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Червень місяць пройшов в Україні під знаком підготовки і здійснення 

візиту flanu Римського ‘Звана JІавла II. 'Виявляючи явну знахабнілість, його 
проведенню прагнули перешкодити з Москви. JRym і поради Касьянова Jlani 
не їкати, і погрози Жириновського надіслати в Україну своїк боСювиків, і 
некоректні заяви І)улш і посла Чорнолшрдіна„ yLte більше всіх організував 
антипапську й антиватиканську галасливість в Роси й Україні Московський 
Матріархат. *jRo мали явне прагнення під прикриттям якихось бредовых 
вигадок про «канонічну територію» ще раз «довести» наявність якоїсь 
східнословянської спільноти, випадковість і тимчасовість незалежної 
державності України, свою можливість (і право) продовжувати 
володарювати в ній, не рахуючись з волевиявом її народу на свою 
самостійність. Скорили цієї галасливості нагадували темне середньовіччя. В 

демократичну Україну прагнули перенести російський досвід доллінування і володарювання в духовноллу 
житті однієї Церкви, а в релігіїїній ссрері - політики над вірою. А  м+ж тим, як це слушно сказав 
куратор Ватикану з питань преси дСЇЧаварро Вальс, «Російська Мравославна церква, виступаючи 
проти візиту Мани Римського в Україну, відстає від поїзда історії». 9 тут слід віддати належне 
Мрезиденту України Л-Кучліі, який чітко сказав: візит відбудеться Слід віддати належне і ллужності 
Маті Римського, який, хоч і з деякою оглядкою, вирішив, іцо відкладати поїздку в Україну, де його вже 
давно чекають, не слід. Міа й чого це глава якоїсь однієї з багатьох помісних православних Церков може 
раптом заперечувати можливість візиту на територію не його країни главі Вселенської Церкви.

Своїм приїздом в ̂ краї ну ‘Зван М°вло II засвідчив, шр вона є самостійною державою. Завдяки цьоліу 
візиту весь світ зміг переконатися, що українці не є ті ж «раши», до яких нас довго зараховували разом 
з грузинами, узбекалли, естонцями... і, зрозулііло, саллилли росіянами. Ми є і Мина приїхав до нас, а не 
до якогось там СЯН) чи східнословянської спільноти. JRa й не східнословяни ми, а центрословяни, бо 
ж, як засвідчив навіть цей візит, ментальність українців відліінна від росіян, не є східною. Ми - 
інтроверти, а не екстраверти. 9 якби Мина Римський поїхав в Росію, то лил б так не галасували, бо 
ж то незалежна держава і вона вільна у своєллу виборі. Візит ‘Звана Мавла II засвідшв демократизм 
нашої країни у вирішенні питань свободи совісті. Церква у нас не визначає політику держави, а різні 
консресії мають рівноправність у своїй діяльності. 9 якщо греко-католики і римо-католики України 
захотіли на своїй канонічній території (а вона у нас визначається не державнилли кордонами, а 
особистішим сприйняттям певного віровчення) зустріти главу своєї Церкви, то вони, як і інші консресії, 
мають на це повне право, уїле відзначимо, що не лише католики вітали приїзд МоитисРи<а- Як 
засвідчили останні соціологічні опитування, 94% громадян України сказали б йоліу: «Ласкаво просимо!» 
JRo ж мильною булькою виявилися заяви, що якісь 35 лин. православних українців виступали проти 
візиту ManLL ЛЛудрість при цьоліу виявили українські православні Церкви - УМЫ ICJI та УЛМЫ В°ш 
не заперечили наявність суперечок між православнилли і католиками, але, як і Мапа> наголосили на 
толлу, що єднає і що могли б робити разом всі християни в світі для піднесення духовності, здолання 
моральної деградації. Укрсііномовність всіх заходів за участю М°нтисріка пробудила багатьох українців 
від національного сну і засвідчила ментальну обмеженість тих в Україні сущих, хто нехтує батьківську 
мову або зневажає її, хто не вживає цю мову в богослужіннях. Мр°всдення Мстою богослужінь за 
латинським та візантійськіїм обрядами засвідчило їх рівність і дещо збило потуги декого розглядати 
греко-католиків як несправжніх католиків, сходину до рилло-католиццзму.

yUe визнаємо те, що Україна ждала Римського архієрея не просто як паломника. Vo початку 
візиту висловлювалось ряд побажань і надій, зокрема в греко-католицькій спільноті. їішлося про 
осріційне піднесення УТЮЦ до статусу Матріархату, організаційне поєднання нині розпорошеного 
Українського греко-католицизлчу, беатисрікацію митрополита Андрея Шептицького... ylte все це 
залишилося не в 'зоні уваги» ‘Звана Мавла II. Ащ ент робився на загальнохристиянських цінностях, 
духовній історії України і духовних засадах її європейського вибору.

сНаслідки візиту Мапи Римського в Україну ще будуть осмислюватися. yUe, як би там 
не було, він має планетарне значення. Завдяки ‘Звану Мавлу II Україну пізнав світ, а в її 
релігійних проблемах чіткіше змогли визначитися владні структури. Явним стало те, 
кому, чому і як служать в ній різні Церкви і яка в них перспектива. З тим цивілізаційним 
вибором, який йде від Московської Церкви, аж ніяк не по шляху Україні і її вірним. Візит 
Мсти в Україну надав відчутну підтримку її демократичному розвитку.



РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

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

Про реалії релігійної карти 
України початку нового століття
інформував Держкомрелігії на пар
ламентських слуханнях «5-та річни
ця Конституції України. Права і сво
боди громадян». Християнство Ук
раїни, що налічує 57 напрямків, 
обіймає 96,6 % її релігійних громад 
(24251). До православної мережі 
належить 52,4 % громад (13147), 
протестантської — 27,1 % (6814), 
католицької — 16,4 % (3327 па
рафій УГКЦ і 807 РКЦ). За роки не
залежності кількість офіційно за
реєстрованих релігійних ор
ганізацій в Україні зросла на 12841 
одиниць і становить на початок 
2001 р. 25403. В Україні діють 292 
монастирі, 227 місій.

С у ч а с н е  
суспільне і цер
ковне станови
ще в Україні ана
лізує в своїй ве
ликій статті з та
кою ж назвою, 
опублікованій у 
часописі «Дзер

кало тижня» (№ 20), академік Іван 
Дзюба. Науковець відзначає, що 
розбрат між християнськими 
Церквами України є глибокою ра
ною на тілі нашого суспільства і 
шкодить їм самим більше всього, 
бо ж всі бачать ті мирські інтереси, 
які приховані в міжцерковних

відносинах. Колізії в Православ'ї 
І.Дзюба розглядає як складовий 
елемент боротьби українського 
народу за самоздійсненність в не
залежній українській державі. «Не 
розуміти і не визнавати цього, то
пити питання в казуїстиці ка
нонічності — означає ображати і 
релігійні, і патріотичні почуття 
мільйонів людей — вірних цих Цер
ков». Дискримінація власне Ук
раїнських православних Церков є 
свідченням традиційного геге
монізму зарубіжного центру, його 
політичних амбіцій. Вчений вважає 
некоректною формулу: укра
їнський народ — православний на
род, якою особливо зловживають 
політики, які хочуть заманити нас у 
т.зв. слов'янський союз Росії, Біло
русі та України. Некоректною є та
кож формула, що український на
род є християнським, бо ж ми 
маємо в країні ще мусульман, 
іудеїв, буддистів, інших і ще й 
атеїстів. «Статистика спорудження 
храмів і зростання кількості па
рафіян навряд чи може бути до
статнім критерієм для оцінки гли
бини релігійності нашої спільноти. 
Тут є чинники і популізму, і моди, є 
імітація кон'юнктурно-престижної 
поведінки. Та й серед тих, хто щи
ро вірує, далеко не всі християни в 
житті, а не лише в храмі... Ак
тивізація діяльності церков не 
справила помітного впливу на ду
ховне самопочування та практичну 
поведінку більшості люду і не
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Релігійне життя України

поліпшила загальний клімат у 
суспільстві. Гірше того: всі форми 
злочинності та аморальної по
ведінки зростають». І це не закид 
Церкві, а свідчення того, що не 
слід перебільшувати її можливості 
у моральному вихованні. «Ніде у 
світі, в жодному суспільстві — і в 
нашому також — християнство, 
християнська Церква (чи христи
янські Церкви), попри всіма, або 
майже всіма визнаваний високий 
авторитет, не справляють вирі
шального впливу на стан справ у 
цих суспільствах, на соціальну й 
етичну поведінку людності. Дово
диться визнати, що історія Церкви 
не вільна від переступів і злочинів 
проти людяності, а отже, і проти 
вчення Христа».

Іван Дзюба зауважує на шкоді 
для самої Церкви її ортодоксії, на
гадує те, як вона, вільно чи 
невільно, сприяла винищенню ав
тохтонних народів і культур, а 
відтак не може вважатися єдиним 
носієм гуманістичної моральності. 
Вчений відзначає низький рівень 
богословності православних свя
щеників, більшу християнськість 
тих, хто може не визнавати себе 
християнином, але діяти з кри
теріями поведінки, визначеними 
Ісусом, аніж тих, хто лише на сло
вах засвідчує свою христи
янськість. «Християнським Церк
вам в Україні не обійтися без гли
бокої і суворої самокритики, якщо 
вони хочуть бути на висоті».

Ярослав Дашкевич — патрі
арх української історичної науки, 
якому в цьому році виповнилося 75

років, вважає, 
що так звана 
р е с т а в р а ц і я  
ц е р к о в н и х  
будівель чи за
лишок пам'яток 
в и н я т к о в о г о  
історично-цер
ковного зна
чення часто 
межує з вандалізмом. Так, одну 
третину фундаментів Успенського 
собору в Галичі спочатку з благо
словення єпископа залили бето
ном, а тепер йде підготовка до 
якоїсь фантастичної «реставрації» 
собору. При цьому ніхто взагалі не 
знає, а як виглядав цей храм. Су
перечить будь-яким традиціям по
золочення куполу собору св.Юра у 
Львові. Не дбають про пам'ятко- 
охоронну освіту своїх слухачів 
семінарії, богословські інститути, 
академії. «Сакральне мистецтво,
— зауважує історик, — дуже 
своєрідна ділянка мистецької 
творчості, яка об’єднує дві сфери 
людської діяльності. З одного боку
— мусить дати певне естетичне 
задоволення своїм твором, з дру
гого ж боку -надихати, втілювати 
релігійні почуття, навівати певний 
містичний дух... Художні досягнен
ня та збережені реліквії ук
раїнського сакрального мистецтва
— це не лише минуле, але сучасне 
та майбутнє і української церкви, і 
української культури в цілому». 
(«Шлях перемоги». — № 23)

Анатолій Кінах 29 травня став 
прем’єр-міністром України. Той
факт, що в його програмній до
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повіді на засіданні Верховної Ради 
не знайшлося місця для питань 
релігійного буття України, 
засвідчує непомітне місце цього 
чинника в житті країни. Прем'єр, не 
відділяючи соціально-економічний 
розвиток країни від гуманітарної 
сфери, морально-психологічного 
клімату в суспільстві, зауважив: 
«Полем нашої консолідації вважаю 
відродження духовності через збе
реження та розвиток духовної 
спадщини, традицій, високої куль
тури нашого народу».

140 років з дня перенесення 
праху Тараса Шевченка в Україну 
сповнилося в цьому році. Але, як 
це слушно заявив голова УНР Юрій 
Костенко, «нонсенсом є те, що мо
гила християнина вже стільки років 
залишається без хреста». Проте 
дозвіл на встановлення його на 
самій могилі черкаський губерна
тор В.Лук’янець не дав. Тому това
риство «Просвіта» разом з 
партіями Народного Руху і УПЦ 
Київського Патріархату вирішили 
цей хрест встановити у підніжжя 
Тарасової (Чернечої) гори на тому 
самому місці, де, за даними архео
логів, стояв козацький монастир. 
Тут буде споруджено каплицю По
крови Пресвятої Богородиці. 
Хрест освятив Патріарх Київський і 
всієї Руси-України Філарет. Почав
ся збір коштів на зведення каплиці. 
Певно що з часом буде вирішене 
питання і про встановлення хреста 
десь на могилі Кобзаря.

Орган ЦК КП України «Ко
муніст» (№22) у восьми питаннях

голові Держкому релігії України 
звинувачує цю інституцію за її 
підтримку візиту в Україну «като
лицького Папи» в порушенні Кон
ституції і Закону про свободу 
совісті. Автор публікації — член 
парламентської фракції комуністів, 
голова Українського відділення 
Міжнародного громадського фон
ду єдності православних народів 
Катерина Самойлик висловлює 
своє невдоволення перенесенням 
«центру греко-католиків із Львова 
в Київ», «незаконним захопленням 
майна» Української православної 
Церкви, як вона пише, «так званою 
деструктивною УПЦ — Київський 
Патріархат». К.Самойлик обу
рюється й тим, що громадянин 
США кардинал Любомир Гузар — 
«людина сумнівної біографії» — 
очолює греко-католицьку Церкву. 
Редакція «РП» залишає без своїх 
коментарів цю публікацію ко
муністів. Як сказано в Апо
каліпсисі, в цьому хай розбереться 
розум, який має мудрість.

Комуністи на візиті Папи 
Римського в Україну прагнуть на
жити собі політичний капітал. Це 
явно засвідчують всі публікації їх 
органу «Комуніст», видрукувані в 
травні-червні щодо візиту Пон- 
тифіка. Партія атеїстів раптом ста
ла захищати тих, хто, згідно її не
давніх оцінок, знаходиться в по
лоні релігії як «опіуму народу».

Єрусалим землі Руської. Так 
колись називали Київ. Так його 
стануть називати невдовзі, бо ж в 
столиці йде відтворення з небуття
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її християнських святинь. І в цьому 
велика заслуга меценатів. Так, за
вдяки допомозі начальника сто
личного главку охорони здоров'я 
Романа Мукомелі по вул.Ва
сильківській, 104 збудовано кап
лицю на честь Романа Слад- 
коспівця. За проектом Лариси 
Скорик по вул. Смирнова-Лас- 
точкіна споруджено суперсучасної 
форми греко-католицький храм 
Святого Василя. В Києві йде також 
спорудження парафіяльних храмів 
на декілька сотень віруючих. їх 
розміщують, як правило, серед 
житлових мікрорайонів. Вони — 
різноконфесійні. Так, на бульварі 
Перова будується костел, а на 
Оболоні — молитовний будинок 
протестантів. Столична влада 
постійно і предметно вирішує пи
тання храмобудівництва. Будуть 
храми на вулицях Майорова, Виш- 
городській, Братиславській, в 
сквері Миколи Островського, на 
Повітрофлотському проспекті, 
проспекті Перемоги й Одеській 
площі, в Голосіївській пустині та ін. 
Духовний центр на 50 тис. осіб бу
де споруджено в Осокорках на пе
рехресті пр. Бажана і Дніпровсько
го шосе. В цій короткій інформації 
не можна перерахувати всі задуми 
з храмобудівництва за рахунок ме

ценатів. Ось лише при визначенні 
їх кількості і розміщення не врахо
вується реальна потреба в них 
віруючих, в храмотворчості про
цвітає хуторянщина, наші архітек
тори не мають традиції храмобуду
вання. До того ж, будівництво но
вих храмів — це ще не відроджен
ня духовності, як це дехто твер
дить. Храмів можна набудувати ба
гато, а чи в них будуть парафіяни, 
то це ще питання. Вже й нині в ба
гатьох діючих храмах парафіян не 
густо.

Субвенції — державні кошти, 
які виділяються без повернення
для цільового фінансування значи
мих проектів. Підписаною 
В.Ющенком постановою Кабміну 
№ 485 від 8 травня, яка присвяче
на розбудові Києва як столиці, на 
відтворення Церкви Різдва на По
долі виділено 2 млн. грн., на вибу- 
дову храму св. Михайла на Шовко
вичній — стільки ж, на відновлення 
Успенського собору Києво-Пе
черської Лаври і заодно Ми
хайлівського Золотоверхого Мо
настиря — 16,5 млн. грн., на рес
таврацію собору св.Володимира в 
Севастополі — 5 млн. грн. Кошти 
виділені, як бачимо, лише для 
відбудови православних храмів. 
Жодної гривні не одержали му
сульмани, іудеї. Потрібні кошти й 
крішнаїтам для завершення 
будівництва храму на Зоряному. 
Ще ж є і баптисти, адвентисти, 
язичники... То добре, що кошти 
виділяють православним, але 
з’ясувати, чому тільки їм, нам не 
вдалося.
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350 років тому відбулася 
битва під Берестечком. Вона бу
ла трагічною для українців. В істо- 
рико-меморіальному заповіднику 
«Козацькі могили» до цієї дати бу
ло реконструйовано Михайлівську 
церкву, в котрій, згідно переказів, 
перед боєм молився Богдан 
Хмельницький. Під час відновлю- 
вальних робіт в крипті Георгіївської 
Церкви було знайдено два похо
вання, одне з яких, як вважають 
історики, є останками митрополи
та Йосафата, інше — його помічни
ка, грецького ченця Павла.

Київська міськрада розгляне 
питання про заборону торгівлі 
на ринках у вихідні і святкові 
дні. Але з таким рішенням не всі 
депутати погоджуються. Вони не 
приймають той аргумент ініціа
торів питання, що в неділю треба 
ходити до церкви чи будинку мо
литви, бо ж силою туди нікого не 
заженеш. Якщо людина має по
требу виявити свою релігійність в 
сакральній будівлі, то в цьому для 
неї торгівля на ринках у вихідні не 
стане перешкодою.

Нову партію нагороджених 
Українською Православною 
Церквою Московського Патрі
архату висвітлила газета «Киев
ские ведомости». Серед них гро
мадські діячі Ольга Дурдинець і 
Людмила Кузьмук, генеральні ди
ректори аеропорту «Бориспіль» 
М.Шматко і об'єднання «Аеропорти 
України» В.Нестеренко, президент 
компанії «Київміськбуд» Г.Мали- 
новський, генеральні директори

компанії «Гіпрон» В.Борзак, торго
во-промислової групи «Rainford» 
О.Тригуб, ЗАО «Протей-К» В.Про- 
нін і ще багато різних директорів та 
президентів фірм, об'єднань, ком
паній. Ось тільки з публікації не 
зрозуміло, які ж заслуги цих осіб 
перед Церквою. Останнім часом 
спостерігається якесь змагання 
між УПЦ МП і УПЦ КП в нагород
женнях. Чи не обезцінюється цим 
взагалі Церковна нагорода, адже 
вона якось легко надається — час
то згідно посади, а не завдяки бла
гочестивому життю чи конкретно
му внеску осіб у розбудову Церкви.

Інтенсивно зростала релігійна 
мережа Вінничини в 2000 р. Про
це інформує керівник відділу із 
справ релігії області Є. Заремба. 
Кількість релігійних організацій 
збільшилася на 11% і має нині 
1421 осередок 42 конфесій, на
прямів і течій. Але є на Вінничині 
понад 700 населених пунктів, де 
немає релігійних організацій, а на
явні культові споруди використо
вуються не за призначенням. Є. 
Заремба відзначає тенденцію до 
політизації релігійного життя, ак
тивізацію ворожої міжконфесійної 
пропаганди, прагнення деяких 
релігійних організацій проникнути 
в освіту, армію, навіть державні 
структури. Певно своєрідним 
підкупом слід назвати нагород
ження окремими релігійними ор
ганізаціями державних служ
бовців, депутатів та ін. Із-за цього 
нагороджені в своїй діяльності по
чинають надавати переваги пев
ним конфесіям. Має бути все-таки
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рівне представництво різних кон
фесій при проведенні світських за
ходів, державних свят, масових 
дійств тощо.

Настоятелі храмів Кременчу
ка в ролі лекторів. Така ідея прий
шла голові Автозаводського р-ну 
міста. В традиційних днях інформу
вання у травні брали участь свяще
ники. Звісно, що вони не Службу 
Божу правили на підприємствах і в 
установах, а подавали ази христи
янського, зокрема православного, 
віровчення. Це вже щось нове в 
діяльності історичних церков. Пев
но, що вони в такий спосіб зреагу
вали на ту активну місіонерську 
діяльність, яку ведуть католики, 
протестанти, нові релігійні течії, 
усвідомили, що, обмежуючи власні 
стосунки з населенням лише риту
альними дійствами, вони цим са
мим прирікають себе на поступове 
відмирання.

Вихід на полонини — щороку 
це свято влаштовується вже про
тягом століть наприкінці травня 
або на початку червня (залежно від 
погоди) в гірській Путилі, що на Бу
ковині. Воно супроводжується 
низкою обрядів, які мають свої 
коріння в господарці гуцулів. Му
зика, пісні, танці — все це просяк
нуте древнім ритуально-магічним 
змістом. Заради маржини гуцули 
цього дня виряджаються як на 
весілля. Мода тут якось не дуже 
панує над смаками людей.

Софія Київська ремонтуєть
ся. Надто затягнулася реставрація

дзвіниці. Але нібито до дня Неза
лежності зовнішні роботи будуть 
завершені. Найскладнішим було 
«зтягування« нижнього ярусу 
дзвіниці, який дав тріщини чи то від 
надбудови свого часу додаткового 
ярусу, а чи ж від нинішнього інтен
сивного руху транспорту. Неочіку- 
вана новина: дзвіницю мають об
ладнати ліфтом. Проблемою для 
Софіївського заповідника є відсе- 
лення 12 сімей, які живуть в ко
лишніх чернечих келіях.

