цими законами, будує свій 
внутрішній устрій, своє власне за
конодавство, яке називається 
помісним канонічним правом». До 
того ж, зауважив Владика, «кано
нами надання автокефалії не пе
редбачено».

П р а в о 
славні греки 
моляться в 
Києві під від
критим не
бом. Всі, хто 
буває на Кон- 
т р а к т о в і й  
площі, звер
тають увагу на 
будинок з гос
трим шпилем.
Нині тут роз
міщено Ки
ївське облас
не управління Нацбанку. Раніше це 
була дзвіниця Грецького монасти
ря. В березні на вимогу Держпо- 
жежнагляду Православній громаді 
Св. Катерини заборонили прово
дити богослужіння в надвратній 
церкві дзвіниці, на що вона одер
жала дозвіл ще в 1998 р. від 
тодішнього голови Нацбанку В. 
Ющенка. Але тут дійсно зійшлися

дві позиції, які складно поділити з 
врахуванням інтересу сторін. Банк
— режимне підприємство. До ньо
го не кожний може зайти вільно. 
До того ж, тут мають бути вжиті 
беззастережні протипожежні захо
ди. Крім того, банк вклав значні су
ми коштів в ремонт і реставрацію 
приміщення, наданого йому 
Подільською владою. Водночас 
православна громада греків має 
право на успадкування культової 
будівлі, але під час богослужінь во
ни користуються вільним вогнем, 
що не страхує від пожежі, на 
моління в приміщення може захо
дити будь-хто.

Почалося відродження Спа- 
со-Преображенського монасти
ря в с.Максаки на Менщині. Мона
стир належить УПЦ Київського 
Патріархату. Обитель відома тим, 
що ігуменом її одного часу був 
відомий письменник і церковний 
діяч Данило Туптало.

З висловлюваннями єписко
па Павла, настоятеля Києво-Пе
черської Лаври, залишається ли
ше погодитися («Голос України», 
N° 66). Будуючи ЧАЕС, людство 
хотіло розумом перевершити Бога
— отримали «нагороду» ті, хто 
приніс цю біду, і весь світ. Минулої 
суботи відзначали Благовіщення, а 
поблизу — цілий день дошки різа
ли. Коли прагнути виконувати всі 
заповіді Господні, трудитися на
лежно шість днів на тиждень — 
обов’язково всюди встигнеш. А 
людина, яка порушує все, що мож
на: і церковне, і державне, і взагалі
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людське, — ніде і завжди не всти
гає. Зазвичай до Великодня чепу
рять свої домівки. Треба пам’ята
ти: не лише маємо помити-попра- 
ти. Найголовніше — очистити ду
шу. В хаті можна прибрати і після 
Пасхи.

Розбій «святих» отців лаврсь
ких продовжується. «РП» в дру
гому числі інформувала про по
гром ними 22 січня обчислюваль
ного центру Міністерства фінансів 
в корпусі № 56 Києво-Печерського 
заповідника. І хоч настоятель мо
настиря о.Павло в розмові із за
ступником міністра фінансів 
В.Матвійчуком тоді запевнив, що 
ніяких протиправних дій з боку 
УПЦ більше не буде, але вже 10 бе
резня братія Лаври під орудом 
о.Варлаама шляхом рукоприклад
ства продовжила захоплення но
вих приміщень в корпусі. Вже 
прийшлося міліції утихомирювати 
братію з УПЦ. Кажуть, що це тра
пилось під час від’їзду о.Павла до 
Ізраїлю.

Київ відбудовує зруйнований 
в роки Вітчизняної війни Свято- 
Володимирський собор в Сева
стополі. То слухи, що Москва 
підключилася до цього. На пропо
зицію мера Києва О.Омельченка 
мерам Москви і Мінська разом 
відтворити святиню відповів лише 
Юрій Лужков. Але як? «Бюджетом 
Москви не передбачені такі видат
ки». То ж лише Київ, нарощуючи з 
кожним роком фінансові видатки, 
вже три роки відновлює храм. Тут 
працюють унікальні фахівці з

різних міст країни. Вже освоєно 10 
млн. гривень, ще треба 32 млн. 
Зустрілося багато непередбаче
них труднощів, бо ж маємо 
напівзруйновану споруду, якій тре
ба повернути вихідний вигляд. До 
свята Пасхи (15 квітня) на куполах 
храму будуть встановлені хрести, а 
вже до свята Володимира (28 лип
ня) буде відновлено каркас храму 
й пройде його освячення.

Свято-Володимирський ка
федральний Собор УПЦ МП спо
руджується в Луганську ще з 1993 
р. Але з того часу піднялися його 
стіни лише на три метри. Лише за
раз в Луганську створено піклу- 
вальну раду під керівництвом го
лови облради В.Тихонова, яка по
чала опікуватися будівництвом, 
займається пошуком коштів на бу
дову. Водночас в Луганському ко
леджі культури та мистецтв, при 
сприянні тієї ж облдер
жадміністрації й УПЦ відкри
вається нова спеціалізація — ре
гент церковного хору. В багатьох з 
понад 300 православних храмів 
області відсутні не тільки регенти, 
а й духовники із спеціальною 
освітою.

С В ІТ  Р И М О -К А Т О Л И Ц И З М У  
і  Г Р Е К О -К А Т О Л И Ц И З М У

Кардинал Любомир Гузар в 
своєму інтерв’ю газеті «Українське 
слово» (№ 13) висловив ряд ціка
вих міркувань щодо релігійного 
життя в Україні. Владика вважає 
неаргументованою заяву про
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конфлікти з 
боку Москов
ського Патрі
архату. «У 
Л ь в і в с ь к і й  
Архієпархії не 
с п о с т е р і - 
гається заго
стрення ситу
ації у стосун
ках з УПЦ МП». 
Відбувається 

просто драматизація ситуації 
Російською Церквою. Не відбувся 
якийсь розгром трьох православ
них єпархій. «Люди, як тільки-но 
стало можливим, повернулися до 
своєї віри, з якої походять. Тому ні 
Ватикан, ні єпископи УГКЦ не роз
бивали Московсько-Російську ПЦ. 
Єпархії лишилися, але мають вони 
вже не більше тисячі, а лише 60 па
рафій. Лист митрополита Володи
мира Сабодана Папі є «необдума
ним ґрунтовно і написаний на- 
швидкоруч». Кардинал Любомир 
наголосив, що «Київ мусить стати 
центром УГКЦ. Церква повинна бу
ти в столиці, де приймаються важ
ливі рішення. У Києві почуватиме
мося рівноправно з православни
ми братами, спадкоємцями 
Київського Володимирового хрис
тиянства».

Десята сесія Синоду єпис
копів Києво-Галицької митро
полії УГКЦ (вперше після понад 
двохсотлітньої перерви) відбулася 
нещодавно в Києві. Роботу Синоду 
вперше в ролі глави Церкви очолив 
Блаженніший Любомир кардинал 
Гузар. Розглянуто питання душпа-
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стирської роботи на наступні 10 
років і питання візиту Папи в Ук
раїну. На питання кореспондента 
газети «Шлях перемоги» (№ 15-16) 
про бачення об’єднавчого еку
менічного процесу в Україні, вла
дика Гузар сказав: «Ми хочемо 
інтенсивно співпрацювати з інши
ми Церквами в цьому напрямі, а 
тому розробили документ — кон
цепцію екуменічної діяльності. На
ша остаточна мета — повернутися 
до тієї первісної єдності, в якій пе
ребувала наше Церква 1000 років 
тому... Ми вважаємо себе інтег
ральною частиною східної 
візантійської традиції і хотіли б 
зберегти її в кращих зразках. Вод
ночас прагнемо, щоб в Україні бу
ла виключно одна Церква, 
об’єднана з Вселенською, тобто з 
католицизмом, який не заперечує 
збереження власних традицій. Це 
й є так зване сопричастя».

Греко-католицька громада 
Вишгорода Пасху в цьому році 
відзначила вперше в своєму 
храмі. І хоч не все вже зроблено, 
зокрема залишилося внутрішнє 
оздоблення, місцевий священик 
Сергій Прудко зауважив: «З само
го початку будували переважно 
своїми силами, від послуг підряд
них організацій відмовилися». 
Проект храму оригінальний, іншо
го такого в Україні немає. Відвіду
ють служінні отця Сергія не лише 
люди старшого віку, а й молодь, 
яку, окрім іншого, священик 
об’єднав участю в гірсько-лижній 
секції. В церкві влаштовують вечо
ри, відзначаються дні народження
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парафіян. «Дуже важливо, — ска
зав священик, відповідаючи на пи
тання газети «Сегодня», — щоб у 
людей була якась віддушина, щоб 
вони хоч трохи могли забути свої 
життєві негаразди... Тягнуться до 
нас. Ми і вертеп граємо, і на коляд
ки ходимо, і проводимо вечори ок
ремо для дітей, окремо для дорос
лих, для вдів і людей старшого 
віку. Ні про кого не забуваємо. Для 
молоді у нас працюють курси 
англійської мови, створено во
кальний ансамбль «Корали», дитя
чий ансамбль пісні і танцю. Пра
цює гурток есперантистів, ор
ганізовуються туристичні походи, 
утворено фінансово-кредитну 
спілку для парафіян, діє бла
годійницький фонд «Межигірський 
Спас»... Такого б священика в кож
ну християнську громаду!

Готується видрук щоденника 
Митрополита Андрея Шептиць- 
кого за 1941 - 1944 роки, знайде
ного в київських архівах директо
ром Дрогобицького механічного 
технікуму Ст.Якимою. Чекають, що 
цей документ дасть нові підстави 
для беатифікації Митрополита. Ва
га його в церковно-релігійному 
житті настільки велика, що навіть 
нацисти рахувалися з ним. Так на 
його послання «Не убий» фюрер 
зреагував так: «Графа Шептицько- 
го ми могли б повісити. Митропо
лита Шептицького мусимо 
терпіти».

Меморіальну кімнату єпис- 
копа-мученика Теодора Ромжі
продовжує формувати Управління

Мукачівської греко-католицької 
єпархії. Очікується, що під час сво
го візиту в Україну Папа Іван Пав
ло II проголосить цього закар
патського владику блаженним.

Виставка з нагоди 55-річчя 
від часу Львівського псевдо-со- 
бору греко-католицької Церкви,
який «прийняв рішення» про зни
щення УГКЦ, відкрилася в Музеї 
визвольних змагань Карпатського 
краю в Івано-Франківську. Тут 
представлені експонати з понище
них храмів, світлини владик і свя
щеників, церковних ангевістів, ре
пресованих тоталітарним режи
мом, документи, які розкривають 
Голгофу Церкви, повстання ката
комбної УГКЦ й відродження Церк
ви в роки незалежності України.

Благословення Папи Римсь
кого одержала в перші дні квітня 
Леся Гонгадзе, побувавши в нього 
на аудієнції. Святий Отець по
обіцяв молитися за неї і її сина. Не
щасна мати зізналася, що саме в 
цю хвилину вона вперше відчула 
душевне заспокоєння, нібито ви
ща благодать зійшла на неї. То ж 
скажемо Папі: «Ласкаво просимо!» 
Будемо надіятися, що благодать 
Божа під час його візиту зійде на 
багатостраждальну Україну, як во
на зійшла на виплакану горем ма
му Георгія.

В ІЗ И Т  П А П И  В  У К Р А ЇН У

Президент України, прийма
ючи членів Оргкомітету із підго
товки візиту Папи Римського Івана
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Павла II, зауважив, що «у цій роботі 
не може бути дрібних питань, усі 
аспекти такої історичної події по
винні бути враховані й відпрацьо
вані на найвищому рівні». Бо ж, 
окрім пасторських вимірів, маємо 
візит «видатної особистості, відо
мого мислителя й громадського 
діяча».

Глава Адміні
страції Президента 
України Володимир 
Литвин заявив: «Рі
шення про візит Папи 
Римського в Україну 
прийняте і він відбу
деться». В.Литвин 
наголосив також на 
спробах політизувати віруючих в 
Україні. Він повідомив, що запро
шення відвідати Україну надіслано 
Вселенському Патріарху Варфо
ломію, а також Московському 
Патріарху Алексію II.

У Києві відкрито прес-центр 
Римсько-католицької церкви
для оперативного інформування 
всіх, хто цікавиться візитом Папи 
Івана Павла II. Найближчим часом 
буде відкрито також і WEB- 
сторінку, на якій прес-центр буде 
розміщувати інформацію про хід 
підготовки до візиту.

Р о з п о р я д о к  
перебування Па
пи Івана Павла II в 
Києві вже складе
но. Приїздить Пон- 
тифік 23 червня 
увечері. В цей день
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він матиме зустріч із Президентом 
України в Марийському палаці. Па
па познайомиться з науковою та 
бізнесовою елітою України. А 24 
червня вже о 9.30 в авіаційно- 
спортивному комплексі «Чайка» 
почнеться богослужіння. Київ че
кає біля 300 тис паломників. Біля 
«Чайки» споруджується авто- 
паркінг, мають курсувати додаткові 
автобусні рейси. О 12-й Папа 
зустрічається з єпископатом гре- 
ко-католицької та римо-католиць- 
кої Церков України. Потім Папа 
відвідає Святу Софію Київську, ка
толицькі собори св.Миколи й 
Олександра, зупиниться перед 
Михайлівським монастирем. Уве
чері в філармонії відбудеться його 
зустріч з Радою церков. 25 червня 
вранці відбудеться друга служба 
Папи в комплексі «Чайка». По 
Києву Папа буде їздити на своєму 
папа-мобілі. Житиме — в рези
денції Апостольської Нунціатури 
по вул. Тургенівській. До Києва вже 
прибув кардинал Роберто Туччі, 
який керує підготовкою до візиту в 
Україну Понтифіка. В середині дня 
25 червня Понтифік відлетить до 
Львова.

Узгоджено майже всі деталі 
візиту в Україну Папи Івана Пав
ла II під час останнього приїзду в 
Київ організатора поїздки карди
нала Туччі. Але є й проблеми. Час
тина кліру й миряни УГКЦ вважа
ють, що першою в Києві має бути 
Служба Божа за візантійським об
рядом. До цього в інших країнах 
Папа спочатку відправляв месу, а 
потім здійснював службу в обряді
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країни перебування. Остаточне 
слово тут тепер за Папою. 
Вирішення решти питань ор
ганізації візиту залежить від коштів 
і браку часу.

Візит Папи Івана Павла II ма
тиме позитивний вплив на май
бутнє незалежної України, на 
діалог православних і католиків. 
Таку думку висловив Апостольсь
кий нунцій в Україні архієпископ 
Микола Етерович під час церемонії 
відкриття Медіа-центру Римсько- 
католицької Церкви в Україні. 
Нунції водночас зауважив, що цей 
візит приверне до України увагу 
цілого світу, до життя на її теренах 
Церкви і християнства. Відповіда
ючи на питання журналістів, чи 
сприятиме візит об’єднанню Цер
ков в Україні, владика сказав, що 
«ми молимося, щоб реалізувалося 
бажання Христа про єдність і 
співпрацювання з іншими, щоб 
єдність була можливою».

Папі Римському вік не зава
да. Прес-секретар Ватикану Хо- 
акін Наварро-Валльс вважає, що в 
свої 80, незважаючи на слабке 
здоров’я, Папа, залишається ще 
молодим. За свої 22 роки пон
тифікату він жодного разу не 
відмовився від участі в наміченому 
із-за немочі. Він молодий тим, що 
живе на минулим, спогадами, а 
новими проектами, бере активну 
участь в управлінні Церквою. Папа 
регулярно приймає у себе відвіду
вачів, буває в римських парафіях, 
продовжує поїздки по різних 
країнах світу, готується до прове

дення восени Синоду єпископів 
Церкви. В приватних бесідах Пон- 
тифік демонструє почуття гумору. 
Під час розмов він «завжди прагне 
не перемагати, а переконувати».

У Львові вже 
в и г о т о в л е н о  
Папський лого
тип. Це — папсь
кий герб,вписаний 
в контури кордонів 
України трьома кольорами — жов
тим, синім, білим з написом по ко
лу: «Христос — дорога правди і 
життя».

Київські католики готуються 
зустріти Папу Івана Павла II ор
ганізовано. У столичному кафед
ральному костелі св.Олександра 
сповіщають, що на урочисту 
літургію 23-24 червня запрошу
ються кияни, гості та паломники з 
України й інших країн. Для 
підтримки належного порядку під 
час богослужінь, а також для на
дання допомоги гостям та палом
никам при костелі організується 
Церковна Служба Охорони Поряд
ку. Ця служба буде взаємодіяти з 
державною охороною. Для участі в 
її роботі запрошуються всі свідомі 
християни — чоловіки віком від 18 
років, які позитивно відносяться до 
візиту Папи, не перебувають на 
психоневрологічному та нарко
логічному обліку і знаходяться в 
злагоді із законом. Для реєстрації 
кандидати-волонтери, які вже зго
лошуються в Оргкомітет, мають 
представити паспорт і фото
графію. Також запрошуються
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співаки до хору, що співатиме на 
Папській службі. Телефони Орг
комітету: 444-75-65, 452-11-20.

Київ не готовий прийняти 
всіх гостей і паломників в дні 
візиту в столицю Папи Римсько
го. Готелі Києва можуть поселити 
25 тисяч приїжджих, тобто кожного 
двадцять п’ятого з очікуваних. А 
ось де мають намір поставити па
латки, облаштувати там належно 
побут, то міськрада відповідь на це 
питання покищо дати не може. Є 
надія на теплоходи, які приютять 
десь біля 10 тисяч осіб. В одному із 
своїх виступів мер Києва О.Омель
ченко сказав: «Це — подія вікового 
значення. І те, що побачать тут лю
ди, стане на багато років візитною 
карткою Києва». То ж треба мати 
при цьому на оці, що разом з Па
пою їде делегація із 60 осіб. 
Приїде десь 3 тис. журналістів, 
біля 300 тис. паломників. Може 
варто подумати про приватний 
сектор. То буде дешевше, ніж спо
руджувати 50 тисяч наметів і не 
знати потім куди все те списувати, 
бо ж кошти будуть витрачені на це 
великі. Та й проблема туалетів не 
буде тоді такою гострою, бо ж Київ 
має лише 100 біотуалетів з 3-х ти
сяч потрібних.

Посол України у Ватикані 
Ніна Ковальська без дипломатич
них фраз так оцінила в своєму 
інтерв’ю газеті «Голос України» (№ 
68) спроби російських посадовців, 
церковних ієрархів та політиків 
зірвати приїзд Папи в Україну: «Це 
просто неприпустимо, коли
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керівництво незалежної держави 
запрошує керівника іншої держа
ви, а навколо цього зчиняється га
лас. Де елементарна етика, прото
кол міждержавних відносин? Це — 
важко зрозуміти. Ми переконані, 
що візит відбудеться, хоч і важко 
передбачити якісь окремі ситуації. 
Але враження таке, що загальний 
настрій в українському суспільстві 
дуже позитивний... Все пройде 
нормально і майбутній візит мати
ме позитивні результати для нашої 
держави. Адже ми — нормальні, 
цивілізовані люди... Позиції Ук
раїни й Ватикану з багатьох карди
нальних питань сучасності дуже 
близькі або збігаються. Є багато 
питань, які перебувають, сказати б 
так, на стику компетенції церкви та 
держави. Саме тут також є простір 
для співпраці».

Посол України в Польщі Дми
тро Павличко розцінив пропо
зицію про перенесення на пізніше 
візиту Папи в Україну, з якою, як 
відомо, виступає УПЦ, «злобним і 
відкритим цинізмом», бо ж Папа 
має такий вік, коли про перенесен
ня не має бути й мови. До того ж, 
«Папа Іван Павло II відзначається 
екуменічною політикою, тео
логічними поглядами, в основі 
яких є примирення різних христи
янських конфесій». Іван Павло II 
відкрився Європі і світові як 
«слов’янський Папа». Він — «за
хоплений ідеаліст, але здатний 
діяти і мислити послідовно і впер
то, здатний аналізувати причини 
важких трагедій XX століття, здат
ний бути філософом, справедди-

19
5*



Релігійне життя України

вим наставником моральної по
ведінки і взагалі виразником прав
ди». Дмитро Павличко поділив 
існуюче в Україні православ’я на 
імперське й українське. Українське 
Православ’я «живиться тра
диціями Петра Могили», «стоїть на 
національній і водночас на євро
пейській основі».

Львів готується зустріти Па
пу Івана Павла II. Півторагодинна 
зустріч Понтифіка з молоддю 
відбудеться 26 червня на майдані 
біля Церкви Різдва Пресвятої Бо
городиці. Тут же, після літургії, на 
честь Папи дадуть концерт дрого
бицький кафедральний хор 
«Відлуння», об’єднаний львівський 
хор, хорова капела «Дударик». Во
ни проспівають молитву-акафіст 
Ісусу Христу. Тут же виступлять 
відомі українські естрадні вико
навці. Проведений заздалегідь 
конкурс дитячої пісні дасть своїх 
переможців на зазначений кон
церт. Т.Петриненко, Б.Стельмах та 
Ю.Саєнко пишуть гімн до зустрічі з 
Папою Римським. Розроблені 
ескізи і виготовлені макети пре
столів на іподромі. Йде ремонт 
Святоюрського комплексу. Від 
держави одержано 7 млн. гривень 
на ремонтні роботи в Соборі.

До Львова Папа Римський 
приїде, а ось з очікуваних 1,5 
мільйонів паломників — не всі.
20 львівських готелів мають всього 
400 готельних місць, та й ті до цьо
го часу ще не зарезервовані. Надія 
на вузівські гуртожитки не вповні 
виправдовується, бо, як заявив

ректор Львівського університету 
ім. І.Франка, «це аморально висе
ляти студентів. Вони також мають 
право зустрітися з Понтифіком, як і 
інші. Відтак відселяти ми нікого не 
будемо». Затяглася реставрація 
Святоюрського комплексу, бо ж 
його мешканці не спішать виселя
тися. То ж, певно, Львів буде 
зустрічати гостей переважно на
метами. Можна було б розселити 
приїжджих і в приватному секторі. І 
це було б зручніше і дешевше.

«Друге пришестя Дажбога та 
візит Папи». Під таким заголов
ком газета «День» (№ 68) видруку
вала статтю журналістки — 
послідовниці Рідної Української 
Національної віри Любові Кова- 
левської. Ознайомивши читача з 
основними положеннями віров
чення РУНВіри, журналістка з при
таманним українцям духом толе
рантності висловлює стурбо
ваність тією атмосферою недоб
розичливості, яка створюється на
вколо візиту в Україну Папи Римсь
кого. «Приїзд Папи — подія для Ук
раїни. І буде менше несподіванок, 
якщо ми будемо знати те, що при
ховане в душах і головах людей».

МЗС Росії висловив свою за- 
турбованість візитом в Україну 
Папи Римського. Досить дивна 
позиція. Чомусь Ватикан не вис
ловлює таку затурбованість у 
зв’язку з візитом Московського 
Патріарха Олексія II до Ялти. А міг 
би, якби мав вдачу російського 
МЗС, бо ж в Україні має аж дві свої 
Церкви — Римо-католицьку й Гре-
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ко-католицьку, що одержали все
українську реєстрацію. Але Апос
тольська Столиця має високу куль
туру толеранції.

Папа Іван Павло II надіслав 
листа митрополиту Володимиру 
Сабодану, в якому прагне 
розвіяти побоювання УПЦ МП що
до свого візиту. Понтифік засвідчує 
екуменічний характер своєї 
поїздки. Лист буде оприлюднено 
лише після одержання відповіді на 
нього. А ось Олексій II, Патріарх 
Московський, про що свідчить його 
інтерв’ю ватиканському тижневику 
«Християнська родина», ніяк не мо
же заспокоїтися від того, що Папа 
їде в Україну, пропонує йому 
відкласти візит. Створюється вра
ження, що й України як самостійної 
держави не існує, що Московський 
Патріархат офіційно зареєстрова
ний не державними органами 
Росії, а України. Ось у чому можна 
погодитися з Олексієм II, то це в 
тому, що воля росіян, правителів їх 
країни — «не пущать», бо ж вони 
«усвідомлюють, що наші відносини 
з Ватиканом не припускають тако
го візиту». Що ж, якщо правителі 
Росії усвідомлюють так, то їх право, 
а ось правителі України мислять 
по-іншому, по-сучасному, демо
кратичному.

Н
 М и т р о п о л и т  
Володимир (Са- 
бодан) в своєму 
інтерв’ю газеті 
«Новый век» (№13) 
відзначив, що, за
прошуючи Папу
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Римського, «Президент керувався 
благими намірами у справі 
зміцнення міжнародного іміджу 
України в результаті цього візиту», 
хоч Церква має право сказати, що 
цей візит передчасний і не буде 
йти на будь-яку участь в його про
грамі. «Але це не означає, що ми 
будемо закликати до протиправ
них дій наших парафіян». Хоч вла
дика й піддав критиці греко-като
ликів за захоплення ними в 
західних областях храмів, які, за
уважимо, належали їм до 1946 ро
ку, а потім були присвоєні Церквою 
Московського Патріархату і не по
верталися добровільно після ле
галізації УГКЦ, але він висловив 
при цьому плідну думку: «На на
силля не слід відповідати насил
лям... Церква переконана: всім 
потрібен духовний світ, любов і 
взаєморозуміння. Я думаю, що за
пал з часом уляжеться і ми зможе
мо єдиними устами і єдиним сер
цем славити Бога».

Заявляючи про небажаність 
візиту Папи Івана Павла II в Ук
раїну, предстоятельУПЦ Володи
мир (Сабодан) чітко визначив моти
ви цього: 1) Невирішеність питання 
повернення православним понад 
тисячі храмів, захоплених в Галичині 
греко-католиками утвердить ос
танніх в думці про вірність їх дій, 
оскільки Папа Римський не вислов
лює свою думку з приводу цього; 
2) Папа може зустрітися в Україні з 
лідерами розкольницьких право
славних церков (а він відкрито не за
явив, що цього не буде). Така зустріч 
дасть їм «своєрідний карт-бланш
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для подальших інсинуацій та маніпу
лювання громадською думкою».

«Зустріч християн і культур. 
Іван Павло II в Україні». Так нази
вався семінар, який відбувся на по
чатку квітня в Польщі (Варшава, 
Краків). Семінар організували 
Європейський центр спілкування і 
культури та Міжнародна Католиць
ка інформаційна агенція. Головна 
мета конференції — форми 
висвітлення означеної теми у зв’яз
ку з візитом до України Папи Римсь
кого. Було зауважено на відміннос
тях в описанні візиту ЗМІ Польщі й 
України. Польща — переважно ка
толицька країна, яка, до того ж, да
ла світові таку видатну постать. Але 
своєю діяльністю, творчим дороб
ком Папа зробив честь не тільки по
лякам, а й всім слов’янам. Відтак 
висвітлення приїзду Папи в Україні 
буде йти дещо в іншому ракурсі. Га
зета «День», як це зазначила Клара 
Ґудзик — її кореспондент з 
релігійних питань, передбачає вид- 
рук деяких матеріалів із семінару.

Глава УГКЦ кардинал Любо
мир Гузар звернувся до мирян з 
проханням матеріально посприяти 
підготовці візиту в Україну Папи 
Івана Павла II. При цьому він по
слався на те, що візит цей — «над
то дорога процедура». То ж вірні 
УГКЦ «мають внести пайку у 
відповідності зі своєю чи
сельністю».

Ситуацію в Україні напере
додні візиту Папи обговорили 
учасники наукової конференції

«Україна шукає себе», яка відбула
ся наприкінці березня в Ліоні. 
Учасники були одностайні в тому, 
що релігійний стан в нашій державі 
нагадує радше заплутаний сце
нарій фільму-трилера, а вихід із 
затяжної кризи та екуменічні пер
спективи можливі лише при «га
рячій покірній молитві».

Гімн Папі Івану Павлу II напи
сав викладач музики з Рівного 
Богдан Прищепа. Слова до твору, 
присвяченого Понтифіку, написані 
польським поетом із Вроцлава 
Яном Сідлецьким. Партитуру Гімну 
Б.Прищепа передав у Ватикан і 
Львівську архидієцезію Римо-Ка- 
толицької Церкви. Очікується пре
зентація твору в час відвідин Па
пою України.

Ж И Т Т Я  П Р О Т Е С Т А Н Т ІВ

Церква Адвентистів Сьомого
Дня провела євангельські програ
ми на Сумщині. В ІІІостці програма 
проводилася 17-31 березня у двох 
залах за участю зарубіжного єван
геліста Чарльза Буркіна. На про
грами приходило понад 700 осіб. 
Протягом двох тижнів зацікав
леність до заходу не зменшувала
ся. Те ж саме мало місце і в Коно
топі. Програма тут проводилася з 
1 по 22 квітня. Уніонна конфе
ренція запросила до участі в ній 
групу студентів із США. В Конотопі 
в двох залах також були присутні 
більше 400 осіб. Учасники програм 
одержали Біблії, іншу християнсь
ку літературу. Для слухачів програ
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ми були прочитані лекції з питань 
психології сімейних відносин, здо
рового способу життя.

В Чернівцях 24 березня 
відбулося урочисте служіння з
Об’єднання 73 членів трьох громад 
реформаційного руху АСД 
(Чернівці, Валя-Кузьмін, Роша) з 
Церквою Адвентистів сьомого дня. 
Пастором двох перших громад 
вже Церкви АСД було проголоше
но М.К.Дем’яна. Його прийняв 
Президент Української Уніонної 
конференції В.А.Крупський.

Об’єднання Церков ЄХБ 
Харківщини на початку квітня ор
ганізувало євангелізаційні
служіння за участю відомого єван
геліста із США Дона Беттса. Пісні 
хвали Богу доктора богослов’я 
кожного вечора слухало біля двох 
тисяч осіб. Віруючі отримали від 
нього відповіді на питання, які їх 
хвилюють.

Операція під назвою «Сєвєр»
з виселення в Сибір свідків Єгови 
пройшла рівно 50 років тому. Ти
сячі, як тоді писали, членів «неле
гальної антирадянської секти 
єговістів» у вагонах-телятниках 
були перевезені в Сибір на довічне 
поселення. Свідки Єгови носили 
клеймо «агентів ЦРУ», оскільки 
підтримували зв’язок із своїм цен
тром в Брукліні (район Нью-Йор
ку). їх називали деструктивними 
із-за того, що вони відмовлялися 
служити в Армії, не пускали дітей в 
піонерію і комсомол, відмовлялися 
голосувати. Але все це знаходить

своє пояснення у віровченні 
Свідків Єгови. З нагоди 50-річчя 
операції «Сєвєр» 19 квітня з 
ініціативи Української Асоціації 
релігієзнавців та часопису «Люди
на і світ» в Київському будинку вчи
теля відбувся колоквіум «50 років 
департації віруючих у Сибір». Йшла 
мова не тільки про висилку Свідків 
Єгови, а й греко-католиків, му- 
сульман-татар кримських, крим
чаків та ін.

Баптисти домоглися відміни 
в Новій Каховці сеансів А.Кашпі- 
ровського. Відміну здійснив мер 
міста Олександр Лук’яненко. Тоді 
пан Анатолій написав листа Пре
зиденту Л.Кучмі, прагнучи його 
втягнути в ці «магічні» розбірки. 
Відповіді від Президента немає, 
але немає і вуличних демонстрацій 
проти рішення мера з боку широ
кої громадськості міста.

М У С У Л Ь М А Н И  В  У К Р А ЇН І

Муфтій Духовного Центру 
Мусульман України Сулейман 
Мухамедзянов в своєму інтерв’ю 
«РП» заявив, що вони хочуть «збе
регти себе саме як українські му
сульмани. Ніхто не має права 
вирішувати за нас, які ісламські за
кони є придатними для мусульман 
України, а які — ні. Скрізь в світі 
мусульманські громади пристосо
вуються до життя в країнах, в яких 
вони живуть, зберігаючи при цьо
му свою мусульманську осо
бистість». Потім Муфтій відзначив 
те, що є спроби використати му-
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сульманські діаспори в Україні для 
своїх власних політичних цілей. 
Але це — тимчасове явище. «Ми не 
підтримуємо і критикуємо ті події в 
мусульманському світі, які прино
сять шкоду ісламським принципам 
й обмежують права людини. Хто не 
поважає інших, тим самим пору
шує Закони Божі».

Суд з ДУМУ виграла Міжоб
ласна асоціація громадських 
організацій «Арраїд». Остання 
звинуватила ДУМУ в тому, що воно 
направило листи на адресу дер
жавних органів і ряду обласних 
адміністрацій України, в яких спо
творено проінформувало їх про 
діяльність «Арраїда», відсутність в 
організації істинного вияву му- 
сульманськості. Одержану суму в 
100 тис. гривень як компенсацію 
за нанесену моральну шкоду 
Асоціація направила на проведен
ня благодійницької акції на допо
могу нужденним дітям України.

Е Т Н ІЧ Н І

В Києві до
сить активною є 
бурятська гро
мада. Зовсім не
давно члени гро- 
мали відсвяткува
ли Саґалґан —
Новий рік за бу
рятським кален
дарем. Релігійні традиції бурятів 
поєднують тибетський буддизм 
(який у науковій літературі часто не 
зовсім коректно звуть «ла

маїзмом») із споконвічним ша- 
манізмом. Урочисте святкування 
Саґалґану, що проходило в Ук
раїнському домі, почалося за зви
чаєм з очищення вогнем всіх при
сутніх. У залі було споруджено не
величкий буддистський вівтар, за
палено пахощі. У святкуванні брали 
участь перший віце-прем’єр 
Ю.І.Єхануров, академік С.І.Пирож
ков (буряти за походженням), вче- 
ний-тибетолог О.Д.Огнєва, пред
ставник московської бурятської 
громади генерал-майор С.Р.Ци- 
рендоржиєв, представники фонду 
«Далекий Схід» тощо. О.Д.Огнєва 
виступила з лекцією про історію бу
рятського календаря та свята 
Саґалґан. Колекціонер В.К.Олзоєва 
розповіла про старовинні буд- 
дистські ікони-тханки зі свого 
зібрання. Відбувся невеличкий 
святковий концерт. Усіх зворушила 
дівчинка-бурятка в національному 
костюмі, яка чудово прочитала спо
чатку вірш рідною мовою, а потім — 
«Якби ви знали, паничі» Т.Шевченка 
українською. (С.Капранов)

ІУ Д Е Й С Ь К И Й  С В ІТ

Проблема зближення і 
об’єднання різних напрямків 
іудаїзму в Україні так само акту
альна, як і об’єднання трьох право
славних Церков. Голова Умансько
го Товариства єврейської культури 
Л. Гуральник відзначає: «Я часто 
спостерігаю, як у нас в Умані на 
Рош-ашаша окремо моляться се- 
фарди й ашкенази. Є деяка 
відмінність в текстах молитов, але

Р Е Л ІГ ІЇ
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ж вона неістотна... Другий напря
мок іудаїзму — ортодоксальний 
іудаїзм та хасидизм. Різниця між 
ними переважно в емоційному 
проведенні релігійних обрядів, в 
обов’язковому для хасидів носінні 
одноманітного одягу, відрощуван
ня волосся тощо. Ці два напрямки 
можуть зближатися і сьогодні, а в 
наступному це зближення матиме 
тісніший характер. Шкода, що в 
нас існують напрямки іудаїзму, 
з ’явлені виключно амбіційністю, 
що веде до розколу громад. Так 
з ’явився прогресивний іудаїзм. 
Але головне, не доводити справу 
до зіткнення між різними напрям
ками іудаїзму» (Еврейский мери
диан. — № 7/35). Ніби відповідаю
чи Л.Гуральнику, Голова Вінницької 
релігійної громади І.Новоселець- 
кий відзначає, що «ніколи хасиди 
не сядуть за стіл переговорів з 
представниками прогресивного 
іудаїзму. В іудаїзмі існує дуже ба
гато різних течій. У нас в Україні 
протягом сотень років не було ні 
прогресистів, ні чогось подібного 
їм. Що стосується реформістів, то 
ніколи в історії іудаїзму жінка не 
була рабином. Посадити за один 
стіл представників різних течій 
іудаїзму — завдання не з простих. 
Певно що можна посадити за стіл 
переговорів представників «Хаба- 
да» й інших хасидських течій, але 
поруч з ними ніколи не сидітимуть 
реформісти».

Уповільнити процес деєвре- 
їзаціїмолоді. Ця проблема є акту
альною для єврейських ор
ганізацій України. В Кременчуці
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для її вирішення продовжується 
відкриття національних дитячих 
садочків, шкіл, різноманітних мо
лодіжних центрів. Молодь активно 
залучається до життя іудейських 
громад, разом з дорослими зби
рається на шаббати та ін.

Чи буде Львівська синагога
«Золота Роза» відновлена на кош
ти німецького уряду? Разом з 
іншими трьома вона була зруйно
вана в 1942 р. Проте якоїсь угоди 
про відбудову «Золотої Рози» ще 
немає. Все — на рівні переговорів і 
пліток. Скоріше всього, як заявив 
голова Львівської громади прогре
сивних іудеїв М.Гольдман, у відре- 
ставрування будівлі будуть задіяні 
кошти всесвітнього центру їх кон
фесії і семи тисяч євреїв Львова.

Н О В І Р Е Л ІГ ІЙ Н І Т Е Ч ІЇ 
У К Р А ЇН И

Харизматична Церква «Сло
во віри» провела в Хмельницькому 
20-21 квітня дванадцять служб- 
конференцій. В служінні взяв 
участь пастир Церкви Сандей Аде- 
ладжа. Вихідець з Нігерії, випуск
ник Білоруського університету 
Сандей в 1994 р. приїхав в Україну. 
Почалося служіння із 7 осіб, а нині 
Церква є однією з найбільших ха- 
ризматичних спільнот в Європі. До 
неї входять 17 тис. осіб. Вона має 
15 допоміжних церков та 15 
дочірних в Київській області. Має 
вона свої спільноти в Росії і Біло
русії. В її біблійній школі нині на
вчається 600 слухачів, а вже на-
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вчилося півтори тисячі. Церква го
тує місіонерів для Азійського кон
тиненту. Харизматичні церкви 
відзначаються великою ак
тивністю, новими формами слав
лення Бога. Певно цим пояс
нюється присутність на їх слу
жіннях великої кількості молоді. То 
ж уже 4-7 травня в цьому ж Хмель
ницькому відбудеться конфе
ренція служителів Церкви «Віра 
без меж». Всесвітнє спілкування 
служінь віри поширене в 25 країнах 
світу. Зареєстроване воно було в 
березні 1979 р. На службу Церкви 
із США приїздить пастор церкви 
«Життя» Девід Дітон.

Ламі Оле Нідалу 19 березня 
виповнилося 60. В цей день він 
був у Москві. З нашої країни 
виїздила туди делегація буддистів 
з тим, щоб послухати лекцію свого 
Вчителя, вручити йому подарунок 
— компакт-диск з презентаційним 
фільмом школи Карма Каг'ю в Ук
раїні. Представники різних ук
раїнських міст вручили ювіляру та
кож фотографії та історії громад, 
заснованих Ламою Оле.

Громада Св. Аскольда-Мико- 
лая Церкви Божої Матері цьо
горічну великодню службу відпра
вила у селі Леонівці Макарівського 
р-ну на Київщині. Хата однієї з па
рафіянок Церкви тут була перетво
рена у справжню церквицю. Хрес
ний хід пройшов вулицею села, в 
якому до цього вже декілька років 
не було церкви, а відтак і церков
них відправ. До ранку в селі лунали 
пасхальні пісні. Потім почалось ос

вячення пасок. Селяни щиро дяку
вали київську громаду за організо
ване нею великоднє свято, за да
роване їм таємниче осягнення чу
да Воскресіння.

Фестиваль давньоіндійської 
культури провела в Будинку куль
тури Василькова група прабху Ба
ли в березні місяці. Він зібрав біля 
500 мешканців міста. Окрім виста
ви «Рідна красота», тут були бхад- 
жани й ведичні гімни, лекція, 
слайд-шоу, танцювали й співали... 
Була також безкоштовна роздача 
присаду. Васильківське свято — 
одне із серії регулярних фести
валів, які Товариство Свідомості 
Крішни проводить в невеликих 
містах і в селах України групою 
прабху Бали.

Крішнаїти веселили одеситів 
на «Юморині — 2001». Вже дру
гий рік підряд міська влада запро
шує членів Одеської громади Това
риства свідомості Крішни взяти 
участь у святковому марші по Де- 
рибасівській. На думку організа
торів Юморини, вайшнави, одяг
нуті в традиційний індійський одяг і 
співаючі ведичні гімни, вносять 
особливий колорит у святкове 
дійство. Разом з одеситами 
крішнаїти співали свої духовні пісні 
протягом декількох годин. Було 
роздано біля 5 тисяч порцій соло
дощів, приготовлених за рецепта
ми ведичної кулінарії.

День явлення Господа Рами —
одного з десяти найвідоміших 
втілень Крішни — відзначила
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2 квітня громада крішнаїтів у 
своєму Київському храмі. В про
грамі свята були театралізовані 
вистави, лекція, ведична яч’я, тра
диційне богослужіння та святкове 
частування.

Кондитерський цех скоро буде 
добудовано до кухні божеств 
Київського храму крішнаїтів на Зоря
ному. Тут будуть випікатися різні тор
ти і солодощі за рецептами східної 
кухні. Надходження від продажу цьо
го підуть на будівництво храму.

М І С Т И К А

В сфері нетрадиційної ме
дицини нині зайнято понад 15 
тисяч осіб. Більшість з них не 
здатні підтвердити свою 
кваліфікацію відповідним дипло
мом чи якимсь іншим докумен
том. Вони мають лише експерт
ний висновок, виданий Ук
раїнською асоціацією народної 
медицини. А до останньої майже 
щодня звертаються люди, які 
впевнені в тому, що мають якісь 
надприродні здатності. Серед 
них багато людей взагалі нездо
рових. Дехто з них, йдучи «в ціли
телі», прагне в такий спосіб за
робляти легкі гроші. Лише десь 
5-10% претендентів на цілитель- 
ство мають деякі здібності до 
цього, більшість не має елемен

тарних медичних знань. Вся їхня 
робота обмежується навіюван
ням.

Про «трагічні наслідки» ліку
вань екстрасенса А.Кашпі- 
ровського заявила Одеська єпар
хія УПЦ. Прес-служба єпархії виз
нає, що спочатку дійсно може бути 
якесь полегшення, а потім «хворо
ба відновлюється, лікувати стає її 
ще складніше, часто стають вра
женими інші органи, розвиваються 
психічні відхилення, які подеколи 
кінчаються самовбивством». У 13 
із 15 пацієнтів екстрасенса потім 
настає загострення хвороби.

К О Н Ф Е С ІЙ Н А  П Е Р ІО Д И К А  
У К Р А ЇН И

Видруковано 11-12 число часо
пису Об’єднання Рідновірів Ук
раїни та діаспори «Сварог». Часо
пис вміщує статтю О.Хмільовського 
«Коло Свароже як основа державної 
ідеології», а також сам календар «Ко
ло Свароже і Лунник на 2001-2002 
рр.», описання волхвинею Зоресла- 
вою ряду свят. Продовжується видрук 
праці волхвині про Велесову Книгу. 
Про язичницькі обрядові пісні пише 
Ст.Губерначук. Вміщено історичну 
повість М.Горностаєвої «Дажбожа 
криниця». В часописі спростовуються 
деякі публікації про язичників ряду га
зет, що виходять в Україні.

Релігійна панорама № 4 ’2001



Релігійне життя України

У 3 (7) числі «РП» із-за технічних помилок було пропущено кілька рядків у 
ТАБЛИЦІ ЗМІН МЕРЕЖІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ, 

подаємо пропущені рядки
Н А З В А
Ц Е Р К В И

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

К А Т О Л  И  Ц  И З М
У к р а їн с ь к а
гр е к о -
като л и ц ь ка
Ц е р к в а

2643 2860 2952 3071
/5 9

3101
/4 6

3164
/11

3227
/8

3301
/1 4

3 3 5 0 /
6

3388/
49

П Р О Т Е С Т А Н Т И З М
В сеукраїн сь кий  
С о ю з  о б ’єднань  
хр и сти я н -  
б ап ти стів  (Є Х Б )

1127 1261 1348 1423
/83

1516
П І

1623
/44

1745
/57

1840
/41

1966/
102

2162/
101

Рада Ц е р к о в  
Є Х Б

44 103 35 3 /4 8 3 /4 0 45 4 /3 3 6 /4 2 8 / 2 5 3 / 1 6

Н е зал е ж н і 
гр о м ад и  Є Х Б

21 — 29 3 3 /1 8 22 /2 1 48 4 1 /2 0 6 8 /8 7 7 /6 9 8 /8

Б ратство  
незалеж них  
ц ерков  і м ісій  
Є Х Б

2 ~ - 19/7 20 19/7 22 22 2 2 /1

С о б о р  
незалеж них  
хр и сти янсь ки х  
церков  У к р а їн и

- - - - 2 2 2 2 2 9

Ч еська
євангельська
Ц е р кв а

2

Н О В І  Р Е Л І Г І Й Н І  Т Е Ч І Ї

С а є н т о л о г іч н а
Ц е р кв а

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

Н а у к а  Р о зум у - - - - - - - - - 3 /1
І У Д А Ї З М

Н е зал е ж н а
іудейська
рел ігій на
гром ад а

1 1

Іуд ейська місія  
"Х о а с к о н ім "

- - * ■ * • * * ■ 2
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Р Е Л ІГ ІЯ  І  С В ІТ

Пасхальні звичаї інших на
родів. В Болгарії в четвер із Церк
ви приносять освячену крашанку, 
ховають її в гілках винограду з 
надією на добрий врожай. В пе- 
редпасхальний тиждень випі
кається спеціальний хліб для дітей. 
Упродовж свята господиня має да
рувати кожному гостю червоне яй
це. А в п’ятницю кожна сім’я має 
обов’язково придбати собі новий 
глиняний посуд. В Швеції протя
гом страсного тижня на відкрива
ють звеселяючі заклади. Як і в Ук
раїні, тут святять гілки верби. В ос
танню середу перед Великоднем 
скандинави прагнуть причепити 
перехожим на спину якісь кумедні 
речі, з якими вони мають проходи
ти весь день. У Франції з п’ятниці 
до Великодня церковні дзвони 
мовчать, символізуючи цим жало
бу за Христом. В пасхальну неділю 
дітей обдаровують шоколадними 
яєчками. В Німеччині кожна сім’я 
по-своєму розмальовує яйця. А 
ось в Нідерландах Великдень ви
ливається у велике весняне 
дійство. Вулиці прикрашаються 
композиціями з великих яєць.