ПРАВОСЛАВ'Я

Початок підготовки до прого
лошення єдиної Помісної Пра
вославної Церкви в Україні.
28 травня 2001 р. в київському го
телі «Салют» відбулася зустріч 
представників Української Право
славної Церкви Московського 
Патріархату, Української Право
славної Церкви Київського 
Патріархату та Української Автоке
фальної Православної Церкви зі 
спільною делегацією Вселенсько
го Константинопольського Патрі
архату й Московського Патріарха
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ту, що перебувала в Україні за 
рішенням міжцерковної зустрічі в 
Цюріху 20 квітня 2001р. Поїздка 
делегації Вселенського й Мос
ковського Патріархів до Києва за
початкувала безпосередню працю 
над підготовкою до майбутнього 
поєднання православної спільноти 
в Україні в єдину автокефальну 
Помісну Церкву. До складу деле
гації входили архимандрит Афіна- 
гор Пекстат, ієромонах Іларіон 
Рудник (Вселенський Патріархат), 
прот. Миколай Балашов, о.Петро 
Лавровський (Московський 
Патріархат). В ході проведених 
розмов з ’ясовувалося бачення 
трьома Право-славними Церква
ми, що нині діють в Україні, пер
спектив майбутнього творення 
єдиної Помісної Церкви, її устрою 
й канонічного статусу. Священики 
Вселенської Патріархії своєю 
чіткою й конкретною позицією 
засвідчили прагнення Всесвятішо- 
го Вселенського Патріарха Варфо
ломея бачити Українську Право
славну Церкву автокефальною в 
устрої, духовно міцною й канонічне 
визнаною всіма іншими Право
славними Церквами. (Офіційна 
хроніка УАПЦ. — Ч. 9'2001)

Робоча зустріч керуючого 
справами Патріархії УАПЦ з 
Патріархом УПЦ КП. 14 червня 
2001 р. у відповідь на відвідини 
Патріархом Філаретом Патріархії 
УАПЦ керуючий справами 
Патріархії архиепископ Ігор 
зустрівся з Патріархом Філаретом. 
На зустрічі був присутній ректор 
Колегії свт. Петра Могили (УАПЦ)

митр. прот. Юрій Бойко. В жвавій 
дружній розмові йшлося про нові 
перспективи співпраці адміністра
тивних центрів УАПЦ і УПЦ КП з ме
тою творення єдиної Помісної 
Церкви під благословенням Все
ленського Патріарха. Учасники 
зустрічі заявили про намір продов
жувати активні контакти з метою 
подолання міжправославного 
поділу в Україні. (Офіційна хроніка 
У А П Ц .-Ч . 10*2001)

Переговори у Вселенській 
Патріархії. З 12 до 14 червня у 
Стамбулі відбулася друга зустріч 
учасників Змішаної комісії для 
вивчення шляхів досягнення 
єдності Православної Церкви в 
Україні. Крім архиєреїв з України, 
в ній вперше взяв участь митро
полит УПЦ в США Константин. 
Учасників зустрічі прийняв Все
ленський Патріарх Варфоломей. 
У резиденції Вселенського 
Патріарха в Фанарі було підписа
но нову домовленість («Симфо- 
нитікон»), датовану 13 червня 
2001р.: «Зібравшись у Все
ленській Патріархії, ми, що нижче 
підписались, представники двох 
православних Українських Цер
ков: Української Православної 
Церкви Київського Патріархату: 
митрополит Львівський і Со
кольський Андрій, Архиепископ 
Рівненський і Острозький Данило 
та Української Автокефальної 
Православної Церкви: Митропо
лит Тернопільський і Подільський 
Мефодій, єпископ Львівський Ма- 
карій в присутності Митрополита 
Ірінопольського Константина з
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Америки, після обміну думками та 
поглядами, розуміючи не
обхідність і потребу нашого 
об'єднання, щоб в кінцевому ре
зультаті досягти єдиної Помісної 
Української Православної Церкви 
вирішили наступне: 1. Обидві сто
рони заявили, що між ними не 
існує ніяких ідеологічних різниць з 
точки зору православного віров
чення. 2. Зустрітись у Києві пред
стоятелям двох церков УІЩ КП та 
УАПЦ і обговорити деталі та пер
спективи повного об'єднання 
двох наших Церков, як перший 
крок до об'єднання всіх право
славних України. 3. Утворити 
спільну комісію двох Церков в 
складі: митрополита Львівського 
Андрія, архиепископа Рівненсько
го Данила, єпископа Переяслав- 
Хмельницького Димитрія, митро
полита Тернопільського Мефодія, 
Митрополита Івано-Франківсько
го Андрія та єпископа Львівського 
Макарія для обговорення дета
лей, які виникають в процесі 
об'єднання двох церков — УПЦ КП 
і УАПЦ. Першу зустріч цієї комісії 
вирішили скликати до 24 червня 
2001 року. Ця комісія буде працю
вати під егідою архиепископа 
Скопельського Всеволода, який 
систематично буде інформувати 
Вселенську Патріархію про ре
зультати її роботи. Разом з тим 
наші дві делегації засвідчують, що 
залишається в силі домовленість 
від 8 листопада 2000 року. Дві 
наші сторони зобов'язуються 
втілювати в життя вище наведені 
рішення. (Офіційна хроніка УАПЦ. 
- Ч .  10*2001)

15 червня у приміщенні Па
тріархії УАПЦ під головуванням 
архиепископа Ігоря відбулося чер
гове засідання організаційної гру
пи для створення Українського 
центру візантології і патристики. 
Було розглянуто пропозиції щодо 
розробки концепції центру, плани 
роботи на ближчий період. До 
участі в організації центру запро
шуються Церкви візантійської тра
диції, богословські й гуманітарні 
наукові установи, навчальні закла
ди, окремі науковці. Українська 
Православна Церква Київського 
Патріархату підтримала ініціативу 
Київської єпархії УАПЦ й виявила 
готовність взяти участь у створенні 
цього наукового центру.

Зустріч ар
х и е п и с к о п а  
Ігоря зі свя
щ еннослужи
телями УАПЦ 
та УПЦ КП в 
Лубнах відбу
лася 17 черв
ня. Владика 
Ігор розповів про перспективи по
розуміння в українських Церквах, 
про останню поїздку до Констан
тинополя групи західно-ук
раїнських владик. Священики 
відзначили особливість здійснен
ня Церквою своєї місії на Лівобе
режній Україні. Вони скаржилися 
на проблеми зі священичими по
кликаннями, на неготовність 
вихідців із Західної України до апо
стольської праці на Полтавщині. 
Було висловлено надію, що 
об'єднавчі ініціативи супроводжу-
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ватимуться духовним оздоровлен
ням Церкви, здобуттям нею на
лежного авторитету й довіри в 
суспільстві.

Згідно з рекомендаціями, 
одержаними в Константино
полі, члени об’єднавчої комісії 
УПЦ КП та УАПЦ провели 19 черв
ня 2001 р. перше засідання в Ук
раїні. Воно пройшло в консисторії 
Тернопільської єпархії УАПЦ. Було 
прийняте таке звернення до Все- 
святішого Вселенського Патріарха 
Варфоломея: «Ми, комісія двох 
православних Українських церков: 
УАПЦ та УПЦ КП, згідно наших до
мовленостей, прийнятих у Все
ленській Патріархії 13 червня 2001 
р., зібралися у Богом береженому 
м.Тернополі 19 червня 2001 р. і 
вирішили наступне: 1. Ще раз 
підтвердити незмінність позицій 
щодо об’єднання наших Церков і 
засвідчити, що між нами немає 
жодних догматичних чи канонічних 
перешкод. 2. Призначити зустріч 
двох предстоятелів наших право
славних церков УАПЦ та УПЦ КП на 
20 червня цього року. 3. Допускати 
безперешкодно спільне служіння 
священиків двох наших Церков. 4. 
Засвідчити спільну позицію двох 
наших Церков на переговорах у 
Цюріху щодо утворення єдиної 
Помісної Української Православ
ної Церкви. 5. Провести наступну 
зустріч комісії двох православних 
Церков -  УАПЦ та УПЦ КП -  до 12 
липня 2001 р. у Богом береженому 
м.Києві». Лист підписали митропо
лит Львівський і Сокальський 
Андрій, митрополит Тернопіль

ський і Подільський Мефодій, мит
рополит Галицький Андрій, ар
хиепископ Рівненський і Острозь
кий Даниїл, архиепископ Львівсь
кий Макарій, єпископ Переяслав- 
Хмельницький Димитрій. (Офі
ційна хроніка УАПЦ. — Ч. 10’2001)

Зустріч глави УПЦ КП Філа- 
рета з Предстоятелем УАПЦ ми
трополитом Мефодієм. Згідно 
рішення тернопільської зустрічі 
об’єднавчої комісії УПЦ КП та УАПЦ 
від 19 червня 2001 р. в Патріархії 
УПЦ КП пройшла зустріч митропо
лита Тернопільського і Подільсько
го Мефодія, Предстоятеля УАПЦ, з 
патріархом УПЦ КП Філаретом. Бу
ло підписано домовленість такого 
змісту: «1. З волі Божої, керуючись 
інтересами Церкви, ми, Предстоя
тель Української Православної 
Церкви Київського Патріархату 
Патріарх Київський і всієї Руси-Ук- 
раїни Філарет, і Предстоятель Ук
раїнської Автокефальної Право
славної Церкви Митрополит Тер
нопільський і Подільський Ме
фодій, зібрались у м.Києві 20 черв
ня 2001 р., для виконання Домо
вленості, досягнутої нашими деле
гаціями 13 червня 2001 р. в Стам
булі (Фанарі) в резиденції Все
ленського Патріарха. 2. Метою на
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ших переговорів є об'єднання Ук
раїнської Православної Церкви 
Київського Патріархату і Ук
раїнської Автокефальної Право
славної Церкви для створення 
єдиної Помісної Української Пра
вославної Церкви, визнаної Все
ленським Константинопольським 
Патріархом та іншими Православ
ними Помісними Церквами як 
рівної між ними, а не для боротьби 
проти Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Філарета або проти 
Предстоятеля Української Автоке
фальної Православної Церкви Ми
трополита Тернопільського і 
Подільського Мефодія. 3. Ми 
підтверджуємо домовленість на
ших делегацій на зустрічі в місті 
Тернополі 19 червня 2001 р. про 
нашу спільну позицію на перегово
рах в Цюріху в липні цього року що
до утворення єдиної Помісної Ук
раїнської Православної Церкви. 4. 
Ми благословляємо допускати 
безперешкодно спільне служіння 
священиків двох наших Церков і 
засвідчуємо про нашу домо
вленість 6 липня 2001 р. зустрітись 
делегаціям двох Церков з участю 
їх Предстоятелів для вирішення 
питання про євхаристичне єднан
ня двох наших Церков».(Офіційна 
хроніка У А П Ц .-Ч . 10*2001)

Хресний хід Україною. Його 
проводить у червні-серпні Право
славна Церква України Московсь
кої юрисдикції. Почали його 4 
червня від древнього Херсонесу, 
що в Севастополі. Хід пройде по 
всіх єпархіях УПЦ і завершиться 28 
серпня в Києво-Печерській Лаврі.

Мета ходу — об'єднання всіх пра
вославних в Україні на підтримку 
«канонічної» Церкви, тобто Церкви 
Московського підпорядкування, 
привернути увагу держави до про
блем Православ'я. Як наголошува
лося спочатку, хід не має політич
ного характеру, а покликаний 
зміцнити у вірі і чеснотах право
славних віруючих.

Випуск богословських курсів
для офіцерів Міністерства оборо
ни, внутрішніх справ, внутрішніх 
військ, співробітників Державної 
податкової адміністрації та Дер
жавної митної служби відбувся в 
стінах Київської Духовної академії і 
семінарії УПЦ КП. Слухачі курсів 
прослухали лекції з історії христи
янства і його Церкви, християнсь
кого богослов’я, богослужіння і 
мистецтва, основ біблієзнавства 
та ін. Головна мета курсів число 
просвітницька. Це вже другий ви
пуск богословських курсів.

«Флот Православ'я». Так нази
вається проект, утворений УПЦ МП 
та Одеським муніципалітетом. Ме
тою його є утвердження й поши
рення істинних цінностей, зростан
ня духовності і віри людей. Перед
бачена реконструкція і будівництво 
храмів, лікарень, пансіонатів для
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стражденних і обездолених, цер
ковних шкіл, здійснення інших бо
гоугодних справ шляхом внесення 
посильного вкладу в розвиток еко
номічної бази Православ'я. Наголо
шується в проекті на необхідності 
поширення ідей Православ'я серед 
мирської громадськості, побудові в 
Одесі Кафедрального Собору. Ха
рактерно, що в агітці за проект, 
який опублікувала газета «Новый 
век» (16.06.2001) лише раз зга
дується Україна, але наголо
шується на необхідності «дати 
імпульс подальшій стабілізації та 
розвитку слов'янського суспіль
ства (?)». Кінцевою метою проекту 
є створення судохідної холдінгової 
компанії «Атлас». Директором ком
панії став Павло Кудюкін, який в 
1998 р. був засуджений на 10 років і 
звільнений від ув'язнення за 
амністією Президента України. 
П.Кудюкін заявив, що бюджет про
екту становить 40,3 млн. доларів, 
51 % з яких належить УПЦ МП. Но
вий флот сертифіковано відпо
відно російського законодавства і 
є російською власністю. Передба
чається, що він матиме 120-150 
суден. «Флот православ'я» буде 
ходити під кіпрським прапором, бо 
ж «Атлас-Холдінг» зареєстровано 
на Кіпрі.

Лідер партії «Батьківщина» 
Юлія Тимошенко належить до 
Української Православної Церк
ви Московського Патріархату.
Але вона не любить це афішувати. 
Від Церкви їй вручено вищу для 
жінок нагороду — орден святої Вар
вари. В її робочому кабінеті 10 ікон.

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Колишня резиденція митро
политів — палац архиепископа 
римо-католицької Церкви — по
становою Кабміну України переда
но Львівській митрополії РКЦ. Цією 
ж Постановою виділено 282 тис. 
грн. Державному науково-дослід
ницькому Інституту метрології, 
вимірювальних і керуючих систем, 
який нині розміщений в цій будівлі, 
для придбання в Львові для себе 
будинку.

Архів М.Грушевського — пер
шого Президента України зберігали 
греко-католики. В 1923 р., коли 
Західна Україна опинилася під 
Польщею, його (а це десь 500 па
пок) було передано Є.Петрушеви- 
чем для збереження у Відень одно
му із священиків УГКЦ. Під час війни 
архів переховали в одній із церков в 
Австрії. З цього «підпілля» в 1963 р. 
його привіз до Риму звільнений із 
ув'язнення митрополит Йосип 
Сліпий. З того часу незмінним охо
ронцем безцінних документів став 
отець (нині — єпископ) Іван Хома. 
До владики вже приїздили якісь 
гінці із Івано-Франківська з наміром 
забрати архів на Батьківщину. Але 
єпископ не повірив їм. Як представ
ник УГКЦ при Апостольській сто
лиці, він зберігає архів в соборі Св. 
Софії в Римі.

Громада римо-католиків Дні
пропетровська вже майже десять
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років чекає повернення костьолу. 
Собор св. Йосифа був освячений 
ще в 1870 р. Будували його тоді за 
кошти місцевих католиків. В 1934 р. 
Собор було закрито, а настоятеля 
храму отця Кверчинського 
розстріляно прямо в його подвір'ї. В 
будівлі розмістили дитячу спортив
ну школу. В роки незалежності храм 
перейшов у відання Міністерства у 
справах молоді і спорту, а в 1998 р. 
був проданий якійсь панамській 
компанії. Останній акт Вищий 
арбітражний суд визнав недійсним, 
але виявити, кому ж нині належить 
будівля, громаді віруючих так і не 
вдається. Але, як би там не було, 
місцева влада має виконати указ 
Президента країни про повернення 
культових споруд їх будівничим. По
ки триває ця тяганина віруючі зби
раються на богослужіння в неве
личкій каплиці, розрахованій всього 
лише на 50-60 осіб. Взагалі в 
Дніпропетровську питання повер
нення культових приміщень 
вирішується неспішно. Тут мусуль
мани клопочуть про повернення ме
четі. Довго добивалася повернення 
хоральної синагоги єврейська гро
мада. Не за призначенням викорис
товується тут Брянський та Ус
пенський храми. Не надаються хра
ми УПЦ КП. Може візит Папи в Ук
раїну допоможе католикам Дніпро
петровська вирішити питання по
вернення свого храму.

Новий переклад і видання 
Енцикліки Івана Павла II 
«Centesimus annus» (сотий рік)
здійснено в Україні Вищим Інститу
том релігійних наук імені святого

Томи Аквінського в Києві, Папсь
ким Університетом Angelicum в 
Римі та ін. Ця праця як складова 
соціальної доктрини Католицької 
Церкви є своєрідним ком- 
пендіумом ідей гуманного соціаль
ного розвитку. Презентація видан
ня відбулася 16 червня в УНІАН.

Засудила хабарництво в 
будь-яких формах вияву Тер
нопільська Єпархія УГКЦ начолі з 
єпископом Михаїлом Сабригою. 
Духовенство єпархії турбує те, що 
при вступі у вищі навчальні заклади 
дехто прагне давати хабарі, а дехто 
із викладачів вузів їх брати. «Це — 
гріх крадіжки», відзначає духовенст
во Тернопілля. Із-за цього не мо
жуть потрапити у вузи ті здібні юна
ки й дівчата, які не мають необхідно
го матеріального забезпечення.

ВІЗИТ ПАПИ В УКРАЇНУ

Кароль Вайлита в Україні не 
вперше! До такого висновку коре
спондент газети «Україна молода» 
(№ 111) Зоряна Тимчук прийшла, 
вивчаючи прискіпливо біог
рафічний нарис польського автора 
Юзефа Щипка «Іван Павло II. Ро
довід» (1989 р.). Виявляється, що 
будучи студентом філософського 
факультету Ягелонського універ
ситету, Кароль Вайтила проходив в 
1939 р. обов’язковий військовий 
вишкіл в с.Віжалелі, що недалеко 
від Яворова Львівського. Студенти 
допомагали тут у будівництві 
місцевої школи, мостили дорогу 
між Яворовом і Судовою Вишнею.
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Збереглися окремі фотографії то
го часу, зокрема на них є як Кароль 
Войтила рапортує офіцеру, пра
цює на будівництві дороги та ін.

Чудотворна ікона Божої Ма
тері із Зарваниці в червні ц.р. була 
в Києві. Спочатку її було встановле
но в греко-католицькій церкві на 
Аскольдовій могилі, а опісля — на 
полі аеродрому «Чайка» під час бо
гослужіння там Папи Івана Павла II.

На організацію візиту папи 
Івана Павла II Київ виділив З 
млн. гривень. Але, як заявив за
ступник голови Київської міської 
державної адміністрації Анатолій 
Толстоухов, «не слід підходити до 
такої визначної події із старими 
стереотипами: мовляв, самі не 
розкошуємо — не до гостей. Візити 
Понтифіка давно сприймаються як 
визнання держави, яку він відвідує, 
не лише Святим престолом, а й 
всією міжнародною спільнотою. То 
ж Україна, а відтак і Київ, опинять
ся в центрі уваги всього світу. Це 
унікальний шанс розповісти про 
наше місто, нашу історію та культу
ру, наш працьовитий народ. Треба 
лише зуміти розпорядитися таким 
шансом... Успіх візиту буде обу
мовлений тим, що, попри всі існу
ючі релігійні роз’єднання, автори
тет Святійшого Отця є незапереч
ним. Він промовлятиме до всіх лю
дей і як державний діяч, і як душпа- 
стир». («Київ сьогодні». — № 6)

Патріарх Олексій II перед 
приїздом Папи в Україну твердив, 
що цей візит спричинить нові про

тистояння між 
існуючими тут 
конфесіями і 
Церквами, бо 
ж нібито на це 
слід було б за
просити доз
віл від най
більшої цер
ковної струк
тури — УПЦ МП. Але громадянин 
Росії не врахував те, що зареєстро
вана російським Мінюстом Мос
ковська Патріархія відтак може 
претендувати на вказівки держав
ним структурам лише своєї країни. 
До того ж, за кількістю своїх па
рафій в Україні УПЦ МП є меншою 
від тих інших конфесій і Церков, які 
спокійно сприймають візит Івана 
Павла II, хоч могли б також сказати, 
що він їде на їх канонічну територію 
і не зреагував на їх буття в країні. 
Але хто й призвів у зв'язку з 
приїздом Папи до загострення 
міжконфесійних відносин в Україні, 
то це Московська Церква, а ніяк не 
Папа. Понтифік навіть виявив ба
жання зустрітися з главою Право
славної Церкви України Московсь
кої юрисдикції, але митрополит Во
лодимир знехтував цим.

Церква Московського Па
тріархату організувала 21 черв-
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ня у Києві хресний хід проти 
візиту Папи Римського в Ук
раїну. Подібні акції неодноразово 
проводилися до того, а участь в 
останній, яка, очевидно, повинна 
була стати наймасштабнішим 
«протестом православних проти 
католицької експансії», взяло тро
хи більше трьох тисяч осіб. То ж 
міліція навіть не стала перекрива
ти рух по тих вулицях, де рухалися 
«маніфестанти». Гасла учасників 
ходи (значну частину яких стано
вили ченці і священики УПЦ МП): 
«Папа — предтеча Антихриста» і 
«Папа, їдь у Ватикан» зайвих ко
ментарів, здається, не потребу
ють. Втім, предстоятель УПЦ МП 
митрополит Володимир заявив, 
що «акцій протесту церква ор
ганізовувати не буде». Тому і 
київська, і львівська частини візиту 
Понтифіка минули, на щастя, 
спокійно. У Києво-Печерській 
Лаврі та біля Софійського собору 
було організовано цілодобовий 
молебень «подібний до того, який 
відбувається під час нашестя во
рогів». Ось так зустрічали ієрархи 
московської юрисдикції візит пер
шого християнина.

Комуністи України стали 
«православними атеїстами» і
проявили повну солідарність з УПЦ 
Московського Патріархату в тому, 
що слід сказати «ні» візиту Папи 
Римського в Україну. Газета «Ком
мунист» в червні регулярно друку
вала статті із заголовками типу: 
«Православные не желают вас ви
деть в Украине», «Не испытывайте 
наше терпение», «Нет — визиту

раздора и вражды» і.т.п. Якщо вра
хувати те, що світоглядні установ
ки комуністів щодо релігії не зміни
лися, то негативні оцінки ними Ва
тикану, католицизму, стану цієї 
релігії у світі йдуть явно в руслі 
міркувань тих, хто обіцяє підтрим
ку під час наступних виборів партії 
близької їм позиції. А це — па
рафіяни і клір Української Право
славної Церкви Московського 
Патріархату.

УНА-УНСО Львівщини під тис
ком авторитету Папи та громадсь
кості в переддень його приїзду в Ук
раїну відмовилося від акцій протес
ту, які планувало провести з метою 
звернути увагу на стан українських 
політв'язнів. Один із лідерів партії 
Ю.Тима заявив, що візит «сприяє 
об'єднанню українських церков», а 
свої вимоги вони можуть передати 
Понтифіку і в письмовій формі. До. 
того ж, ще є й міжнародні правоза- 
хисні організації, до яких можна 
звернутися.

Посол Росії в Україні Віктор 
Чорномирдін перед від'їздом в 
Україну мав зустріч з Патріар
хом Олексієм II. Зрозуміло, що 
мова йшла про стан у Православ’ї 
України, де Московська Церква 
виявляє явну імперську політику. 
Ця політика РПЦ виражалася і в то
му протистоянню приїзду в Україну 
Папи Римського, яке інспірувалося 
серед парафіян УПЦ МП. То ж з 
благословення Патріарха свій 
приїзд в Україну новий посол по
чав з некоректного повчання про 
недоцільність візиту Понтифіка.
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Якщо врахувати те, що Папу Івана 
Павла II в нашу країну запросив 
Президент Леонід Кучма і візит цей 
має державний характер, то виз
наємо наявність втручання посла 
Чорномирдіна у внутрішні справи 
України з першого дня своєї при
сутності тут. Посол Російської Фе
дерації як держави не є послом 
Російської Церкви, яка, згідно Кон
ституції Росії, відокремлена від цієї 
держави. До речі, Чорномирдін 
став одним із небагатьох інозем
них послів в Україні, які не приїхали 
у Бориспіль зустріти Папу.

Юліуш Словацький на по
чатку XIX ст. передбачав 
прихід на Папський престол 
слов'янина, який своєю 
відкритістю й активністю оновить 
Католицьку церкву, здолає забю- 
рократизованість її керівництва. 
Словацький не спрогнозував те, 
що цим папою буде поляк і до то
го ж колега йому по перу. В 
неділю, 3 червня, у київському ко
стелі св. Миколая відбувся вечір 
поезії Папи Римського Івана Пав
ла II. Духовна лірика Понтифіка 
нікого не залишила байдужою, 
хіба що злорадного кореспонден
та «Киевских ведомостей» Олеся 
Бузину, який її відніс (див. газету 
за 5 червня) до виробничої, тех
нологічної, незграбно порівнявши 
вірші Кароля Войтили із віршами 
Дениса Давидова про п’янки і ка
валерійські сутички. Можливо, 
такі міркування О.Бузині навіяли ті 
запахи, які він, як пише, виніс із 
костельного туалету, а також ті 
демонічні сили, які він віднайшов

у погано працюючому відео- 
магнітофоні.

Всі можливі засоби і форми 
безпеки під час візиту Папи були 
використані. Відремонтоване або 
відновлене те, що залишалося б 
непривабливим ще роками. ДАІ 
попросило водіїв Києва і Львова на 
час візиту забути про своє авто. 
Транзитний транспорт було пуще
но через об'їздні дороги. На ос
танніх обладнано з охороною до
даткові стоянки авто. Було завчас
но повідомлено водіїв службових 
машин про час перекриття міських 
вулиць. Щоб не допустити великих 
скупчень людей, транспорт до 
місць проведення богослужінь не 
допускався, паломники добирали
ся туди пішки. Кольором квитків 
визначалися сектори для прочан. 
Були також сектори для прочан 
без квитків. Пропонувалося обме
жити кількість тих металевих пред
метів, які прочани могли взяти з 
собою, хіба що ключами і копійка
ми. Пропонувалося не брати з со
бою скляні пляшки, а замість пара
сольок захопити легкі накидки. 
Оскільки служби Божі розпочина
лися о 10-й годині ранку, то 
вільний допуск в аеропорт «Чайка» 
в Києві й на іподром у Львові був
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відкритий лише з 4 до 8 години. Не 
дозволялося кидати під колеса па- 
памобіля квіти, відчиняти вікна, ви
глядати через них чи виходити на 
балкон на тих вулицях, по яких їхав 
папський кортеж. Вводилися об
меження на продаж спиртних на
поїв. Були вжиті заходи проти 
можливого злочинства, різних «де
монстрацій» активістів Московсь
кої Церкви, бомжів. Порівняно 
легко могли приїхати в Україну 
прочани з інших країн, журналісти. 
За порядком в Києві і Львові під 
час візиту наглядали не лише люди 
в міліцейській чи військовій формі, 
а й добровольці-дружинники, во
лонтери. Папа їздив у броньовано
му автомобілі, куленепробивне 
скло відокремлювало також його 
вівтар. Хоч в Україні і немає зага
лом екстремістських організацій, 
але знаємо, що береженого Бог 
береже. Візит Папи в нашу країну 
відбувся без якихось явних екс
цесів. Статистика засвідчила 
зменшення кількості злочинів в ці 
дні, а метерологи — добру погоду 
там, де знаходився Папа.

Хто буде прозорливішим?
Таке питання постало за десять 
днів до візиту Папи Римського в 
Україну. Міністр закордонних 
справ, голова Оргкомітету 
зустрічі А.Зленко сказав, що має 
інформацію про можливі прово
кації. У відповідь йому СБУ заяви
ла, що їй такі інформації «покищо 
не надходили». Нунціатура з цього 
приводу взагалі промовчала. А 
між тим УПЦ Московського 
Патріархату (зазначимо, що Церк
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ва — це не лише її керівництво з 
Лаври, а й миряни) продовжувала 
організовувати свої маніфестації 
протесту, нехтуючи при цьому 
тим, що церква відокремлена від 
держави, а запросила Понтифіка в 
Україну саме остання, що такі ша
баші псують авторитет нашої 
країни в очах міжнародної гро
мадськості, що вона є слухняною 
маріонеткою волі Московського 
Патріархату, хоч, згідно свого ж 
Статуту, в організаційних питаннях 
не мала б йому підпорядковувати
ся. Справа дійшла до того, що гла
ва Союзу православних громадян 
України В.Лебедев прямо закли
кав віруючих УПЦ до громадянсь
кої непокори, активного соціаль
ного протесту проти представ
ників державної влади, які підтри
мують, як він пише, католицьку ек
спансію. Дивною лише була за цих 
умов поведінка державних ор
ганів. Замість того, щоб притягну
ти до правової відповідальності 
тих, хто розпалює міжконфесійні 
суперечності, діє на руку чужозем
ного релігійного Центру, хто, виз
наємо, псує і без того слабке здо
ров'я запрошеної в гості всім 
світом шанованої людини, наша 
держава лише гадала, а чи ж бу
дуть провокації. Вони мали місце. 
І головний провокатор — Мос
ковський патріархат. В ролі підбу
рювача виступив також посол 
Росії в Україні п.В.Чорномирдін з 
першого дня перебування в цьому 
ранзі. І тут наша держава промов
чала, проковтнувши ці 
шовіністичні зазіхання на її законні 
права.
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Діти, які постраждали від 
Чорнобиля, одержали подарун
ки від Папи Івана Павла II. На су
му біля 200 тис. ам. доларів в II 
Київську педіатричну лікарню було 
завезено медичне устаткування. 
Це — два нових операційних бло
ки, обладнаних сучасними наркоз
ними апаратами для реанімації 
новонароджених та ін. Нунцій Апо
стольської столиці при цьому ос
вятив передані лікарні речі, висло
вив впевненість, що вони послу
жать збереженню здоров'я 
київської малечі.

Львівіська громада Прогре
сивного іудаїзму «Туре Загав»
вітала приїзд в Україну Папи 
Римського. Голова громади 
М.Гольдман у своєму листі Пон- 
тифіку відзначив, що його розгля
дають як «символ вселенської лю
дяності та любові до Бога і ближ
нього», а сам візит — як «добрий 
знак, який веде до миру і злагоди«. 
«Ми, євреї, особливо цінуємо 
мужність, з якою Ви, стоячи на 
колінах, просили пробачення у 
єврейського народу за злочини, 
скоєні впродовж століть різними 
режимами».

Прем'єра опери «Мойсей» 
відбулася 23 червня у 
Львівському театрі імені 
С.Крушельницької. Твір напи
саний композитором М.Скори- 
ком на основі однойменного тво
ру І.Франка. Це перший 
світський проект, який фінан
сується Ватиканом. Про підтрим
ку проекту Львівської Опери осо

бисто клопотався кардинал Лю
бомир Гузар під час однієї із 
аудієнцій у Папи.

Ж И Т Т Я  П Р О Т Е С Т А Н Т ІВ

В Одеській богословській  
сем інар ії Всеукраїнського  
об'єднання Євангельських 
християн-баптистів 9 червня 
відбулася урочиста подія — на
дання почесних звань «Доктор 
богослов'я» та «Доктор служіння» 
за підтвердження сертифікатами 
від Одеської Богословської 
семінарії та Середньо-Амери
канської баптистської теологічної 
семінарії (Германгтон, Теннесі). 
Високе звання «Доктор бого- 
слов'я« було надане А.Агєєву, 
представнику Південної Бап
тистської конвенції; Д.Марійчуку, 
магістру богослов'я (США); 
Я.Тервітсу, єпископу церков 
Латвії; Й.Рьоттінгу, першому за
ступнику місії «Схід-Захід» 
(Німеччина). Звання «Доктор 
служіння» одержав С.Карпенко — 
старший пресвітер церков ЄХБ 
Донецької області, заступник го
лови ВСО ЄХБ. В урочистості 
брав участь Голова ВСО СХБ 
Г.І.Комендант, його заступник 
В.Д.Ткачук та Голова Союзу бап
тистів Вірменії Ю.А.Аванесян. На
дання почесних звань було 
поєднане з черговим випуском 
студентів Одеської Богословської 
семінарії, які навчалися за про
грамами «бакалавр богослов'я», 
«керівник хорового служіння» та 
«служіння благовістя».
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К о н ф е 
ренція «Бага
т о г р а н н і с т ь  
нашого служі
ння в церкві» 
відбулася 23-27 
квітня в Ірпіні у 
«Центрі христи
янського життя 
України». У її програмі брали 
участь понад 110 молодих братів- 
християн з багатьох регіонів Ук
раїни. Було заслухано доповіді: 
«Братерство та братерські стосун
ки у помісній церкві» (пастор 
Г.Рьоттінг), «Організація малих 
груп» (пастор Е.Даунер), «Душе- 
опікунство серед братів та сестер» 
(пастор П.Шакун), «Служіння церк
ви з людьми, залежними від алко
голю та наркотиків» (пастор Д.Кос- 
тюк). Про життя Братства ВСО ЄХБ 
в один з вечорів розповів Голова 
ВСО ЄХБ Г. І. Комендант. Він 
відповів також на численні запи
тання учасників конференції. Про 
виховну роль служителя прочитав 
лекції старший пресвітер по 
Львівській області І.М.Романюк. 
Теми «Благовістя Ісуса Нового 
Завіту» та «Організація апологе
тичної роботи в церкві» викладав 
В.Хміль. Конференція стала благо- 
словінням для тих, хто відвідав її, 
надихнула для подальшого 
служіння на Божій ниві.

10-ліття недільної школи
відзначили 27 травня віруючі однієї 
з найбільших в Києві баптиських 
Церков — Помісної Церкви Єван
гельських Християн Баптистів у 
Корчеватому. Малі вихованці й ви

пускники цієї школи та члени гурт
ка «Суперкнига» разом з батьками, 
братами і сестрами громади, а та
кож із запрошеними святкували 
свій перший ювілей на березі 
Дніпра в дружньому колі. Вітальне 
слово з подякою Господові за та
кий чудовий день в житті Церкви 
висловив пресвітер Юрій Ре- 
шетніков, для якого свято стало й 
подарунком на його власний день 
народження. З особливим ен
тузіазмом співалися пісні з руха- 
ми-сценками, як, наприклад, «Іду 
за Христом». Кожен з учасників 
зустрічі написав і отримав зворуш
ливо теплі побажання.

Мій син сформувався завдя
ки баптизму. Такий висновок зро
бив відомий композитор-пісняр 
Юрій Рибчинський. «Я горджуся 
своїм сином — він розумний, начи
таний, він трудоголік, може працю
вати по 24 години на добу. Мій син 
— нетиповий представник свого 
часу. Він не п’є, не палить, не вжи
ває наркотики, живе досить довго 
з однією дружиною, відданий їй... 
Я боявся, що сина візьмуть в полон 
принади вулиці, але це не трапи
лося, бо він надто рано потрапив в 
релігійне середовище, починав з 
баптизму. Я гордий цим, бо бапти
сти вірять, що Бог живе в тобі».

9 червня закінчилась єван
гельська програма Джона Кар
тера в Україні. Археологія, Біблія, 
наукові докази буття Бога — ці те
ми зацікавили жителів Дніпропет
ровська. Більше 16 тисяч відвіду
вачів приходило в перші дні в Па
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лац водних видів спорту. За ос
танній тиждень програми 1291 
осіб охрестилися і стали членами 
Церкви Адвентистів сьомого дня.

115 річницю адвентизму в 
Україні відзначила 9 червня 
Церква Адвентистів сьомого 
дня. Урочисте богослужіння зібра
ло понад тисячу вірних із всіх 
регіонів України. Доповідь про ста
новлення і розвиток АСД в Україні 
виголосив старійшина Церкви 
М.Жукалюк. Про досвід роботи го
ворили керівники Південної, 
Західної, Буковинської, Поділь
ської, Центральної, Дніпровської 
та Східно-Дніпровської Конфе
ренцій. Загальними співами 
псалмів учасники зібрання про
славляли Бога і «гнану бурями» 
Церкву. Завершилося Урочисте 
богослужіння співом «Молитва за 
Україну».

17-18 червня відбулася чер
гова зустріч сімейного відділу
(СВ) Української Унійної Конфе
ренції Церкви Адвентистів Сьомого 
Дня. В нараді взяла участь керівник 
СВ Євро-Азіатського відділення 
АСД Наталія Островська. Учасники 
програми проводили заняття із 
вдосконалення майстерності 
сімейного консультанта. Адже без
робіття, низькі зарплати, відсут
ність соціального захисту, падіння 
моралі породжують напруження в 
сімейних стосунках. Багато розлу
чень із-за нерозуміння психології 
чоловіка і жінки. Цьому запобігти 
покликаний СВ. З цією метою він і 
розробляє відповідні програми.

М У С У Л Ь М А Н И  В  У К Р А ЇН І

Ісламський університет —
єдиний в Україні — дав путівки для 
духовної праці імамами своїм ви
пускникам. Дипломи вручив 
муфтій України, глава ДУМК Ахмед 
Тамім. «Вивчення релігії і її поши
рення серед людей є одним най- 
почесніших діянь, які любить Аллах 
Всевишній», — зауважив він. Без 
відповідних знань можна сіяти зло, 
вводити людей в оману. Випускни
ки університету дякували виклада
чам, які вчили їх законам Шаріату, 
глибокому знанню Корану. Навчан
ня в ІУ дає можливість молоді ре
алізувати заповідь пророка Му
хаммеда: «Прагнення до знань — 
обов'язок кожного мусульманина».

Духовне управління мусуль
ман України з 1 травня знаходить
ся за адресою вул. Олегівська, 17 у 
приміщенні новозбудованої ме
четі. Адреса Web-сторінки ДУМУ в 
Інтернеті — www.islamyat.org. Там 
можна знайти інформації про нові 
видання ДУМУ, зокрема книги 
«Мухтасар», «Рамадан», «Культура 
и нравственность в исламе» та ін., 
а також прочитати газету конфесії 
«Минарет».

Арабський культурний центр
споруджено в центрі Одеси на ко
шти відомого сирійського бізнес
мена Аднана Квана. Благословив 
центр на добрі справи імам Одеси 
Ахмед Рустум, а також присутні 
священики з іудейського та хрис
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тиянських храмів. В мусуль
манській мечеті тут зможуть 
поспілкуватися з Аллахом пред
ставники 8-тисячної арабської 
громади Одеси.

ІУ Д Е Й С Ь К И Й  С В ІТ

Головний рабин України і 
Києва Яків Блайх в травні відвідав 
США, де, окрім участі в засіданні 
Всесвітнього Єврейського Конгре
су, відвідав Держдепартамент, Білий 
дім, мав зустріч з конгресменами — 
представниками українського лоббі. 
За словами Я.Блайха, Єврейська 
громада України вважає, що 
орієнтація на Захід дасть поштовх 
розвитку ринкової економіки й 
політичних, релігійних та соціальних 
свобод. Америка ж має сказати своє 
слово на підтримку України як 
західної держави.

Представники єврейських 
організацій м.Києва провели в 
офісі київського хеседу нараду, 
присвячену протидії поширенню, 
як вони це визнали, тоталітарної 
секти «Євреї за Христа». Головував 
на нараді Головний рабин Києва та 
України Я.Блайх. Місіонери від 
«Євреїв за Христа», як зазначало
ся, шукають тих людей, у яких є 
життєві негаразди, проблеми в 
житті. Вона обіцяють, прагнуть 
«зцілити» своїх підопічних. Нарада 
застерігає євреїв: «Будьте
пильні!».

Багате різними заходами  
життя громад прогресивного

іудаїзму. Регулярно проводяться 
релігійні програми в Львівській 
громаді «Туре Загав», що дає мож
ливість вірним детально вивчати 
Тору. З 1997 р. регулярно прохо
дить обряд Бар-Міцви в громаді 
Корсуня-Шевченківського. Пре
красний концерт підготували до 
свята Шавуот в Луцькій громаді. В 
Запоріжжі пройшли п'яті Єв
рейські читання. Інститут соціаль
них та громадських працівників 
організував на базі «Хесед Авот» 
робочу зустріч редакторів 
єврейських газет, на якій широко 
були репрезентовані видання 
Релігійного Об’єднання Громад 
Прогресивного іудаїзму України 
«Відкриті двері». До речі, під такою 
назвою виходить щомісячно в Ук
раїні прогресивно-іудейський ча
сопис. Уже видрукувано дев'ять 
його чисел.

Редактор єврейської газети 
«Община» з Вінниці Ігор Деснер 
вважає, що зближення різних на
прямків іудаїзму небажане. Цитую
чи слова Сергія Михалкова: «Мамы 
разные нужны, мамы разные важ
ны», I.Деснер пише: «Хай 
процвітають різні напрямки, окрім 
«Євреї за Ісуса». Пропонується 
створити консультативну нараду, 
яка дала б можливість різним 
течіям домовитися про те, щоб не 
заважати одна одній, не допускати 
боротьбу євреїв з євреями. 
«Євреїв вистачить на всі течії. Нині 
ХаБаД практично приглушує орто
доксів, тому що в нього є гроші. 
Реформісти ж ростуть завдяки 
підтримці з діаспори».
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Н О В І Р Е Л ІГ ІЙ Н І Т Е Ч ІЇ 
У К Р А ЇН И

15-17 травня 2001 р. в Києві 
відбулася IV Всеукраїнська Кон
ференція Євангельських хариз- 
матичних Союзів. В роботі її взя
ли участь Об'єднання незалежних 
харизматичних Церков України — 
Повного Євангелія (президент — 
А.Гаврилюк), Християнська Єван
гельська Церква Живого Божа 
(єпископ — С.Балюк), Церква Бога 
України (єпископ — О.Демидо
вич), Українська Християнська 
Євангельська Церква (ст. єпископ 
— Л.Падун), Духовний Центр «Но
ве покоління» (президент — 
С.Яковлев), Об'єднання Церков 
Божих в пророцтвах ХВЄ України 
(єпископ — В.Вознюк). В роботі 
конференції брало участь біля 
1000 пасторів і християнських слу
жителів зі всіх регіонів України.

Під час тижня тибетської 
культури в травні ц.р. Київ 
відвідали ченці-нгаграмни буддій
ського монастиря «Г'юдмед». В га
лереї «Лавра» п'ятеро гостей буду
вали з мармурової кришки Пісочну 
мандалу Будди (мандала у пере
кладі з санскриту — кола). Компо
зиція її проста: в коло вписується 
квадрат, чотири кути якого сим
волізують чотири сторони світу, Т- 
подібні ворота, які є символом ви
ходу у Всесвіт. Робота ченців над 
мандалою, яку можна було спос
терігати, сама карта Космосу, на
ступне її знищення самими ж

будівничими мали засвідчити 
тлінність людської долі. Але зграй
ка православних фанатиків від 
УПЦ не дала можливості довести 
ритуал до завершення. Це (як і су
против візиту Папи в Україну) 
засвідчує низьку культуру 
релігійної толеранції православ
них віруючих означеної спільноти. 
А між тим саме Українському Пра
вослав'ю її не позичати. Ще в часи 
Мазепи на території Лаври мешкав 
посланець від Далай-лами. Далеко 
вищу культуру виявили ченці- 
будівничі мандали. Вони мирно 
розмовляли з киянами, знайомили 
їх з азами буддистського світоба
чення, розкривали зміст символів 
своєї релігії. При цьому було про
демонстровано ритуал Будди-ме- 
дицини — очищення Всесвіту. Ван
дали від православ'я Дзен пере
рвали, але не зупинили. Але це се
редньовіччя не від нашої ук
раїнської, відкритої до всього зна
чимого ментальності — воно нам 
привнесене.

1-3 червня 2001 р. громада 
Всесвітньої Чистої Релігії (Саха- 
джа Йоги) України провела міжна
родну зустріч сахаджа-йогів з при
воду святкування та вшанувння 
Шрі Аді Шакті — жіночої, мате
ринської енергії Творіння. Вва
жається, що Аді Шакті є Святий 
Дух, який виконує усю живу роботу 
у Всесвіті. Саме цей аспект Бога 
виявляє любов, милосердя, все
прощення, спасіння, виховання та 
направляє людство на шлях ду
ховного розвитку. Навіть під час 
існування Трипільскої культури ве-
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лике поклоніння здійснювалось 
саме Богині, про що свідчать архе
ологічні дослідження. Серед дея
ких народів світу споконвіку існу
вала велика повага до жінки-ма- 
тері: якщо жінка кидала на землю 
свою хустку, вона могла зупинити 
військо і запобігти пролиттю 
людської крові. Належна повага до 
ролі жінки сприяє встановленню 
найкращих стосунків у суспільстві. 
На святі були присутні сахаджа- 
йоги з Росії, Білорусії, Молдови, 
Ізраїлю та інших країн — близько 
1,5 тисяч осіб. У програмі свята 
був музичний фестиваль, семінар 
обміну досвідом з практики Сахад- 
жа Йоги, демонстрація пересувної 
виставки, яка відобразила досяг
нення при застосуванні методів 
Сахаджа Йоги в медицині, педа
гогіці, наукових дослідженнях, 
екології та мистецтві.

Християнська конференція, 
присвячена святкуванню Трійці
й чергової річниці утворення 
місцевої релігійної громади Хрис
тиянська церква «Джерело життя» 
відбулася 1-3 червня ц.р. у м.Біла 
Церква Київської області. У заході 
взяли участь старший єпископ Ук
раїнської Християнської Єван
гельської Церкви Леонід Падун, 
єпископ Об'єднаної християнської 
євангельської Церкви Живого Бога 
Сергій Балюк та інші. У ході конфе
ренції були висвітлені основні ас
пекти взаємин між віруючим і Бо
гом, що безпосередньо впливають 
на якість християнського життя.

Важливим кроком на шляху

Релігійне життя України

до єдності і взаєморозуміння
стало спільне святкове бого
служіння Християнської церкви 
«Слово життя» разом з п'ятьма 
іншими християнськими громада
ми протестантського напрямку, що 
відбулося у м.Полтаві на Трійцю. 
Сам факт проведення спільного 
богослужіння християнами різних 
церков викликала великий інтерес 
у місті із-за того, що донедавна 
відносини між церквами не 
відрізнялися доброзичливістю. Під 
час святкового богослужіння пас
тори і служителі з різних церков по 
черзі, одностайно проповідували 
про значення П'ятидесятниці для 
християн дійсного покоління. На
прикінці богослужіння церкви зро
били спільне хлібопреломлення.

Зустріч керівників шести 
Євангельських Союзів України
відбулася в Криму 19-21 червня. 
На зустрічі були підведені підсумки 
IV Усеукраїнської Конференції 
Євангельських Союзів, яка відбу
лася у м. Києві 15-17 травня ц.р. 
Були також обговорені питання по
дальшого співробітництва між 
церквами. На зустрічі були при
сутні керівники Української Хрис
тиянської Євангельської Церкви, 
Об'єднання незалежних харизма- 
тичних християнських церков Ук
раїни (Повного Євангелія), 
Об'єднаної християнської єван
гельської Церкви Живого Бога, Ду
ховного центру «Нове покоління» 
християнських церков України, 
Об’єднання церков Божих у про
роцтвах ХВЄ України і Союзу Церк
ви Божої України.
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М І С Т И К А

«Скажи «ні» чаклунам!»
Листівки такого змісту поширюва
лися по Миколаєву віруючими 
УПЦ Московського Патріархату. В 
такий спосіб, а також організацією 
пікетів, вони висловлювали свій 
протест проти тих «маніпуляцій 
свідомістю громадян», які тут коїв 
під час своїх публічних виступів 
відомий екстрасенс А.Кашпі- 
ровський.

Відома співачка Мірей Матьє
зачарувала тисячі киян своїм та
лантом 11 і 12 червня двома кон
цертами в палаці Україна. Але на
ступного дня вилетіти до Парижу

вона відмовилась із-за 13 дня 
місяця. В цей день свою забо
бонність М.Матьє поєднала із 
відданням шани святині Право
слав’я — Києво-Печерській Лаврі. 
Вона також відвідала Андріївський 
узвіз, де купила сувенір-оберіг, що 
нібито захищає життя від злих 
духів.

ІН Ш І Р Е Л ІГ ІЙ Н І Т Е Ч ІЇ
Церква Божої Матері цього року 

відзначила свято Трійці при участі 
трьох кримських громад поблизу 
Бахчисараю в скельному гроті свя
тої Анастасії. Це християнське свя
тилище відоме ще з часів іконобор
ства. Після служби був водосвят- 
ний молебень. Всі бажали омитися 
в джерелі, що б'є з-під скелі.
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Р Е Л ІГ ІЯ  І  С В ІТ

Генеральна Асамблея ООН 
ЗО травня прийняла р езо 
люцію із закликом  захисту  
релігійних святинь у всьому 
світі. Міжнародне співтоварист
во засуджує будь-яке насилля 
щодо релігійних пам'яток, які є 
колективною спадщиною людст
ва. Асамблея ООН закликає всі 
країни «докласти максимум зу
силь з метою забезпечення захи
сту святинь згідно з міжнародни
ми стандартами і національним 
законодавством». Документ за
кликає також всі урядові і неуря
дові організації, засоби масової 
інформації, виховувати в людей 
терпимість до всіх існуючих у світі 
релігійних течій.

Росія втретє приручає 
Біслана Гантемірова — колиш
нього мера Грозного. В часи Джо
хара Дудаева п.Біслан був найб
лижчим співробітником Прези
дента Ічкерії. Він створив партію, 
яка мала контакти з радикальни
ми ісламістами зарубіжжя. її про
грама вимагала встановлення в 
Чечні законів шаріату. Не поділив
ши нафтоприбутки, Гантеміров 
перекинувся в лави «друзів Росії» і 
ось вже вкотре використовується 
тими, хто прагне рух до свободи 
чеченців придушити їхніми ж ру
ками.

Парламент Франції обмежує 
свободу віровизнань. Ухвале
ний ним закон про контроль над 
більшістю релігійних груп має на 
меті запобігти, як зазначається, 
«зловживанню з боку культів та 
релігійних рухів», не допустити 
використання психологічного та 
фізичного тиску на громадян з 
метою залучення їх до громад но
вої віри. Закон дає право на забо
рону таких громад, які можуть бу
ти визнані в тому, що вводять 
віруючих в оману щодо своєї 
діяльності, вдаючись при цьому 
до прийомів, які змінюють 
свідомість або розуміння люди
ною довкілля. Парламентарі вва
жають, що нові секти вдаються до 
використання психотропних апа
ратів в своїх гонитвах за новими 
послідовниками. Світові право
охоронні організації, а також уряд 
США розкритикували французь
кий закон, визнавши його як негу
манний і надто «туманний», що 
дає можливість значної маніпу
ляції ним. Зазначається, що судді 
одержали забагато свободи у 
визначенні того, що є свобода 
релігії, що включає «шкідлива 
діяльність» релігійних громад. Ко
ристуючись невеличким набором 
фактиків, влада може заборонити 
діяльність будь-якого віровизнан
ня, а це вже, як наслідок, веде до 
відсутності у Франції свободи
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віровизнань, свободи церкви і 
релігійної діяльності.