Пасха — свято всіх християн.
З нагоди його відзначення в бага
тьох містах різних країн христи
янського світу пройшли багато
людні ярмарки. По-іншому Пасху
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святкують в південній півкулі, адже 
тут нині осінь, йде завершення 
збирання врожаю. Тому в пас
хальній обрядовій практиці в бага
тьох країнах наявні елементи 
сільськогосподарського змісту. 
Так, в Австралії проводяться кон
курси на найбільшого бика, вівцю, 
картоплину тощо. А в Уругваї в 
центрі народних гулянь було при
ручення диких коней.

Християни всього світу 
відзначали Пасху в один день — 
15 квітня. Таке буває не часто. Ще 
з 325 року свято це стали відзнача
ти в першу неділю після першого 
повного місяця, який наступає 
після весняного рівнодення. Так 
було до XVI ст. Опісля католики і 
протестанти стали жити за гри
горіанським стилем, а православні 
залишилися юліанами. Відтак Пас
ха в перших випадає в проміжок 
від 22 березня і 25 квітня. У право
славних Пасха рухається в інтер
валі між 4 квітня і 8 травня. Були 
пропозиції усунути цей різнобій. 
Так, в 1975 р. Ватикан запропону
вав відзначати Пасху в неділю, яка 
слідує за другою суботою квітня. 
Але з цим не погодилися право
славні й протестанти. То ж і маємо, 
що Ісус щорічно двічі народ
жується, двічі воскресає.

Святкування Пасхи в один 
день православними й католика-
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ми, як в цьому році, актуалізує 
діалог між християнами про 
єднання. На цьому наголосив 
керівник Відділу зовнішніх церков
них зв’язків Московської Патріархії 
митрополит Кирило (Гундяєв). Він 
порадив повернутися до рішень 
Першого Вселенського Собору, 
згідно яких православ’я відзначає 
Пасху зразу ж за єврейською, 
після якої, як відомо, був 
розіп’ятий Христос.

Африканські країни все 
більше християнізуються. Ак
тивно сюди проникає протестан
тизм в різних своїх конфесійних 
визначеностях. Так, в Беніні, як по
казав перепис, євангельські де
номінації становлять 2/3 всіх хрис
тиян, а їх тут — понад мільйон. Що 
характерно, то це велике кон
фесійне дроблення християн. В 
Беніні вони мають аж 430 де- 
номінацій.

Дж. Буш з а 
кликав прем’є 
ра Ізраїлю А. Ша
рона припинити 
спорудження в 
Назареті мечеті.
Вона закриє со
бою одну із відо
мих християнсь
ких святинь — базиліку Бла
говіщення, споруджену на тому 
місці, де, згідно оповідей, архан
гел Гавриїл приніс Діві Марії благу 
вість про народження Ісуса. Так 
зреагував Президент США на 
звернення до нього Папи Римсько
го. Проте ізраїльська сторона не

спішить із своїми реакціями. Вона 
боїться нових зіткнень з арабами, 
які вже розбили на місці побудови 
мечеті палатку й демонстративно 
проводять там молитовні зібрання. 
Попередній ізраїльський кабінет, 
очолюваний Ехудом Бараком, 
підтримав наміри мусульман, прав
да обмежив розміри храму. Третьо
го квітня все ж було закладено пер
ший камінь в будівлю мечеті.

Церковники в школи США не 
допускаються. Це — однозначно. 
Джім Брейлі, фахівець з системи 
підвищення кваліфікації вчителів, 
професор університету штату 
Арізона, який нещодавно був в 
Києві, сказав наведену вище дум
ку, зауваживши ще, що в США «ні в 
якому разі не нав’язують дітям 
якісь догми. Вони завжди мають 
право вибору. Релігійна освіта в 
США повністю під егідою служи
телів культу. Школа ніякого відно
шення до цього не має».

Ріст кількості мормонів у Ве
ликобританії за 50 останніх років 
— з 6357 до 200 тисяч, тобто в ЗО 
разів. Вони — найбільш зростаюча 
конфесія на туманному Альбіоні. 
Кількість мусульман тут зросла з 
250 тисяч до 2-х мільйонів. Водно
час спостерігається зменшення 
кількості Свідків Єгови (1992 р. — 
241 тис. британців, а з 1999 р. — 
лише 215 тисяч). Впала доля й 
англіканської Церкви з 41,5 до 27%  
населення країни.

Ріст релігійності в Росії при
зупинився. Доля росіян, які не
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відносять себе до будь-якої Церк
ви, протягом 1991-1999 років впа
ла з 61 до ЗО %. В 1999 — 2000 рр. 
кількість росіян, які вважають себе 
православними, впала з 54 до 
52 %. Водночас зросла доля 
невіруючих з ЗО до 35 %.

Релігійна карта Росії на поча
ток 2001 р. виглядає так. Пере
реєстровано і зареєстровано по- 
новому 20200 релігійних ор
ганізацій. Півтори тисячі її не прой
шли, а десь біля трьох — і не праг
нули. З числа зареєстрованих: 
Російська Православна Церква — 
10913, ісламські громади — 3048 
(понад 600 підпорядковано Р.Гай- 
нутдіну і понад 2 тисячі — Т.Тад- 
жуддіну), християни віри Єван
гельської (п ’ятидесятники) — 
1323, євангельські християни-бап- 
тисти — 975, євангельські христи
яни — 612, адвентисти сьомого 
дня — 563, свідки Єгови — 330, 
лютерани — 213, пресвітеріани — 
192, новоапостольці — 86, мето
дисти — 85, Церква Повного Єван
гелія — 62, євангельські христия- 
ни-тверезники — 54, мормони — 
33, неденоміновані християни — 
156. Старообрядці всіх напрямків 
мають — 278 зареєстрованих гро
мад, ІПЦ — 65, католики — 258, 
Богородичний Центр — 28, Церква 
Останнього Завіту — 15. Іудейсь
ких організацій зареєстровано 
197, буддистських — 193,
крішнаїтів — 106 (п’ять років назад 
їх було 112), язичників — 41 (в 6 
разів більше, ніж 5 років тому), ба- 
хаїв — 20, Церкви єднання (мунів) 
-17. Відтак перереєстрацію прой

шло понад 70 % організацій РФ, в 
т.ч. православних десь 65-75 %, 
протестантів — 78 %, послідо
вників ісламу — 60 %, іудаїзму — 
80 %, буддизму — 65 %. Судилися 
із-за відмови в реєстрації Армія 
Спасіння, Православна Кафолічна 
Церква, методисти, тати-іудеї, му
сульмани «Рісалет».

Татарстан демонструє при
клад мирного співіснування 
різних конфесій. Про це заявив 
рабин Іцхак Горілик під час своєї 
розмови в Казанській синагозі в 
березні місяці із Головним феде
ральним інспектором по рес
публіці Марселем Галімардано- 
вим. Відсутній будь-який тиск з бо
ку влади на діяльність іудейської 
громади. Остання не має ніяких 
проблем у своїх відносинах з інши
ми конфесіями.

Утиски протестантів в Турк
менії. Офіційно тут зареєстровані 
лише мусульманські мечеті і пра
вославні парафії. Останні за умо
ви, якщо мають 500 вірних. Підчас 
рейдів представників Комітету 
Національної безпеки по молитов
них будинках протестантів вжива
ються силові заходи до припинен
ня ними богослужінь. В Ашхабаді 
припинено служби баптистів. До
ходить до катувань декого з проте
стантських діячів. Віруючі виму
шені для молінь збиратися по 2-3 
особи.

Уряд Киргизії вирішив поста
вити перепони емісарам із Аф
ганістану й Пакистану, розроби-
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ти спеціальну концепцію релігійної 
політики і встановити контроль за 
роботою «сект», заборонених в 
інших країнах. Міністерство закор
донних справ мар з ’ясувати, за чиї 
кошти будуються в республіці ме
четі, бо ж гадають, що їх будують 
країни, в яких домінує ідеологія 
ваххабізму. До того ж, в Киргизію 
під виглядом туристів приїздять 
різні релігійні діячі, які в своїх 
лекціях ведуть пропаганду екст
ремізму.

З м и ч к а  
Російської 
П р а в о 
с л а в н о ї  
Церкви і 
державних  
о р г а н і в  
Росії зро
статиме. На це буде зорієнтована 
робота З ’їзду православної мо
лоді, що пройде в храмі Христа - 
Спасителя 13-15 травня із запро
шенням на нього християнської 
молоді із всіх єпархій Церкви (мо
же й з України. — Ред.). Як повідо
мили у Відділі із справ молоді РПЦ, 
основною метою З’їзду є «визна
чення методів і форм взаємодії 
Церкви і держави Російської в про
цесі духовно-морального вихован
ня молоді».

Росіяни не вірять в релігійні 
почуття політиків, які лише в дні 
свят з ’являються в храмі. 74 % 
опитаних вважають, що російські 
державники присутні на службах 
із-за політичних розрахунків, а не 
релігійних почуттів. 87 % саме так

оцінили появу під час свят вищих 
державних діячів. 39 % опитаних 
появу Президента під час великих 
свят у Церкві визнала як держав
ний обов’язок. 52 % — як його при
ватну справу. 47 % опитаних з ви
щою освітою розцінили це як одну 
із функцій глави держави.

Слово «Бог» викликало най
більше заперечень під час обго
ворення в Держдумі Росії тексту 
Гімну, написаного С.Михалковим. 
Особливо були цим невдоволені 
атеїсти. Розв’язка настала завдяки 
зауваженню В.Жириновського, 
який розтлумачив депутатам, що 
бог — поняття загальнозначиме, а 
тому його можна й залишити в 
тексті гімну. Вольфович переко
нав: лише 19 проголосувало проти 
цього.

Росте кількість мусульман і 
буддистів в Норвегії. Якщо в 
першій половині 70-х років тут не 
було жодної мусульманської гро
мади, то нині в Норвегії проживає 
біля 60 тисяч мусульман. Якщо 
буддистів тут було в 1990 році 3012 
осіб, то нині — біля 8 тисяч.

Нігерія — 120-тимільйонна 
країна, де постійно точаться 
міжконфесійні чвари. Після вве
дення шаріату в деяких регіонах 
цієї найбільшої в світі темношкірої 
країни спостерігається руйнуван
ня християнських храмів, сутички 
мусульман та християн. Подекуди 
храми, після конфіскації їх, пере
творюються на ісламські школи. В 
Хадеджині мусульманські екст-
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ремісти спалили англіканську й 
п’ятидесятницьку церкви. Протес
туючих проти введення шаріату 
шантажують. Але, незважаючи на 
це, величезні натовпи народу на 
заходи з євангелізації збирає тут 
«Біллі Грем Африки» — німецький 
євангеліст Рейнхард Борке.

Переслідування за належ
ність до християнства зростає.
Нині таких біля 200 млн. Про це за
явив Аттіліо Тамбуріні — керівник 
італійського відділу католицького 
благодійницького фонду «Допомо
га Церкві в біді», посилаючись на 
звіт цієї інституції. Лише в п’яти 
країнах — Судані, Індонезії, 
Східному Тиморі, Індії та Єгипті — у 
2000 р. під час релігійних та 
етнічних конфліктів загинуло 
165000 християн. Викликає триво
гу нова форма релігійної дис
кримінації — прийняття законів 
(напр., у Франції) про «секти». їх 
критикують не тільки адепти но
вих, а й традиційних релігійних 
течій, зокрема католиків, іудеїв, 
протестантів. А.Тамбуріні порушив 
питання встановлення в штаті ООН 
посади постійного спостерігача за 
дотриманням релігійних свобод, 
бо ж остання — «природне право 
кожної людини».

«Рада із взаємодії з 
релігійними об’єднаннями при 
Президенті Російської Ф еде
рації» — це нове Положення про 
такий орган своїм розпоряджен
ням затвердив Президент Росії 
В.Путін в кінці березня ц.р. В Раду 
не ввійшли представники органів
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державної влади. Натомість до неї 
ввели вчених-релігієзнавців, пред
ставників найбільших конфесій. 
Всі ці зміни зумовлені прагненням 
уникнути дублювання в роботі Ра
ди і Комісії з питань релігійних 
об’єднань при Уряді РФ. Раду очо
лив керівник Адміністрації Прези
дента Олександр Волошин. Рада 
працюватиме як консультативний 
орган. Державний комітет у спра
вах релігій в Росії так і не створено.

Діва Марія в купальнику, яку
підтримує дівчина-ангел із непри
критими грудями, експонується на 
річній виставці сучасного фольк
лорного мистецтва в Санта-Фе 
(Нью-Мексіко). Проти користуван
ня цим експонатом виступили ка
толики. Архієпископ Санта-Фе на
звав це «ще однією профанацією 
католицизму». Виставлена мо
дернізована картина нагадує тра
диційне зображення популярної в 
Америці Діви Марії Гваделупської. 
Директор музею Джон Айс заявив: 
«Ми не очікували такої реакції. Але 
я сподіваюся, що люди все одно 
прагнуть спорити про роль мис
тецтва в суспільстві і про свободу 
самовираження». Картина зали
шається в експозиції.

К А Т О Л И Ц И З М

Папа вперше за 22 роки свого 
понтифікства не ніс Хрест в 
Страстну П’ятницю. Були внесені 
деякі зміни в цю процедуру, щоб 
полегшити участь в традиційному 
хресному ході 81-річного Івана Пав-
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ла ІІ. Із 14 кальварій (зупинок) при 
несенні хреста Папа брав участь 
безпосередньо лише в останніх 
двох. Решта обрядів пройшла без 
змін. В Чистий Четвер, як і раніше, 
Папа мив і цілував ноги 12 свяще
никам, у Велику Суботу відслужив 
урочисту месу, в Пасхальну Неділю 
виступив після ранкової служби на 
60 мовах із традиційним посланням 
«До міста й світу».

Іван Павло II, як і Католицька 
Церква Іспанії, висловилися за 
колективне відлучення від Церкви 
всіх членів баскської організації 
ЕТА. Як відомо, ця організація веде 
боротьбу за незалежність країни 
Басків. Боротьба ведеться у формі 
терору. Лише за останній рік від 
нього загинуло 24 особи. Баскські 
єпископи не погоджуються з відлу
ченням, бо ж це призведе як до 
розколу в керівництві церкви, так і 
між вірними. Створюється вражен
ня, що з їх думкою рахуються.

Радіо Ватикану з 16 квітня 
скоротило час свого мовлення 
на світ. Причина цього — великий

рівень електоромагнітного ви
промінювання величезних антен 
радіостанції Ватикану і протест у 
зв’язку з цим місцевих жителів. 
Міністерство захисту довкілля 
Італії попередило, що якщо ви
промінювання не буде зменшено в 
десять разів, то радіостанції будуть 
відключені від електропостачання.

Відпущення гріхів за невели
ку оплату (24 -32  дол.), навіть 
папське благословення з нагоди 
народження дитини, хрещення, 
вінчання та ін. можна одержати че
рез Інтернет. Достовірність вірту
ального релігійного таїнства 
засвідчує спеціальний сертифікат, 
виданий Ватиканом. Адреса у 
всесвітній мережі: www.sanmiche- 
l e a r c a n g e l o . c o m /  
englishnew/selectblessing.html

Католики Італії надто забо
бонні. Соціологічні опитування 
засвідчили, що вони часто воро
жать на картах, беруть участь в 
спіритичних сеансах, вірять в па- 
ранормальні явища. 6,4 % опита
них відвідують гадалок, 33,7 % — 
мають сумнів щодо тих чудес, про 
які твердить Церква, 28,6 % — 
вірять в чародійства, 19,4 % брали 
участь в спіритичних сеансах, 30,9 
% носять амулети, 10,9 % визна
ють переселення душ. Опитано бу
ло 3 тис. осіб у віці від 15 до 60 
років. Характерним для Італії є те, 
що 13,7 % опитаних віднесли себе 
до атеїстів.

Всесвітня Унія жіночих като
лицьких організацій проводила
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свої чергові засідання 17-25 бе
резня у Римі. Тема зустрічі — «Про
роча місія жінок». До учасниць 
зібрання з листом звернувся Папа 
Іван Павло II, який зазначив, що 
Церква потребує святості жінок. 
На жаль, як зауважив Папа, 
нинішня домінуюча культура 
нав’язує такі взірці життя, які супе
речать найінтимнішій природі 
жінки. У зверненні до жінок Папа 
закликав переживати всі життєві 
ситуації з вірою.

Орден єзуїтів (Товариство 
Ісуса) поступово змешується 
кількісно. Нині він має 210063 своїх 
членів, що на 291 менше, ніж в ми
нулому році. Орден нараховує 
14852 священики (на 168 менше, 
ніж торік), 3964 співробітників на
вчальних закладів (на 33 менше) 
тощо. Протягом 2000 року до кон
грегації вступило 500 нових членів, 
479 єзуїтів померло, а 339 — зали
шило Орден.

Нову редакцію церковних за 
повідей ухвалила Конференція 
Єпископату Польщі: 1) У неділю та 
свята вірні зобов’язані брати 
участь у Святій Месі та утримува
тися від службової праці. 2) Кож
ний вірний зобов’язаний при
наймні раз на рік сповідатися в 
своїх гріхах. 3) Кожний вірний зо
бов’язаний принаймні раз на рік 
приступити до Причастя. 4) У по
кутні дні, визначені Церквою, вірні 
зобов’язані утримуватися від вжи
вання м’яса та дотримуватися по
сту. 5) Вірні мають обов’язок дбати 
про потреби Церкви. Конференція

також постановила, що 1 травня 
ц.р. буде Днем молитв за без
робітних.

Понад 70 % із 130 мільйонів 
жителів Японії висловили повагу 
до християнства. Католиків у цій 
країні біля 447 тисяч. Такі цифри 
навів японський єпископ Окішава. 
Він також зауважив, що Католиць
ка церква в Японії опирається на 
європейські теологічні взірці, да
лекі від місцевих звичаїв. Така си
туація пояснюється тим, що після 
війни на території країни залиши
лося багато місіонерів з Європи і 
Америки.

Суд над католицькими чер
ницями з Руанди — сестрами 
Гертрудою і Юліаною 17 квітня роз
почався в Бельгії. їх і їхніх 
спільників судять за те, що вони 
віддали на розправу солдатам 6 
тис. тутсі, які шукали притулок в 
монастирі під час геноциду в Ру
анді в 1994 році.

У Калькуті, головному домі 
Згромадження Місіонерок Лю 
бові, відкрито пам’ятник заснов
ниці цієї чернечої спільноти — Ма
тері Терезі. Бронзову скульптуру 
натуральної величини спроектував 
англійський скульптор Дж.Вайдлер.

Новий посол Росії у Ватикані 
Віталій Литвин під час зустрічі з 
Папою Римським сказав, що РФ 
буде прагнути налаштовувати свої 
відносини із Святим Престолом на 
основі взаємної поваги, в інтере
сах миру й міжнародної співпраці.
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Водночас В. Литвин за суміс
ництвом буде представником Росії 
при Великому магістрі суверенно
го Мальтійського ордену, штаб- 
квартира якого знаходиться в Римі.

Російська Дума з ініціативи 
віце-спікера В.Жириновського
розглядатиме питання заходів що
до «недопущення експансії като
лицизму» на теренах Росії та інших 
православних держав. З протес
том проти цього виступили Конфе
ренція католицьких єпископів РФ, 
заявивши, що місцеві католики, як 
громадяни своєї країни, і структу
ри Католицької Церкви, як релігійні 
спільноти, підпорядковуються за
кону й лояльні щодо держави. Ха
рактерно, що Католицька Церква 
Росії входить до Ради у справах 
співпраці з релігійними ор
ганізаціями при Президенті РФ, до 
структур інших органів федераль
ної влади, де жодного разу, навіть 
з боку Московського Патріархату, 
не було звинувачень її в експансії. 
Вона брала участь в Християнсь
кому Міжконфесійному дорадчому 
комітеті. Духовні праведники 
росіян запрошувалися і брали 
участь в католицьких урочистос
тях, а водночас католики брали 
участь у святах інших Церков і 
релігій. Конференція єпископів за
непокоєна, щоб ініціативи Думи не 
стали початком серйозної політич
ної кампанії.

На іконі храму Української 
греко-католицької церкви в 
Талліні (Естонія) поруч з Отцями 
Церкви намальовано прем’єр-

міністра країни Марта Лаара. Всіх 
їх своїми руками захищає Мати 
Божа. Владики УГКЦ цю ікону ого
лосили «жестом визнання щодо 
естонської нації».

У Гродно завершилося вось
ме Пленарне Зібрання Конфе
ренції єпископів Білорусі.
Однією з тем було паломництво до 
Києва під час візиту Папи Івана 
Павла II.

Португальське містечко Ф а
тиму, де в травні 1917 р. з’явила
ся свята Діва Марія трьом пастуш
кам, в 2000 р. відвідало біля 4,5 млн. 
паломників, що на мільйон осіб 
більше, ніж в попередньому році.

ПРОТЕСТАНТИ

Пресвітеріани США (а це 3 ,6  
млн. вірних) не підтримали забо
рону одностатевих шлюбів. В 
червні 200 року Національна асам
блея пресвітеріан прийняла рішен
ня про заборону здійснення 
«вінчання» гомосексуалістів в 
церквах. Його мала підтримати по
ловина (87 з 173) пресвітерій. Але 
вже 14 березня стало відомо, що 
рішення Національної асамблеї не 
підтримало 87 регіональних ор
ганів. Відтак, крім пресвітеріан,
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благословення одностатевим 
шлюбам дала Церква Христа США, 
терпима до них Єпископальна 
(Англіканська) Церква.

Англіканська Церква певно 
що скоро зніме заборони на по
вторний церковний шлюб роз
лучених пар. Єпископ Честеру 
Пітер Фостер заявив про це на ос
нові позитивного голосування в 
єпархіальному синоді (лише 5 го
лосів з 137 було проти). Вважають, 
що й інші 43 єпархії прийдуть до 
такого висновку, бо ж 11 з них вже 
висловилися за церковні рефор
ми. Питання матиме остаточне 
вирішення на засіданні синоду 
Церкви в листопаді ц. р. Лише за
лишається нез’ясованим, чи мож
на використати таке рішення щодо 
шлюбу принца Чарльза (який є 
розлученим) з Камілою Паркер Бо
улз в Церкві, главою якої, ставши 
королем, буде він сам.

Погром п’ятидесятників в 
Липецьку стає перманентним. Під 
час останнього, на початку квітня, 
нальоту 12 православних фана
тиків палили з рушниць по дверях і 
вікнах, навіть неоновому хресту, 
що розміщений на молитовному 
будинку Церкви ХВЄ. Подібне 
хуліганство з боку святош, прямі 
погрози винищення послідовників 
віри п'ятидесятницької мали місце 
і в минулому. Керівництво Церкви 
ХВЄ пов’язує загострення 
релігійної ситуації з наїздами сюди 
з лекціями Олександра Дворкіна — 
керівника інформаційного центру 
Іринея Ліонського, що діє при Мос

ковській Патріархії. Саме він нази
ває п’ятидесятників «тоталітарною 
сектою». Голова Ради християн 
віри євангельської Росії В.Мурза 
заявив, що «якщо держава не буде 
давати принципову оцінку прово
каційним публікаціям в ЗМІ і діям 
осіб типу Дворкіна, то ситуація 
вийде з-під контролю. Події в Ли
пецьку, де діє одна із найстаріших 
в країні громад п’ятидесятників, є 
серйозним сигналом про це».

Єпископи-жінки є в англікан
ських церквах США, Канади, 
Нової Зеландії. У Великобританії 
жінки-священики є з 1994 р. Тепер 
стоїть питання висвятити їх в єпис
копи. Але проти цього виступає 
єпископ Рочестера Майкл Назір- 
Апі, інші вищі чини Церкви. 
Скоріше питання має вирішити си
нод англіканської Церкви в 2002 
році. Об’єктивність роботи комісії 
з цього питання забезпечать ті 
п’ять жінок, які входять до неї і ста
новлять половину її членів.

ПРАВОСЛАВ'Я

Вселенський 
Патріарх Вар
фоломій шоко
ваний такою но
виною: Російську 
П р а в о с л а в н у  
Церкву Естонії 
зареєстровано 
під назвою Ес
тонська Право
славна Церква 
М о с ко вс ьк о г о
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патріархату. Оскільки правонаступ
н и к  Естонської Апостольської 
Православної Церкви дооку- 
паційного часу тепер зареєстрова
на під такою ж назвою, то наявність 
в одній країні майже ідентичних за 
назвою Церков лише внесе плута
нину і поглибить протиріччя в гро
мадській думці не лише Естонії, а й 
у всьому православному світі. До 
того ж, православна спільнота Мос
ковського Патріархату в Естонії не є 
автономією, а просто єпископатом 
МП, то чого ж її називати Церквою. І 
що вона має естонського, хіба що 
те, що діє на естонській території, 
але служить інтересам Російського 
Православ’я. Окрім назви 
«Російська Православна Церква в 
Естонії», як сказав 1 -й секретар ми
трополита ЕАПЦ, можна було б ви
користати назву «Єпископат Мос
ковського Патріархату в Естонії». 
Назва Естонська Церква — це ду
ховна спадщина народу і її нічого 
надавати тим, хто до цієї спадщини 
не має ніякого відношення.

Протистояння Константино
польського і Московського 
Патріархатів поглиблюється. Вслід 
за відмовою Священного Синоду 
Константинопольського патріар
хату ратифікувати берлінську уго
ду з естонського питання прийняте 
рішення направити в скит Ксилур- 
гу Російського Свято-Пантелеймо- 
нового Монастиря на Афоні грець
ких ченців. Справа в тому, який в 
скиті цьому проживав всього один 
монах, що прибув сюди з Глинської 
пустині. Чернеча республіка Афон 
є канонічною територією Констан
тинопольського Патріархату. Всі

ченці тут є грецькими громадяна
ми. Патріарх Варфоломій має пра
во розпоряджатися долею Афону. 
Якраз в цьому випадку він скорис
тався одним із своїх прав. Але 
Москву захвилювало те, що скит 
можуть передати якійсь Ук
раїнській Православній Церкві. І то 
було б законно, бо, згідно 
оповідей, його утворили воїни із 
дружини княгині Ольги, яка хрес
тилася в Константинополі десь в 
957 р. Тут прийняв монашество за
сновник Києво-Печерської Лаври 
Антоній. Ні св. Ольга, ні св. Антоній 
ніякого відношення до Російської 
церкви не мають. Тому обитель 
має скоріше належати Українській 
Церкві. І якщо Патріарх Олексій II 
заявляє, що «таким захватом Кон
стантинополя ми поступитися не 
можемо», то це нагадує його по
зицію і щодо надання хоч би авто
номії Українській Церкві. «Не мо
жем» і баста!

Афон завжди відрізнявся 
своєю консервативністю. Всу
переч згоді Священного Синоду 
Елладської Православної Церкви 
на поїздку Папи Римського по сто
пам апостола Павла на грецькій 
землі, монастирі Святого Афона,
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які знаходяться в юрисдикції Кон
стантинопольського Патріархату, 
рішуче висловилися проти цього 
візиту, бо ж нібито він «не дасть аб
солютно нічого нашій Церкві і 
нашій країні». Афон закликав 
ієрархію Грецької Церкви відкли
кати свою згоду на поїздку Пон- 
тифіка. Але це не перший вияв 
консерватизму афонських пас
торів. Згадаймо, що тридцять 
років тому ченці (хоч і безрезуль
татно) протестували проти зустрічі 
Вселенського Патріарха Афінаго- 
ра з Папою Павлом VI. А, як відомо, 
ця зустріч привела до значного по
тепління відносин між православ
ними і католиками.

Хто винуватий — невістка, а 
як'» немає, то ї ї  мати. Так можна 
оцінити заяву архієпископа Грець
кої Православної Церкви Кристо- 
дулоса. Владика вважає, що це 
американські єврейські лідери пе
реконали в 1996 р. прем’єр- 
міністра Греції К.Симітиса в тому, 
що в посвідченнях особи не буде 
запису про конфесійну належність.

Українська Православна 
Церква Канади готується відсвят
кувати ювілей своєї Митрополії. 
Створення останньої, а також об
рання Митрополита Іларіона 
(Огієнка) її Правлячим Архієреєм 
відбулося п’ятдесят років тому на 
Надзвичайному Соборі Церкви. Ця 
подія докорінно змінила місце УПЦ 
в житті канадських українців. У 
звершенні Консисторії УПЦ Кана
ди говориться, що Митрополит 
Іларіон «поставив перед нашими
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духовними очима велич Право
славної Віри в житті і душі ук
раїнського народу».

Конституційну угоду між  
державою і Грузинською Право
славною Церквою підтримали 
представники Римо-Католицької 
Церкви Грузії, Вірменської Церкви, 
мусульманських общин. Третього 
лютого угоду про співпрацю з Гру
зинською Православною Церквою 
підписав в парламенті головний 
раввін Грузії Аріель Левін. ГПЦ за
пропонувала присвоїти іудейській 
релігії статус «традиційної релігії», 
бо ж вона існує в країні вже 26 
століть і не відчула тут якоїсь «не
терпимості до євреїв».

Московська Патріархія погро
жує припинити канонічне спілку
вання з Константинопольською за 
відмову останньої затвердити до
говір про поділ церковного майна в 
Естонії, який визнавав «статус кво», 
що склався на цей час.

Російська Православна Церк
ва, як про це заявив митрополит 
Смоленський і Калінінградський 
Кирило, виступає за те, щоб час
тина прибуткового податку пере
раховувалася релігійним ор
ганізаціям, але при цьому тим, на 
рахунок якого хоче його перераху
вати сам податкоплатіжник. Якщо 
цього не буде, відзначив митропо
лит, то Церква не виправдає тих 
надій, які на неї покладає 
суспільство. При цьому владика 
послався на те, що в багатьох 
країнах — Великобританія, Італія,
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Німеччина, Австрія, Швеція, Данія 
та ін. — існує офіційний церковний 
податок, з сум якого навіть зар
плату виплачують священикам. 
Процент цього податку різний — 
від 1% (Австрія) до 10% (Італія). В 
мусульманських країнах існує 
встановлений відповідно до му
сульманських норм зак’ят — пода
ток, який дорівнює 2,5% доходу. 
Цей податок збирає держава й пе
редає його мечетям. Проти опо
даткування на користь Церкви ви
ступили представники іудейської 
релігії, бо ж виділення коштів церк
вам з бюджету поставить останніх 
в залежність від держави, не мати
ме якогось рівномірного розподілу 
та ін. Проти виступив і Міністр з по
датків Росії Г.Бакаєв, пославшись 
на конституційний принцип відо
кремлення Церкви від Держави.

Відділ Московського патрі
архату із взаємодії із Збройни
ми силами і правоохоронними 
органами Росії організував зустріч 
Патріарха Олексія II із новим 
міністром внутрішніх справ Феде
рації Б.Гризловим. Зустріч мала 
службовий характер. Наявність та
кого Відділу в Московському 
Патріархаті і таких зустрічей ще 
раз засвідчує, що ця церковна 
інституція є суто російським фено
меном, а її співпраця із силовими 
структурами саме Росії ставить в 
незрозумілу ситуацію її частину в 
Україні — Українську Православну 
Церкву, бо ж тоді й вона опосеред
ковано співпрацює з російськими 
силовиками. А в чиїх інтересах?

Поздоровляючи італійських ка

толиків з Велико- 1  

днем, Патріарх 
Московський вис
ловив впевненість,
що відносини між 
православними і 
католиками мають 
бути конструктив
ними, братерськи
ми, діалогом і співпрацею на ниві 
Христовій, а не конкуренцією і су
перництвом. Тут Патріарх уже виз
нав право Папи Римського на 
світський візит в Україну як глави 
держави Ватикан. Але Патріарх зно
ву зауважив, що Папа мав би одер
жати дозвіл на приїзд від домінуючої 
тут Церкви (тобто УПЦ Московської 
юрисдикції), мав би відкласти свій 
візит в Україну як несвоєчасний. Але 
тут Владика не враховує те, що в Ук
раїні немає тієї змички держави і 
Церкви, яка існує в Росії, і жодна з 
конфесій не може претендувати на 
якесь право канонічної території, бо 
ж тут, окрім УПЦ, біля ЗО конфесій 
мають свій загальноукраїнський ду
ховний центр. До того ж, якщо змен
шилася кількість православних па
рафій, що під юрисдикцією Мос
ковського Патріархату в Галичансь- 
ких областях України, то це не озна
чає, що Православ’я тут зазнало 
краху. Тут варто нагадати слова ук
раїнського мислителя О.Потебні: 
«Нам здається, що гине весь світ, ко
ли висихає те болото, в якому ми 
квакаємо». Певно, що природним є 
те, що на теренах Українського 
п’ємонту зменшилася кількість па
рафій УПЦ. Дивним було б, якби во
ни там зберігалися в попередній 
кількості, адже вони були силою
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нав’язані після сумнозвісного собо
ру 1946 р. Але Православ’я в Гали
чині не вмерло. Тут нині діє 859 па
рафій УПЦ КП і 747 — УАПЦ. Та й 
УПЦ Московської юрисдикції має тут 
187 парафій.

Московська Патріархія видає 
25-томну «Православну Енцик
лопедію». Відбулося засідання 
Ради видання. Під час репрезен
тації перших двох томів Енцикло
педії Патріарх Олексій II охаракте
ризував це як «реальний факт 
культурного, наукового й гро
мадського життя Росії». Держдума 
Росії розглянула питання про 
виділення цільових коштів для 
придбання видання бібліотеками 
країни. Вартість 40-тисячного на
кладу видання одного тому стано
вить ЗО млн. рублів.

Цар Микола II, якого Російське 
Православ’я віднесло до святих, 
вперше прочитав Пушкіна в 17 
років, а в 22 роки, як він пише це 
сам в своєму щоденнику, «закінчив 
свою освіту раз і назавжди». 
Більше він не відчував прагнень до 
книг і якоїсь науки. Царські діти, які 
також прилучені до святої родини, 
за словами вчительки, запрошеної 
до них в місті заслання — То
больську, мали надто примітивні 
знання з географії, історії, а тим 
більше математики, не знали 
російську літературу та ін.

Союз православних грома
дян Росії вважає, що передачі 
НТБ мають антидержавну 
зорієнтованість. Союз нагадує, що

своїми діями з демонстративного 
показу фільму «Остання спокуса 
Христа» НТБ кинув виклик 
Російській Православній Церкві. 
Відтак існування каналу супере
чить національно-державним інте
ресам Росії.

Лідер Компартії Росії Г. Зю 
ганов поздоровив Патріарха 
Алексія II із святом Пасхи й поба
жав йому «успіхів у багатотрудній 
роботі на благо Церкви та рідної 
Вітчизни». Лише в Москві до свята 
було випечено 700 тонн пасок, 
щодня продавалося до 6 млн. 
яєць, організовано додатково ро
боту біля ЗО електричок.

Передано Православній 
Церкві Білорусі 210  ікон,
хрестів, церковних книг XVIII—XIX 
століть, які вдалося спасти від не
легального вивозу їх за межі 
країни. Передаючи ці цінності 
Церкві, Президент О.Лукашенко 
засвідчив, що основою ідеології 
білоруської держави є христи
янські цінності, що церква багато 
робить для духовного зростання 
народу країни.

БУДДИЗМ

«Будда в нірвані» — 14-метро- 
ва похила постать, яка 
зберігається в Інституті історії й 
археології Душанбе, тепер є най
вищою в світі статуєю Будди після 
того, як таліби зруйнували 40-мет- 
рові пам’ятки VI ст. Таджицька ста
туя належить приблизно до тієї ж
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епохи. Після завершення рестав
рації пам’ятку виставили для огля
ду екскурсантів. Тепер її зна
чимість стала ще більшою.

Буддисти Росії запросили до 
себе в країну Далай-ламу. 24 бе
резня запрошення на 2001 рік пе
редав йому в Індії глава буд
дійської традиційної сангхи Росії 
хамбо-лама Дамба Аюшев.

Рух за емансипацію жінок
розгортається в буддизмі ряду 
країн. Так, під час релігійного 
семінару в Тайбеї, в роботі якого 
брав участь духовний лідер тібетсь
ких буддистів далай-лама, група 
монашок демонстративно зірвала 
із стіни тисячолітньої давності ко
декс буддистського монашества, 
згідно якого, черниця, в т.ч. й похи
лого віку, має підпорядковуватися 
ченцю навіть юнацького віку.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

«Країна без обличчя». Так на
звали Афганістан учасники міжна
родного семінару з проблем 
релігійного екстремізму, що 
відбувся в березні в Делі. Дійсно, в 
Афганістані всі жінки носять чадру, 
на паспортах фотографій немає,

відсутні ілюстрації із зображенням 
людини в книгах, забороняється 
фотографувати людей, персонажі 
Корану як люди ніде не зобража
ються. Ось лише невідомо, чи 
можна в Афганістані користувати
ся дзеркалом? Чи є вказівка по
розбивати всі дзеркала, бо ж вони 
також можуть давати зображення 
людини?

Міністр закордонних справ 
талібського уряду Афганістану у
березні відвідав з офіційним візи
том Ташкент. Сторони відкритим 
текстом заговорили про боротьбу 
з ісламським рухом Узбекистану. 
Доктор Абдулла запевнив свого 
узбецького колегу А.Камілова, що 
Північний альянс припинить 
діяльність ісламських бойовиків на 
контрольованих ним територіях, 
які здійснюють напади на Узбекис
тан. Узбецька сторона запропону
вала талібам реалізацію енерге
тичних проектів, що передбачає 
подачу електроенергії в афганські 
райони. Як відомо, Уряд Аф
ганістану нині визнають лише Па
кистан, Саудівська Аравія та 
Об’єднані Арабські Емірати. Таліби 
відчувають, що із-за знищення 
буддійських статуй мало хто зго
диться в ближчі роки їх визнавати. 
Тому вони порушили це питання 
перед Ташкентом. Узбекистан хви
люють ті складні політичні і 
релігійні процеси, які відбуваються 
в регіоні. Тут тісно переплелися 
інтереси колишньої таджицької 
опозиції і нинішньої влади Таджи
кистану, ісламських бойовиків і
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російських військових, а також 
Північного альянсу.

Лідер мусульман Афганіста
ну мулла Омар назвав ООН —
знаряддям у руках Заходу. «Світ 
невірних не дозволяє мусульма
нам створювати уряд за їхнім вла
сним вибором, — заявив мулла. — 
Захід намагається опиратися джи
хаду й знищити ісламську систему. 
У такій ситуації всі мусульмани по
винні об’єднатися... Тільки іслам 
здатний принести в цей світ 
стабільність. Захід намагався це 
зробити, але зазнав поразки».

Таліби після знищення свя
тинь буддизму в своїй ортодок
сальності йдуть ще далі. Вони 
зобов’язали всіх школярів і сту
дентів країни з ’являться на на
вчання в чалмі. Цим самим таліби 
хочуть виховати молоде покоління 
в ісламських традиціях.

Вперше за останні чотири 
роки в Афганістані пройшли 
сильні дощі. Лідер талібів мулла 
Мохаммад Омар пов’язує це із 
знищенням двох гігантських ста
туй Будди всупереч протестам 
світового товариства.

Матеріальну вигоду від зруй
нованих статуй Будди II ст. н. е.
хоче одержати афганський уряд 
«Талібан». їх уламками навантажи
ли 10 вантажівок і привезли в при
кордонні райони з Пакистаном. 
Британський торгівець антик
варіатом Дж. Брістоу першим 
відгукнувся на цю пропозицію. Він

закупив також ще не зруйновану 
скульптуру Будди із сланцю. Пред
ставники ЮНЕСКО висловилися 
негативно щодо торгів талібів.

Лідер ливанського шиїтсько
го руху «Хизбаллах» шейх Хасан 
Насралла піддав критиці главу 
Маронітської Католицької Церкви 
Насраллу Бутроса Сфейра, який 
вимагає виводу з Ливану 
сирійських військ, введених сюди 
ще в 1975 році. Шейх мотивує 
свою позицію тим, що саме вояки 
Сирії є гарантом того, що в Ливані 
відсутня громадянська війна між 
християнами-маронітами й му- 
сульманами-шиїтами.

Мусульмани Індонезії (а це 
90%  203-мільйонного населен
ня країни) виявили невдоволення 
японською фірмою РТ Ajinomoto, 
яка виробляла харчові приправи з 
використанням ферментів, виро
щених на свинячому жирі, але по
значала тут свою продукцію ети
кеткою «паїаі» (араб. — дозволе
но). Цим фірма порушила існуючу 
в ісламі заборону на вживання сви
нини, а відтак закон про захист 
прав споживача. Її президенту 
Мітсуо Харакаві загрожує п’ять 
років ув’язнення, незважаючи на 
особисте втручання в конфлікт 
глави держави А.Вахіди.

Віднині туристи-немусуль- 
мани можуть відвідувати Са
удівську Аравію. Про це повідо
мив 16 квітня голова вищого 
комітету з туризму країни принц 
Султан бен Сальман. Першими в
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королівство приїздять 360 японсь
ких туристів. Підчас перебування в 
Саудівській Аравії туристи мають 
дотримуватися ісламських законів 
і традицій, зокрема з правил по
ведінки й носіння одягу.

Саудівський шейх Хамуд аш- 
Шуейбі закликав здійснити 
смертний вирок кувейтському 
співакові Абдаллі ар-Рувейшіду, 
який проспівав першу главу Кора
ну, бо ж це нібито є образою свя
щенної книги і повинне каратися 
без будь-якого покаяння. В само
му Кувейті авторитетні мусуль
манські богослови не визнали та
кий вирок шейха. Сам А. ар-Ру- 
вейшід заявив, що він стурбований 
таким закликом Саудівського бого
слова й попросив кувейтські орга
ни правопорядку забезпечити йо
го безпеку. При цьому він відзна
чив, що не включав в пісню жодно
го вірша з Корану, а використав як 
текст популярний вірш одного з 
відомих поетів. До того ж, пісня 
вже неодноразово виконувалася 
ще з 1996 року по національному 
радіо Кувейту і ніяких занепокоєнь 
серед мусульман не викликала.

Іранський М ін істр інф ор
м ації Алі Унессі закликав до 
розправи з неслухняними іранця
ми, які проживають за кордоном. 
Нещодавно було кимсь зіпсоване 
рульове управління припаркова
ного на вулиці автомобіля Д.Не- 
маті — іранського видавця «Сата
нинських віршів» С. Рушді. Нематі 
до того ж видрукував спогади ая
толи Монтасері — одного із про

тивників нинішнього іранського 
президента.

«Брати-мусульмани», відома 
організація послідовників ісламу, 
що зорієнтована на активні форми 
діяльності, провела в Йорданії на
раду свого керівництва. В роботі 
форуму брали участь чеченські 
представники. Прийнято рішення 
про розширення допомоги польо
вим командирам. Вже нині в Чечні 
ваххабісти опікають одиноких ма
терів, пропонуючи їм за навчання 
їх дітей в спеціальних школах по
над тисячу доларів.

Мусульманська громада ту- 
рок-месхетинців зазнає в Росії 
всіляких утисків. Раніше месхе- 
тинські турки жили в т.зв. Ахал- 
цихському краї, що об’єднував 
п’ять південних районів Грузії. В 
1944 р. війська НКВС протягом до
би депортували їх (а це біля 90 тис. 
осіб) в пустельні райони Середньої 
Азії. В 1989 р. месхетинцям дозво
лили виїхати у 26 відведених для 
поселення областей Союзу. Але 
тут їх за вказівкою Уряду місцева 
влада реєструє як «особливого 
ґатунку» людей. Свавілля виявляє 
щодо них і міліція, і новостворені 
козачі об’єднання. Різні агітатори 
називають месхетинців «інородця
ми», носіями ідеї великої мусуль
манської Туреччини, «міжнарод
ною антиросійською реакцією». 
Резолюції Союзу європейських 
національних меншин ніяк не впли
вають на негативне ставлення 
російської влади до месхетинців: 
«Нам Європа не указ!». Нині роз-
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глядається питання про повернен
ня турок-месхетинців на свою істо
ричну батьківщину. Характерно, 
що Грузія дала на це свою згоду. 
Це засвідчує про становлення в цій 
країні демократичного суспіль
ства.

Президент Таджикистану 
Емомалі Рахмонов висловився 
проти релігійного екстремізму й 
фанатизму. Про це він заявив під 
час зустрічі із працівниками науки, 
культури, освіти та ЗМІ. Президент 
відзначив, що «корені релігійного 
екстремізму не мають нічого 
спільного з ісламом». Він піддав 
критиці дії талібів з руйнування 
культурних пам’яток історії, їх за
борону відзначати весною свято 
Навруз.

Ісламський рух Узбекистану
— це очолюваний Джумою Неман- 
чані повстанський рух, який ста
вить за мету здійснення ісламсь
кої революції в серці Центральної 
Азії — Узбекистані, Киргизії та Та
джикистані. Ситуація тут скла
дається загрозлива: «Регіон спов
зає до війни. Якщо це відбудеть
ся, то ситуація тут буде гіршою, 
ніж на Балканах», — засвідчує ек
сперт Лондонського університету 
Ш.Акінер. Поруч з Росією, Китаєм 
і США тут зіткнулися інтереси Па
кистану, Ірану й Саудівської 
Аравії. ІРУ має підтримку талібів 
Афганістану, бо ж стоїть на по
зиціях ісламського фундамен- 
талізму. Дж. Неманчані хоче звес
ти рахунки з нинішнім Президен
том Узбекистану Ісламом Керімо-

вим, який протягом багатьох років 
організовував переслідування 
ісламських активістів. Загроза Уз
бекистану і його сусідам з боку 
ісламських фундаменталістів ре
альна.