Знову оживають зіткнення 
протестантів і католиків в 
Північній Ірландії. Почалися вони 
в Белфасті із вибуху бомби 19 
червня в будинку протестантської 
сім’ї. Це спонукало поліцію ор
ганізувати посилене патрулюван
ня вулиць, що надто негативно 
сприйняли обидві релігійні грома
ди. Охоронців порядку вони заки
дали саморобними бомбами із 
бензином і фарбою. Заклики до 
стриманості й порядку залиша
ються непочутими.

Муфтій Єгипту шейх Наср 
Фарід 4 червня заявив, що спо
рудження іудейського храму на те
риторії аль-Харам аш-Шаріф в 
старій частині Єрусалиму може 
призвести до третьої світової 
війни, бо «араби й мусульмани 
цього не допустять». Святиня му
сульман — названа територія Єру
салиму — вважається третьою 
святинею ісламу. До розташованої 
тут мечеті Аль-Акса буде завозити
ся вода із священного джерела 
Земзем, що в Мецці. Що вабить 
нині ортодоксальних іудейських 
паломників до території аль-Харам 
аш-Шаріф, то це західна стіна 
(Стіна плачу) — залишок відомого 
Єрусалимського храму, зруйнова
ного римлянами ще в 70 році. 
Ізраїль офіційно визнає право кон
тролю палестинців над Храмовою 
горою. Проте, з метою уникнення 
виявів ісламського екстремізму,

обмежує доступ у Східний Єруса
лим мусульман.

Оновлена Рада із взаємодії з 
релігійними об'єднаннями при 
Президенті Російської Ф еде
рації провела 29 травня своє 
засідання під головуванням глави 
Адміністрації Президента О.Воло
шина. Із складу Ради було вилуче
но представників федеральних ор
ганів влади, а натомість введено 
науковців-релігієзнавців О.Ігна- 
тенка, М.Мчедлова, Я.Щапова, 
І.Яблокова та М.Трофимчука. 
О.Волошин висловив впевненість 
в тому, що робота Ради тепер ста
не більш ефективною. На засіданні 
Ради обговорювалося питання 
оподаткування релігійних ор
ганізацій, підведені підсумки їх пе
ререєстрації.

Держдепартамент США за 
судив указ талібів, який зо
бов’язував індуїстів носити на собі 
кусочок жовтої тканини як знак 
відмінності їх від мусульман. Прес- 
секретар держдепартаменту 
Річард Ваучер відзначив, що такий 
примус «сприяє ізоляції цих груп і 
нічим не може бути виправданим». 
«Ми продовжуємо працювати над 
тим, щоб спонукати талібів й інші 
афганські угрупування дотримува
тися міжнародних норм у сфері 
прав людини».

К А Т О Л И Ц И З М

Досягнення науки І техніки, 
зокрема такі, як Інтернет, ком-
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пакт-диски та ін., Папа Іван 
Павло II не пропускає мимо 
своєї уваги. Він вже випустив 
один і готує другий компакт-диск з 
молитвами, які супроводжуються 
музикою. Разом з Папою молитви 
на всі випадки життя зачитують 
відомі зірки світової естради Брітні 
Спірс та Файт Хілл. Але комісія Ва
тикану із зв'язків з громадськістю 
попередила про неможливість 
відпущення гріхів через Інтернет в 
режимі on-line, бо ж сповідь мож
лива лише при особистому спілку
ванні із священиком.

«У Папу Римського стріляли 
за наказом Москви». Статтю з 
такою назвою В.Воронова із «Со
беседника» передрукувала газета 
«Молодь України» (№ 69). В 
публікації наводяться аргументи 
на користь версії, що замах на 
життя Понтифіка, вчинений турком 
Агджою, готував КДБ під керів
ництвом генерала Крючкова. В по
таємних документах Папі інкри
мінувалася «загроза стабільності 
всієї комуністичної системи».

Забальзамоване тіло Папи 
Івана XXIII в неділю, 3 червня, бу
ло виставлене на площі Святого 
Петра під час здійсненого тут Па
пою Іваном Павлом II бого
служіння. Тіло знаходиться в труні 
із куленепробивного скла. Як 
повідомив журналістам кардинал 
Віргіліо Ное, обличчя Папи за 38 
років після смерті не змінилося. І 
це не якесь чудо, а добротно про
ведена консервація тіла. 261 -й Па
па Іван XXIII (в миру — Анджело

Джузеппе Ронкаллі) народився в 
1881 р., а помер в 1963. Главою 
Церкви він став в 77 років, але 
всього за чотири з половиною ро
ки понтифікства він здобув вшану
вання «папи добра». Проведене за 
його скликання в 1962 р. II Вати- 
канським Собором аджорнаменто 
Римо-Католицької Церкви забез
печило їй прискорений плин у но
вих умовах її існування.

Учасники Московського ка
толицького симпозіуму запро
сили Папу Римського відвідати 
Росію. Під час біблійно-ек- 
клезіологічного симпозіуму його 
учасники всебічно обговорили ба
гатовікову історію католицької 
церкви на теренах Росії. Це дало 
їм підставу обґрунтувати еку
менічну надію, віру на можливий 
приїзд Понтифіка всупереч про
тидіям цьому з боку російського 
православ'я. В спеціальному по
сланні учасникам симпозіуму, вра
ховуючи його приурочення до 10- 
ліття відродження Католицької 
Церкви в Росії, Папа Іван Павло II 
зазначив, що «Церква вступає в 
Росії на безпечний і щасливий 
шлях, на якому за допомогою Гос
пода досягне в майбутньому вели
кої слави».

Примас Польщі кардинал 
Юзеф Глемп разом з польським 
єпископатом провели 27 травня у 
варшавському костелі Всіх Святих 
літургію — молитву за 1600 євреїв, 
замордованих під час II світової 
війни в містечку Єдвабне поляка
ми. Це — безпрецедентний крок
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Римо-католицької Церкви Польщі, 
бо ж до цього (та й нині) дехто за
перечує причетність поляків до 
злочинів з винищення євреїв, які 
коїли німецькі фашисти. «Очищен
ня пам'яті має призвести до очи
щення сумління, — заявив під час 
акції єпископ Станіслав Гондець- 
кий. — В Єдвабному найбільше 
було скривждено Бога». Польська 
католицька церква визнала те, що 
вона певною мірою є відповідаль
ною за антисемітизм в країні, бо ж 
перед війною дотримувалася са
ме такої політики. Передбачалася 
участь в літургії рабина Лодзі і 
Варшави Майкла Шудріха. Але, 
мотивуючи участю у великому 
іудейському святі, він в костел не 
прибув. Справжню причину не
участі рабина польська преса по
яснює тим, що незадовго до акції 
кардинал Глемп заявив, що так як 
поляки вибачаються за масакру в 
Єдвабному, так і євреї мають ви
бачитися за свою участь в роботі 
органів безпеки часів ПНР. Водно
час в пресі з’явилися статті, в яких 
заперечується масакра, а акція з 
вибачення розглядається як засіб 
«відбілювання німців». Хоча в за
яві Католицької Церкви не гово
риться прямо про «вибачення», 
все одно частина поляків не виз
нає свій народ винуватим у 
скоєному, приписує це німцям. 
Під час літургії вони зібралися біля 
костьолу з тим, щоб звинуватити 
польський єпископат у зраді і в 
національній ганьбі, до якого при
зводять такі «покаяння».

Католицька Церква налагод

жує добрі відносини із владою 
В'єтнаму. Це засвідчило МЗС 
країни після візиту до В’єтнаму де
легації Ватикану. Влада В'єтнаму 
схвалила призначення трьох нових 
єпископів і водночас відхилила кан
дидатури трьох. В країні збереглося 
останнє слово за державою при 
призначенні вищих церковних 
чинів. Нині у В'єтнамі проживає 8 
млн. католиків. Така кількість їх і в 
сусідньому Китаї, але офіційна ста
тистика дає цифру 5. Нині лише в 
Пекіні функціонує 17 зареєстрова
них католицьких громад.

Надзвичайна Колегія (Кон
систорія) кардиналів Римо- 
Католицької Церкви звернула
ся до всіх християн світу молити
ся за настання миру на Святій 
Землі і результативний діалог 
ізраїльтян та палестинців. Карди
нали висловили свою затурбо- 
ваність Африкою, де народи ряду 
країн є жертвами конфліктів. Во
ни також солідаризувалися «за 
нинішнього контексту гло
балізації із зростаючою кількістю 
бідняків, стражденних, головні 
права яких на життя, здоров'я, 
працю, культуру, соціальну 
участь і свободу значно обме
жені». Кардинали висловили свій 
намір далі рухатися по шляху еку
менізму з метою «поєднання хри
стиян», міжрелігійного діалогу.

Німецька католицька Ц ерк
ва відшкодовує збитки 120 ко
лишнім остарбайтерам із Східної 
Європи (серед них 20 українців), 
які в часи нацизму працювали на 
церковні установи Німеччини.
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Кожному з них католицька церк
ва заплатила вже по 5 тис. 
німецьких марок. Пошук під- 
невільників в Україні, Польщі, 
Росії триває.

П Р О Т Е С Т А Н Т И

Два нові протестантські хра
ми буде побудовано в Пекіні.
Вартість будівель — 3,5 млн. до
ларів. Кожна з них буде вміщувати 
біля 1,5 тис. осіб. Нині в Пекіні вже 
діє 8 протестантських молитовних 
будинків, але вони не вміщують 
всіх віруючих-протестантів. Офі
ційно їх в Китаї нараховують 10 
мільйонів, а неофіційно —■ 20.

В Англіканській церкві вво
диться новий порядок призна
чення ієрархів. Зростає роль 
мирян в цьому. Вони можуть вису
вати кандидатури майбутніх єпис
копів, обговорювати кандидатури 
тих кліриків, яких церковна влада 
призначає в їх єпархію. Миряни 
одержать доступ до участі у вибо
рах духовного лідера Англікансь
кого союзу Церков — архиеписко
па Кентеберійського. До цього ча
су питання про призначення кож
ного із 43 єпархіальних свяще
ників Церкви Англії вирішувала 
спеціальна Королівська комісія з 
призначень.

П Р А В О С Л А В 'Я

П редстоятел ь Г рузи нської 
Православної Церкви Ілля 28

травня за запрошенням Ор
ганізації ісламських та культурних 
зв’язків Ірану прибув в Тегеран на- 
чолі представницької делегації 
священнослужителів. Візит прохо
дить в рамках програми «Діалог 
між цивілізаціями», яку прийняла 
ООН з ініціативи президента Ірану 
Мохаммада Хатамі. Відбулася 
зустріч Патріарха-Католикоса із 
офіційними особами країни, 
здійснено богослужіння в право
славних храмах столиці.

Католикос-Патріарх всієї 
Грузи в інтерв'ю газеті «Час»
(№ 20) наголосив, що «Україна 
повинна мати свою автокефальну 
Церкву і вона її матиме... Але саме 
в Україні є частина населення, яке 
цього не бажає, причому як серед 
прочан, так і серед священиків. 
Вони не хочуть мати автокефальну 
Церкву, воліючи спілкуватися з 
Московським Патріархом. Тому 
вирішення цього питання залежить 
від самих українців. Треба спочат
ку визначитися вам самим, а потім 
просити Патріарха Московського і 
всієї Русі Алексія II про автоке
фалію». Оцінюючи візит Папи 
Римського до Грузії, Ілля II вважає 
його «необхідним для нашої 
країни. Ми по-справжньому тепло 
зустрічали Його Святість». Для 
країн перехідного типу, які утвори
лися після розвалу СРСР, потрібна 
«політична підтримка такого висо
кого авторитета, як Папа Римсь
кий». Католикос-Патріарх вважає, 
що візит Понтифіка в Україну «ак
тивізує католицькі сили». Церква 
Грузії не бере участі в політичному
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житті. «Наша патріархія — єдина 
серед православних — має свою 
академію наук». Владика, відзна
чивши успішне викладання в шко
лах предмету «Релігія і культура», 
водночас сказав, що щодо «Закону 
Божого» ще слід визначитися. 
«Пам'ятається, у дореволюційній 
царській імперії вже викладали 
«Закон Божий», але результатів бу
ло мало. Треба бути обережним у 
таких питаннях».

Православний монархічний 
рух «За веру и отечество» з 27
травня згідно рішення його V з’їзду 
став Російською монархічною 
партією. Основне завдання партії 
— консолідація традиціоналіс- 
тського християнсько-монархічно
го флангу політичного спектру 
країни, пропаганда відповідних 
ідей. Головою партії обрано Сергія 
Скоробогатова, а його заступни
ком — ієромонаха Никона (Бела- 
венця). Перед початком роботи 
з'їзду виголошено урочистий мо
лебень канонізованому царю- 
страстотерпцю Миколі II.

Олексій II — Патріарх Мос
ковський, в травні здійснив три
денний візит в Баку (Азербайджан). 
В аеропорту владику зустрічав 
прем'єр-міністр країни. На честь 
високого гостя влаштував прийом 
президент Гейдар Алієв і голова 
Духовного Управління мусульман 
Кавказу Аллахшукюр Паша-заде. В 
ці дні було підписано декларацію 
про співпрацю між Московським 
Патріархатом і ДУМК. Олексій II 
відвідав Алею шехідів — пантеон

жертв карабахськой війни, що вик
ликало негативну реакцію у 
Вірменії. Преса відзначає, що лише 
завдяки тим п'яти зустрічам духов
них лідерів Азербайджану та 
Вірменії, які організовував 
Патріарх, вдалося добитися певної 
стабільності в регіоні.

Патріарх Олексій II 23-27  
червня вже вчетверте відвідав 
Білорусію. Візит пов'язують із 60- 
річчям початку Великої вітчизняної 
війни і 15-річчям від дня аварії на 
Чорнобильській АЕС. Візит почався 
з Бресту, де Патріарх віддав шану 
тим, хто прийняв на себе першим 
удари ворога. Глава РПЦ освятив 
Свято-Воскресенський Храм-

пам’ятник Перемоги 1945 р.,
відвідав Пінськ, Турів, Мозир, Го
мель, Мінськ. 24 червня з Патріар
хом зустрівся Президент країни 
О.Лукашенко, який передав главі 
РПЦ подарунок білоруського народу 
для храму Христа Спасителя в 
Москві дві великі Урочисті хоругви. В 
промовах як Патріарха, так і Лука
шенка звучали заклики до єднання
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трьох слов'янських народів колиш
нього СРСР, негативні оцінки візиту в 
Україну саме в ці ж дні Папи Римсь
кого. Звичайно, масштаби сприй
няття в Білорусії приїзду Патріарха 
не були такими, як Понтифіка в Ук
раїні. Свідомо чи не свідомо, але 
своїм візитом Олексій II підтримав 
О.Лукашенка напередодні близьких 
тут виборів Президента.

БУДДИЗМ

17-й Кармала-лама — один із 
«живих Будд», якого Китайська вла
да офіційно підтримала ще в 1992 р., 
коли йому було всього 11 років, як 
альтернативу далай-ламі, втік до 
Індії. 9 днів він добирався туди піш
ки, велосипедом, на конях і навіть 
гелікоптером. При цьому Кармала- 

лама заявив, що не 
хоче бути тим клин
ком, який китайсь
ка влада хоче вби
ти між тібетськими 
монахами і далай- 
ламою. П'ятнадця
тирічний Ог'єн 
Трінлі Доржі, третій 
за значимістю ла

ма в тібетській буддистській ієрархії, 
одержав від індійського уряду статус 
біженця. В Тібет він, як сказано, по
вернеться лише разом з далай-ла
мою.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Мусульмани Росії підготува
ли програмний документ «Ос

новні положення соціальної 
програми російських мусуль
ман». Особливу увагу документ 
приділяє питанню відношення до 
науки, культури, освіти, до націй, 
представників інших релігій. Окре
мий розділ документу — «Права і 
свободи людини».

Муфтій Мордовії Зяки Айзе- 
туллін засудив звичай викра
дання дівчат з метою одруження 
з ними: «Це не національна та
тарська традиція, а тим більше не 
мусульманська. Це — місцеве яви
ще... При цьому порушуються пра
вила шаріату». В Мордовії дійшло 
до того, що батьки дівчат середнь
ого і старшого шкільного віку пере
стали пускати їх до школи, ховають 
їх у своїх домівках або взагалі ви
возять до великих міст Росії. І ця 
боязнь небезпідставна, бо навіть в 
селі Білозір'ї, де розміщено 
муфтіят, надто поширені ранні 
шлюби. Дівчата 14 років вже ста
ють мамами.

Рада муфтіїв Росії схвалює 
можливе введення багатожон- 
ства для мусульман. Вона вва
жає, що обов'язкова моногамія, 
як інститут зовнішнього примусу, 
не може привести до виникнення 
любові й гармонії у шлюбі, а 
сприяє лише неофіційній 
полігамії, за якої виявляються чи
сельні соціальні вади, а права 
жінки зрештою не є захищеними. 
Такі висновки звучать в оприлюд
неній соціальній концепції му
сульман Росії. Вони аргументу
ються не лише тим, що традиція
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полігамії є старшою, ніж традиція 
чисто християнської моногамії. 
Багатожонство практикувалося 
іудеями і буддистами. Нині воно 
існує у всіх мусульманських 
країнах. Так, навіть в Туреччині 
більшість чоловіків мають шлюб з 
однією жінкою, хоч закон не забо
роняє мати їх й до чотирьох. Рада 
муфтіїв вважає, що для деяких 
регіонів Росії, зокрема північно- 
кавказького, враховуючи демо
графічну ситуацію, корисним було 
б багатожонство.

В Туреччині заборонено 
Партію ісламістів. Мотивом по
служило те, що релігійні ор
ганізації не повинні займатися 
політичною діяльністю. Це рішен
ня, як прогнозують, може призвес
ти до політичної кризи в країні.

Екстремістська мусуль
манська організація «Абу-Сай-
яф», яка діє на півдні Філіпін, вис
тупає за створення незалежної 
ісламської держави на частині ост
рова Мінданао й архіпелазі Сулу. 
«Меч господній» утримує з 27 
травня американських заручників, 
вимагаючи за них великий викуп. 
40-річного Г. Соберо вони вже 
«відпустили» — відрубали голову. 
Американці погодилися допомог
ти військовому уряду Філіпін у зни
щенні екстремістів.

Президента Індонезії Абдур- 
рахмана Вахіда вважають му
сульманським богословом з 
містичним ухилом. Його оточують 
чотири «радники» з гурту відомих 
чаклунів. Засвідчене чаклування

не лише президента цієї 210- 
мільйонної країни, а й віце-прези
дента, міністрів, парламентарів. То 
ж містицизм є виявом політичного 
життя Індонезії.

Ісламські бойовики Усака 
бен Ладена го
тували замах на 
лідерів країн 
«Великої сімки» 
під час їх 
самміту 20-22 
липня в Греції.
На першому 
етапі з метою 
в і д в о л і к а н н я  
уваги скінхеди мають влаштувати в 
різних містах Італії безпорядки, а 
опісля — вже на другому етапі — 
здійснити знищення будинку, де 
будуть учасники самміту, за допо
могою дистанційного керованого 
літального апарату, наповненого 
вибухівкою. Задум бен Ладена 
розкрили німецька й американсь
ка розвідка. Італійці віднеслися до 
інформації серйозно, бо ж бойови
ки міжнародного терориста № 1 є 
висококласними експертами в 
сфері вибухової техніки.

Двовладдя в Ірані продов
жується. Цю думку проводить у 
своїй книзі «Остання велика рево
люція: завершення і перетворення 
в Ірані» Робін Райт. Незважаючи на 
перемогу на президентських вибо
рах (80% підтримки) Мохаммада 
Хатамі, доля ісламського руху в 
світі, хід ісламської революції в 
Ірані залежить не від нього, а від 
тих структур країни, які акцент
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роблять на прикметнику «ісламсь
кий». В Ірані Президент має свого 
двійника в особі верховного духов
ного вождя Аятоли Хаменеї, що 
має пріоритет над всіма інсти
туціями державної влади і виконує 
свою функцію довічно. Двійником 
парламенту є Рада охоронців з 12 
т.зв. експертів ісламу, яка може на
кладати вето на будь-які закони. 
Поруч із світськими судами в Ірані 
існують ще й релігійні, які притягу
ють до відповідальності за будь- 
яку несумісну з ісламом діяльність. 
В Ірані все робиться, щоб не допу
стити відчуження духовенства від 
влади. Президент Хатамі обмеже
ний в своїх можливостях якось 
стримувати чи спрямовувати 
релігійні інститути влади. Вибори в 
Ірані засвідчили, що країна вже 
втомилася від початої ще в 1979 р. 
Ісламської революції, бо ж обіця
ний Президентом Хатімі «шлях 
ісламського оновлення», прове
дені ним ліберальні реформи 
зустрічає опір консерваторів. Хоч 
слід визнати, що країна в останні 
роки все ж добилася сталого еко
номічного зростання, поваги світу 
до себе.

День смерті аятолли Хомейні 
іранці відзначають вже 12 років.
Сотні тисяч його прихильників 
зібралися цього року біля місця 
його упокоєння. Емоцій було так 
багато, що дехто навіть втрачав 
свідомість. На траурному мітингу 
виступив нинішній духовний лідер 
Ірану аятолла Хаменеї.

Британська національна пар

тія і Національний фронт розпо
чали з початку червня дійсну ан- 
тимусульманську війну. До цього 
протягом п'яти тижнів британські 
ультраправі влаштували в м.Ол- 
демі широкий терор проти мусуль
ман. їхні будинки молоді расисти 
закидали камінням. Вони обража
ли і нападали на мусульман на ву
лиці, заявляючи, що їх метою є 
«звільнення Олдема від ісламської 
присутності». При цьому вияв
ляється не якась расова непри
язнь, а несприйняття ісламу як 
релігії і мусульман як його носіїв. 
Діючі в Англії закони не захищають 
мусульман від дискримінації за 
релігійною ознакою. Мусульмани 
вже домагались від британського 
уряду прийняти закон, який захи
щав би їх як релігійну спільноту так, 
як це має місце щодо іудеїв та 
сикхів.

Новації талібів. Відомо, що з 
приходом до влади в Афганістані 
цих мусульман-фундаменталістів 
були зруйновані плавальні басей
ни в Кабулі, а всі види спорту забо
ронені. Стадіони стали використо
вуватися для показових покарань і 
смертельної страти «відступників 
від віри». Спортсменів (а ними мо
жуть бути лише чоловіки) зо
бов’язали носити бороду. І ось в 
травні уряд видав розпорядження 
про будівництво в кабульському 
готелі «Інтерконтиненталь» єдино
го в країні плавального басейну. 
Відвідувати його зможуть лише чо
ловіки з 15 років і обов'язково в 
трусах до колін. Заборона в Аф
ганістані стосується не лише спор
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ту. Ортодокси-таяіби, які контро
люють 90 % території країни, 
повністю заборонили телебачен
ня. Цими питаннями тут зай
мається Міністерство із зміцнення 
доброчесності й відвернення 
гріхів, створена ним система пат
рулювання. Тим, хто купує відео- 
продукцію, загрожує ув'язнення на 
три роки. То ж з часом подивимо
ся, чи вдалося талібам в такий 
спосіб забезпечити високий рівень 
моралі. Жінок таліби зобов'язали 
не лише носити щільну паранджу, 
яка покриває їх з голови і до п'ят, а 
й надати їй такий «фасон», який не 
підкреслював би їх фігуру, щоб «не 
вводити в гріх правовірних мусуль- 
ман-чоловіків». Але від політики 
талібів є й певна користь. Так, бо
рючись із наркобізнесом, вони за
боронили вирощувати на контро
льованих ними територіях опійний 
мак, ліквідували більше двох тре
тин існуючих макових плантацій. 
Наркотики, згідно настанов 
керівництва талібів, «суперечать 
ісламському способу життя». Ця 
заборона виявилася ефективною, 
бо ж непослух в країні карається 
надто жорстоко.