С а у д і в - 
ський мільяр
дер Осама 
бен Ладен за
кликав всіх му
сульман світу 
підтримати ісламський рух 
«Талібан». Це він мотивував тим, 
що нині Афганістан — єдина прав
дива мусульманська країна. Бен 
Ладен запропонував всім мусуль
манським країнам направляти в 
Афганістан молодь для військових 
тренувань.

Гарантами ісламської моралі 
в Алжирі виступає поліція. За
хисники порядку ведуть боротьбу 
із закоханими парочками. У в’яз
ницю можна попасти навіть за до
торкування рук, прогулянки у 
відлюдних місцях, а тим більше 
поцілунки і обійми, паління жінок в 
громадських місцях. Газета «Аль- 
Ватан» повідомила що очікується 
заборона на міні-спідниці на вули
цях і бікіні на пляжах.

Арештовані в Дубаї за поши
рення «християнських матеріалів» 
троє місіонерів із США. Вони при
везли в Арабські Емірати для роз
дачі відео- і аудиодиски. Проте, 
згідно із законами, які діють в ОАЕ, 
проповідь будь-якої релігії, окрім 
ісламу тут заборонено.
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Показ дитячого серіалу «По- 
кемон» відразу заборонено в 
декількох арабських країнах. На 
плакатах із зображенням поке- 
монів виявлено символи, які супе
речать моральним засадам ісламу. 
На багатьох постерах, як виявило
ся, енергія позначається шести
кутною зіркою, а це — «символ 
міжнародного сіонізму». Знайшли 
на них також сліди хреста. Воло
дарів таких постерів будуть не ли
ше негайно виключати зі школи, а 
й карати різками.

В рай достроково. Так вийшло 
в Пакистанському штаті Пенджаб, 
де біля мусульманського храму 
Пакк Перстом було затоптано на
товпом біля ЗО паломників. Вони 
зібралися сюди, щоб відзначити 
чергову річницю смерті святого 
Баби Фаріда Ганджа Шакира. 
Згідно повір’я, кожний, хто 
приїздить сюди і приходить через 
т.зв. бехішти Дарваза (ворота 
раю), гарантує цим собі неодмінне 
попадання потім в оселю блажен
них. То ж бажаючих пройти ворота 
виявилося так багато, що навіть не 
всім вдалося просунутися.

ЖИТТЯ ІУДЕЇВ

Міжнародний з ’їзд
Всесвітнього Союзу Прогресив
ного Іудаїзму відбувся 14-18 бе
резня 2001 р. Вперше за всю 75- 
річну історію Союзу він відбувся у 
США (Вашингтон). На з ’їзд з ’їхало- 
ся 300 делегатів зі всього світу. 
Основна тема форуму — досяг

нення і проблеми Прогресивного 
Іудаїзму за 75 років його історії. 
Давався аналіз взаємовідносин 
між американським ре
формістським іудаїзмом, прогре
сивним і ліберальним рухами 
іудаїзму у всьому світі. Розгляда
лося питання місця Ізраїлю у 
Всесвітньому русі Прогресивного 
Іудаїзму. Ставилась вимога до 
прем’єра Шарона забезпечити 
рівне ставлення до різних гілок 
іудаїзму. Відзначався високий 
темп розвитку руху в Україні, інших 
країнах СНД, але водночас було 
зауважено на відсутності не
обхідної кількості рабинів. Харак
терною рисою цього з ’їзду було 
широке представництво на ньому 
молодих лідерів, різних мо
лодіжних організацій. Але окрім 
молодіжної тематики, на з ’їзді 
прозвучала і жіноча, бо ж жінки, які 
прийшли в Прогресивний Іудаїзм, 
відіграють велику роль в реалізації 
освітницьких програм Союзу. Но
вим Президентом ВСПІ стала Рут 
Коен — жінка-ізраїльгянка. Від Ук
раїни в роботі з ’їзду брали участь: 
О.Злотник — президент РООПІУ, 
рабин О.Духовний та лідер мо
лодіжного руху Прогресивного 
Іудаїзму М.Урісман.

Верховний суд Ізраїлю вва
жає, що поява євреїв в суботу, 14 
квітня, у день свята Песах 
(єврейська Пасха) на святій для 
них Храмовій горі (старе місто 
Єрасулиму) спровокує нові їх 
зіткнення з палестинцями. Адже 
саме демонстративний візит Ша
рона на Храмову гору у вересні
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2000 року спричинив ту хвилю па
лестинсько-ізраїльських зіткнень, 
які продовжуються й нині. Суть 
справи в тому, що на місці Єруса
лимського храму нині стоїть третя 
за значенням святиня ісламу — 
мечеть Аль-Акса.

Палестинці нищать святині 
іудеїв. Цим стурбована Міжнарод
на комісія з дослідження причин 
розгортання насилля на Близько
му Сході. Під час будівельних робіт 
на Храмовій горі, яка знаходиться 
під контролем палестинців, зни
щуються всі свідчення наявності на 
цьому місці дві тисячі років тому 
Другого Єрусалимського храму.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Язичники Росії відроджують 
капище не Лелієвій горі, яка зна
ходиться на території історико- 
культурного заповідника «Щелико- 
ве» в Костромській області. Капи
ще це було зруйноване християна
ми ще в XIII — XIV ст. Організатори 
будівництва насамперед хочуть 
поставити зображення Велеса і 
Хорса, пізніше — Дажбога, Лади і 
Перуна. Глава адміністрації Ост- 
ровського району Валентин 
Неверов нічого злого у відрод
женні капища не бачить, бо ж тури
сти, піднявшись на Лелієву гору, із 
задоволенням зможуть «познайо
митися з обрядами і віруваннями 
наших предків». До того ж, сказав 
В. Неверов, в Росії «гарантована 
Конституцією рівноправність 
культів». Ось лише настоятель

місцевого храму Російської ПЦ 
ніяк не може заспокоїтися. Він то 
листи-вимоги пише, то апелює до 
міліції, а нині готується організува
ти хресний хід-протест.

Преподобний Сан Мен Мун 
вважає, що США знаходиться в 
стадії занепаду через те, що не 
прийняли його вчення. Виступаючи 
в Філадельфії, засновник Церкви 
Єднання охарактеризував себе як 
«експерта в сфері духовного світу», 
а свою проповідь назвав «істинною 
в останній інстанції, одержаній без
посередньо від Бога».

ВАЙШНАВСЬКА ТРАДИЦІЯ

«Рамаяна у всьому світі» —
так називається культурно-істо
ричний рух, який вже багато років 
існує в різних країнах. Цей рух ор
ганізовує зустрічі й паломництво 
по святих місцях, які пов’язані з 
Рамою. Через участь в роботі руху 
народи світу наближаються до тієї 
безсмертної духовної спадщини, 
якою так багаті «Рамаяна» і «Рама- 
чаріи-манас».

Чергове засідання Головного 
Керівного Комітету Міжнарод
ного Товариства свідомості 
Крішни відбулося в Майапурі 
(Індія). Розглянуто питання роз
витку ІСККОН в 2001 році. На 
засідання акцентувалася увага на 
реалізації проекту розбудови міста 
Майапур як всесвітньої столиці 
вайшнавів всього світу, розвитку 
економічної бази Товариства. Роз
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глядалися також питання соціаль
ної підтримки літніх відданих, ви
ховання та навчання дітей і дорос
лих, розповсюдження вайшнавсь- 
кої літератури, популяризації вай- 
шнавізму в релігійному й філо
софському світі та ін.

День народження бога Ра
ми або свято Раманавамі разом 
відзначили в цьому році сотні 
індусів і сикхів, які проживають в 
Москві. Серед них були послідо
вники Московських громад То
вариства свідомості Крішни. 
Святкова програма включала 
виступи музикантів, артистів, 
поетів, спектакль за мотивами 
«Рамаяни», роздачу веге
таріанської їжі, різні традиційні 
обряди, присвячені Рамі. Свято 
Раманавамі відзначається тут 
двадцятий раз.

Фундаментальні індуїсти 
влаштовують погроми християн 
в Індії. З повідомлень 25 березня 
мали місце два серйозні інциден
ти. В місті Агартила (північно- 
східна Індія) невідомі кинули бомбу 
на групу католиків, які виходили з 
будинку католицької школи свято
го Хреста. Було поранено три осо
би. В штаті Андра-Прадеш група 
екстремістів напала на зібрання 
християн -євангелістів. Було спа
лено молитовний намет, спалені 
комплекти Біблії.

Країни індуїзму відсвяткува
ли Чатья Дасан. Це свято на 
честь давньої індуської богині 
війни Дарге. В цей день послідо

вники індуїзму приносять в жертву 
биків, запряжених, згідно опо
відей, в колісниці, на яких їздили 
боги зла.

Новорічні урочистості на ос
трові Балі за індуїстським кален
дарем нагадують заходи з нальо
ту ворожої авіації. В цьому році не 
лише послідовники індуїзму мали 
знаходитися в храмах в абсо
лютній ізоляції, в тишині й тем
ноті. Навіть зарубіжним гостям 
було заборонено виходити за 
межі готелів, купатися в океані, 
вмикати освітлення, музику тощо. 
Тиша і повний спокій. Це символи 
і засіб очищення душі, налагод
ження її гармонії з природою. За
бороняється в цю ніч розмовляти, 
вживати їжу, взагалі переміщува
тися.

В Московському ІСККОН ут
ворено благодійницький фонд «Га- 
руда». Він покликаний надавати 
соціальну підтримку вайшнавам. 
Зокрема фонд буде підтримувати 
молоді вайшнавські сім’ї, оплачу
вати навчання в гурукулі дітей з 
молозабезпечених сімей, фінансу
вати лікування відданих та ін. Фонд 
«Гаруда» засновано на щомісячних 
внесках і одноразових пожертвах 
відданих.
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ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Самопроголошення себе  
послідовниками «Князя Пітьми»
ще не засвідчує належність до са
танізму. Жодна із сатанінських ор
ганізацій Росії не визнала своїми 
членом Олексія Помойкіна, який, 
прийнявши добру дозу спиртного, 
вбив одну людину, здійснив замах 
на життя ще трьох, згвалтував од
ну жінку. Як заявив О.Помойкін, це 
він коїв нібито у відповідь на почу
те ним з чийогось голосу: «Вбий в 
цю ніч сім осіб і отримаєш за це 
мою нагороду». То ж з появою са
танізму вбивцям є тепер на кого 
спихувати свій злочин.

Сатаністи м.Подольська 
Московської області в ході риту
ального жертвоприношення вбили 
16-літнього юнака. Спочатку вони 
повісили його на хресті. Потім — 
перерізали вени й відрізали голо
ву. Як тепер з ’ясувалося, вбивць 
було четверо. Йде судове 
розслідування.

Вбивці, з метою пом’якшення 
вироку, приписують собі на
лежність до якоїсь нової кон
фесії. Такий трюк став частим в 
Росії. Так, Руслан Любецький, де
зертирувавши з армії і вбивши в 
м.Тулі священика Григорія, який 
приютив його, назвав себе 
крішнаїтом, хоч до того був серед 
вісаріонівців. В Санкт-Петербурзі 
22-річний Євген Кондрашов, 
скоївши два вбивства, на суді за

явив, що він є сатаністом і ці злочи
ни мають ритуальний характер. Су
дові органи виявили безпід
ставність цих махінацій і ув’язнили 
вбивць відповідно до їх злочину.

Суд над сатаністом Обер- 
дорфом, який ще в 1996 році 33- 
ма ударами ножа вбив католиць
кого священика Жана Улю, лише 
зараз розпочався в м. Кальмар. 
19-річний сатаніст не заперечував, 
що вбив священика за наказом ди
явола. Характерно, що на суді 
архієпископ Жозеф Даре — орди- 
нарій Страсбургської єпархії — за
кликав присяжних виявити по
блажливість, посилаючись на роз
каяння звинуваченого.

МІСТИКА

Полювання на привидів про
водиться в Едінбургському зам
ку (Шотландія). Команду очолює 
британський психіатр Р. Вайзманн, 
який спеціалізується на паранор- 
мапьних явищах. Вночі вони будуть 
ходити по коридорах замку, його 
підвалах і по горищу в надії знайти 
духів. Особливу увагу дослідників 
привертає південний міст замку, 
де нібито з ’являються духи помер
лих. При цьому буде задіяна найс
кладніша апаратура. «Ми хочемо 
виявити, чи є все це вигадкою, а чи 
ж правдою, — відзначив Р. Вайз
манн. — В будь-якому випадку це 
не стане втратою часу. Досвід 
дасть можливість зрозуміти ме
ханізм, який спонукає людей віри
ти в духів».
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Звинувачення в чародійстві в 
африканській Гані стало тра
дицією . Деяких звинувачених 
«відьм» натовп навіть забиває до 
смерті камінням, а деяких застав
ляють трудитися в ролі рабинь до 
кінця їх життя. Але вперше в історії 
Гани звинувачена в чародійстві 80- 
річна жінка, а це Джанет Тібу з 
с.Пекі-Аветіли, подала в цьому 
році в суд на своїх кривдників.

Тризначні номери з 70 -х  
років мають всі автостради штату 
Нью-Джерсі. Так з ’явилася автост
рада із сатанинським номером 
666. Мало того, що дорогу обми
нали автомобілісти, знаки почали

постійно викрадати невідомі. За
бобонності в цьому мало... Але 
відсутність знаків постійно хвилює 
поліцейських.

Одруження мертв’яків. До
цього вдаються в Китаї. Батьки за 
допомогою оголошень в газетах 
підшуковують своїм померлим 
подружню пару. Під час «весілля» 
вони передають «молодим» по
дарунки, які опісля спалюються. 
Це символізує перехід їх у во
лодіння одружених. Китайці 
вірять, що саме завдяки таким 
весільним церемоніям вмерлі 
одинаки в потойбічні не будуть 
одинокими.
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ЧИ ЗМОЖУТЬ ЦЕРКВИ ПОКРАЩИТИ ЯКІСТЬ життя 
ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ?

Відповідь на це питання намагалися віднайти учасники Круглого сто
лу «Роль Церкви і Держави в захисті священного дару життя», що відбув
ся у Києві ЗО березня 2001 року. Захід підготовлений і проведений Ук
раїнським центром економічних і політичних досліджень імені Олександ
ра Разумкова (УЦЕПД). На Круглому столі презентовано Аналітичну до
повідь УЦЕПД «Церква і Держава: співпраця в ім’я життя людини», що 
разом із ще п’ятьма статтями й склали чергове, третє за цей рік, число 
збірника «Національна безпека і оборона».

Ситуація, в якій нині знаходиться Україна, більш ніж критична. З 
1994 р. на 2,9 млн. зменшилася чисельність населення. Окрім еко
номічної еміграції, цьому сприяло зростання у вісім разів показника 
смертності людей працездатного віку, скорочення на п’ять років серед
ньої тривалості життя, зростання на 41 % показника випадків само
губств. В Україні рівень захворюваності населення збільшується. Особ
ливо небезпечні так звані соціальні хвороби, зумовлені незадовільними 
умовами життя. Наприклад, за рівнем поширення туберкульозу Україна 
перебуває в стані епідемії. Особливо небезпечним є те, що посилюється 
тенденція росту захворюваності на туберкульоз серед дітей. Хворих на 
ВІЛ/СНІД в Україні близько 285 тисяч. При цьому 75 % інфікованих — мо
лодь 15-29 років. При збереженні існуючих тенденцій демографічний 
спад в Україні буде продовжуватися і протягом наступних десяти років 
населення країни зменшиться ще на 5-6 млн. осіб.

Попри значне збільшення захворюваності населення та погіршення 
епідемічної ситуації, доступність медичного захисту стає для жителів Ук
раїни все більш обмеженою. Потреби населення в медичних послугах 
задовольняються лише на ЗО %. Почастішали випадки смерті внаслідок 
неможливості отримати меддопомогу. 54,4 % опитаних відмовлялися 
від медичної допомоги через відсутність коштів. Ці та інші факти свідчать 
про те, що Українська держава неповною мірою гарантує право грома
дян на медичний захист, що фактично є порушенням права людини на 
життя.

Не будемо зупинятися на причинах такого катастрофічного станови
ща в країні — це надто широка проблема для однієї статті. Зупинимося 
лише на тих, означених на Круглому столі, можливостях Церков в Україні 
покращити тут якість життя людей. Зокрема було зазначено, що:

— користуючись суспільною підтримкою, Церква могла б багато зро
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бити в організації громадської допомоги найбільш вразливим соціаль
ним групам населення, створюючи відповідні служби та залучаючи до 
праці в них добровольців. Серед цих служб мало б бути створення ме
режі центрів допомоги людям з особливими потребами (інваліди, розу
мово відсталі тощо), тих, які схильні до суїцидапьної поведінки (без
робітні, ліквідатори аварії ЧАЕС тощо);

— перспективною могла б бути співпраця Церкви з державними 
службами зайнятості (залучення безробітних до роботи у притулках то
що);

— виховання дітей, підлітків і молоді на засадах релігійної моралі 
сприятиме попередженню негативних явищ у їх майбутньому сімейному 
житті.

Учасники Круглого столу зазначили, що потенціал Церков України 
у покращенні якості життя людей використовується ними не повністю. 
Широкі соціологічні опитування, проведені УЦЕПД щодо ставлення на
селення до проблем переривання вагітності, евтаназії та самогубств 
доводять, що вагома частина громадян, які визнають себе віруючими, 
в дійсності не керуються релігійним розумінням природи життя. Майже 
40 % віруючих, наприклад, підтримали тезу про впровадження евтаназії 
в Україні на законодавчому рівні, кожен п’ятий опитаний віруючий впев
нений, що людина може розпоряджатися своїм життям на власний роз
суд, а отже має право на самогубство. Подібні приклади можна продов
жувати. Водночас, за даними соціологічної служби УЦЕПД, віруючі де
монструють значно вищий рівень поваги до життя, порівняно з невірую
чими. 64,3 % віруючих вважають, що людина не має права на самогубст
во. Серед невіруючих таких всього 32,5 %.

Суттєвою є регіональна відмінність у ставленні населення до питань 
життя, евтаназії, переривання вагітності. Сприймають життя як Дар Божий 
і заперечують суїцид 76,5 % респондентів у Західних областях України і 
50 % в інших регіонах. Заперечують можливість евтаназії 40 % опитаних на 
Заході і біля ЗО % в інших регіонах. Повну заборону абортів підтримують 
24 % на Заході і лише 7 % в інших областях України. Населення Західного 
регіону демонструє вищий, порівняно з жителями інших регіонів, ступінь 
довіри до Церкви. Більшість опитаних — 53,6 % — виявили готовність ро
бити пожертви на сиротинці, створені саме Церквою. В інших регіонах 
більшість населення довіряє державним будинкам дитини.

Учасники Круглого столу зійшлися на тому, що активізація соціальної 
діяльності Церкви мало б суспільну підтримку, про що свідчить го
товність підтримати таку діяльність Церкви з боку невіруючих, підтверд
жена ними в ході соціологічних опитувань. Об’єднання зусиль Церкви, 
держави і суспільства у вирішенні соціальних проблем сприяло б 
міжцерковному порозумінню, гармонізації церковно-державних відно
син та зміцненню авторитету Церкви в суспільстві, а, відтак, покращило
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б рівень та якість життя людей. Таким є головний висновок цього цікаво
го і важливого для України заходу.

Що ж, суспільство готове прийняти допомогу Церкви. Чи готові Церк
ви в Україні сприйняти виклик часу? Нині лише одна Українська Греко- 
Католицька Церкви проявила свою позицію і у жовтні 2000 р. виступила 
із заявою, в якій засудила факти «безкарного обкрадання народу». «Не
виплата зарплатні протягом останніх років стала узаконеним беззакон
ням, внаслідок якого більшість українського народу опинилася за межею 
виживання... Люди вмирають через відсутність коштів на лікування, від 
неякісного харчування...». Ці слова звучать докором владі, яка «втратила 
моральний авторитет». Багато робиться для виживання людей в сучас
них українських реаліях протестантськими церквами, практичні всі з 
яких мають широкі соціальні програми.

Дивує позиція Православних Церков, котрі так багато зусиль витра
чають на зведення стосунків між собою та на утвердження якогось 
«особливого статусу в суспільстві», але в питаннях соціальних зберіга
ють «олімпійський спокій». Це навіть призвело до маленької перепалки 
на Круглому столі — на щире здивування архиепископа Львівського і Га
лицького Августина (УПЦ МП) наявністю в Україні проблеми епідемії ту- 
беркольозу, Президент Уніонної Конференції Церков Адвентистів Сьо
мого Дня В.Крупський гостро відповів: «Як може Церква існувати 
в нинішньому суспільстві й не знати про цю справжню трагедію країни. 
Ще два роки тому наша Церква закупила на 500 тисяч доларів не
обхідних ліків проти цієї хвороби і безкоштовно роздавала його потребу
ючим, не звертаючи уваги на конфесійну приналежність». Чи доче
кається українське суспільство від православних подібного знання і ро
зуміння потреб людей? На нашу думку, від цього великою мірою й буде 
залежати справжній авторитет цієї Церкви (О.Саган).

ШТЕРНЕТІ РЕЛІГІЯ

Ця тема останнім часом набуває особливої популярності. Релігійне 
життя привертає увагу Інтернету. Водночас можливостями Інтернету 
серйозно зацікавилися церкви. Навіть такі ортодоксальні релігійні на
прямки, як православ’я, почали використовувати Інтернет-простір для 
поширення інформації про себе. Журнал ще неодноразово звернеться 
до цієї теми, познайомить читачів з такими потужними серверами, як ка
толицький чи американо-протестантський. Сьогодні подаємо стислу 
інформацію про те, як представлено світове православ’я в Інтернеті.

Православних ресурсів в Інтернеті — багато, набравши «православ
не» або «orthodoxy», ви потрапите на різні сторінки, де знайдете інфор
мацію від офіційних сторінок православних церков і текстів православ-
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них богословів до персональних аматорських спроб зав’язати через 
інтернет знайомство, дискусію на духовно-релігійні теми. Але нас ціка
вить офіційна інформація про події в церковно-релігійному житті право
славних.

Переважна більшість (12 із 15) автокефальних православних церков 
мають свої офіційні сторінки. Не «дружать» з Інтернетом лише Єруса
лимський, Кіпрський і Румунський патріархати. Навіть невеличкі авто
номні православні церкви (Фінська, Японська, Українська) прагнуть до 
присутності в Інтернет-просторі.

Наводячи адреси сторінок православних патріархатів за традиційно 
визнаним в православному світі порядком церков (диптихом), врахуймо, 
що їх якість, інформативність, ресурсність, естетим тощо не залежить від 
місця, яке займає та чи інша церква в списку. Познайомитися із релігійним 
життям православних патріархатів можна за такими адресами:

1. Константинопольський патріархат: www.patriarchate.org;
2. Олександрійський Патріархат: www.greece.org/gopatalex;
3. Антіохійський Патріархат: www.syrianorthodoxchurch.org;
4. Московський Патріархат: www.russian-orthodox-church.org.ru;
5. Патріархія Грузинської Православної Церкви:

www.patriarchateof-georgia.org.ge;
§. Сербський Патріархат: www.serbian-church.net
7. Болгарський Патріархат: www.aster.net/ort.church.bg;
8. Грецький Патріархат: www.ecclesia.gr;
9. Албанська Православна Церква: www.orthodoxalbania.org;
10. Польська Православна Церква: www.orthodox.pl;
11. Церква Чехії і Словаки: www.pravoslav.gts.cz;
12. Православна Церква Америки: www.oca.org

Вигідно вирізняються сторінки тих церков, які мають американські 
єпархії, зокрема Константинопольський, Антіохійський, сама Право
славна церква Америки. Мережа церковних православних сторінок є 
найбільш розвинутою. Більшість з них — англійською мовою, хоча про 
Польську церкву можна прочитати і польською, Грецьку — і грецькою.

Без сумніву, Московський Патріархат ресурсно перевищує будь-яку 
іншу православну патріархію. Інтернет як сучасний електронний засіб 
інформації давно вже успішно використовується РПЦ з благословення 
патріарха Олексія II. Інтернет для МП — це самостійний напрямок його 
ідеологічної, релігійної, політичної діяльності. Можна сказати, що 
в релігійному Інтернет-просторі Росії він займає домінуюче місце, скла- 
дючи враження про монопольне панування православ’я в релігійному 
житті росіян. «От Москвы до самых до окраин» — так подає себе 
Російська Православна Церква. Практично всі єпархії, монастирі, храми,
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парафії наявні в Інтернет-мережі. Існує підписка на православні ресур
си, які готує Микола Адаб’євський www.spasi.ru.

Православ’я України в Інтернеті. Офіційним сайтом УПЦ є www. ortho- 
dox.org.ua. Але й він, задуманий і зроблений масштабно, відстає з нови
нами (останнє повідомлення за 24.12.2000 року), не всі єпархії Церкви 
присутні там. Тут активним виявляється владика Іонафан, архієпископ 
Херсонський і Таврійський. Якісно виконаний його сайт «Православная 
Таврия» (www.orth.kherson.ua). В Сумській єпархії владика залишив сайт 
www.ukr-orthodox.sumy.ua.

Має свою сторінку й Українська Автокефальна Православна Церква 
(www.ln.com.ua/~uaoc-ptr), зокрема Харківсько-Полтавська єпархія на- 
чолі з архієпископ Ігор Ісиченко (www. uaoc.org.ua).

Київський Патріархат www.kievpatriarch.org також присутній в Інтер- 
нет-просторі, але у порівнянні з Московським чи з ж з УПЦ він не такий 
активний. Створений під візит Патріарха Філарета в Америку сайт, що 
приємно, україно-англомовний, не створює враження надто «живого», 
хоча останні новини (вирізки з газет) тут є за квітень.

Варто було б Церквам мати на лише свої українські веб-сторінки, а й 
їх англомовні відповідники. Тоді про їх релігійне життя знатиме весь світ.

Побувайте на сторінці Православної церкви Америки www.oca.org і 
ви самі зможете оцінити присутність православ’я у світовій мережі 
Інтернет. Хоча і вона не є абсолютно повною. Там ви не знайдете жодно
го слова про УПЦ КП, УАПЦ, Македонську православну церкву та інші так 
звані «розкольницькі» церкви. Але ж вони існують, і не тільки віртуально, 
а й реально (Л .Ф илипович).
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

О станнім  часом  спостерігається все більше д р о б 
лення іудаїзм у, з ’являються його нові течії. Редакцію  «РП» 
зац ікавило те , щ о  служить основою  поділу ц іє ї рел ігії на 
окрем і теч ії. Відповідь на це питання д а є  глава П рогресив
ного іудаїзм у України  О лександ р Духовний.

Кор.: Рабин Олександр, Ви — 
Головний Рабин Києва й України 
громад Прогресивного Іудаїзму. 
В чому особливість сповідува
ного Вами напрямку в іудаїзмі?

Рабин Олександр Духовний: 
Ще десять років тому я навіть не 
підозрював, що в іудаїзмі є різні 
напрямки, як і в християнстві. 
Іудаїзм базується на трьох складо
вих, без яких він неможливий: на

ВІРІ ( що спирається на принципи 
єдинобожжя і закони, що виплива
ють з Тори); на ГРОМАДІ (з її тра
диціями, що базуються на 
спільності історії, мови, культури й 
інтересів) і на ЛЮДИНІ (з її особи
стими потребами та інтересами).

Залежно від того, яка з цих 
складових домінує, виникає той чи 
інший напрямок іудаїзму. Так, на
приклад, ортодоксальний напря
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мок іудаїзму головну увагу акцен
тує на вірі, а прогресивний — на 
людині.

Ми знаходимось на порозі тре
тього тисячоліття, коли на перше 
місце висувається людина з її по
требами. Бажання особистості 
знати більше, задавати складні пи
тання, не боячись того, що рабин 
відповість йому, що той не може за
давати такі питання; внутрішнє, ду
ховне осмислення цінностей 
іудаїзму робить Прогресивний 
іудаїзм привабливим. Це шлях всіх 
тих, хто хоче поєднати своє общин
не життя, життя громадянина тієї 
країни, в якій він живе з духовним 
покликом бути євреєм. Це напря
мок для тих, хто хоче краще знати 
свою історію, традиції, що розвива
ються, а не є раз і назавжди даною 
нормою. Це одна з головних 
відмінностей і прогресивного, і кон
сервативного напрямків від орто
доксального. Прогресивний і кон
сервативний іудаїзм — це два не- 
ортодоксальні напрямки в іудаїзмі.

Коли ми говоримо про фунда- 
менталізм у сучасному розумінні 
цього слова, ми підкреслюємо, 
що фундаменталізм сьогодні — 
нетерпимий, агресивний, войов
ничий і нетолерантний. Але голо
вний зміст поняття «фундамен
талізм» ґрунтується на іншому: 
фундаменталізм означає «не
погрішимість». У своїй основі ор
тодоксальний іудаїзм вважає, що 
Тора непогрішима. Таким чином, 
усе, що написано в Торі, — це сло
во Боже, котре записав Мойсей на 
горі Синай. Тому, якщо там записа
но, що жінка не може виконувати

позитивних заповідей, зв’язаних з 
визначеним часом, то так хотів Бог. 
Якщо в Торі написано, що варто 
переслідувати сексуальні менши
ни чи знищувати незаконнонарод- 
жених дітей, то так хотів Бог.

Але Бог володіє двома важли
вими атрибутами: він милосерд
ний і справедливий. Будучи мило
сердним і справедливим, Бог не 
може принижувати жінок чи вима
гати знищення ні в чому не винних 
дітей чи влаштовувати геноцид 
для цілих народів. Цього хоче не 
Бог, а люди. Прогресивний і кон
сервативний іудаїзм вважають, 
що Тора написана людьми. Вони 
відобразили в Торі соціальний, 
культурний і економічний уклад то
го часу, коли писалося П’ятикниж- 
жя Мойсееве. Моїм девізом і 
девізом моїх послідовників є фра
за: «Мозок працює, як парашут. А 
парашут працює тільки тоді, коли 
він відкритий». Наш світогляд по
винний бути широким. Тому, коли 
ми читаємо Тору, ми повинні 
відкривати свій «парашут».

У питаннях же Галахи — 
єврейського закону — позиції ор
тодоксального і консервативного 
іудаїзму збігаються. Обидва вони 
не відходять від Галахи — єврейсь
кого закону, що був сформульова
ний і зафіксований наприкінці 16 ст.
І незважаючи на те, що консерва
тивний іудаїзм вважає, що тра
диція розвивається, консерватори 
твердо дотримуються положень 
Галахи XVI ст. Вони також, як і орто
доксальні євреї, не ввімкнуть світло 
в Суботу, не їздять на автомобілі, 
не користуються ліфтом і т.п.
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Я, як рабин, ніколи не скажу 
члену моєї громади, щоб він не до
тримувався єврейського закону. Я 
скажу йому: «Якщо ти розумієш і 
тебе влаштовує цей закон, якщо ти 
здатний йти пішки до синагоги, це 
твій вибір. Для мене важливо, щоб 
ти був у синагозі. Приїдеш ти туди 
чи прийдеш пішки — це твій вибір. 
Ти його повинен зробити». Я вва
жаю, що прогресивний іудаїзм — 
це іудаїзм, що дає людині мож
ливість зробити усвідомлений 
вибір. Правильний вибір з ураху
ванням знань, місця і часу.

Кор.: Мабуть, можна сказа
ти, що прогресивний іудаїзм є 
тим рятівним неводом, що до
помагає негалахічним євреям 
ввійти в лоно іудейських тра
дицій і ритуалів?

Рабин Олександр Духовний: 
Правильно, хоча це навіть не 
невід, оскільки він стримує. Про
гресивний іудаїзм дає можливість 
зрозуміти. Це ті відчинені двері, ку
ди можуть увійти. У цей будинок 
єврей може прийти зі своїми дру
зями — неєвреями. Сюди він може 
безперешкодно прийти з дітьми 
від неєврейського партнера, і діти 
можуть насолоджуватися життям 
єврейської громади.

Тому я вважаю, що прогресив
ний іудаїзм є важливим чинником 
на шляху розвитку людини як осо
бистості. Він дає людині мож
ливість цінувати своє минуле, спи
ратися на традицію, що розви
вається та дивитися в майбутнє.

Кор.: Яких результатів досяг

Рух, до якого Ви належите, тоб
то Релігійне Об’єднання громад 
Прогресивного іудаїзму Ук
раїни, за десять років Вашої ро
боти в Україні?

Рабин Олександр Духовний: 
Перша громада прогресивного 
іудаїзму виникла в 1991 р. у Києві. 
Хоча відразу зазначу, що прогре
сивний іудаїзм вперше прийшов в 
Україну в 19 ст. Але це вже історія. 
Сучасна історія говорить про 
відродження традицій прогресив
ного іудаїзму на землях України. 
Євреї України хочуть будувати свій 
дім з відчиненими дверима і вікна
ми. Київська громада прогресив
ного іудаїзму «ha -Тіква» ( у пере
кладі з івриту — «Надія») надала 
євреям цей шанс. Я добре 
пам’ятаю, як моя мама написала у 
своєму щоденнику таку фразу: 
«Там, де є надія, є життя. Там, де є 
життя, є надія». 1991 рік — це час 
заснування незалежної демокра
тичної держави Україна. Це була 
надія для всіх народів України бу
дувати дім, в якому двері і вікна 
відчинені. І євреї України відгукну
лися, у них з ’явилася надія на те, 
що вони можуть побудувати такий 
дім. Я стояв біля витоків 
будівництва цього дому. Повер
нувшись після навчання в Духовної 
рабиністичній академії, я краще 
усвідомлюю, як багато ще має бу
ти зроблено. З однієї Київської 
громади в 1991 р., з 14 громад у 
1999 р., коли я почав працювати 
Головним Рабином Києва і України 
громад Прогресивного Іудаїзму, у 
даний час у нас в Об’єднанні пра
цює понад сорок громад, що буду
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ють єврейський дім і в таких ма
леньких містах як Умань, Брацлав, 
Бердичів, Хмільник, Корсунь — 
Шевченківський, і в таких великих 
містах як Київ, Львів, Одеса, 
Сімферополь. Ми будуємо наш дім 
таким, яким ми — євреї, громадя
ни України — хочемо, щоб він був.

У нас досить гарних прикладів. 
Подібні споруди вже побудовані 
євреями США, Великобританії та 
євреями інших сорока трьох країн 
світу, де працюють громади про
гресивного іудаїзму. У нас є гарні 
приклади, але ми не сліпо будуємо 
наш дім на зразок американського 
чи англійського. Ми будуємо наш 
український дім для євреїв, що хо
чуть бути євреями і залишатися 
при цьому громадянами незалеж
ної, вільної України.

Кор.: Не могли б Ви назвати 
основні програми, проекти, що 
були реалізовані чи реалізують
ся Релігійним Об’єднанням в 
Україні?

Рабин Олександр Духовний:
Ми — релігійне об’єднання і наша 
діяльність базується на трьох ос
новних напрямках. Природно, 
релігійна громада веде релігійні 
програми: зустрічі Суботи, святку
вання єврейських свят, освячення 
подій, пов’язаних з циклом життя 
єврея від народження до смерті, 
проведення обрядів вступу моло
дих євреїв у вік повноліття й об
рядів одруження і т.д. Релігійні 
програми є важливою і 
невід’ємною частиною всіх гро
мад, що входять до нашого 
Об’єднання.

Не менш важливі освітні про
грами. Залежно від соціального, 
вікового, культурного рівня членів 
громад і потреб громади кожна 
громада вибирає один з п’яти мо
дулів освітніх програм. Так, у 
Київській громаді « h a  — Тіква» 
працюють усі п’ять модулів цієї 
програми. Починається вона з ди
тячого садка. У Києві протягом се
ми років успішно працюють два на
ших єврейських дитячих садочки, 
які відвідують близько ста дітей — 
євреїв. При цьому близько 20% 
дітей, що відвідують єврейські гру
пи цих державних садків, — це ук
раїнці, росіяни і представники 
інших національностей. їхні батьки 
хочуть, щоб діти знали більше про 
культуру єврейського народу.

Другий освітній модуль — це 
єврейські недільні сімейні школи. 
Київську недільну сімейну школу 
регулярно відвідує понад шістде
сят осіб: це бабусі й онуки, мами і 
татусі зі своїми дітьми віком від 
шести до тринадцяти років. Отже, 
вони приходять у школу цілими 
родинами. Півдня в неділю вони 
проводять у цій школі. Учні вивча
ють не тільки традиції, історію 
єврейського народу й іврит. Занят
тя охоплюють також малювання, 
аеробіку, англійську мову і 
комп’ютерні програми.

Після досягнення дитиною 
єврейського повноліття (дванад
цять років для дівчаток і тринад
цять для хлопчиків) молоді люди 
відвідують клуб для підлітків «НЕ- 
ЦЕР». Робота цього клубу чимось 
схожа на діяльність тимурівських 
загонів. Молоді люди допомагають
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літнім людям та ведуть різно
манітні програми у дитячих садках. 
Підлітки мають можливість краще 
організувати своє дозвілля.

Четвертий модуль освітніх про
грам — це молодіжний клуб для сту
дентів. Молоді люди приходять у цей 
клуб тоді, коли закінчують навчання 
в школі. У цьому клубі їх єврейська 
освіта продовжується на більш ви
сокому рівні. Тут вони осягають пре
мудрості єврейської філософії.

П’ятим і останнім модулем 
єврейської освіти є освіта для до
рослих. У Києві це заняття у 
відкритому вечірньому єврейсько
му університеті «Дорога до 
іудаїзму». Він відкритий як для 
членів нашої Київської громади, 
так і для всіх євреїв і неєвреїв 
Києва, які хочуть довідатися 
більше про єврейську історію, тра
диції, ознайомитися з єврейською 
літургією, доторкнутися до 
таємниць каббалістичного вчення, 
довідатися більше про себе.

Кор.: Як у Вас складаються 
відношення з представниками, 
лідерами інших іудейських гро
мад, напрямків в іудаїзмі?

Рабин Олександр Духов
ний: Прогресивний іудаїзм яв
ляє собою плюралістичний на
прямок в іудаїзмі. Ні я, ні члени 
моєї громади ніколи не скажуть, 
що «наш напрямок найкращий». 
Ми з однаковою повагою стави
мося і до тих, хто вибирає для 
себе ортодоксальні напрямки в 
іудаїзмі. Ми простягаємо руку 
всім, хто її захоче потиснути, але 
хтось і проходить повз нас. Од
нак, наша рука готова для руко
стискання. Ми працюємо прак
тично з усіма єврейськими і 
неєврейськими організаціями і 
готові до подальшого 
співробітництва і спільних про
ектів з ними.

Бесіду вів 
Володимир МАТВЄЄВ
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СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЇ

ВИТЯГ ЗІ ЩОРІЧНОЇ ДОПОВЩІ ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТУ 
США З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СВІТІ

Конституція України і закон 1991 р. «Про свободу совісті і релігійні ор
ганізації» передбачають відокремлення церкви від держави і право 
сповідувати релігію за власним вибором. В цілому норми цього закону 
втілюються в життя українською владою, проте окремі нетрадиційні 
релігії зустрічаються з труднощами у своїй діяльності, зокрема під час 
реєстрації, купівлі та оренди майна.

Релігійні організації мають можливість утримувати місця для моли
тов і займатися підготовкою священнослужителів. Продовжується 
виділення земельних ділянок для будівництва храмів, повернення куль
тових споруд їх попереднім власникам.

Незважаючи на те, що в останні роки захист релігійної свободи з бо
ку органів влади погіршився щодо нетрадиційних релігійних організацій 
(такими вважаються всі конфесії, окрім Православної, Греко-Католиць- 
кої та Іудейської), релігійні організації відзначили менше, ніж у попередні 
роки, труднощів при отриманні віз і реєстрації.

Не зафіксовано фактів дискримінації щодо окремих представників 
нетрадиційних релігій; проте самі ці конфесії протягом останнього 
періоду стикаються з все більшими й більшими труднощами у своїй 
діяльності. Через обтяжливі вимоги щодо реєстрації, неофіційні спосо
би тиску, органи влади на місцях намагаються обмежити діяльність як 
нетрадиційних релігій, так й інших християнських конфесій, окрім Право
славної та Греко-католицької.

Поправка 1993 р. до Закону про свободу совісті та віросповідання обме
жує можливості діяльності релігійних організацій, що засновані за межами 
України. Поправка вузько регламентує діяльність священнослужителів, 
проповідників, викладачів та інших осіб, що не є громадянами України. їм 
дозволено проповідувати, здійснювати релігійні обряди «лише в тих 
релігійних організаціях, котрі запросили їх до України і за офіційного дозво
лу органу влади, де зареєстровано статут цієї релігійної організації».

Всі релігійні організації зобов’язані бути зареєстровані у Державному 
Комітеті з питань релігії. Якщо група має намір зареєструватися як все
українська, вона повинна пройти реєстрацію в Головному Управлінні, а 
кожна з її регіональних організацій повинна реєструватися у відповідно
му обласному відділенні комітету.
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Організації, котрі реєструються лише як місцеві, повинні пройти 
реєстрацію лише в обласному відділенні Комітету. Цей статус є обов’яз
ковим для володіння власністю і таких надзвичайно важливих заходів, як 
публікація матеріалів релігійного змісту, відкриття банківських рахунків. 
Передбачається, що процес реєстрації не повинен займати більше од
ного місяця (чи три місяці у тому разі, якщо державний чи регіональний 
комітет приймає рішення про необхідність експертної оцінки для визна
чення законності права групи на реєстрацію). На практиці ж тривалість 
цього процесу перевищує один місяць.

Деякі нетрадиційні релігії відзначають, що на місцевому рівні поса
дові особи відмовляються реєструвати їхні організації протягом трива
лого часу в такий спосіб обмежуючи свободу їх діяльності. Проте за по
точний період зафіксовано менше повідомлень від релігійних об’єднань 
про труднощі з їх реєстрацію, ніж за минулі роки.

Традиційні релігійні організації, такі, як Православна Церква в цент
ральних, південних та східних областях, і Греко-католицька церква на за
ході країни, справляють значний вплив на посадових осіб на регіональ
ному рівні й чинять на них тиск з метою перешкодити спробам 
реєстрації, оренди чи купівлі майна з боку нетрадиційних релігійних 
об’єднань. Кожна з цих провідних церков намагається чинити тиск на 
органи влади з метою перешкоди діяльності іншої.

Залишається невирішеним питання суперечки між організаційними 
структурами в українському православ’ї те, яка з них претендує на те, 
щоб бути «Українською Православною Церквою»? Влада виявилася не
спроможною зупинити чвари між православними та греко-католиками 
на заході країни, де питання володіння власністю спричинило гострі 
конфлікти в більш ніж 600 парафіях. УПЦ КП жаліється на переслідуван
ня з боку місцевих органів влади у переважно російськомовній східній 
частині України. 1999 р. на Патріарха УПЦ КП Філарета було здійснено 
напад з боку прихильників Московського патріархату під час його пере
бування у Маріуполі.

Українські органи влади здійснюють кроки щодо повернення влас
ності, вилученої у релігійних об’єднань в добу радянської влади. Згідно з 
даними Державного Комітету в справах релігій, передача культових спо
руд їхнім попереднім власникам згідно з розпорядження від 1992 року, 
наближається до завершення. Протягом 1996 та 1997 років, було повер
нуто 105 будівель; 1998 р. — 92; 1999 р. — 103. Близько 40 будівель по
вернули протягом першої половини 2000 р. Близько 340 споруд все ще 
використовуються не за призначенням, однак 295 з них не були затребу
вані релігійними об’єднаннями. Протягом останнього кварталу 1999 р. 
місцева влада в Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, 
Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тер
нопільській, Чернівецькій областях та в м.Севастополі повернула 42 ко-
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лишні культові споруди у власність релігійних організацій. У серпні орга
ни місцевої влади у Криму повернули у власність мусульманській гро
маді колишню мечеть.

Станом на перший квартал 2000 р. Українській Православній церкві 
було повернуто 17 культових споруд. У травні 1999 р. Київський патріар
хат отримав відбудований Свято-Михайлівський кафедральний собор. 
Його було збудовано за значної підтримки київської міської влади. У ве
ресні 2000 р. було заверш ено відбудову Успенського собору Києво-Пе
черської лаври.

Численні іудейські громади успішно ведуть діалог з приводу надання 
їм можливості здійснювати релігійну діяльність. 1996 р. арбітражний суд  
м. Києва вирішив позитивно питання про передачу у власність громаді 
Шабад Київської центральної синагоги, котра за  Радянських часів була 
ляльковим театром. У грудні 1997 р. театр звільнив будівлю. Навесні 
1998 р. вона була відкрита знову як синагога. У минулому році, після 
значної реконструкції, синагогу було повторно освячено. Це рішення 
стало важливим прецедентом для судових органів у вирішенні питань 
повернення релігійної власності. Як повідомляють представники  
іудейських громад, в цілому вони задоволенні ходом цього процесу, хо
ча необхідно зробити набагато більше. На початку 2000 р. іудейським 
громадам було повернуто ще дві синагоги.

Темпи повернення християнських церков їх попереднім власникам 
дещ о сповільнилися останніми роками, оскільки окремі будівлі, що за 
лишаються в державній власності, продовжують використовуватися як 
музеї чи концертні зали. Всі конфесії мають рівне право на повернення їх 
попередньої власності. Проблеми тут виникають через невідповідності в 
законодавстві, байдужість з  боку посадових осіб, складнощі із виділен
ням нових приміщень для теперішніх власників. У лютому 1999 р. указ 
президента зобов ’язав усі органи влади на місцях закінчити процес по
вернення культових споруд їх попереднім власникам д о  кінця 1999 р. і 
заборонив приватизацію о б ’єктів, що перебувають у власності 
релігійних громад. Проте, цей процес досі не заверш ено. Держком- 
релігії пояснює це браком коштів і складнощами, що виникають у на
данні приміщень теперішнім користувачам.

У червні чотирьох вчителів, які мали релігійні переконання, було висе
лено із Севастополя за  звинуваченням у незаконній релігійній діяль
ності, несумісній із їх професійним статусом. Незважаючи на те, що цен
тральний уряд у Києві запропонував їм оскаржити це рішення, вони 
вирішили добровільно залишити країну.