Підпільні телеглядачі появи
лися в Афганістані. Визнаючи 
будь-яке зображення людини 
гріхом, таліби оголосили телевізор 
позазаконним. Дехто з афганців 
дивиться його лише таємно. 
Навіть деякі польові командири 
ухитряються це робити. За контра
бандні касети в Афганістані можна 
одержати до чотири років ув’яз
нення. Особлива боротьба йде із

секспродукцією. І це не дивно — 
повій тут вішають прямо на вули
цях, або закопують живцем. Таліби 
Афганістану видали також закон, 
який забороняє зображати тварин 
і релігійні символи на будь-яких то
варах. Цей закон поширюється та
кож і на ті товари, які в країну заво
зяться із-за кордону.

Повнометражний мультиплі
каційний фільм «Світанок» зні
має московська кінокомпанія 
«Студія Дубль-В». Він присвяче
ний життю засновника ісламу про
рока Мухаммеда. Рада муфтіїв 
Росії, а також Духовне управління 
мусульман Дагестану схвалили цю 
ініціативу й взяли на себе функцію 
здійснення контролю за
відповідністю змісту фільму кано
нам ісламу. З точки зору не
обхідності пропаганди ісламу, то 
створення фільму безумовно має 
позитивне значення, але ось про
блемою є те, як узгодити його по
яву з канонами мусульманства, 
яке забороняє будь-яке зображен
ня пророка Мухаммеда. Незро
зуміло, як на це погодилася Рада 
муфтіїв. Відомо, що жодне з ви
дань Корану не ілюструвалося зо
браженням засновника ісламу.

Уряд Єгипту бореться з 
«релігійним шумом», який час
тіше всього коять мусульмани. 
Цілими днями порушують тишу 
підсилені заклики до молитви з 
мінаретів, читання через гучно
мовці священних текстів, молитов, 
різних релігійних повідомлень. 
Звукова какофонія вулиці не несе
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якогось смислового навантажен
ня. Уряд дозволив використовува
ти мікрофони та динаміки лише в 
традиційних випадках: при бого
служіннях в п'ятницю і для закликів 
до молитви.

Коран на івриті. Переклад йо
го здійснила Вища Рада з ісламсь
ких справ Єгипту. Він адресований 
ізраїльській публіці з метою надан
ня можливості євреям краще зро
зуміти іслам. Видання фінансує 
уряд Єгипту.

Мусульманські традиції по
тихеньку витісняються. В Омані 
рішенням уряду жінкам дозволили 
працювати водіями таксі. Харак
терно, що їм вже надане право 
підвозити й пасажирів-чоловіків. 
Бо ж в Об’єднаних Арабських 
Еміратах жінка-таксист може бра
ти в авто лише представницю 
своєї статі.

ЖИТТЯ ІУДЕЇВ

Наприкінці травня — 28 і 29 — 
євреї всього світу відзначили 
основне іудейське свято — Ша- 
вуот. Свято це пов'язане із боже
ственним одкровенням на горі Си
най. Воно відзначається після 7 
священних тижнів, які слідують 
після Пасхи (Песах). Звільнення 
євреїв із полону, одержане в Пас
ху, не мало б сенсу, якби не забез
печувалося і не гарантувалося То
рою, дарованою на горі Синай в 
Шавуот. В першу ніч свята чоловіки 
мають читати Тору. Наступного дня

віруючі збираються в синагозі, де 
слухають читання Десяти за
повідей. За традицією в цей день 
євреї оздоблюють синагоги і свої 
будинки свіжою зеленню, квітами. 
Це символізує ту появу рослин
ності, яке відбулося на горі Синай, 
що знаходиться в пустелі свято 
введене на честь дарування Тори.

Об'єднані в Російському Єв
рейському Конгресі іудейські 
течії знову розійшлися. На трав
невому з'їзді РЄК вже не був при
сутній головний рабин Федерації 
єврейських громад Росії («Хабад- 
Любавич») Берл Лазар, якого не 
визнають в його статусі інші 
іудейські течії, що входять до Кон
гресу, розглядають його як ставле
ника «Хабаду» і Кремля. Головним 
рабином Росії вони вважають 
А.Шаєвича. В основі конфлікту ле
жать не релігійні чинники, а давній 
скандал між Єльциним і Гусинсь- 
ким. Нині, коли Гусинський не є уо
собленням «Хабаду», а Кремль вже 
не так зацікавлений станом в 
єврейському русі, протистояння 
між різними іудейськими течіями 
Росії стане внутрішньоєврейською 
справою.

Унікальна святиня євреїв 
Нью-Йорка — Тора викрадена в 
переддень свята Шавуоти. Це —
розписане золотом видання ще 
сто років тому оцінювали в ЗО ти
сяч доларів. Нині ця Тора, як твер
дять фахівці, коштує в 10 разів до
рожче. В синагозі водночас було 
ще декілька історично значимих 
примірників Тори, але злодії їх не
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знайшли. Громада почала збір 
коштів для викупу святині у 
грабіжників.

Рабини в Німеччині на вагу 
золота. 63 роки пройшло після 
«Кришталевої ночі» — ночі масових 
знищень євреїв в Німеччині. 80 
єврейських громад ФРН не мають 
своїх рабинів, бо ж в країні з року 
завершення війни не велася підго
товка іудейських священнослужи
телів. І ось в місті Хайдельберг 
відкрилася вища школа єврейсь
ких досліджень, що дає мож
ливість з часом не лише відновити 
зруйновані синагоги, а й налагоди
ти там регулярні богослужіння.

Рух «Співіснування» (Coexis
tence), який діє в Ізраїлі під патро
натом ЮНЕСКО, в ці дні оздобив 
своїми плакатами все Старе Місто 
Єрусалиму. Ці плакати — це кращі 
полотна художників, які вони пере
дали руху до Дня Єрусалиму (21 
травня). Основна ідея заходу — до

нести до представників чисельних 
національностей і конфесій ідею 
необхідності взаємної поваги і мир
ного співіснування. Плакати відзна
чають, що як би ми не відрізнялися 
своєю манерою одягатися, говори

ти і коїти різні вчинки, спільного у 
нас аж ніскільки не менше, ніж 
відмінностей. Кращий спосіб мир
ного вирішення конфліктів, найко- 
ротший шлях до співіснування — 
взаємне вивчення та діалог. 
Більшість конкурсних праць вистав
лені в єрусалимському музеї On the 
Seam. На стінах музею відтворено 
28 мовами світу звернуті до Лота 
слова Авраама із книги Буття: «Не 
буде непорозуміння між мною і то
бою, між пастухами моїми і твоїми, 
бо ми ж родичі».

Цілодобовим читанням Тори і 
Псалтиря, яке почалося в цент
ральній синагозі міста Цфата 26 
червня з ініціативи місцевих ра
бинів, віруючі євреї хочуть відвер
нути нову війну на Близькому 
Сході. Рабин Еліяху заявив: «Всі 
можуть зрозуміти, що ми живемо в 
складні часи. У нашого керів
ництва немає іншого виходу, як по
чати війну. Єдине, що може зупи
нити кровопролиття — це читання 
Тори, а особливо Книги Псалмів».

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Одна із перших культових 
споруд мормонів з'явилася в 
столиці Башкири' Уфі. Споруда 
виконана згідно західних будівель
них норм, має всі необхідні систе
ми безпеки і оцінюється в 2,5 млн. 
доларів. Проте вже у день відкрит
тя молитовного будинку його за
крив Держархбуднагляд із-за не- 
облаштованості території. Глава 
місцевих мормонів Дм. Єгошін за-
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уважив, що це непорозуміння мож
на буде скоро вирішити.

Сон Мьон Мун, глава Церкви 
Єднання, вибрав дружину като
лицькому архиепископу Замбії 
Мілінго. Церемонія блессінгу 
(благословіння) шлюбу відбулася 
27 травня в нью-йоркському готелі 
«Хілтон». 43-річна лікарка з Кореї 
Сунг Рай Сун познайомилася із 
своїм судженим 70-літнім ар
хиепископом лише в переддень 
блессінгу. Відтак Мілінго порушив 
принцип целібату, якого мають до
тримуватися католицькі священи
ки. Але владика вважає, що наста
ли часи, коли католицизм повинен 
змінюватися: «Обітниця безшлюб
ності як жертва Богу вже виконала 
свої завдання й більше не 
потрібна». Проте єпископат Замбії 
думає інакше і засудив вчинок 
Мілінго. Очікується відлучення йо
го від церкви. Еммануель Мілінго 
своєрідний католицький єпископ. 
У віці 39 років його було призначе
но архиепископом замбійської 
столиці Лусаки. Через 10 років він 
давав пояснення у Ватикані за зло
вживання екзорцизмом — вигнан
ня бісів. Щоб якось відвернути 
Мілінго від цього, його перевели в 
Рим в Папську Раду з духовного

сприяння переселенцям. Але й тут 
він продовжував екзорциську 
практику. Коли йому заборонили 
це робити в храмах, то він «пе
ремістився» в конференц-зали го
телів. В 1999 р. Мілінго усунули від 
роботи в Папській Раді. В листо
паді 2000 р. Ватикан під впливом 
діянь архиепископа вимушений 
був видати правила, які забороня
ли священикам займатися екзор
цизмом та цілительством. Перехід 
до Церкви Муна й одруження 
відбулося навіть після одержання 
ним згоди на аудієнцію у Папи 
Римського, якої він безуспішно до
бивався протягом багатьох років і 
до якої його не допускало оточен
ня Понтифіка. Крім Мілінго, в ос
танньому блессінгу Церкви Єднан
ня брало участь ще 50 колишніх ка
толицьких священиків. Серед них 
— Джордж Огестес Столлінгс, яко
го відлучили від РКЦ в 1990 р. за 
створення в США незалежної від 
Риму «Афро-американської като
лицької конгрегації», архиеписко
пом якої Столлінгс себе іменує.

ВАЙШНАВСЬКА ТРАДИЦІЯ

Король в Непалі — інкарнація 
бога Вішну на Землі. Тому після 
вбивства короля Берендри вла
сним сином принцом Депендрою 
непальці відчули своє сирітство. 
Втрату живого бога і батька нації 
не кожен тут сприйняв спокійно. 
Жертви королівської сім’ї стали 
причиною цілої серії смертей. Хви
ля самовбивств прокотилася по 
всій країні. Згідно індуїстської тра
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диції кремації відбувалася протя
гом доби. Попіл кремованих коро
ля і королеви розсіяли над річкою 
Багматі в Катманду. В країні було 
оголошено траур. Згідно традиції, 
багато непальців побрили голови, 
протягом трьох днів не вживали 
м’ясо, рибу, сіль.

Індуїстський священик Дурга 
Прагад Сапкота взяв на себе 
центральну роль в церемонії 
позбавлення столиці Непалу —
Катманду від духа вбитого 1 черв
ня короля Бірендри. 75-річний не
палець вирішив уособити покійни
ка, одягнувшись в його одяг і 
надівши на голову корону. Відбу
лося прощальне застілля з 
обов'язковим поїданням ритуаль
ного блюда з 84 інгредієнтів, зок
рема, жареного кісткового мозку 
кози. Потім «король» сів у 
розміщений на спині слона ко
ролівський балдахін і так виїхав за 
місто з обіцянкою до нього ні за 
яких обставин не повертатися. 
Верхи на слоні брамін відправився 
в Гімалаї. Там нібито він проведе 
решту років свого життя в колі 
духів вбитих членів королівської 
сім'ї. Цікаво, що з собою Дурга 
Сапкота взяв телевізор і радіоп
риймач покійного монарха. В та
кий спосіб індуїстський брамін 
позбавив столицю духа трагічно 
загиблого монарха.

Індуїстська організація Шив
ши Сена вимагає від влади за
криття McDonald's в Індії. Фірма 
звинувачується втому, що викорис
товує екстракти з яловичини при 
виготовленні випічок. Дійшло до то

го, що групи індуїстів вже почали 
погроми закусочних McDonald's. Як 
відомо, корова, згідно індуїстської 
релігії, є священною твариною. 
Відтак споживання яловичих про
дуктів — це тяжкий гріх. Індійська 
філія фірми заперечила можливість 
використання у виробництві як 
інгредієнтів таких продуктів.

Шріла Прабхупада ЗО років 
тому, в червні 1971 р., відвідав 
Радянський Союз. З того часу 
Рух свідомості Крішни почав поши
рюватися по республіках Союзу. 
Московська громада крішнаїтів 
святкування цієї події почала із 
свята Брахмотсави (встановлення 
божеств) в храмі Шрі Гаура-Нітай, 
яке включало в себе різні ритуали, 
пов'язані із вшануванням божеств, 
кіртани, читання ведичних писань, 
спектакль вайшнавського театру 
«Гауро» та ін.

Свято «Ратха-ятра» крішнаїти 
Англії відзначили наТрафальгарській 
площі в Лондоні. Біля 5 тис. вірних по 
черзі везли сюди колісницю висотою 
50 фунтів від Гайд-парку. На ко
лісниці була встановлена статуя 
Джаганатхі — бога Вішну в образі во
лодаря світу. На Трафальгарській 
площі статуя стояла поруч з пам’ят
ником адміралу Нельсону. В Лондоні 
це своє свято Товариство свідомості 
Крішни відзначає з 1968 р.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Глава Вірменської Апостольсь- 
коїЦеркви Гарегін II наприкінці трав
ня відвідав США. Тут він здійснив
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молитву в бу
дівлі Конгресу 
США при від
критті засідання 
С е н а т у ,  
зустрівся із Пре
зидентом країни 
Дж. Бушем, з 
яким мав розмо
ву про ситуацію 
навколо Нагірного Карабаху. 
Патріарх-католикос всіх вірмен взяв 
участь в урочистій церемонії 
відкриття на території посольства 
Вірменії у Вашингтоні хачкара — ка- 
меня-хреста на честь 1700-ліття 
проголошення християнства дер
жавною релігією його країни. Га- 
регін II побував в тих містах США, де 
є храми Вірменської Церкви. Нині 
тут проживає більше мільйона 
вірмен.

Вірменія почала святкування 
1700-ліття з дня проголошення 
себе християнською державою.
Таке історичне рішення прийняв 
Вірменський цар Трдат після того, 
як завдяки молитвам першого 
місцевого єпископа Григорія, опісля 
проголошеного святим, йому вда
лося зцілитися. Урочистості почали
ся спеціальним богослужінням в 
Ечміадзіні — духовному центрі

Вірменської Гриціанської Церкви. 
Служба проводилась у відповідності 
до канонів, які діяли ще 17 століть 
тому, в кафедральному соборі, що 
був споруджений на місці зоро- 
астрійського святилища на основі 
видінь першого католика. Нинішні 
Патріарх-Католикос Вірменської 
Церкви очолив масове палом
ництво в монастир Хор-Вірап, в 
підземеллі якого 12 років усамітне
но жив Григорій-просвітитель.

Вірменія відзначатиме 1700- 
річчя прийняття християнства в
надто складному економічному ста
новищі. За даними ООН вона за 
рівнем свого розвитку перемістилася 
з тридцятого на сьоме місце з кінця 
списку країн світу. Нині Вірменія ста
вить завдання до ювілею «зміцнити 
національні традиції та об’єднати всіх 
вірмен, незалежно від місця їхнього 
проживання».

Шейкери (трясуни) або, як вони 
ще себе називають, «Об'єднане то
вариство віруючих у другий прихід» 
з’явилися ще в 70-х роках XVIII ст. в 
Англії. Назва їх походить від тих 
різних рухів тіла, до яких вони вда
ються під час молитви. В 1783 р. 
шейкери перебралися в США до 
штату Мен. Навіть в часи найбільшої 
популярності кількість їх сягала 
декількох тисяч, що об'єднувалися 
десь в 20 громад. Шейкери доб
ровільно дотримуються бідноти, жи
вуть за девізом: «Віддаю руки свої 
праці, а серце — Богу». Негативно 
сприймаючи статеве життя, вони не 
одружуються. Громади зростили ли
ше за рахунок усиновлення чи
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удочірнення сиріт або прийняття но- 
вонавернених. Із-за цього їх кількість 
зменшувалася. Нині їх лишилося 
всього 6. В червні померла одна із 
довгожителів шейкерів Мері Берд- 
жес Вона мала 81 рік. Члени секти 
нині не усамотнюються, не уникають 
світу. У них є навіть свій вебсайт.

Самаритяни — одна з наймен
ших релігійних течій — урочисто 
поховали свого 82-річного духов
ного лідера Леві Бен-Авішая Бен- 
Пікхаса. Новим главою самаритян 
став 79-річний Йефем Шомроні. 
Послідовники течії проживають 
біля м.Наблуса (західний берег 
річки Іордан) і в Холоні — пригороді 
Тель-Авіву. Вони називають себе 
нащадками Ізраїльського Царства, 
що з'явилося після смерті Соломо
на, десь 3 тис. років тому. Дотри
муючись однієї із традицій давньої 
єврейської релігії, самаритяни 
водночас розглядають себе і як ча
стину арабського народу Палести
ни. Вони свято вшановують Тору 
(П'ятикнижжя Мойсея) і водночас 
не визнають Талмуд.

Масонів у світі майже 6 
мільйонів. В травні у Мадріді 
відбувся з’їзд масонських лож, в 
якому взяли участь понад 500 осіб з 
80 країн світу. На з'їзді була висуну
та вимога реабілітації масонів, зок
рема в тій же Іспанії, де їх було за 
часів правління генерала Франко 
страчено 12 і засуджено 40 тисяч. 
Вільні каменярі (фр. mason — каме

няр) з’явилися для удосконалення і 
об'єднання людства, створення 
братерського союзу. У масонські 
ложі входять найбагатші і най- 
відоміші громадяни різних країн. 
Свою належність до масонства во
ни не афішують, але порівняно лег
ко відчути, хто з них є в ложі.

МІСТИКА

Шаманське вбрання прино
сить шаманську силу. Так твер
дять ті, хто пропонує турпоїздки по 
Байкалу разом із місцевими шама
нами. Турист під час подорожі мо
же одягнути на себе вбрання ша
мана, а це — металеві підвіски і ко
рона, мініатюрні фігурки звірів, 
різні дзвіночки, бубон з калаталом. 
Такий одяг, згідно реклами, та ще 
якщо воно супроводжується 
спеціальними обрядовими закли
наннями, дає людині можливість 
відчути якусь силу, що немовби 
ввійшла в неї. Чи приносить ша
манське вбрання комусь якусь си
лу, то це ще питання, а ось доходи 
організаторам заходу воно явно 
приносить.

Тувинські шамани прагнуть 
врятувати Сибір від повеней.
Традиційний обряд кампланіє вони 
проводять там, де зливаються Ма
лий і Великий Єнісей. Тут горить 
величезне багаття, навколо якого 
шамани вже протягом багатьох 
днів виконують спеціальні проти- 
повеневі обряди.
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СВОБОДА СОВІСТІ
В Україні розпочав свою роботу Інститут релігійної свободи. Його 

директор — відомий правозахисник Олександр Васильович Заєць — 
розповів редакції «Релігійної панорами» про проблеми, над вирішенням 
яких працює Інститут. Зокрема він зазначив, що свобода віровизнання 
набуває нині особливої актуальності у зв’язку із зростанням кількості 
релігійних інституцій, правовим нігілізмом з боку багатьох посадових осіб та 
нерішучістю релігійних представників щодо відповідного захисту своїх прав. 
Нерідко не юридичний та виважений, а стихійно-емоційний підхід виявляє 
себе у стосунках, пов’язаних з релігією. Державні структури іноді не 
реагують належно на порушення прав віруючих, що, по-перше, призводить 
до конфліктів та нестабільності у релігійному середовищі, а по-друге, багато 
випадків порушення прав віруючих залишаються не відомими.

Тому наприкінці 2000 р. за ініціативою громадян України й було 
засновано Інститут релігійної свободи. Метою його діяльності є захист 
та сприяння реалізації прав на свободу думки, совісті, релігії та 
переконань. Для виконання своєї мети Інститут об'єднує зусилля 
фахівців, отримує та поширює відповідну інформацію, досліджує та 
доводить до населення питання, пов’язані з реалізацією прав на свободу 
думки, совісті, релігії та переконань. За невеликий час свого існування 
Інститут надав багато консультативної та іншої правової допомоги. До 
утворення цієї організації співробітники Інституту багато років 
працювали саме у сфері свободи совісті, тому мають практичний досвід 
у захисті релігійних та віросповідних прав і свобод.

Додаткову інформацію про Інститут можна отримати за тел. (044) 
236-78-13 або за E-mail: alzaets@ukr.net.

МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ 
СВОБОДИ РЕЛІГІЇ І ВІРОВИЗНАНЬ

М ІЖ Н А Р О Д Н И Й  П А К Т  П РО  ГРО М АДЯН СЬК І 
І П О Л ІТИ Ч Н І П РА ВА

Прийнятий і відкритий для підписання, ратифікації і приєднання 
резолюцією 2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї ООН 16.12.1966 р., 

Набув чинності, в тому числі й для України, 23.111.1976 р.

Стаття 18.
1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії. Це
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право включає свободу мати чи приймати релігію або переконання за 
своїм вибором і свободу сповідувати свою релігію і переконання як 
одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно чи приватним чином, у 
відправленні культу, виконанні релігійних та ритуальних обрядів і вчень.

2. Ніхто не повинен піддаватися примусу, який обмежує його свободу 
мати або приймати релігію чи переконання за своїм вибором.

3. Свобода сповідувати релігію чи переконання підлягає лише 
обмеженням, встановленим законом і необхідним для охорони 
суспільної безпеки, порядку, здоров’я та моралі, так само як і основних 
прав та свобод інших осіб.

4. Держави — сторони цього Пакту зобов'язуються поважати свободу 
батьків і, у відповідних випадках, законних опікунів забезпечувати релігійне 
і моральне виховання своїх дітей відповідно до власних переконань.

Стаття 19.
1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх 

поглядів.
2. Кожна людина має право на вільне висловлення своєї думки; це 

право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку 
інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово 
чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими 
способами на свій вибір.

3. Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами 
накладає особливі обов'язки й особливу відповідальність. Воно може 
бути, отже, пов'язане з певними обмеженнями, які, однак, мають 
встановлюватися законом і бути необхідними:

а) для поважання прав і репутації інших осіб;
б) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я 

чи моральності населення.

Стаття 20.
1. Будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом.
2. Будь-який виступ на користь національної, расової чи релігійної 

ненависті, що є підбурюванням до дискримінації, ворожнечі або 
насильства, повинен бути заборонений законом.

Стаття 27.
У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншини, особам, які 

належать до таких меншин, не може бути відмовлено у праві разом з 
іншими членами тієї ж групи користуватися своєю культурою, сповідувати 
свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою.
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П ІДС У М К О ВИ Й  А К Т  Н А Р А Д И  З  Б Е З П Е К И  ТА  
С П ІВ РО Б ІТ Н И Ц Т В А  В ЄВРО П І

Хельсинки, ЗО липня — 1 серпня 1975 р.

а) Декларація принципів, якими держави-учасники будуть керуватися 
у взаємних відносинах

VII. Повага прав людини і основних свобод, включаючи свободу 
совісті, релігії і переконання. Держави-учасники будуть поважати право 
людини і основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії і 
переконання для всіх, без відмінності раси, статі, мови і релігії... В цих 
межах держави-учасники будуть визнавати і поважати свободу особи 
сповідувати, одноосібно або разом з іншими, релігію чи віру, діючи у 
відповідності з повелінням власної совісті.

П А Р И З Ь К А  Х А Р Т ІЯ  ДЛЯ Н О В О Ї Є В РО П И
Підписана керівниками 32 держав Європи, США і Канади 

21.11.1990р.

Нова ера демократії, миру та єдності.
Права людини, демократія і верховенства закону.
Ми підтверджуємо, що без будь-якої дискримінації кожна людина 

має право: на свободу думки, совісті, релігії і переконань...
Ми підтверджуємо, що етнічна, культурна, мовна та релігійна 

самобутність національних меншин буде захищена і що особи, які належать 
до національних меншин, мають право вільно виражати, зберігати і 
розвивати цю самобутність без якоїсь дискримінації і за умов повної рівності 
перед законом.... Ми виражаємо свою рішучість боротися проти всіх форм 
расової та етнічної зневаги, антисемітизму, ксенофобії і дискримінації щодо 
будь-кого, а також переслідувань за релігійними та ідеологічними мотивами.