Протягом року уряд зробив усе можливе для того, щоб паломники з  
секти брацлавських хасидів могли відвідати могилу їх засновника в місті 
Умані під час святкування Нового Року за  іудейським календарем.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ
«В світлі соціального вчення церкви: Соціальна думка Івана Павла 

II та ключові проблеми українського суспільства». Проведення такого 
чергового (сьомого) семінару-дискусії 24 березня 2001 р. у Вищому 
Інституті релігійних наук імені Святого Фоми Аквинського (Київ, Боричів 
тік, 11) було присвячене призначеному на червень ц.р. візиту Папи 
Римського в Україну. Звичайно, учасники семінару дискутували не про 
те, чи доцільно відвідувати Папі нашу державу, а яку конкретно користь 
може принести — прямо чи опосередковано — його приїзд. Відтак при
сутні сконцентрували свою роботу спершу над визначенням симптомів 
ключових проблем сучасного українського суспільства (сер ед  цих про
блем особливо виділені: загрози відродження тоталітаризму, вірус спо
живацтва, виклики релігійного фундаменталізму), а відтак і на пошуці 
конкретних рецептів їх вирішення. Пропонуючи багато слушних р е
цептів, дискутанти визнали, що починати боротьбу з небажаними для 
демократичного суспільства тенденціями в політичному, релігійному, 
культурному житті треба з  активізації власного у неї внеску, зокрема — 
відповідної праці в сфері освіти, науки, громадської діяльності. А доп о
могти у такій праці можуть праці Івана Павла II, присвячені соціальним 
питанням, що переконливо показав у своїй доповіді «Соціальне вчення 
Івана Павла II: добра звістка для України» ведучий семінару М.Сорокін. 
(О.Недавня)

«Відповідальність суспільства у світлі викликів глобалізації» —
так називається щорічна конференція, яку проводить Асоціація мусуль
манських улемів (вчених) Великобританії в Лондоні. В конференції 22  
березня ц.р. брало участь більше 100 делегатів із США, країн Західної 
Європи, Малайзії, Туреччини. Доповідачі висловили затурбованість «ти
ском світського суспільства» на мусульман, формуванням світового 
інформаційного простору, в якому домінують американські ЗМІ, що не
гативно впливають на моральний клімат в країнах ісламу. Водночас не
гативну оцінку на конференції одерж ало небажання академічних 
працівників бачити освічених мусульманок у своєму середовищі.
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Українське релігієзнавство.- №  17. Нове чис
ло Релігієзнавчого бюлетеня в розділі «Філософія та 
антропологія релігії» вміщує статті Р.Демчика про 
релігійний контекст становлення східно-христи
янської цивілізації, О.Шелуденко про месіанські ідеї 
в монотеїстичних релігіях та Н.Недзельської про 
проблему статі в авраамістичних релігіях. Розділ з  
історії релігії в Україні вміщує статтю Г.Горбаченко 
про монастирські бібліотеки й В.Шевченка про 
унійні рефлексії пост-флорентійського періоду. 
Вміщено три статті на допом огу викладачеві 
релігієзнавства. С еред них стаття М.Бабія про акту

альні проблеми сучасної соціології релігії. Часопис вміщує інформації 
про захищені в 2000 р. релігієзнавчі дисертації та ін.

«Ми відроджуємо християнську Церкву як одну з цементуючих 
інституцій держави», — константував Анатолій Толстоухов, перший 
заступник голови НДП України, в передмові д о  виданого нещодавно 
Церковно-історичним науковим товариством першого випуску «Ук
раїнського церковно-історичного календаря» на 2001 рік. Тисячолітня 
історія Української Церкви подається на сторінках щорічника в образах  
наших далеких пращурів, імена яких піддавалися забуттю або висвітлю
валися спотворено. А це тому, що проімперські сили протягом тривало
го часу настирливо перешкоджали становленню Помісної православної 
Церкви в Україні. Статті календаря засвідчують, що навіть за  тяжких умов 
бездерж авного буття України рідна Церква, гнана й переслідувана 
російською владою, не звернула з  Христової дороги і не зрадила свого 
народу.

«Требник». Частина II. — К., 2000. Вийшов з  друку українською м о
вою другий том «Требника». Про це повідомив Видавничий відділ УПЦ 
КП. Він включає в се б е  чини освячення Церкви, хреста на баню, іконос
таса і дзвона, чини освячення церковної утварі і облачіння, а також чини 
освячення будинку, господаря, благословення та освячення пасок, квітів 
і плодів. Тут є молитви на різні потреби.
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Бюкай М. Библия, Коран и наука (Священные писания в свете 
современного знания). — К., 2001. Книга ця була видрукувана бага
тьма мовами світу. Вона є наслідком спроб аналізу біблійних та ко- 
ранічних текстів під кутом зору їх відповідності О б’явленню Божому, а та
кож узгоджуваності з  даними науки. М.Бюкай належить до  однієї з  
порівнюваних ним релігій. Тому він демонструє послідовно критичний 
підхід д о  за са д  християнства і цілком апологетичний — до  засад  ісламу. 
Для написання книги автор залучив величезний фактичний матеріал. (М. 
Кирюшко).

Старий Заповіт узбецькою мовою з ’явиться через 6 років. Уз
бецьке Біблійне Товариство отримало дозвіл уряду на публікацію ма
теріалів релігійного змісту. Поки що видрукувано перше видання «Книги 
Приповідок» узбецькою мовою. Книга вийшла накладом 10 тисяч.

Вийшов друком перший том «Суммы против язычников» Томи 
Аквінського російською мовою (в книзі поданий оригінальний латинсь
кий текст та паралельний переклад російською). Один із найважливіших 
творів св.Томи видає видавництво «Вестком».

Ярмусь Степан. «Та не однаково мені...». — К., 2001.
Вийшла у світ чергова книга спогадів про перебування в 
2000 р. в Україні відомого церковного діяча і богослова з Ка
нади Степана Ярмуся. Окрім всього іншого, отець вислов
лює свої міркування щ одо ситуації в Православ’ї України, 
розвитку релігіезнавчої науки та ін.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

свщки єгови**
Двадцять восьмого лютого 1991 р. релігійна організація Свідків Єго

ви України отримала Свідоцтво про реєстрацію свого Статуту, видане 
Радою у справах релігій при Кабінеті Міністрів України. Закінчилося 
релігійне переслідування і Свідки Єгови отримали можливість вести 
спокійне, мирне життя та займатися своєю  релігійною діяльністю. 
Відтоді вони використовують кожну нагоду, щоб розповісти про добру  
новину людям, з  якими зустрічаються в щ оденному житті. В цьому вони 
беруть приклад з Ісуса, зокрема з того, як Він ніс в нарід своє вчення.

Вірування та діяльність
Свідки Єгови є  членами всесвітньої християнської релігії. Вони невтом

но діляться з іншими інформацією про Бога Творця, ім’я якого — Єгова, та 
про його Сина Ісуса Христа. їхні вірування ґрунтуються виключно на прин
ципах Святої Біблії. При цьому вони беруть за зразок християн першого 
століття. Свідки Єгови вірять у те, що застосування біблійних принципів не 
лише наближає до Бога, а й наповнює життя змістом, зміцнює сімейні узи 
та допомагає ставати корисними й чесними громадянами. Всі їхні віруван
ня базуються на Біблії. Майже кожне положення віри вони підтримують 
біблійними віршами, беззастережно визнаючи авторитет Біблії і зовсім не 
залишаючи місця для традиції.

Про віровчення Свідків Єгови в монографії «Історія релігій в Україні» (К., 
1999.- С. 405-416) виданій Інститутом філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України відзначається наступне: «У проповідях по-сучасному, цивілізовано, 
навіть по-науковому дискутуються проблеми сім’ї, здорового способу жит
тя. Актуальними темами стали боротьба з наркоманією, алкоголізмом, 
аморальністю, СНІДом, дослідження глобальних проблем сучасності, на
укова біблеїстика».

Свідки Єгови вважають біблійним обов’язком любити свої сім’ї й турбу
ватися про кожного з  її членів. Вони живуть і працюють з людьми всіх рас та 
релігій. Безсумнівно, всі ми сьогодні страждаємо від труднощів та про

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

** Матеріал редакції «Релігійної Панорами» наданий Українським Бюро Релігійної орга
нізації Свідків Єгови в Україні.
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блем. Але послідовне практичне застосування біблійних принципів дає  
добрі наслідки. Людина, яка бажає стати Свідком Єгови, поступово відмов
ляється від неморальної поведінки, алкоголізму, зловживання наркотика
ми та інших шкідливих звичок. Існують тисячі сімей, які були врятовані за 
вдяки тому, що один або обидва партнери стали Свідками Єгови. Факти 
свідчать, що саме регулярне вивчення Божого Слова та застосування 
біблійних порад в своєму житті є ефективним засобом для боротьби з ба
гатьма хворобами суспільства. Воно допомагає всім людям долати складні 
проблеми сьогодення.

Обожнювання та поклоніння людським лідерам не має місця серед  
Свідків Єгови власне із-за їх відданості біблійному вченню. Вони відкида
ють концепцію про відмінність між кліром та мирянами.

Свідки відомі тим, що вони перші намагаються допомогти своїм  
ближнім. У книжці «Жінки у радянських в’язницях» латиська авторка роз
повідає, як вона, працюючи в середині 60 -х  років у штрафному таборі в 
Потьмі, серйозно захворіла. «Протягом усього того часу, поки я хворіла, 
Свідки дбайливо опікувалися мною. Я не могла бажати ліпшого догляду, 
особливо за умов табору». Далі вона додала: «Свідки Єгови вважають 
своїм обов’язком допомагати кожному, незважаючи на їх релігію чи 
національність».

Під час стихійних лих Свідки Єгови швидко реагують, надаючи різного 
роду гуманітарну допомогу. Так було і в Україні під час повені на Закарпатті. 
Свідки Єгови зі всієї України надіслали потерпілим від стихійного лиха по
над 5 тонн одягу та взуття, а також сотні ковдр, матраців, ліжок, подушок, 
комплектів постільної білизни. Свідки Єгови із сусідніх держав також нада
ли допомогу потерпілим закарпатцям. Наприклад, угорські громади при
слали близько ЗО тонн продуктів харчування, біля 7 тонн одягу, будма
теріали. Свідки Єгови з Австрії надіслали інвалідні візки та 5 тонн зимового 
одягу, словацькі громади — одяг, теплі ковдри. Ця допомога надавалась як 
Свідкам Єгови, так і всім потерпілим, незалежно від їх релігійної належ
ності.

Свідки Єгови зберігають нейтралітет у політичних конфліктах і вірять, 
що Бог втрутиться у діла людей і створить на всій Землі мирне людське 
суспільство. Одна монахиня римсько-католицької церкви так схвально 
висловилась про Свідків в італійському церковному журналі «Андаре апле 
дженті»: «Вони відкидають будь-яку форму насилля і, не бунтуючись, зно
сять всі випробування, причиною яких є  їхні вірування... Наскільки б змінив
ся світ, якщо б одного ранку всі прокинулись з твердим переконанням не 
брати до  рук зброї, хоч би чого це коштувало і хоч би яка була причина, — 
так, як роблять це Свідки Єгови!»

Нещодавно про поведінку Свідків у концентраційних таборах загово
рила преса Чехії. Коментуючи документальний фільм «Втрачений дім», 
створений у Брно, газета «Североческі денік» зазначила: «Вартим уваги є
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те, що навіть ці гідні довіри сучасники — чеські й словацькі євреї, які ви
жили, з великим захопленням відгукуються про в’язнів-Свідків. «Вони бу
ли дуже сміливими людьми й, ризикуючи життям, завжди намагалися д о 
помогти нам, як тільки могли, — казали багато з євреїв. — Вони молили
ся за нас так, ніби ми належали до  їхньої сім’ї, і заохочували нас не зд а 
ватися».

Свідки Єгови сприяють біблійній освіті, публікуючи і розповсюджуючи 
«Біблії» та посібники для її вивчення. Вони також особисто відвідують своїх 
сусідів і проводять безкоштовні курси домашнього вивчення Біблії. Місцеві 
збори Свідків проходять у місцях поклоніння, що називаються Залами Цар
ства. Громадськість також запрошується на такі зібрання. Під час їх не про
водяться ніякі грошові збори.

Джулія Мітчел Корбет, письменниця, яка не є  Свідком Єгови, у своїй 
книжці «Релігія в Америці» пише: «Коли вони зустрічаються — як правило, 
частіше, ніж раз на тиждень — у Залах Царства (їхні місця для зібрань не на
зиваються церквами), то більшість свого часу вони проводять там за вив
ченням та обговоренням Біблії». їхні місця для зібрань легко впізнати за на
писом. Зібрання відкриті, всі бажаючі можуть прийти на них. Гостей вони 
зустрічають завжди з великою радістю. «Свідки заслужили репутацію чес
них, ввічливих та працьовитих людей»,- додає  Корбет. «Нова британська 
енциклопедія» водночас зазначає, що Свідки «твердо дотримуються висо
ких моральних норм в особистій поведінці».

Відтак Свідки Єгови становлять чистий та здоровий народ, який може 
носити ім’я свого Бога. Біблійна оповідь, за якою Свідки Єгови прийняли 
свою назву, взята з  43-го розділу Ісаї. Там ситуація у світі порівнюється зі 
судовим процесом: божки народів запрошені дати свідків, щоб довести  
свою праведність, на яку вони претендують, або ж вислухати свідків з  боку 
Єгови і визнати правду. Там Єгова проголошує своєму народові: «Ви свідки 
Мої, говорить Господь [«Єгова»], та раб Мій, якого Я вибрав, щоб пізнали й 
Мені ви повірили, та зрозуміли, що це Я. До Мене не зроблено Бога, і не бу
д е  цього по Мені! Я, Я Господь [«Єгова»], і крім Мене немає Спасителя!» 
(Ісаї 43:10,11).

Історія товариства
Сучасна історія Свідків Єгови почала свій відлік понад сто років тому. На 

початку 1870-х років у місцевості Аллегейні штату Пенсільванія (США), те
пер це частина міста Піттсбурга, розпочала своє існування група 
дослідників Біблії. Її головним ініціатором був Чарлз Тейз Рассел. У липні 
1879 р.побачив світ перший примірник журналу «Сіонська Вартова башта і 
вісник Христової присутності». До 1880 р. невеличка група дослідників 
Біблії розрослася в десятки зборів у сусідніх штатах. У 1881 р. було створе
но Zion’s  Watch Tower Tract Society. У 1884р. його було зареєстровано. Пер-
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^шим президентом Товариства став Рассел. Пізніше назва 
, Товариства була змінена на Watch Tower Bible and Tract 

^Society. Уже в ці роки багато людей свідчило від дому до  
^дому, пропонуючи біблійну літературу.

Д о 1909 р. діяльність Товариства набрала міжна- 
і эодного характеру. Центр його було перенесено у 
[Бруклін (район Нью-Йорку). Проповіді Свідків поча

л и  публікуватися в газетах. До 1913 р. 
] 3000 газет Сполучених Штатів Амери

ки, Канади та Європи друкували їх чо
тирма мовами. Книжки, брошурки та 
буклети розповсюджувалися сотнями 

[мільйонів.
У 1912 р. почалась робота над фото- 

[ драмою «Сотворіння». За допомогою  
діапозитивів і рухомих зображень зі 
звуковим супроводом драма охопила 

п ер іод  від створення Землі до  кінця 
І Христового Тисячолітнього Правління. 
•Демонстрація кінофільму почалася в 

1914 р. Щодня фільм збирав по 35 тисяч глядачів. Він став піонером сер ед  
звукових кінофільмів.

Ще у 1876 р. дослідник Біблії Чарлз Тейз Рассел написав статтю «Часи 
язичників. Коли вони закінчаться?» у журнал «Дослідник Біблії», який вида
вався в Брукліні. У жовтневому його числі писалося: «Сім часів закінчаться 
1914 р. по Р.Х.». Часи язичників стосуються періоду, який Ісус назвав «час 
тих поган» (Лк 21:24). У 1914 р. сталося не все, чого сподівалися, але цей 
рік все ж позначив кінець часів язичників і набув особливого значення. Ба
гато істориків і коментаторів погоджуються з тим, що 1914 рік став пово
ротним пунктом в історії людства.

Через більше як 50 років після 1914 року — року початку Першої світо
вої війни — німецький політичний діяч Конрад Аденауер написав: «Безпе
ка і спокій щезли з життя людей після 1914 р.» («Вест паркер», Клівленд, 
штат Огайо, 20 січня 1966 р.).

Перший президент Товариства Ч.Т.Рассел помер 1916 р. В наступному 
році його заступив Джозеф  Ф.Рутерфорд. Відбулося багато змін. Почав ви
даватися супровідний журнал до «Вартової башти» за назвою «Золотий 
вік». Тепер це — «Пробудись!», який видається тиражем понад 12 000 000  
примірників більш як 60 мовами народів світу. Стало наголошувати на 
свідченні від дверей до  дверей. Щоб відрізнити себе  від загальновизнано
го християнства, 1931 р. ці християни прийняли назву Свідки Єгови. Ця на
зва ґрунтується на книзі пророка Ісаї 43:10-12.

У 20-30-х роках у діяльності Свідків Єгови почало широко використову
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ватися радіо. До 1933 р. Товариство використовувало 403 радіостанції з  
метою трансляції біблійних лекцій. Пізніше використання радіо значною 
мірою було замінене проповідуванням від дому д о  дому з переносними 
грамофонами та записами біблійних промов. Д е було зацікавлення, почи
налися біблійні вивчення.

Протягом 30-40-х років прокотилася хвиля арештів Свідків за їхню працю з  
проповіді Слова Божого. Вже тоді почали проводитися судові справи з метою 
охорони свободи слова, друку, зборів та віросповідання. У Сполучених Шта
тах Америки були подані апеляції з  нижчих судів. 43 судові справи вирішили на 
користь Свідків у Верховному суді Сполучених Штатів Америки. В такий же 
спосіб в інших країнах були винесені виправдувальні вироки у вищих судах. 
Щодо тих виграних судових справ, то професор К.С. Браден у своїй книжці «Ці 
також вірять» сказав про Свідків: «Вони зробили чудову послугу демократії, 
борючись за охорону своїх громадянських прав, адже своєю боротьбою зро
били багато для забезпечення охорони прав усіх меншостей в Америці».

Д.Ф.Ругерфорд помер у 1942 р. Наступним президентом Товариства 
став Н.Г.Норр. Почала втілюватися в життя ретельно підготовлена програ
ма навчання. У 1943 р. було засновано спеціальну школу для навчання 
місіонерів за назвою Біблійна школа Ґілеад Товариства Вартової башти. 
Відтоді випускників цієї школи посилали в більше як 140 країн світу. Нові 
збори з ’являлися там, д е  їх не було, засновувалися філіали в міжнародно
му масштабі. Тоді нараховувалося вже близько 110 філіалів Товариства. 
Час від часу проводилися спеціальні курси для навчання старійшин зборів, 
добровільних працівників у філіалах і тих, хто був зайнятий у повночасній 
праці свідчення як піонер.

Н.Г.Норр помер 1977 р. Одною з  останніх організаційних змін, в якій він 
брав участь перед своєю смертю, було розширення Керівного органу у 
всесвітньому центрі в Брукліні. У 1976 р. адміністративні обов’язки були 
розподілені і призначені різним комітетам, що утворились з  членів Керівно
го органу. Кожен з 11 членів Керівного органу (на 1993 р.) вже 50 або 
більше років присвячує весь свій час праці свідчення.

Свідки Єгови на теренах України
На території сучасно? України організація Свідків Єгови відома вже 

більше, ніж сто років. Ще у кінці XIX ст. на Закарпатті було відомим прізви
ще дослідника Біблії Ч.Рассела. У 1911 р. Ч.Рассел приїжджав з промова
ми у м.Львів. Також розповсюджувалися по західних областях України жур
нали «Вартова башта» та книги «Гарфа Божа» й «Божий плян віків». Ці 
публікації привозили та пересилали мешканці Закарпаття, які виїжджали на 
заробітки в США. На початку 20-х років завдяки українцям з США та Кана
ди, а також польським та румунським Дослідникам Біблії, членами цієї ор
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ганізації стали жителі 
Галичини, Волині та 
Буковини.

Згодом все більше 
заробітчан повертали
ся додому в Україну, 
ставши за кордоном  
Дослідниками Біблії. У 
своїх рідних селах  
Західної України вони 
почали проповідувати 
та засновувати гуртки 
Дослідників Біблії, які з  
середини 20-х років 
конгреси, які відвідало

У селі Діброва, що на Закарпатті, в 1932 р. було побудовано перший Зал 
Царства — місце релігійного поклоніння Свідків Єгови. Пізніше було збудо
вано ще два зали в сусідніх селах — Солотвино та Біла Церква. Пізніше ці 
зали були зруйновані й відібрані у Свідків. Відзначимо, що й дотепер їх ще 
не віддали попереднім власникам.

На Східній Україні, яка в довоєнні роки входила до  складу СРСР, у ті ча
си було засновано лише одну групу Свідків. Для відновлення однієї з  шахт 
Луганської області 1927 р. приїхав інженер із Західної Європи, який був 
Дослідником Біблії (з 1931 р. — Свідки Єгови). З  собою він привіз цілу 
валізу релігійної літератури. З  часом він допоміг місцевим ентузіастам ста
ти Дослідниками Біблії. Згодом цей інженер повернувся до себ е  на 
батьківщину, а ці Дослідники Біблії так і не змогли зв’язатися із своїми 
співвіруючими з-за  кордону.

Після початку Другої світової війни в 1939 р. робота Свідків перейшла в 
глибоке підпілля. Вони почали збиратися меншими групками, так званими 
«гуртками», й проповідували вже з більшою обережністю. З приходом 
німців духівництво традиційних церков почало активізуватися в своїй діяль
ності й нацьковувати темні юрби людей проти Свідків. В Галичині по селах 
прокотилася хвиля жорстоких переслідувань. У будинках Свідків вибивали 
шиби, багатьох вірних жорстоко катували. Якось в січні в одному з  сіл через 
відмову класти на себе  знак хреста декотрих чоловіків та жінок — Свідків на
сильно загнали в холодну воду на кілька годин. Інших жінок били палицями.

Багато українців, які потрапили в німецькі концтабори, познайомилися 
там із вченням Свідків. А в німецьких концтаборах їх було чимало. Вони 
сиділи там за відмову співпрацювати з  нацистським режимом. Навіть пере
буваючи в концтаборах, німецькі Свідки не переставали ділитися знанням 
з Біблії з  іншими в’язнями. Серед тих, хто відгукнувся на проповідь Свідків,
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були й десятки людей з  України. Після закінчення війни вони поверталися 
додому в Україну, щоб поділитися своєю вірою з  іншими.

Заборона діяльності Товариства в добу тоталітаризму
Наприкінці 1944 р. Червона Армія звільнила від німців Західну Україну. 

Була оголошена загальна військова мобілізація. За відмову йти воювати 
Свідків засуджували на 10 років. У тих, кого в той час садили за відмову, бу
ло дуже мало шансів вижити у в’язницях, бо в післявоєнний час в Україні го
лодували навіть ті, хто був на свободі, не кажучи вже про в’язнів. На Буко
вині в 1944 р. було засуджено на 3-4  роки за відмову воювати сім Свідків 
лише з однієї із громад. З них 4  померло у в’язниці від голоду. В іншій гро
маді з  п’яти Свідків, засуджених на 10 років Сибіру, вернувся тільки один. 
Всі інші загинули.