П Р О П О З И Ц ІЇ Д Е Р Ж А В А М  -  Ч Л Е Н А М  О О Н  
СЕМ ІН АРУ , П РО В Е Д Е Н О Г О  В ГРУДНІ 1984 р. Ц Е Н Т РО М  З  

П РАВ Л Ю Д И Н И  О О Н

1. Кожна держава забезпечує гарантію релігійних свобод в 
конкретній формі і забороняє дискримінацію на релігійному ґрунті.

2. Держава організовує або забезпечує національні інститути, які 
відповідають за розвиток терпимості і борються із дискримінацією за 
ознакою віросповідання.
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3. Установи, які відповідають за культуру та освіту, повинні 
розробляти програми, які роз'яснюють сутність вартості релігійних 
свобод і спрямовані на їх укорінення.

4. Державні службовці повинні одержувати спеціальну підготовку і 
керівні вказівки щодо практики поваги до різних релігійних традицій і 
вірувань, відмови від дискримінації за ознакою віросповідання.

5. Для загальноосвітніх шкіл слід розробити програми, які навчають 
принципам прав людини у сфері свободи віросповідання і совісті, дають 
знання про їх місце в контексті міжнародних нормативних документів з 
прав людини.

П ІДС УМ КО ВИ Й  Д О К У М Е Н Т  В ІД Е Н С Ь К О Ї ЗУ С ТРІЧ І
представників держав-учасників Наради з безпеки і співробітництва 

в Європі (15 січня 1989 р.)

Питання, які відносяться до безпеки в Європі. Принципи.
Держави-учасники підтверджують, що будуть поважати права 

людини і основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії і 
переконань, для всіх, незважаючи на расові, статеві, мовні та релігійні 
відмінності.

16. З метою забезпечення свободи особи сповідувати релігію або 
віру держави-учасники будуть серед іншого:

16.1. — використовувати ефективні заходи для відвернення і 
ліквідації дискримінації осіб чи об’єднань на ґрунті релігії або переконань 
щодо визнання, здійснення і використання прав людини і основних 
свобод у всіх сферах громадянського, політичного, економічного, 
соціального, культурного життя і з забезпечення дійсної рівності між 
віруючими і невіруючими;

16.2. — сприяти клімату взаємної терпимості і поваги між віруючими 
різних об'єднань, а також між віруючими і невіруючими;

16.3. — надавати за їх проханням об'єднанням віруючих, які 
сповідують або готові сповідувати свою віру в конституційних межах своїх 
держав, визнання статусу, передбаченого для них у відповідних країнах;

16.4. — поважати право цих релігійних об'єднань:
— засновувати і утримувати вільно доступні місця богослужінь і зборів;
— організовуватися у відповідності з своєю власною ієрархічною та 

інституційною структурою;
— обирати, призначати і заміняти свій персонал згідно своїх вимог і 

стандартів, а також будь-яких вільно досягнутих домовленостей між 
ними і їх державою;

— запрошувати і одержувати добровільні фінансові й інші 
пожертвування;
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16.5. — вступати в консультації з релігійними культами, установами 
та організаціями з метою досягнення кращого розуміння потреб 
релігійних свобод;

16.6. — поважати право кожного давати і одержувати релігійну освіту 
на мові за своїм вибором або індивідуально, або разом з іншими;

16.7. — в цьому контексті поважати серед іншого свободу батьків 
забезпечувати релігійну і моральну освіту своїх дітей у відповідності зі 
своїми власними переконаннями;

16.8. — дозволяти підготовку персоналу у відповідних установах;
16.9. — поважати право віруючих та релігійних об'єднань на 

придбання і використання священних книг, релігійних видань на мові за 
своїм вибором та інших предметів й матеріалів, що відносяться до 
сповідання релігії або віри, і володіти ними;

16.10. — дозволяти релігійним культам, установам та організаціям 
виробляти, імпортувати і поширювати релігійні видання та матеріали;

16.11. — доброзичливо розглядати зацікавленість релігійних об'єднань в 
участі у суспільному діалозі, в тому числі через засоби масової інформації.

17. Держави-учасники визначають, що здійснення вище названих 
прав, які стосуються до свободи релігії чи переконань, може зазнати 
лише таких обмежень, які визначені законами, сполучні з їх 
зобов'язаннями за міжнародним правом і їх міжнародними 
зобов'язаннями. Вони будуть забезпечувати в своїх законах та 
адміністративних правилах і при їх використанні повне і ефективне 
здійснення свобод думки, совісті, релігії або переконань.

18. Вони будуть захищати і створювати умови для заохочення 
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних 
меншин на своїй території. Вони будуть поважати вільне здійснення 
прав особами, які належать до таких меншин, і забезпечувати їх повну 
рівність з іншими.
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ХРОНІКА ВІЗИТУ ПАПИ РИМСЬКОГО 
ІВАНА ПАВЛА II В УКРАЇНУ

23 червня

В Бориспільському аеропорту маленькі діти піднесли Папі кошик із 
українською землею. Це навіть більш символічно, ніж те, коли він стає на 
коліна і цілує землю країни, в яку прибув. Бо ж ми, українці, землю 
завжди називали ненею. Саме вона була тією святинею, за яку пролива
ли кров наші пращури. І ця святиня підноситься дорогому гостю. Вітаю
чи Понтифіка в аеропорту, Президент країни Л.Кучма наголосив на тому, 
що в особі Івана Павла II Україна вітає не лише главу церкви, а й видат
ного діяча сучасності: «Сьогодні Україна зустрічає незламного поборни
ка прав і гідності людини, безкомпромісного противника тоталітаризму, 
нетерпимості і дискримінації, братовбивчих конфліктів».

В своєму першому слові на летовищі Іван Павло II сказав: «Я прийшов 
до Вас як друг вашого благородного народу, як брат у вірі, щоб обняти 
всіх християн, котрі в найважчих стражданнях зберегли віру Христову». 
Папа відзначив, що хотів відвідати Україну вже давно і до здійснення та
кого візиту його постійно запрошували українські греко-католики і римо- 
католики. Понтифік зауважив також, що приїхав він в Україну не як про
зеліт, а як паломник миру, щоб свідчити Ісуса Христа разом із всіма хри
стиянами інших церковних спільнот. Історія України засвідчує особливу її 
роль — бути дверима між Сходом і Заходом. Вона має виразне євро
пейське покликання, підкріплене християнськими коренями культури. 
Відтак слід сподіватись, що ці корені допоможуть їй зміцнити національ
ну єдність і далі бути незалежною.

По дорозі до Нунціатури Апостольської столиці (вул.Тургенівська), на 
обід та короткий відпочинок, Папа відвідав і освятив на Аскольдовій мо
гилі відроджений храм св.Миколая, вклонився там Чудотворній іконі Ма
тері Божої Зарваницької. Квіти шани і подяки поклав Понтифік до моги
ли Невідомого солдата. Зустрівшись після цього на 20 хвилин в 
Марийському палаці сам на сам з Президентом, Іван Павло II виступив 
потім перед зібранням урядовців, політиків, представників науки, культу
ри, бізнесу. Він закликав їх не забувати серйозні уроки історії України, 
нагадав, що їхнє завдання — служити народу, забезпечувати всім мир і 
рівність у правах. Понтифік застеріг від спокуси використовувати владу 
для особистих і групових інтересів.
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24 червня
У неділю вранці біля 120 тисяч киян і гостей міста зібрала на спорт

комплексі «Чайка» проведена тут Папою Римським Свята Меса за ла
тинським обрядом. Київський вівтар нагадував корабель, який увінчував 
24-метровий хрест. Тут є й девіз візиту Івана Павла II: «Христос — доро
га, правда і життя». Під час служби Божої Понтифік звернувся з молит
вою до Матері Божої за пастирським Благословенням, щоб завдяки її 
заступництву сталося величне чудо на Землі — об'єдналися в єдину 
спільноту всі християнські церкви, як те заповідав Христос. Святійший 
Отець благословив всіх прочан, присутніх на летовищі, зокрема, Прези
дента України, Голову Верховної Ради, Прем'єр-міністра, дипломатич
ний корпус та ін.

Під час зустрічі з членами Українського католицького єпископату в 
Апостольській нунціатурі Папа наголосив на тому, що досвід взаємин 
всередині католицької церкви, тобто між греко- і римо-католиками, по
винен заохотити до плідної співпраці з братами-православними, щоб 
разом знайти шляхи правди й радості сучасної людини.

Ця ж думка звучала і на зустрічі Понтифіка із представниками Всеук
раїнської Ради Церков і релігійних організацій, на яку до Київської філар
монії прибули всі члени цієї Ради -глави 18 різних релігійних спільнот, 
окрім митрополита Володимира (Сабодана). УПЦ Московського підпо
рядкування, як відомо, вирішила бойкотувати візит. Під час зустрічі Папа 
почув і слова-відповіді. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 
висловив сподівання, що візит Понтифіка сприятиме розвитку право
славно-католицького діалогу, поєднанню зусиль християнських церков в 
здоланні моральних вад. Предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій 
звернув увагу Понтифіка на ті протистояння між православними і греко- 
католиками, які ще зберігаються на заході України. Головний рабин 
Києва та України Якоб Блайх подякував Понтифіку за розуміння і сприян
ня у вирішенні «єврейського питання». Муфтій Духовного управління му
сульман Криму Еміралі Аблаєв привітав гостя від імені кримсько-та
тарського народу. Президент ВСО Євангельських християн-баптистів 
Г.Комендант відзначив, що приїзд Папи в Україну засвідчує демокра
тичність української держави, рівність прав її церков. Глава римо-като- 
ликів України кардинал Мар'ян Яворський відзначив духовну значимість 
приїзду Івана Павла II. Вів засідання Міжконфесійної Ради Церков Ук
раїни глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар.

Прослухавши сім виступів членів Ради, Папа заявив, що хоч христи
янство і становить невід’ємну частину громадської, культурної та 
релігійної ідентичності України і Господь в наступному допоможе ук
раїнським християнам спільно заново відкривати надійні аргументи ша
нобливого і мужнього екуменічного шляху зближення і взаєморозуміння
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через добру волю кожного, все одно вони мають тісно співпрацювати з 
представниками інших релігій та релігійних організацій у збереженні ду
ховних цінностей, необхідних для побудови по-справжньому вільного і 
демократичного суспільства.

В неділю пізно увечері Іван Павло II відвідав Меморіальний комплекс 
жертвам репресій 30-х років в Биківні під Києвом. Відбулася коротка мо
литва Понтифіка.

25 червня
З самого ранку Іван Павло II направився до Меморіалу пам'яті жертв 

Бабиного Яру. Апостольська молитва і квіти до пам'ятника. Потім — бо
жественна літургія за візантійським обрядом на комплексі «Чайка». 
Порівняно мало вона зібрала прочан, хоч була більш красочною, а небо 
— безхмарним. В чому ж причина цього? Преса відзначає надмірне 
опікування в Києві за безпекою Понтифіка збоку міліції і служб безпеки. 
Часові обмеження, перекриття доріг, а не дощова погода, значною 
мірою зумовили те, що більшість віддала переваги телевізору перед 
безпосередньою зустріччю із Святим Отцем. Чи то мислимо було доби
ратися практично в нічний час до комплексу «Чайка», пройшовши при 
цьому 4-12 км і просидівши або простоявши 2-4 години, чекаючи почат
ку богослужіння під дощем на полі леговища! То ж хотілося б, щоб Папа 
знав, що незаповненість місць богослужінь передусім на совісті тих, хто 
дбав про його безпеку. По дорозі в аеропорт Папа заїхав ще до Олек- 
сандрівського храму РКЦ, де його радісно вітали парафіяни, а діточки 
влаштували мініконцерт.

Львів оголосив дні візиту Понтифіка вихідними. Море людей вийшло 
на вулиці міста, щоб зустріти дорогого гостя. Святійший Отець на папа- 
мобілі вирушив до центральної частини Львова. Першим пунктом його 
прощі тут був кафедральний собор РПЦ і Ринкова площа перед Рату
шею, де Папу вітали різними мовами. Як дар для Матері Божої Ласкавої 
у Львівській катедрі кардиналу Мір’яну Яворському Папа вручив золоту 
троянду. Іван Павло II відвідав Віменську церкву у Львові. Покої Пон
тифіка були на Святоюрській горі.

26 червня
«Якщо людина не дивиться на небо, то вона втрачає обрії своєї зем

ної дороги», — ці слова сказано Понтифіком у Львові. З 22-метрового 
вівтаря на Львівському іподромі, що нагадує триярусний храм, Папа 
проводить богослужіння за латинським обрядом. За троном Понтифіка 
розміщено привезену з Риму ікону «Премудрість». Після закінчення 
служби Іван Павло II одержав посвідчення Почесного громадянина Льво
ва, а також знаковий подарунок — знайдену на дзвіниці с.Попелі, що на 
Львівщині, й відреставровану ікону Божої Матері з Дитям — ровесницю
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Берестейської унії. «Ця ікона є неначе втіленим символом нашої без
смертної України, яка також ступила на поріг III тисячоліття Христової 
Ери ледь не із небуття, — сказав при її врученні мер Львова В.Куйбіда, — 
понищена, посічена, але з живими очима, з живими устами та живим 
серцем. І ми не дамо їй пропасти, як не дали пропасти Попелівській 
Одигітрії©. У Львові, як і Києві, вітаючи Папу, люди скандували: «Україна 
любить тебе!» Під час обіду в латинській семінарії в Брюховичах Папа 
зустрівся з католицькими єпископами України. Увечері Іван Павло II на 
Сихівському масиві мав зустріч із молоддю. Папа побажав молоді бути 
сильною і вірною, не дозволити захопити себе облудними міражами де
шевого щастя. Той факт, що проливний дощ не розсіяв прочан, засвідчив 
не лише щиру любов молодих сердець до Понтифіка, а й те, що христи
янство в Україні має велику і світлу перспективу. Зустріч завершилася 
великим концертом зірок української естради.

27 червня
Останній день перебування Папи Римського на українській землі по

чався із проведення ним Божественної Літургії за візантійським обрядом. 
На іподромі зібралося понад 1,2 млн. прочан. Папа звернувся із щирим 
закликом до єдності християн, закликав мислити і великодушно діяти, 
щоб могло здійснитися побажання Ісуса Христа. Під час Літургії відбула
ся беатифікація. Служба закінчилася тривалою процесією обдарувань 
Понтифіка. Голова Львівської облдержадміністрації М.Гладій подарував 
Святійшому Отцю Бронзову скульптуру князя Данила Галицького. Іван 
Павло II мав у Львові ще одну особисту зустріч з Президентом України.

О 7-й годині вечора літак українських авіаліній підняв в небо велико
го гостя України і направився до Риму. Івана Павла II в аеропорту прово
джав Президент України Л.Кучма, який у своєму слові відзначив плане
тарну значимість візиту, від імені українського народу побажав 
Святійшому Отцю доброго здоров'я на довгі роки життя.

Всіх, хто слідкував за візитом Папи, зачарувала його українська мова. 
Допущену неточність у вимові того чи іншого слова він тут же виправляв 
із помітним знанням української вимови. Іван Павло II сказав: «Довго 
очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитися». Так і ста
лося, незважаючи на всі потуги недругів України перешкодити цьому. Всі 
ми відчули й усвідомили, що Папа приїхав як друг українського народу, 
як брат у вірі. «Вітаю всіх громадян України, незалежно від релігії та куль
тури, — заявив він, — всі ви маєте спільну історію, спільні розчарування 
та надії, через які пройшли...» Папа відзначив, що українська земля «є 
перехрестям між Сходом і Заходом Європи». Саме на ній зустрілися дві 
великих християнських традиції — Візантійська і Латинська, знайшли тут 
сприятливе прийняття. Суперечності між ними приносили шкоду їм 
обом. То ж настав час взаємного прощення. (Підготував А.Колодний).
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ЗАРУБІЖНІ ЗМІ КОМЕНТУЮТЬ 
ВІЗИТ ПАПИ РИМСЬКОГО Б УКРАЇНУ

Газета «The Times» (Англія), зауваживши на тому, що Папа закликає 
український народ до єдності,пише: «Іван Павло II спричинив в українців 
захоплення ним від того, що звертався до них їх рідною мовою». Це вик
ликало контраст із неукраїнським оточенням Л.Кучми, яке часто не во
лодіє українською мовою. Візит Понтифіка поставив питання: куди Ук
раїна буде рухатися після 10 років незалежності? чи то будуть рамки 
Європейського Союзу, а чи ж рух назад — у сферу впливу Росії? Відвіди
ни папою України «дають чудові можливості наблизити цю країну до 
своїх сусідів з повноцінною демократичною системою» (26 червня).

Газета «Die Welt» (Німеччина) наголосила на словах Понтифіка: «Май
бутнє України — тільки в повній незалежності від Москви». Вона вважає, 
що це була непряма критика на адресу Президента України Л. Кучми, 
який протягом останніх місяців надто наблизив свою країну до Росії. Га
зета виділила слова Папи, що Україна має стати «воротами між Сходом і 
Заходом» (25 червня).

Американська газета «New York Times» відзначила, що від візиту Папи 
найбільше дивідендів має здобути Президент України, бо ж він одержав 
можливість реабілітуватися перед світом після тяжких звинувачень на 
його адресу.

Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» звернула увагу на те, що, як 
заявив Л. Кучма в своїй зустрічній промові, Україна, маючи давні христи
янські корені, будує на їх основі нову державність. Присутні на зустрічі 
олігархи на знак згоди в цей час кивали головою. Газета зауважила на 
цитованих Папою словах князя Володимира Мономаха: «Правити — це 
означає нести відповідальність за слабких, турбуватися за знедолених і 
не принижувати людей», додавши, що в Україні 4% населення контро
лює майже 90% національного майна. Тому Понтифік заявив: «Не забу
вайте, що слова Мономаха й сьогодні не втратили свою актуальність».

Російські ЗМІ наголошували на політичному фоні візиту і його зна
ченні для прискорення вирішення проблем розколу в православ’ї Ук
раїни. Понтифік, звичайно, не може вирішити питання канонічності пра
вославних Церков. Але його авторитет у світі і в християнській Церкві та
кий великий, що навіть «неформальне» потиснення руки лідеру «розко
лу» православної Церкви Патріарху Філарету може вплинути на його 
легітимізацію. Візит Папи — це ще один крок наближення України, яка 
знаходиться на межі Сходу і Заходу, до західних ціннос тей.
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РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ Б РОСІЇ 
(станом на 1 січня 2001  р.)

Серед конфесійного різноманіття в Росії і за кількістю прихильників, і 
за кількість громад домінує християнство. Тут діє не менше 40 христи
янських церков і різноманітних напрямів. Абсолютну більшість серед них 
становить православ'я, яке в РФ репрезентоване Руською ПЦ (10912 
релігійних об'єднань — 54 % всіх зареєстрованих релігійних об'єднань) 
та ще п'ятьма православними церквами, які нараховують 209 релігійних 
об'єднань. Сюди ж відносимо 278 об'єднань різних напрямів старооб
рядництва. Потужно в Росії починає розвиватися протестантизм, який 
за кількістю громад вийшов на друге місце після Руської ПЦ — лише 
офіційно зареєстрованих громад тут вже біля п'яти тисяч. За оцінками 
російських експертів, ще кілька тисяч протестантських громад знахо
дяться поза реєстрацією. Відтак за останні 9 років кількість протестантів 
в Росії зросла більш яку 10 разів (у 1992 р. їх було всього 510 об'єднань). 
Окрім Римо-католицької церкви, приходи якої існують тут давно, ос
таннім часом в РФ з'явилися й греко-католики (5 громад).

Третє місце за кількістю громад (за кількістю віруючих можливо й друге) 
займає в РФ іслам. Загальна кількість мусульманських організацій досягла 
3048 об'єднань. Однак практично кожний суб’єкт РФ має своє Духовне уп
равління мусульман. На території Північного Кавказу діє Координаційний 
центр мусульман Північного Кавказу, паралельно до нього на території Росії 
діє й Центральне Духовне управління мусульман Росії і Рада муфтіїв Росії.

Інші релігійні напрями РФ не чисельні й мають у своєму активі максималь
но 2-3 сотні громад. Детальніше конфесійна картина Росії виглядає так:

1. Руська ПЦ — нараховує 10912 релігійних організацій (далі — орг.), 
в тому числі 10188 громад (далі — гром.), 46 навчальних закладів (далі — 
навч. закл.), 374 монастирі (далі — монаст.).

2. Російська православна автономна церква — 65 орг., вт.ч. 60 гром., 
4 монаст;

3. Руська ПЦ за кордоном — 40 орг., в т.ч. 37 гром., 1 монаст.;
4. Істинно-Православна церква — 65 орг., в т.ч. 60 гром.
5. Російська православна вільна церква — 29 орг., в т.ч. 27 гром.
6. Українська православна церква Київського патріархату — 10 орг., в 

т.ч. 8 гром., 1 навч.закл.
7. Старообрядці — 278 орг., в т.ч. 268 гром., 1 навч.закл.
Вт.ч. Руська православна старообрядська церква— 184орг, вт.ч. 181 гром.

Дрєвлєправославна церква — 64 орг, в т.ч. 61 гром., 1 навч.закл.
Поморська церква — 25 орг., в т.ч. 23 гром.
Інші згоди — 5 орг., в т.ч. З гром.

8. Римсько-католицька церква — 258 орг., в т.ч. 247 гром., 2 навч.закл.
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9. Греко-католицька церква - 5 орг., в т.ч. 5 гром.
10. Вірменська Апостольська церква — 42 орг., в т.ч. 40 гром.
11. Іслам — 3048 орг., в т.ч. 2873 гром., 114 навч.закл.
12. Буддизм — 193 орг., в т.ч. 182 гром., 1 навч.закл.
13. Іудаїзм — 197 орг., в т.ч. 184 гром., 5 навч.закл.
В т.ч. Ортодоксальний — 172 орг., в т.ч. 161 гром., 4 навч. закл. 

Сучасний — 21 орг., в т.ч. 19 гром., 1 навч. закл.
Хасидизм — 4 орг., в т.ч. 4 гром.

14. Євангельські християни-баптисти — 975 орг., в т.ч. 875 гром., 3 
навч.закл.

15. Євангельські християни — 612 орг., в т.ч. 534 гром., 7 навч.закл.
16. Адвентисти сьомого дня — 563 орг., в т.ч. 546 гром., 1 навч.закл.
17. Лютерани — 201 орг., в т.ч. 191 гром., 1 навч.закл.
В т.ч. Євангельсько-лютеранська церква — 150 орг., в т.ч. 137 гром., 

1 навч.закл.
Єдина Євангельсько-лютеранська церква — 4 орг., в т.ч. 4 гром. 
Церква Інгрії — 42 орг., в т.ч. 40 гром.
Інші євангельсько-лютеранські церкви — 17 орг., в т.ч. 17 гром.

18. Церква Повного Євангелія — 62 орг., в т.ч. 60 гром.
19. Харизматичні церкви — 51 орг., в т.ч. 49 гром.
20. Євангельські християни в дусі апостолів — 54 орг., в т.ч. 53 гром.
21. Християни віри євангельської — п'ятидесятники — 1323 орг, в т.ч. 

1207 гром., 7 навч.закл.
22. Євангельські християни-трезвенніки — 1 орг., в т.ч. 1 гром.
23. Євангельські християни-трезвенніки (чуріковці) — 3 орг., в т.ч. З гром.
24. Новоапостольська церква — 86 орг., в т.ч. 74 гром.
25. Методистська церква — 85 орг., в т.ч. 77 гром.
26. Реформатська церква — 3 орг., в т.ч. 2 гром.
27. Пресветеріанська церква — 192 орг., в т.ч. 179 гром.
28. Англіканська церква — 1 орг., в т.ч. 1 гром.
29. Свідки Єгови — 330 орг., в т.ч. 329 гром.
30. Меноніти — 9 орг., в т.ч. 8 гром.
31. Армія спасіння — 7 орг., в т.ч. 6 гром.
32. Церква Ісуса Христа Святих Останніх днів (мормони) — 33 орг., в 

т.ч. 32 гром.
33. Асоціація церков об’єднання (Муна) — 17 орг., в т.ч. 16 гром.
34. Молокани — 19 орг., в т.ч. 17 гром.
35. Духоборці — 1 орг.
36. Церква Останнього завіту — 15 орг., в т.ч. 14 гром.
37. Неденоміновані християнські церкви — 156 орг., в т.ч. 124 гром.
38. Свідомість Крішни (Вайшнави) — 106 орг., в т.ч. 105 гром.
39. Віра Бахаі — 19 орг., в т.ч. 18 гром.
40. Індуїзм — 4 орг., в т.ч. 4 гром.
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41. Тантризм — 3 орг., в т.ч. 3 гром.
42. Даосизм — 9 орг., в т.ч. 7 гром.
43. Саєнтистська церква — 2 орг., в т.ч. 2 гром.
44. Саєнтологічна церква — 1 орг., в т.ч. 1 гром.
45. Іудеохристияни — 5 орг., в т.ч. 5 гром.
46. Квакери — 1 орг., в т.ч. 1 гром.
47. Церква Христа — 19 орг., в т.ч. 19 гром.
48. Духовна єдність (толстовці) — 2 орг., в т.ч. 1 гром.
49. Жива етика (реріховці) — 2 орг., в т.ч. 2 гром.
50. Зороастризм — 2 орг., в т.ч. 2 гром.
51. Ассирійська церква — 1 орг., в т.ч. 1 гром.
52. Сикхи — 1 орг., в т.ч. 1 гром.
53. Копти — 1 орг., в т.ч. 1 гром.
54. Язичницькі вірування — 41 орг., в т.ч. 32 гром., 5 навч.закл.
55. Інші віросповідання — 7 орг., в т.ч. 6 гром.
Разом — 20215 організацій, в т.ч. 18827 громад, 203 навчальних за

кладів, 379 монастирів, 415 централізованих релігійних організацій, 391 
релігійних закладів.

(Підготував О. Саган).

РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ Б БІЛОРУСІЇ 
(станом на 1 січня 2001  р.)

Релігійна ситуація в Білорусії дещо відрізняється від ситуації в Росії. Це 
пов’язано із практично відсутністю ісламського фактору. Мусульмани мають 
тут всього 24 громади, тобто біля 0,01 від загальної кількості громад. Доміну
ючою конфесією є православ’я — 1172 громад (44 % від всіх громад). На 
другому місці, як і в Росії, протестанти — приблизно 900 громад (34 % від за
гальної кількості). Третю позицію міцно утримує Римсько-католицька церква, 
яка всього на півсотні громад менша від найбільшої протестантської церкви 
— Християн віри євангельської. Загалом Православна церква Білорусії зро
била суттєвий стрибок у своєму рості (на січень 1990 р. тут було всього 477 
православних громад) і міцно утримує лідируючі позиції в країні. Загальна 
кількість релігійних напрямів не перевищує три десятки (в Україні їх більше 
сотні, в Росії — біля шістдесяти). Однак в останні роки динаміка росту право
слав’я в країні суттєво зменшилася. За 2000 р. кількість його громад зросла 
всього на 0,03 %, за 1999 р. — на 0,05 %, за 1998 — на 0,04 %. Як бачимо, при 
загальній нібито домінуючій позиції, православ'я в Білорусії практично зупи
нилося у своєму розвитку. Але така ситуація характерна практично для всіх 
конфесій. Загалом по країні за останній рік спостерігається ріст кількості гро
мад всього на 0,09 %, а такі напрями, як іслам, греко-католики, крішнаїти, 
церква Христа та ін. за останні три роки не додали жодної громади. Цікавою 
на цьому фоні є діяльність в Білорусії лютеранських громад. За останні три
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роки вони щороку подвоюються (3 громади на початок 1999 р., 6 — на 2000 
р., 13 — на 2001 р.). Найбільша концентрація громад спостерігається у 
Брестській (25 %), Мінській (21 %) та Гродненській (18 %) областях. Де
тальніше релігійна картина Білорусії виглядає так:

1. Православ’я — 1172 громад. Найбільша концентрація громад — у 
Брестській (понад 300 громад — 28 %) та Мінській областях (біля 250 
громад — 22 %).

2. Католицизм — 417 (найбільше громад у Гродненській області — 
біля 42 %).

3. Старообрядці — 34 (56 % зосереджені у Вітебській області).
4. Греко-католики — 13 (по 1 -3 громади репрезентовані у всіх областях).
5. Іудеї — 22 (теж по 1 -3 громади представлені у всіх областях).
6. Мусульмани — 24 (2 — у Брестській, 5 — Вітебській, 10 — Грод

ненській, 1- Могильовській, 4 - у  Мінській областях та 2 - у  Мінську).
7. Євангельські християни-баптисти — 268 (переважно зосереджені 

у Брестській (32 %) та Мінській (22 %) областях.
8. Християни віри євангельської — 470 (найбільше громад у 

Брестській (32 %) та Мінській (28 %) областях).
9. Адвентисти Сьомого дня — 48 (більш-менш рівномірно у всіх областях).
10. Новоапостольці — 20.
11. Християни віри апостольської — 9 (5 — у Вітебській, 3 — у Грод

ненській і 1 громада у Мінську).
12. Християни повного Євангелія — 58.
13. Ієговісти — 26.
14. Месіанські громади — 2.
15. Церква перших християн — 1.
16. Реформатська церква — 1 (у Мінську).
17. Католики латинського обряду — 2.
18. Крішнаїти — 7.
19. Багаї — 6.
20. Церква Ісуса Христа Святих Останніх днів (Мормони) — 3 (всі гро

мади у Мінську).
21. Рада церков ЄХБ — 29.
22. Лютерани — 13.
23. Євангелісти — 1.
24. Оомото — 1 (у Мінську).
25. Церква Христова — 6.
26. Прогресивний іудаїзм — 10.
Всього на початок 2001 р. зареєстровано 2663 громад. Зазначимо, що 

у 1990 р. в республіці нараховувалося 897 громад, у 1992 р. — 1339; у 
1994 р. -  1703; у 1195 р. — 2076; у 1996 р. — 2016; у 1997 р. — 2237; у 
1998 р. — 2353; у 1999 р. — 2427; у 2000 р. — 2448.

(Підготував О. Саган).
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29 травня ц.р. у Києві на базі Відділення релігієзнавства Інститу
ту філософії імені ГС.Сковороди НАН України відбулася конференція 
«Міжконфесійні відносини в Україні: науковий аналіз і реалії сьогоден
ня». Її організаторами виступили Міністерство освіти і науки Ук
раїни, Відділення релігієзнавства Інституту філо-софії НАН України, 
Національна бібліотека України імені В.Вернадського та Українська 
Асоціація Релігієзнавців. Із поданих на конференцію статей було 
сформовано і видруковано збірку праць «Екуменізм і проблеми 
міжконфесійних відносини в Україні». За заг. ред. А.Колодного, 
П.Яроцького, О.Сагана. (К., 2001). Учасники конференції обговорили 
такі важливі для сучасного українського суспільства проблеми: хрис
тиянський екуменізм: реалії і можливості в Україні; православно-като
лицький діалог: стан і можливості; міжцерковні відносини в сучасному 
православ'ї України: проблеми і перспективи об’єднання; нехристи- 
янські реалії в християнському середовищі; протестантизм і неохрис- 
тиянство в контексті релігійного життя в Україні. Цікавими були дис
кусії на секціях, в проведенні яких брали участь практично всі бажаючі. 
Учасники конференції прийняли підсумковий документ, який, у зв’язку 
із численними проханнями читачів надати текст цього документу, по
даємо повністю:

З А К Л Ю Ч Н И Й  Д О К У М Е Н Т  М ІЖ Н А Р О Д Н О Ї К О Н Ф Е Р Е Н Ц ІЇ  
«Е К У М Е Н ІЗМ  І П РО Б Л Е М И  М ІЖ К О Н Ф Е С ІЙ Н И Х  

В ІД Н О С И Н  В УКРАЇНІ»

На порозі третього тисячоліття в усій історично доленосній значу
щості постає питання про роль і місце України, українського християнст
ва, всіх українських церков у християнській Європі, маючи на увазі і гео- 
політичне, і конфесійне положення України між Сходом і Заходом. Ця 
проблема має ряд вимірів: перший стосується ролі і місця Української 
церкви в історії, культурі, духовному житті українського народу. Другий 
— будь-які зрушення, так потрібні в цьому напрямі, неможливі без досяг
нення примирення насамперед в українському православ’ї шляхом на
лагодження екуменічного діалогу між всіма його трьома гілками. Третій
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— полягає в тому, що інтегруватися в християнську Європу українські 
християнські церкви зможуть, зберігаючи властивий українському наро
ду дух толерантності, терпимості, доброї волі до всіх віровизнань і 
національних культур багатонаціональної і багатоконфесійної України.

Всі ці аспекти зовнішнього і внутрішнього розвитку релігійно-церков
ного життя можуть стати міцною основою, надійним підґрунтям сучасно
го українського екуменізму — руху за примирення, зближення, а в май
бутньому і об’єднання всіх гілок українського православ’я.

Без усвідомлення ієрархією всіх українських православних церков 
конфесійної єдності як чинника консолідації українського суспільства, 
без енергійних зрушень в бік екуменічного діалогу, без рішучого мора
торію на конфронтацію Православна церква в Україні, як і будь-яка інша 
українська християнська церква, не посяде належного їй конструктивно
го місця в суспільних процесах, а релігія загалом не виконає своєї ролі в 
національному і духовному відродженні України. Про це свідчать уроки 
нашої історії — і державної, і церковної.

Великою загрозою для України є можливий вплив тієї чи іншої Право
славної церкви на поглиблення регіоналізації України, її етнічне розша
рування: скажімо, Центр і Західна Україна — сфера впливу УПЦ 
Київського патріархату або ж УАПЦ; Південь і Схід, так би мовити, ка
нонічна територія УПЦ, яка перебуває в канонічній і молитовній єдності з 
Московською патріархією. Це поглиблюватиме політичне напруження в 
суспільстві, створюватиме проблеми в міжнаціональних стосунках, не
гативно позначатиметься на національній безпеці України.

Кризу в українському Православ'ї необхідно оцінювати в контексті ре
альної релігійної, політичної, духовної ситуації в Україні. Самостійне зна
чення цього міжцерковного конфлікту було б незначним, якби він не мав 
під собою соціально-політичного ґрунту. Дедалі більше політизуючись, 
цей конфлікт, як кризовий стан українського православ'я загалом фак
тично являє собою релігійну трансформацію політичного протиборства.

Де ж вихід? Він, звичайно не в орієнтації на Константинополь чи 
Москву. Вихід у мобілізації внутрішніх ресурсів українського православ’я 
всіх трьох церков.

Ідея об'єднання всіх православних церков в єдину Помісну Українську 
Православну Церкву — шляхетна, патріотична, зрештою, богоугодна, 
але вона має визріти насамперед у серцях і помислах всіх ієрархів ук
раїнського православ’я трьох гілок, бути зрозумілою і прийнятною для 
загалу віруючих. Реальний грунт під здійснення цієї ідеї, закладений в 
екуменічній молитві — заповіті Ісуса Христа «Щоб були всі одно» (Ів 
17:21), вимагає глибоко засвоєння церковною, духовною і, зрештою, 
національно ментальність.

Папою Іваном Павлом II, візит якого в Україну має велике екуменічне 
значення, акцентується увага на тому, що «повний образ Вселенської
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Церкви не може бути виражений лише однією традицією або спільно
тою, яка протистоїть іншій». Шукати спілкування між християнським Схо
дом і християнським Заходом, вважає Понтифік, «це волання Риму, во
лання Константинополя, волання Москви, це волання всього християн
ства, обох Америк, Африки, Азії — всіх, це волання нової євангелізації».

Папа самокритично оцінює ситуацію, яка заважає досягненню 
єдності між християнським Сходом і християнським Заходом. Тому він 
вважає, що християнська церква повинна «дихати двома легенями», 
тобто сповідувати східну і західну традицію.

Маючи великий досвід державних і пастирських візитів до країн з 
різною конфесійною конфігурацією, з досить відмінною історією і культу
рою, навіть з не зовсім демократичним ладом, Іван Павло II завжди зна
ходив спільну мову з усіма людьми доброї волі, незважаючи до якої 
політичної, ідеологічної чи релігійної орієнтації вони належать. Понтифік 
завжди знаходить потрібну тему і адекватну їй стилістику зустрічі, а та
кож змістовну тональність розмови з усіма своїми співбесідниками.

Іван Павло II вперше приїздить в Україну. І всі українці спостерігати
муть за перебігом цього візиту. А почнеться він з традиційного папсько
го жесту шаноби і поваги до землі і народу, що на ній проживає, — низь
кого вклоніння українській землі. Отже, скажемо і ми нашому гостю з Ри
му — Ласкаво просимо!

Український екуменізм — це реальний, логічний і виважений шлях до 
зближення і примирення українських церков — православних, католиць
ких, протестантських. Український екуменізм — це спосіб мирного 
співжиття християнських церков з одним східним обрядом, майже з од
ними догматами, з однією Християнською Конституцією — Християнсь
ким символом віри. Тут, в головному, що поєднує ці церкви, немає жод
них протиріч.

Український екуменізм — це добра воля, християнська чеснота слу
хати, розуміти і прощати один одного. Український екуменізм — це знят
тя невластивої для змісту християнськості, церковності, духовності і, 
зрештою, людської культурності міжцерковної ворожнечі.

Складовими екуменічних дій можуть бути спільні програми мораль
ного оздоровлення українського суспільства, боротьба з його духовною 
і біологічною деградацією, підтримка різними заходами, притаманними 
релігійним традиціям, процесів українського державотворення; спільні 
дії всіх українських церков під час важливих ювілеїв, подій, дат в історії 
України, церковної історії зокрема, української культури. Київ, 29 трав
ня 2001 р.

Конференція «Євразійське євангельське богослов'я на межі 
тисячоліть» відбулася 7-8 червня в Донецьку на базі Християнського
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університету. Необхідність професійного спілкування викладачів бого
словської освіти назріла вже давно. Це дасть можливість координувати 
зусилля із формування та розвитку національного євангельського бого
слов'я. Мета конференції — створення Євангельського Богословського 
товариства Євразії. В її роботі брало участь понад 50 осіб. Працювали 
секції з проблем історичного та теоретичного богослов'я, біблеїстики, 
християнської освіти. Богословське товариство, ідею створення якого 
ініціювала конференція, утворивши Оргкомітет з проведення в 2002 р. 
установчого з’їзду, має в наступному проводити нові конференції і 
семінари з актуальних питань богослов’я та християнської освіти, ор
ганізувати науково-літературну діяльність, видання журналу, 
дослідження з питань національного богослов'я та історії євангельсь
кого руху. (Ю.Решетніков)

21-22 червня у Москві відбулася науково-практична конференція 
«Свобода совісті й забезпечення міжрелігійного взаємопоро- 
зуміння». Організаторами конференції виступили Російська академія 
державної служби при Президенті РФ, Російське відділення Міжнарод
ної Асоціації релігійної свободи, Міжнародна академія із захисту 
релігійної свободи, Осло-коаліція із захисту релігійної свободи та Інсти
тут релігії і права. У роботі конференції взяло участь біля 150 учасників із 
більшості регіонів Росії, експерти із США, Швеції, Норвегії, інших країн. 
Учасники обговорили актуальні не лише для російського, але й всього 
пост-радянського простору проблеми: «Роль держави в забезпеченні 
сприятливих умов для гармонійного розвитку міжрелігійних відносин»; 
«Подолання релігійного екстремізму і розвиток міжконфесійної 
взаємодії»; «Роль учбових закладів у вихованні толерантності»; «Духов
но-моральне обновлення Росії: стимули і перешкоди міжконфесійного 
співробітництва»; «Соціальне служіння — шлях до міжрелігійного 
співробітництва»; «Міжнародні норми захисту релігійних меншин». Два 
дні напруженої праці на пленарних і секційних засіданнях показали, що 
російське суспільство знаходиться на шляху пошуку власної моделі дер
жавно-церковних відносин. Західні напрацювання у сфері свободи 
совісті не завжди спрацьовують в РФ. Сильний вплив на духовний роз
виток суспільства й надалі справляє Руська православна церква та 
ісламські центри. Однак нинішні російські реалії — поява сильних проте
стантських церков, кількість громад яких вже більше п'яти тисяч, нео- 
релігій тощо — змушують і державу, і домінуючі Церкви шукати способи 
співжиття за нових умов. Учасники конференції зазначили, що ієрархія 
РПЦ ще до кінця не зрозуміла, що і світ, і Росія, і самі росіяни змінилися. 
Нині перед російським суспільством стоїть непросте завдання кон
солідації. Лише так можна вийти із кризи, уникнути конфліктів на 
національному і релігійному ґрунті. Певні напрацювання в цьому напрямі

Релігійна панорама № 6’2001 59



Конференції, симпозіуми, круглі столи

вже є — цікавий досвід проведення міжконфесійних форумів у Волго
граді, Перьмі. Однак, як зазначали самі ж доповідачі, ця робота була 
проведена як місцева ініціатива окремих осіб і поки що має локальний 
характер. В роботі конференції взяла участь делегація з України у складі 
5 осіб, які брали активну участь в обговоренні піднятих конференцією 
проблем. Непідробний інтерес учасників конференції (а це переважно 
професійні релігієзнавці та чиновники) до українських релігійних реалій 
засвідчив неінформованість більшості росіян із ситуацією в Україні, вик
ривленість і дозованість інформації, яка потрапляє в РФ через російські 
засоби масової інформації. (О. Саган)

Третя міжнародна наукова конференція «Взаємини конфесій у ба
гатонаціональному регіоні» відбулася в Херсонесі 22-24 травня 
2001 р. Конференція засвідчила, що окрім Севастопольського держав
ного технічного університету, з яким науковці Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії НАН України підтримують традиційні зв'язки, в Кри
му остаточно визрів новий релігієзнавчий центр — Національний за
повідник «Херсонес Таврійський». Ще два-три роки тому дослідники, які 
збиралися в цьому, без перебільшення одному із найвідоміших в Європі 
музеїв історії просто неба, обмежували коло своїх інтересів новими ар
хеологічними знахідками в межах античного грецького полісу. Однак по
ступово вивчення культового характеру матеріальних залишків, най
давніші з яких нараховують тут понад 2400 років, привернуло увагу 
релігієзнавців не тільки з інших наукових центрів України, але й за
рубіжжя. У цьому році тематичні рамки конференції були остаточно зла
мані, про що свідчило винесення на порядок денний не лише проблем 
міжконфесійних відносин в Криму в їх історичному вимірі, але й їх сучас
ного стану. Крім істориків та філософів Таврії, Чернігова, Запоріжжя, 
Харкова (Україна), а також Москви, Санкт-Петербурга, Катеринбурга 
(Росія), Кракова, Познані (Польща) і навіть Європейського університету 
Йорданії.

Історія формування віротерпимості була представлена не тільки на 
основі джерел давньогрецьких колоній Північного Причорномор'я, але й 
через призму досвіду скіфів, хазар, угорців, кримських караїмів, слов'ян 
часів Давньої Русі. З точки зору становлення культури міжконфесійних 
відносин розглядалася середньовічна історія Візантії, Молдавії, Валахії, 
Польщі, Вірменії й України. Сучасна тематика була представлена до
повідями: «Феномен навернення віруючих в іншу конфесію» (А.Миронов, 
Севастополь), «Гібридні форми ідеології як наслідку взаємодії христи
янської й ісламської політичних культур» (С.Тихомиров, Севастополь) та 
ін. Були запропоновані й аналітичні матеріали, що стосувалися «Адап
таційних процесів у сучасних поліконфесійних суспільствах» (О.Копило
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ва, Москва), «Конфесійних відносин у пострадянських країнах СНД» 
(Ю.Бабінов, Сімферополь), «Місця і ролі традиційних і нових релігій в ук
раїнському суспільстві» (С.Осиповський, Севастополь). Проте, як і 
раніше, авторами переважної більшості доповідей були археологи. Тому 
організаторам релігієзнавчих зібрань в Херсонесі ще належить докласти 
чималих зусиль для того, щоб в обговоренні історії та сьогодення кон
фесійного життя в Україні та світі брали активну участь чисельні пред
ставники науки різного фаху. Відділення релігієзнавства Інституту філо
софії НАНУ могло б результативно посприяти реалізації цієї ідеї. Що ж до 
перспективи створення в Херсонесі нового філіалу Відділення, то, оче
видно, з нею доречно пов'язати не лише вихід на вищий теоретичний 
рівень тепер уже традиційних релігієзнавчих конференцій у Херсонесі, 
але й збагачення самого Київського академічного центру здобутками 
археологічної школи кримських релігієзнавців. (Г.Надтока)

Про проблеми, які турбують російське суспільство у сфері сво
боди совісті, красномовно свідчить і підсумковий документ цієї конфе
ренції, текст якого наводимо із певними скороченнями.

Ми, послідовники різних релігій і переконань, вчені, релігійні і гро
мадські діячі — учасники міжнародної конференції «Свобода совісті і за
безпечення міжрелігійного взаєморозуміння», усвідомлюємо ту вели
чезну роль, що відіграють коректні відносини j взаєморозуміння між 
послідовниками різних релігій у забезпеченні громадського спокою, 
консолідації суспільства і дружби між народами, реалізації основних 
прав і свобод людини й громадянина.

Ми поділяємо ідеї Декларації тисячоліття Організації Об'єднаних 
Націй і закликаємо керівників усіх релігійних об'єднань Російської Феде
рації надавати активну підтримку в проведенні Міжнародного деся
тиліття культури ненасильства і миру в інтересах дітей планети (2001 -
2010 р.).

Свідченням утвердження свободи думки, совісті, релігії і переконань 
у російському суспільстві стали підсумки реєстрації і перереєстрації 
релігійних об'єднань. ... Разом з тим не може не викликати заклопота
ності той факт, що в ряді суб'єктів Федерації продовжують діяти місцеві 
акти законодавчої і виконавчої влади в сфері свободи совісті, що супе
речать Конституції РФ. У реєстрації нерідко відмовляють організаціям, 
централізовані структури яких одержали реєстраційні посвідчення у 
встановленому законом порядку. Затягується процес передачі 
релігійним громадам будинків, які належали їм раніше, і майна. Відзна
чено чимало випадків, коли віруючих позбавляють можливості будувати 
чи орендувати приміщення для проведення богослужінь, порушують їхнє 
право вільно вибирати, мати і поширювати релігійні й інші переконання і
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діяти відповідно до них. Дезінформація, що провокує прояви релігійної 
нетерпимості, поширюється через деякі ЗМІ, у тому числі електронні.

Не завжди коректно складаються відносини між окремими релігійни
ми організаціями. Екстремістськи налаштовані елементи намагаються 
посварити віруючих, отруюють атмосферу міжрелігійних відносин, сіють 
між ними недовіру, ворожнечу і ненависть. Пропаганда чи агітація, що 
збуджують релігійну ненависть і ворожнечу, проповідь релігійної перева
ги повинні припинятися, як це передбачено чинним законодавством і 
статтями Кримінального Кодексу.

Ще велику небезпеку для внутрішнього світу в країні привносять три
ваючі конфлікти і масові порушення прав людини на Північному Кавказі. 
Вони несуть страждання, убогість і загибель людей. Ми категорично 
відкидаємо наявність релігійної мотивації військового протистояння і за
являємо про свою готовність сприяти всіма доступними нам способами 
встановленню миру і громадянської злагоди в регіоні. Ми будемо й на
далі в міру своїх сил брати участь у наданні гуманітарної допомоги мир
ному населенню, у полегшенні страждань людей, позбавлених даху, ро
боти і соціального захисту держави.

Соціальне служіння — один з найважливіших напрямків діяльності 
релігійних організацій. Нашою особою турботою залишається здоров’я 
людини, допомога хворим, інвалідам, дітям і людям похилого віку, осо
бам, позбавленим волі. Ми виражаємо надію на тісне співробітництво з 
державними органами соціального захисту, на підтримку з боку держа
ви зусиль, що започатковуються нами в цій важливій сфері.