Посадові особи СРСР вважали, що література Свідків є  «антирадянсь- 
кою». Свідків звинувачували в діяльності, яка підриває державний устрій 
країни. За таку діяльність в СРСР засуджували до  розстрілу. Проте Свідкам 
замінювали це покарання на 25-річне ув’язнення. Післявоєнні арешти та 
суди над Свідками показали, що влада в Радянському Союзі не розуміє 
Свідків, боїться їх, оскільки вони діють нелегально. Тому Свідки Єгови 
вирішили спробувати офіційно зареєструватися в СРСР, сподіваючись в 
такий спосіб припинити переслідування.

Склавши листа-прохання, вони надіслали його в 1949 р. у Москву. Про
те згодом всіх трьох Свідків з  Волині, які підписалися в тому листі, було за 
арештовано та ув’язнено на тривалі строки. В секретній вказівці, яку було 
дано з Москви Головою Ради із справ релігійних культів при Раді Міністрів 
СРСР вповноваженому по Волинській області говорилося, що «релігійний 
культ» Свідків є  «яскраво вираженою антирадянською течією, тому не 
підлягає реєстрації». Уповноваженому з  релігій на Волині було наказано 
врахувати групу Свідків Єгови, слідкувати за їх діяльністю та повідомляти 
про них «відповідні органи», тобто КДБ.

Комуністичний уряд України, яка тоді входила до  складу СРСР, не терпів 
будь-яких проявів вільнодумства. Із наявних в країні невійськових ор
ганізацій в повоєнний час влада особливо боялася Свідків Єгови, які були 
організовані, таємно отримували й розмножували літературу, в якій не про
славлявся комунізм, та ще й активно розповідали про все це своїм сусідам 
та родичам. З 1947 по 1950 рік влада заарештувала понад тисячу Свідків, 
проте вони й далі залишалися згуртованими. Не маючи юридичної підста
ви фізично знищити усіх Свідків та сподіваючись на їхнє відречення від 
своєї віри, в лютому та березні 1951 року таємно готувалася акція із пере
селення тих, хто не відречеться від віри, далеко в Сибір.

На початку квітня 1951 р. понад 6100 Свідків було вивезено із Буковини, 
Волині й Галичини до Сибіру. До кожного будинку Свідків о 4-й годині ран
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ку під’їжджала вантажівка з  солдатами, які давали сім’ї 2 години на те, щоб 
зібратися. Свідкам з  собою  дозволялося брати цінності й особисті речі ва
гою не більше, ніж 1500 кг на сім’ю. Вивозили усіх Свідків, незважаючи на їх 
вік та фізичний стан. В сусідній Молдові вивезли навіть одну жінку, котрій 
було 118 років! Вона також в чомусь здалася небезпечною для влади. 
Окрім України та Молдови, Свідків вивезли й із Західної Білорусії, Литви, 
Латвії та Естонії. Разом із цих шести республік було вивезено приблизно 
9500 Свідків. Повертатися з  Сибіру додому або переїжджати жити в інше 
місце вони не мали права. Вони повинні були регулярно реєструватися в 
органах місцевої влади і залишатися жити в Сибірі. Жодна інша конфесія не 
була так репресована в повоєнні роки, як Свідки Єгови. Хоч знаємо про пе
реслідування в цей же час греко-католиків, п’ятидесятників, департації 
кримських мусульман, кримчаків.

Першим координатором діяльності Свідків в СРСР був Павло Зятек. 
Після його арешту координатором став Станіслав Бурак. Коли арештували 
і його, координатором став Микола Циба. Арешти продовжувалися. Почи
наючи з 1970 р. координатором Свідків Єгови в СРСР було призначено Ми
хайла Дасевича, який ще й дотепер проживає на Прикарпатті.

Побачивши, що виселенням, фізичним насиллям й тортурами ор
ганізацію Свідків Єгови неможливо знищити ні в Україні, ні в цілому СРСР, 
бо ж зіслані створили другий центр Товариства в Сибірі, працівники КДБ 
змінили свою тактику. Вони вирішили розколоти організацію, посіявши в 
ній внутрішні протиріччя й атмосферу недовіри, а потім вже окремо розби
ти кожну з частин організації. Початок, здається, був успішним для КДБ, 
проте згодом організація Свідків Єгови перегрупувалася, вилучивши зі 
своїх рядів «сумнівних» Свідків. Відтак вона залишилася й надалі «твердим 
горішком» для тоталітарного режиму.

Проте Свідки мужньо перетерпіли усі лиха та знущання. Що ж дало їм 
сили витримати усі ці випробування? Олексій Курдас, який пережив не ли
ше табори, але й закриті тюрми, відповідає на це запитання: «По-перше, 
глибока віра в Єгову та Його Царство як в єдиний орієнтир в житті, теокра
тична діяльність у в’язницях та регулярні молитви. По-друге, впевненість в 
тому, що поступаю правильно. По-третє, постійна зайнятість. Лихом усіх 
тюрем є нудьга, яка справляє руйнівний вплив на людську особистість, д о 
водячи багатьох д о  різних форм психічних захворювань. Тому я намагався 
займатися теократичними справами, а якщо це було неможливим, то за 
мовляв в бібліотеці табору книги про стародавню історію, географію та 
біологію. Читаючи їх, я вишукував місця, які підтримували мої погляди на 
життя. В такий спосіб я утверджував свою віру».

Згідно з  обіцянками М.Хрущова, тодішнього лідера комуністичної партії, 
в 1964 р. телебачення СРСР мало показати останнього живого Свідка Єго
ви в СРСР. Проте сталося інакше: в жовтні 1964 р. Микиту Хрущова зняли з 
посади.
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В червні 1965 р. Верховний Суд України виніс визначення, що літерату
ра Свідків Єгови є  не антирадянською, а релігійною й не містить наклепів на 
державний та суспільний лад. Хоча це визначення стосувалося розгляду 
лише однієї справи Свідків, проте це вплинуло на майбутню судову практи
ку в Україні. Свідків перестали арештовувати за читання літератури, хоча 
продовжували ув’язнювати за  проповідування.

Наступним полегшенням став Указ Президії Верховної Ради СРСР № 
4020-VI від 30.09.1965 р. про звільнення від режиму спецпоселення Свідків, 
вивезених в Сибір в 1951 р. Вони могли тепер переїжджати жити куди зав
годно по країні, крім місць попереднього проживання. Це призвело до  то
го, що заслані в 1951 р. в Сибір українські й молдовські Свідки почали пе
ребиратися на Захід, в різні частини СРСР: Казахстан, Киргизію, Грузію, 
Північний Кавказ, в Східну та Південну Україну, приносячи цим самим туди 
своє віровчення.

Проповідування в роки заборони велося Свідками дуже обережно. Як
що працівники КДБ захоплювали Свідків під час релігійних зустрічей, то, 
безумовно, карали їх за це. В 40-х та 50-х роках всіх учасників таких зібрань 
арештовували і засуджували в тюрми. В 60-х ситуація почала змінюватися. 
У випадку викриття релігійного збору Свідків Єгови, влада складала список 
всіх присутніх, а на господаря квартири накладала штраф у розмірі 
півмісячного заробітку. Незважаючи на тотальне стеження та пересліду
вання, Свідки не знеохочувались, продовжували регулярно збиратися й 
зростати кількістю.

Зберігання біблійної літератури було ще одним викликом для Свідків Єго
ви в Україні під час заборони їхньої діяльності. В кінці 40-х за зберігання 
біблійної літератури Свідків судили на 25 років, в 50-х та на початку 60-х — на 
10 років, пізніше це каралося вже просто штрафами, а літературу відбирали 
та знищували. Тому Свідки ретельно продумували, як зберігати літературу.

Із зміною в СРСР політичного керівництва на початку 80-х в Україні про
котилася остання хвиля великих переслідувань Свідків Єгови. Наприкінці 
80-х почалися зміни. Влада вперше дала дозвіл, щоб члени Керівного ор
гану відвідали СРСР. Наступного, 1990 р., влада дозволила масовий виїзд 
Свідків на релігійний конгрес в Польщу. Наприкінці 1990 р. почалася р е
абілітація колишніх Свідків-в’язнів. їм поверталися всі громадянські права, 
надавалися деякі пільги. В цьому ж році було створено ініціативну групу, яка 
представляла організацію Свідків Єгови на переговорах з  владою.

Реєстрація
Після тривалих зустрічей з владою в Москві та Києві настав довгоочіку

ваний час свободи для Свідків Єгови. 28 лютого 1991 р. вперше на тери
торії колишнього СРСР було офіційно зареєстровано і визнано організацію
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Свідків Єгови в Україні. Місяцем пізніше, 27 березня, те ж саме відбулося і 
в Російській Федерації.

Майже відразу після реєстрації Свідків в Україні почалися приготування 
для отримання регулярних поставок літератури з Німеччини. Першу д о 
ставку літератури в СРСР було здійснено у Львів 17 квітня 1991 р. В тому 
місті Свідки організували невеликий склад, з  якого розвозили і розсилали 
літературу по всьому Радянському Союзу автомобілями, поїздами і навіть 
літаками. Все це сприяло пришвидшенню зростання кількості Свідків в усіх 
країнах колишнього Радянського Союзу, в тому числі й в самій Україні.

Іншою важливою подією в новітній історії Свідків є міжнародний релігійний 
конгрес, який відбувся на початку серпня 1993 р. в Києві. Окрім факту 
найбільшої кількості присутніх на конгресах (в Україні тоді зібралося 64714 
осіб), на цьому конгресі охрестилось 7402 особи. Це найбільша у всесвітній 
історії Свідків Єгови кількість охрещених за один день в одному місці.

Сьогодні в Україні нараховується близько тисячі релігійних громад 
Свідків Єгови, в котрих досягнуто найвищого числа проповідників — 
115000. Щорічний Спомин Ісусової смерті, найбільше релігійне святкуван
ня Свідків, відвідало 250000 осіб. Міжнародне братство Свідків Єгови нині 
складається з  людей різних національностей й нараховує близько шести 
мільйонів активних членів, організованих у понад дев ’яносто тисяч зборів в 
більш ніж 230 країнах. У 2000 р. біля 15 мільйонів осіб відвідало щорічний 
Спомин Ісусової смерті. Сьогодні Свідки Єгови у світі й в Україні продов
жують постійно зростати кількістно.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

• Астероїдна загроза — проблема міжнародна, д о  вирішення якої з 
метою відвернення зіткнень нашої планети з астероїдами мають прилу
читися уряди всіх країн. Вчені вважають, що наша Земля мала зіткнення 
з астероїдом розміру від 6 д о  12 км діаметром, яке призвело д о  загибелі 
динозаврів десь  67 млн. років тому. При аналізі структури гірських порід 
вчені виявили сліди космічного тіла позаземного походження, в якому 
рівень концентрації складних молекул вуглеводів-фулеренів виявився 
вищим, ніж зазвичай. При падінні астероїда на Землі трапилися ка- 
таклізми, внаслідок яких майже 90 % живого морів і 70  % зем ної флори і 
фауни було зметено із зем ної поверхні.

* Комп’ютеризований Ісус Христос був показаний 
31 березня — 1 квітня британською корпорацією Бі-Бі- 
Сі. Для створення цього образу було використано череп 
чоловіка І ст. н. е ., знайдений біля Єрусалиму. Профе- 
сор-криміналіст Річард Нів за  допомогою  комп’ютерної 
техніки відтворив «обличчя» Ісуса. Зачіску і деякі інші 
деталі образа відтворено на основі фрескових зобр а
жень І — III століть.

• Пророкування П.Глоби щодо долі американських президентів. З  
1840 р. кожний президент США, який обирався в рік, що закінчувався на 
«0», був або вбитий, або вмер на власному посту. «Я не один раз згаду
вав про цю статистику, пов’язану з прокляттям якогось індіанського вож
дя. Таке прокляття дійсно було, д о  речі, в 1840 р. — це початок широко
масштабного наступу на індейські племена. Було прокляття. Оскільки це 
так, то цей рік буде роковим і ніхто з президентів не виживе». Далі П.Гло
ба наводить приклади: 1840 р. — обраний президентом У.Харрісон по
мирає від запалення легень; 1860 р. — обраний президентом Лінкольн з 
часом був убитий; 1880 р. — обраний Д.Гарфілд помер від ран, нанесе
них монархістом; 1900 р. — обраний президентом Мак-Кінлі загинув від 
кулі терориста; 1920 р. — У.Хардінг помер на посту від тяжкої хвороби; 
1940 р. — те ж сам е трапилося з президентом Ф.Рузвельтом; 1960 р. — 
Кеннеді був убитий в Далласі; 1980 р. — Р. Рейгана було поранено так, що 
у XIX ст. він би помер. Щодо долі Дж.Буша, то тут П.Глоба висловив певні 
сумніви, бо 2000 р. — рік трьох нулів. Він вважає, що прогнози його ґрун
туються на статистичній достовірності і що «містики тут немає ніякої! Мо
же, ледь-ледь... Без неї було б нецікаво».
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Ц ік а в о  зн ат и

•  Найдовшу косу у світі — п’ять метрів має Гу Ченг-Ла з Таїланду. 
Твердять, що коли йому було 18 років, то в нього вселився дух, який за 
боронив йому стригти волосся і наділив його даром зцілення. Гу нині має 
50 років. До нього йде неперервний потік відвідувачів з  надією на зцілен
ня від болячок.

• Нові засоби у донесенні до світу християнського віровчення
вирішили застосовувати православні ченці монастиря Святого св.Авгус- 
тина, що біля м.Трікорфо (Греція). З цією метою вони організували рок- 
групу із назвою «The Free» («Свободний»). і виконують музику з текста
ми, не зовсім звичними для грецького православ’я. Провідним мотивом 
творчості ченців є  протест проти таких вад сучасного суспільства, як 
влада грош ей, поширення наркотиків, глобалізація економіки, 
жадібність великого бізнесу. Вже перша платівка розійшлася рекордним 
для Греції накладом в 70 тис. примірників. Не менший успіх мав і другий 
диск артистів у сутанах. Синод Грецької православної церкви вимагає 
від ченців викинути електрогітари і повернутися д о  монастиря. Однак 
ченці звинувачують церковний клір в тому, що він безнадійно застряв у 
минулому і на обкладинці плівки наводять такі слова: «Ми повинні зр о
зуміти, що Церква повинна не лише повчати молодих людей, бо цього 
недостатньо, а й рятувати їх від катастрофи. Ми повинні запропонувати 
молодим альтернативу та надихати їх д о  гідних вчинків». Всі прибутки від 
продажу кампакт-дисків та касет ченці витрачають на організацію літніх 
таборів для дітей при своєму монастирі.

• Місяць стає цвинтарем. В цьому надає свої послуги американська 
фірма «Селестіс». Цього року з  бази «Ванденберг Ейр Форс» туди 
відправлять контейнер з кремованими залишками кількох сотень осіб. 
Два роки тому туди відправили залишки астронома Юджина Шумейкера. 
Три роки тому в Космос вислано прах творця американського пригод
ницького космічного телесеріалу «Зоряний шлях» Джила Родденберрі.

• Цікаві звичаї у відносинах жінок і чоловіків існують у різних на
родів. В іспанському місті Маяльді в день одруження молодих підвішують 
догори ногами і не знімають д о  того часу, поки вони не поцілуються. В То
го той чоловік, який похвалив дівчину за  її красу, має одружитися з  нею. В 
бразильських індіанців дівчина освідчується в коханні першою і за нею 
право першою пропонувати одруження. При цьому індіанка приносить 
обранцеві горщик каші: з ’їсть — прийняв пропозицію, ніяк не може доїсти 
— хоче подумати, не їсть — відмовився. В місті Ладарих з давніх часів 
жінки мають право на декількох чоловіків, які виконують всю домашню ро
боту. Тих, які в чомусь провинилися, жінка може здати в монастир.
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Цікаво знати

• Життя на Марсі було. Такий висновок зробили вчені Джон- 
сонівського космічного центру на основі дослідж ення метеориту  
марсіанського походження, який відколовся від Марсу ще 15 млн. років 
тому під час зіткнення планети з  астероїдом  і через 2 млн. років впав на 
Землю. Виявлені на метеориті прості бактерії засвідчили, що елем ен
тарні форми живого є на Марсі. Виявлені на метеориті невеличкі криста
ли — це кристали магніту — речовини мінерального походження, що з о 
бов’язана своїм походженням простим мікроорганізмам. На Землі та
кож є  такі мінеральні породи. Вони є продуктом життєдіяльності мікро
скопічних бактерій, що живуть у водоймищах і для свого існування по
требують кисню.

• «Лист щастя» — під таким заголовком у поштові скриньки киян в 
середині лютого вкидався лист, який нібито 445  разів облетів навколо 
світу. Лист б ез  якогось позитивного змісту. Лише говориться, яке нещ а
стя спіткало тих, хто не зробив 20 копій листа, і які знахідки в житті (одер 
жання великих грошових сум, одужання та ін.), а то й сюрпризи, мали ті, 
хто його поширив далі. Лист розрахований на такого собі простачка, 
який сліпо вірить у різні витівки.

• Знайдено шерсть «снігової людини» в східному Бутані.
Знахідка британських вчених перевіряється на склад її ДНК в Окс
фордському інституті молекулярної медицини.

• Виявлено представника раніше невідомого роду гомінід, що
одержав назву Kenyanhtropus platyops — плосколиця людина з Кенії. 
Гомінід цей жив д есь  3 ,5  млн. років тому. Характерно, що ці практично 
сучасні люди жили в ті часи, що й примати типу Australopithecus afaren- 
sis. Отже, виявлено ще одну ланку генеалогічного дерева homo sapience  
— людини розумної. Але залишається з ’ясувати, хто з  древніх гомінід є  
безпосереднім  нашим предком. Над цим працюють відомі палеоантро
пологи Мів та Луїза Лікі.
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А Н О Н С И
15- 17 травня 2001 р. в Києві відбудеться IV Всеукраїнська конфе

ренція Євангельських Союзів «Церква XXI століття». Серед організаторів 
конференції — Українська Християнська Євангельська Церква, Об’єднання 
незалежних харизматичних християнських Церков України (повного Єван
гелія), Об’єднана Християнська Церква Живого Бога, Союз «Церква Божа 
України» та ін. Мета конференції — сумісна служба християн Богові та ук
раїнському народу. Конференція відбудеться в кінотеатрі «Київська Русь». 
Довідки за телефонами: (044) 268-17-65, (044) 250-92-94.

16- 18 травня — конференція у Львові «Історія релігії в Україні» на базі 
Національного Музею історії релігії.

24-25 травня в Києві відбудеться Міжнародна науково-практична 
конференція «Релігійна свобода: Мас медіа, школа і церква як суспільні 
фактори утвердження».

29 травня в Києві — Міжнародна наукова конференція 
«Міжконфесійні відносини в Україні: науковий аналіз і реалії сьогодення»

30 травня відбудеться Всеукраїнська конференція «Українське 
релігієзнавство: історія, проблеми, перспективи»

22 травня — 22 червня в Тегерані відбудеться міжнародна конфе
ренція на тему «Релігія і довкілля». Конференція проводиться Іраном на 
основі співпраці з ООН. На конференцію запрошуються представники 
різних релігійних організацій зі всього світу.

16-20 вересня в Київ приїздить відомий буддистський Лама Оле 
Нідала. Тут він прочитає курс лекцій про три напрямки буддизму. Відбу
дуться медитації з Ламою Оле на всіх трьох рівнях. Довідки про приїзд Ла
ми за тел.: 213-49-78.

ЗО вересня — 27 жовтня відбудеться Всесвітній Синод Єпископів Ка
толицької Церкви. Продовжуючи справу II Ватиканського Собору, Синод 
проаналізує різноманітні сторони життя і духовного служіння Римсько-Ка
толицької Церкви, окреслить риси й напрямки діяльності єпархіальних на
стоятелів. Характерно, що співголовами Собору будуть новопризначені 
кардинали Дж. Батіста Ре, Бернард Агре та Іван Ліас. Генеральним реля 
тором Синоду також буде новий кардинал-архиєпископ Нью-Йоркський 
Едвард Еган.

Довідки про останні за тел.: 229-04-18, 229-48-12, 462-01-73
В ід д р уко в ан о  в З А Т  “ В ІП О Л ” , Д К  №  15
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В и д а н н я  В ід д іл е н н я  р е л іг іє з н а в с т в а  Інституту 
філософії НАН УкрАЇни та  У к р а ї н с ь к о ї  А с о ц і а ц і ї  

р Е Л І Г І Є З Н А В Ц І В ,  в яких висвітлюється 
ІСТОРІЯ ПРАВОСААВ'Я В УКРАЇНІ

Іс т о р ія  ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕрКВИ 

в У к р а ї н і . -  к .. і 9 9 7 . -  291 с .
В МОНОГрАфІЇ ВИСВІТЛЮЮТЬСЯ НАЙВАЖЛИВІШІ періоди
іс т о р і ї  п р а в о с л а в 'я в У к р а ї н і , п о ч и н а ю ч и  в ід

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КИ ЇВ С Ь КІЙ  Р у с і  

ДО НАШИХ Д Н ІВ .

ПРАВОСЛАВНОЇ ц е р к в и

ГІЕтро М о г и л а  -
богослов, ц е р к о в н и й . . 
К. 1 9 9 6 . - 2 1 6  с.

V  КНИЗІ ВМІЩЕНО МАТЕРІАЛИ НАУКОВОЇ

к о н ф е р е н ц ії  "ПЕтро М о г и л а  і 

с у ч а с н іс т ь ", щ о  відбулАсь  

в Києві 1996 р.

богослов, 
церковний 
і культурний
Д ІЯ Ч

Ф е н о м е н  П е т р а  М о г и л и

Л.. 1 9 9 6 . -  2 7 0  с.
Ф Е Н О М Е Н

МонОГрАфІЯ ПрИСВЯЧНЕА ДОСЛІДЖЕННЮ

І І І ІгЩ Ш іЩ І життєвого шляху та діяльності укрдїи— 
ського м и т р о п о л и т а  П етра М о г и л и .

"Ісірртя релігій в У країні
2 і 5 томи д е с я т и т о м н о г о  в и д а н н я  присвячені 

с т а н у  п р а в о с л а в 'я в У к р а їн і  від в в е д е н н я  

х р и с т и я н с т в а  д о  п ід п о р я д к у в а н н я  Київської 
митрополії Московській ПАТрІАрХІЇ (2 том) 
і від 1686 року ДО ПОЧАТКУ 9 0 -х  років 
XX століття (5 том)
К.. 1 99 7 .- 575 с. -  2 -й  том 
К., 1 9 9 9 .-45 6  с. -  5 -й  том

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ1

ІСзЕЄГЯЙКшП

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

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

І

Для навчальних закладів, 
бібліотек, установ книготоргівлі
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J  без торгівельної націнки

V зручні економні умови придбання 

J  розстрочка, кредит, знижки

^  тверда обкладинка, 862 сторінки
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Замовити підручник можна у видавництві 
’’Світ знань”: 03150, 
тел. (044) 229-04-18, факс 
E-mail: svitznan@ukrpost.net
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