Центральним з погляду релігійного світогляду є увага до інституту ро
дини, у якому ми бачимо осередок морального і духовного життя 
суспільства. Всіма доступними нам способами ми ведемо і будемо вес
ти боротьбу проти наркоманії й алкоголізму, пропаганди гріховності й 
порнографії.

Соціальне служіння згуртовує релігійні організації і віруючих, 
мінімізує поділ і відчуження людей за релігійною та національною озна
ками, сприяє розвитку міжрелігійного діалогу і співробітництва, духов
но-моральному відновленню Росії і формуванню цивільного суспільства. 
Ми маємо намір й надалі розширювати соціальну сферу нашої спільної 
діяльності, що є запорукою успіху в подоланні важкого економічного ста
новища й поліпшення умов життя значної частини наших співгромадян 
— людей віруючих і невіруючих.

Винятково важлива роль в утвердженні в суспільстві духу толерант
ності, поваги у ставленні до кожного, незалежно від етнічного походжен
ня, віросповідання чи світогляду, належить системі освіти — усім її фор
мам, рівням і типам. Особлива відповідальність лежить на державній 
школі, де закладаються основи особистісного і громадянського станов
лення молодої людини. Ми одностайні в тім, що загальноосвітня школа
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зможе виконати свою задачу, якщо в процесі навчання не буде віддава
тися перевага якомусь одному визначеному віросповіданню чи світогля
ду на противагу іншим, і правилом стане виховання доброго ставлення 
до людини незалежно від того, прихильником якої релігії чи світогляду 
вона є.

Надзвичайно велике значення конфесійних духовних шкіл, що готу
ють кадри професійних священнослужителів. Формуючи своїх вихо
ванців як непохитних носіїв і проповідників істин своєї віри, відданих 
оборонців її традицій, вони разом з тим покликані виховувати їх у дусі 
терпимого, поважного ставлення до послідовників інших поглядів. Така 
мета, як свідчить уже наявний досвід, досяжна. Цьому сприяє встанов
лення особистісних контактів керівників духовних шкіл різних конфесій, 
обмін викладачами, здійснення силами студентів спільних духовно- 
просвітницьких, благодійних та інших програм.

В заключній частині документу є низка положень, які мають не лише 
російську значимість, а саме:

2. Ми закликаємо Генеральну прокуратуру Росії посилити нагляд за 
дотриманням законодавства про свободу совісті, рішуче припиняти 
факти ворожнечі й ненависті на релігійному ґрунті.

3. Приймаючи до уваги той факт, що неуцтво в галузі релігії є серйоз
ною причиною поширення забобонів, фанатизму й екстремізму, ми 
звертаємося до Міністерства освіти Російської Федерації із закликом 
забезпечити в державній і муніципальній системі викладання релігієна- 
вчих дисциплін.

4. Ми звертаємося до працівників засобів масової комунікації із за
кликом широко поширювати інформацію про досвід міжрелігійної 
взаємодії і співробітництва в миротворчій, гуманітарній і благодійній 
сферах, послідовно викривати прояви ксенофобії й екстремізму.

5. Ми закликам членів Міжрелігійної ради Росії запросити для участі в 
його роботі на рівноправній основі представників різних релігійно-кон
фесіональних громад, що діють у країні на законній підставі.

6. З огляду на ріст релігійної нетерпимості в середовищі молоді, ми 
звертаємося до керівників релігійних центрів у Російській Федерації із 
закликом приділяти більшу увагу вихованню підростаючого покоління у 
дусі толерантності і взаємної поваги послідовників різних релігій.

9. Визнаючи за кожним громадянином конституційне право поширю
вати свої релігійні переконання, ми закликаємо всіх віруючих і керівників 
релігійних об'єднань — з метою збереження добрих міжконфесійних 
відносин — керуватися наступними засадами:

- Кожна людина має право вибирати чи змінювати свою релігію або ж 
переконання без примусу і відповідно до голосу своєї совісті.

- Усвідомлюючи свою спільну відповідальність, релігійні об'єднання 
повинні будувати відносини один з одним за допомогою спілкування і
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неформальних переговорів. Конфронтація має поступитися місцем 
діалогу.

— Поширюючи своє віровчення та релігійні переконання, кожному 
віруючому слід чесно і неупереджено ставитися до інших релігій і пере
конань.

— При поширенні релігійних поглядів і переконань варто захищати 
права як більшості, так і меншостей відповідно до вимог міжнародних 
документів з прав людини, які засуджують всі форми дискримінації й не
терпимості.

— Визнаючи право людей дотримуватися та виражати свої релігійні 
переконання, варто уникати міжрелігійних конфліктів, ненависті й анта
гоністичного суперництва, заміняючи їх діалогом у дусі щирості і 
взаємної поваги.

— При поширенні релігійних поглядів і переконань варто поважати 
волю людей вибирати чи відкидати ту чи іншу релігію без якого-небудь 
примусу.

— Будь-яка форма використання примусу для зміни чи збережен
ня будь-якої релігії має бути засуджена й відкинута, оскільки кожна лю
дина має непорушне право приймати за своїм вибором релігію і зміню
вати її у відповідності зі своєю совістю.

10. З метою зміцнення міжрелігійного взаєморозуміння учасники 
конференції вважають за необхідне розгорнути широку просвітницьку 
діяльність, спрямовану на виховання толерантності.

Москва, 22  червня 2001 р.

Примітка р ед акц ії «РП». Представники Російської Православної 
Церкви, підтримавши в основному, цей документ, не погодилися з про
позицією про створення державного органу у справах релігій і вислови
ли застереження щодо характеру викладання релігієзнавчих дисциплін у 
державній школі. (О .Саган)
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новини р е л іг ій н о ї т а
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ПЕРІОДИКИ ТА ІНТЕРНЕТУ, 
МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ

Е к у м е н із м  і п р о б л е м и  м іж к о н ф е с ій н и х  
в ід н о с и н и  в У к р а їн і /За загальною редакцією 
А.Колодного, П.Яроцького, О.Сагана/. — К.: Гно- 
зис, 2001. — 250 с. У збірнику вміщені матеріали 
міжнародної науко-вої конференції «Міжконфесійні 
відносини в Україні: науковий аналіз і реалії сього
дення», яка була прове-дена у Києві 29 травня 2001 
р на базі Відділення релігієзнавства Інституту філо
софії імені Г.С.Сковороди НАН України. У книзі роз
глядаються проблеми реалій і можливостей хрис
тиянського екуменізму в Україні в світлі візиту Па

пи Римського Івана Павла II, перспективи діалогу між трьома основними 
християнськими течіями (православними, католиками, протестантами), 
особливості буття неохристиянських течій України, міжцерковні відноси
ни в сучасному православ’ї України.

К р и ж а н ів с ь к и й  О .П . Іс т о р ія  с т а р о д а в н ь о го  С х о д у . К., 2000. — 590 
с. Відомий історик-релігієзнавець видрукував такий підручник для сту
дентів історичних факультетів. Ті, хто цікавиться давніми релігіями, тут 
знайде добротний матеріал про релігію стародавнього Єгипту, шумерів 
та ассирійців, давньої Фінікії, Сирії та Палестини. Особливої уваги заслу
говують оповіді про релігію давніх Індії, Китаю, Японії.

Іс то р ія  р е л іг ій  в У к р а їн і. — Львів, 2001. — Кн. 1. — 468 с.; Кн. 2. — 
414 с. Дві книги вміщують матеріали традиційної конференції з історії 
релігій в Україні, яка проведена в травні 2001 р. на базі Львівського му
зею історії релігії. Книги мають розділи: «Дохристиянський період та пе
режитки язичництва»; «Християнство»; «Сучасне релігійне становище»; 
«Філософія і теологія християнства»; «Східні релігії», «Мистецтво і 
релігія». Книги присвячені 75-річчю Я.Дашкевича, 65-річчю А.Колодного 
та 50-річчю В.Гаюка.

Е К У М Е Н І З М  
І ПРОБЛЕМИ 

МІЖКОНФЕСІЙНИХ 
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
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С а н н и к о в  В . Д в а д ц а т ь  в е к о в  х р и с т и я н с т в а . — Одеса: Богомыс- 
лие, 2001. ^  Т. 2. — 704 с.

Таку назву має книга, у якій просто і водночас грунтовно 
висвітлюється історія християнства, його розвиток на Сході і Заході. 
Внутрішньоцерковне життя розглядається в ній на фоні подій всесвітньої 
історії. Подається коротка історія богослов'я, місіонерської діяльності, 
біографії видатних діячів християнства. Важливо, що автор у своїй праці 
не дотримається чітко визначеної конфесійної позиції, а намагається да
ти неупереджений аналіз історії християнської релігії. Книга містить 
більше 1000 кольорових ілюстрацій, має бібліографічний покажчик 
(близько 1200 найменувань), де наявна також інформація про джерела і 
ресурси мережі Інтернет, які стосуються даної тематики. З технічних 
причин світ поки-що побачив другий том видання (Історія християнства 
ХІ-ХХ століть), перший том буде видруковано наприкінці року.

« Р е л и ги е в е д е н и е »  — так називається бібліографічний вказівник з 
новинок літератури, який видає Інститут наукової інформації із 
суспільних наук Російської Академії наук. Вказівник видається з 1959 ро
ку чотири рази на рік, вміщує інформації не лише про книжкові видання, 
а й статті в збірниках, періодиці. Редакція «РП» одержує цей вказівник.

« П а п с ь к і п о с л а н н я  Ів а н а  П а в л а  II д о  у кр а їн ц ів »  видрукувало ви
давництво «Швайпольт Фіоль» фундації св.Володимира в м.Кракові 
(Польща). Книга має 400 сторінок і п’ять розділів: 1. Кардинал Кароль 
Войтила — Іван Павло II серед українців у Кракові і Польщі. 2. Українські 
читання поетичних і послань Івана Павла II. 3. Справи українські в думці 
Івана Павла II. 4. Ідея святих Кирила і Мефодія в діяльності Київського 
Кирило-Мефодіївського братства. 5. Образ Пресвятої Богородиці як 
Матері милосердя в українській літературі і папських посланнях до ук
раїнців. Як свідчить книга, Папа сказав світові багато доброго про Ук
раїну. В одному із видрукуваних послань Папи ще 1979 р. читаємо: «Уже 
здавна я дуже шаную український народ. Відомі мені численні оті страж
дання і несправедливості, яких вам довелося зазнати. Ці факти були і | 
досі є для мене причиною великої журби». Книга має важливе значення 
для розвитку добросусідських українсько-польських відносин. її можна і 
замовити за адресою: 31002 Krakow, ul. Kanonicza 15, Polska. Книгарня 
«Нестор». Тел. в Кракові (48-12) 421-9996. E-mail:
fondsw@poczta.onet.pl

К а р а -В а с и л ь є в а  Т е т я н а . Ш е д е в р и  ц е р к о в н о го  га п ту в а н н я  У к 
р а їн и  (X I I -X X  с т о л іт т я ) . — К., 2001. Книга вперше реконструює карти
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ну розвитку церковного шитва України в надто широкому хронологічно
му діапазоні. Тут описано різноманітні предмети літургійного призначен
ня — плащаниці, покрови, воздухи, одяг священиків — від дияконів до 
патріархів. Книга багато ілюстрована. Найбільш раннім шедевром нашо
го національного гаптування є вишита Богоматір із святими (X ст.). Свя
тиню було знайдено під час розкопок території Софії Київської.

Іван  П ав л о  II. С в я ти н я . — К., 2001. Видавництво «Дніпро» видруку
вало під такою назвою десятитисячним накладом вибрані поезії Кароля 
Войтили. Видання двомовне (українська і польська мови), подарункове, 
великоформатне. Презентація його відбулася 19 червня в Будинку вче
них.

К о л ь о р о в і ф о то  в ід о м и х  м о д е л е й  п р и к р а с я т ь  н о в е  в и д а н н я  
Б іб л ії, яке спонсорує швед Густав-Вільгельм Хеллстед. Єву в ньому зо
бражатиме Клаудія Шиффер. Автори проекту вважають, що саме таке 
радикально-модернізоване видання Святого Письма «приверне увагу 
молодих людей і схилить їх до побожності». Зокрема менеджер Хелл
стед заявив: «Більшість моделей з'являться на ілюстраціях в одязі, але 
буде також трохи голизни, бо Біблія є дуже чуттєвим текстом і ми зби
раємося використати це. Ми хочемо, щоб Біблія переселилася з при- 
палих пилюкою книжкових полиць на журнальні столики. Забудьмо про 
всі старі біблійні зображення. Замість нудних малюнків Адама і Єви в 
Едемському саду ви побачите пару, яка гуляє вулицями Нью-Йорка та 
цілується». Представники церковних кіл та традиційні видавці Біблії за
судили проект Хеллстеда.

В и с та в к а  х у д о ж н іх  п р а ц ь  м и тц я  з і Л ь в о в а  Н а т а л іїХ а ц ь к о  працю
вала протягом червня в галереї «Кольори» Києво-Печерського за
повідника. Більшість праць художниці по склу присвячено релігійній те
матиці. Наталія Хацько по-своєму витлумачує євангельські оповіді про 
Благовіщення, Різдво Спасителя. Особливу увагу відвідувачів привертає 
праця «Ісус — дерево життя». Багатозначними є картини «Марія» та «Мо
литва Марії». Виставлено також твір, присвячений візиту в Київ Папи Іва
на Павла II.
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ВІРА БАГАЇ**

Нова світова релігія Багаї — наймолодша з існуючих нині релігій — 
налічує біля 6 мільйонів послідовників, розповсюджена на всіх п'яти кон
тинентах і за даними англійської енциклопедії займає друге місце в світі 
по географічному розповсюдженню після християнства.

Віра Багаї в Україні, як і її державнівсть, має десятилітню історію. 
Перші послідовники багаї з’явилися тут наприкінці 80-х років. А 27 липня 
1999 р. Комітет у справах релігій України зареєстрував Національні Ду
ховні Збори Багаї України, що стало реальним свідченням того, що сво
бода віросповідань в Україні є невід'ємним здобутком демократії в нашій 
державі. Сьогодні в 53 містах і селах України діють осередки Віри Багаї, 
які налічують близько тисячі віруючих. Найбільш розвинені громади багаї 
діють в містах Києві та Дніпропетровську. Багаї України, як і Міжнародне 
Співтовариство Багаї, а це близько 6 мільйонів послідовників в 232 
країнах світу, являють собою модель і первинний взірець Нового Світо
вого Порядку і плідно працюють в напрямках забезпечення прав і свобод 
людини, рівності жінок, загального процвітання людства.

Віра багаї (арабською «бага» означає «світ», «слава») — це нова, по
ширена в усьому світі релігія. Вона зародилася в Персії, на перетині 
різних культур у середині минулого століття й нині об'єднує понад 5 млн. 
послідовників, які живуть більш як у 200 країнах світу.

Провісником нового відкриття вважається Мірза Алі-Мухаммед 
(1819-1850). Коли в двадцять п'ять років божественне прозріння відкри
ло йому, що Всевишній Господь обрав його своїм посланцем, він прий
няв титул Баб («Врата»). Проповідував Мірза Алі-Мухаммед з 1844 р. і аж 
до своєї трагічної загибелі. За значимістю його діяльність порівнюють з 
місією Івана Хрестителя у християнстві.

Засновник віри багаї — Багаулла (що означає «Сяйво», «Слава Госпо
да») проголосив свою місію 1863 р. Ця дата вважається початком епохи 
багаї. Багаулла зазнав всіляких гонінь і більшу частину життя провів у 
в'язницях та вигнанні. Закінчив свій земний шлях він в Аккі (Північна Па
лестина) 1892 р. Місце його поховання є однією з найвшанованіших свя-

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

** Текст редакції «Релігійної панорами» нанадано відділом зовнішніх зв'язків при Націо
нальних Духовних Зборах Багаї України.
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Р ш с ш  ?іі
ЩШ%. ■

тинь багаї та об'єктом палом-і 
ництва віруючих.

Перед смертю Багаулла пе-| 
редав кермо духовної влади у | 
громаді своєму старшому си
нові Аббасу Еффенді, який на
звав себе Абдул-Бага (тобтої 
«Слуга Бага»), Це запобіглої 
розколу в середовищі багаї і| 
дало можливість розвивати! 
вчення.

Главою багаї, а також тлу
мачем Святих Писань після! 
смерті Абдул-Бага був призна-j 
чений Шогі Еффенді, його! 
старший онук. За час його! 
керівництва (1921-1957) було| 
запроваджено організаційну! 
структуру багаї.

У Персії перші прихильники! 
багаї зазнавали найжор- 
стокіших переслідувань з бокуі 
уряду та офіційних релігійних! 
діячів. Тисячі загинули як мученики, інші були ув'язнені або покарані виг
нанням. Протягом понад шістдесяти років кожний, хто наважувався виз
нати відданість Бабові чи Багауллі, ризикував втратити майно, свободу 
чи навіть життя. Проте репресії не були спроможні зупинити розвиток 
вчення, яке виявило надзвичайну життєвість.

Фундаментальним для цієї релігії є принцип єдності. Він втілюється у 
визнанні існування єдиного Бога — творця всього видимого й невиди
мого, єдності людства як його творіння, а також внутрішньої спільності 
всіх богонатхненних релігій.

Віра багаї відкидає традиційні уявлення про Бога, притаманні людст
ву на ранніх стадіях його розвитку, і розглядає всі спроби описати Все
вишнього як неповні й відносні, тому що «як може скінченне осягнути 
безмежне, як може краплина охопити океан ..?» Пізнавати Бога можна 
тільки через його прояви, якими є його посланці, великі вчителі людства, 
отож багаї знаходять у Багауллі невичерпне джерело духовної енергії 
для особистого росту й розвитку своїх громад.

Вони вірять, що Господь Бог дав людству єдину релігію через посту
пові, послідовні відкриття Своєї Волі, які передавались у минулому за 
допомогою його обранців. Такими проявами Бога були Крішна, Мойсей, 
Зороастр, Будда, Ісус, Магомет, Баб і Багаулла. Якщо їх вчення й

Абдул-Баха
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різняться, то лише тому, що людство, залежно від рівня свого розвитку 
та спроможності осягнути вічні духовні істини, потребувало відповідного 
керівництва. Віра Багаї вчить, що всі віровчення знаходяться у повній 
гармонії, і закликає їх послідовників визнати божественність не лише за
сновника своєї віри, а й інших пророків.

Мета релігії багаї — об'єднання людства в одну світову сім’ю, що 
можна здійснити лише спільними зусиллями духовно пробуджених лю
дей.

Вчення і заповіді багаї, структура організації грунтуються на Священ
них писаннях віри й охоплюють усі аспекти особистого й колективного 
життя, моральні й соціальні питання.

Герберт Спенсер одного разу зауважив, що здобути «золоту 
поведінку», виходячи із «свинцевих спонукань», політичними шляхами 
неможливо; цим шляхом не утворити й «золоте» суспільство зі «свинце
вих» індивідів. Підтверджуючи цю істину, Багаулла вчив, що для встанов
лення Царства Божого на Землі необхідно спочатку створити його в сер
цях людей, а цього можна досягти, лише розвиваючи кращі духовні 
якості, які їх багаї мають за найвищі чесноти.

Серед них найважливішою є любов до Бога і всього навколишнього 
світу як до його вияву. Вона має передумовою повну та щиру відданість 
Всевишньому, відмову від усіх егоїстичних, пустих і дріб'язкових бажань. 
Згідно з вченням багаї, неможливо бути відданим і служити Богу інакше,
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як шляхом служіння своїм близьким і через них — всьому людству. «Той, 
хто повертається спиною до ближнього, повертається спиною до Бога».

Оскільки об'єднання людства може бути досягнуте тільки за умови 
повної гармонії всіх і кожного з Божественною волею, то від прибічників 
віри вимагається беззаперечне виконання всіх заповідей пророка, а 
надто тієї, котра вимагає від людини вважати ворога за друга, завжди 
бути взірцем Божого всепрощення.

Віра Багаї вчить розвивати в собі та своєму оточенні високу ду
ховність, позбавлятися заздрості, жадібності, людиноненависництва. За 
будьяких умов, у будьякій країні слід підтримувати талановитих і здібних 
людей, бо талант — це іскра Божа всесвітнього прогресу. Невігластво 
вважається причиною всіх бід, а універсальна освіта підґрунтям успіху.

Вчення багаї застерігає не шукати чужі вади та помилки. Христос су
воро попереджає про це, і Абдул-бага стверджує, що «найгірша людсь
ка риса — це лихослів’я поза спиною, особливо коли воно виходить з 
вуст людей, які вірують у Бога». Лихослів'я, поруч із вбивством і зрадою 
вважається найтяжчим гріхом.

У Святому письмі багаї є такі повчання: «Будь щедрим у достатку, 
вдячним у нужді. Бідному будь скарбом, втіхою — багатому, відповіддю 
— на благання стражденного й бережи у святості власну поруку. Не будь 
несправедливим ні до кого, виявляй лагідність до всіх. Будь подібний до 
світильника для тих, що блукають у темряві, будь радістю для засмуче
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них, рікою — для спраглих, 
притулком — для скорбот
них, підтримкою і захисни
ком — для гноблених. Не
хай всі твої діяння будуть 
позначені чистотою й 
відвертістю».

Віра Багаї вчить долати 
страх смерті й дає впев
неність у житті, яке сягає 
далеко за межі короткого 
земного існування. В цьо
му вченні фізична смерть 
порівнюється з народжен
ням душі на іншому рівні 
буття: перш ніж народити
ся, людина знаходиться в 
утробі матері. В тих «обме
жених умовах» вона отри
мує здібності, що необхідні 
їй для існування у світі: очі 

й вуха ембріону безпосередньо не потрібні, необхідність в них з’яв
ляється після народження. Так само, перебуваючи в «межах смертної 
сфери», людина повинна готувати себе до подальшого життя у світі 
«святості й сяйва», набувати відповідні божественні якості — духовність, 
віру, незламність, знання про Бога та любов до Нього.

Віра багаї виступає проти будь-яких забобонів і упереджених по
глядів, розглядаючи їх як причини уповільнення загального прогресу й 
перепони до єднання людства та встановлення загального миру.

Вчення багаї встановлює принцип несуперечності науки й релігії. 
Перша відкриває фізичні закони, а друга — духовні, які є такими ж неза
перечними й важливими для гармонійного розвитку людини й 
суспільства. Релігія вчить, що розум — це божественний дар, гріх ним не 
користуватися, а наука — плід розуму. Тому між ними немає конфлікту. 
Оскільки істина єдина, незалежно від того, в якій оболонці — релігійній 
чи науковій — вона перебуває, то будь-яке непорозуміння виникає або 
від омани, або від невігластва, від марновірства або нетерпимості, від 
обмеженості розуму або впертості, — словом, від усього того, що на
справді далеке від істинного духу як науки, так і релігії. Адже великі про
роки й фундатори наук ніколи не заперечували один одного. Непоро
зуміння між ними, як правило, виникали через викривлені інтерпретації 
їх послідовників, які зберігали букву вчення, а не його дух.

Вчення Багаї стверджує, що існує безліч шляхів до істини, яку кожна
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людина мусить пізнавати самостійно, поза наявними стереотипами. Аб- 
дул-Бага з цього приводу писав: «Для того, щоб знайти істину, ми по
винні відкинути свої забобони, зверхні, застарілі поняття, і мати ясний, 
сприйнятливий розум»; «ми не повинні допускати, щоб наша любов до 
будь-якої релігії чи особи так засліпила нас, що ми опинилися б у кайда
нах марновірства».

Заповіді багаї акцентують увагу на духовних шляхах вирішення будь- 
яких проблем, у тому числі й економічних, підкреслюють необхідність 
беззастережно дотримуватися законів своєї країни й виконувати рішен
ня уряду. Віровчення забороняє багаї насильницьку антидержавну 
діяльність і заперечує війну як засіб вирішення конфліктів.

Віра багаї прагне подолати крайнощі як злиденності, так і розкошів, 
забороняє поневолення, жебрацтво й чернецтво. Вона підносить будь- 
яку працю на користь інших до рівня богослужіння.

Багаї здійснюють понад 700 міжнародних проектів у галузях охорони 
здоров'я, освіти, комунікації та екології. Приміром, у 15 країнах Африки 
ними створені загальноосвітні центри, а в країнах Азії — понад 300 шкіл. 
Засоби фінансування формуються виключно з внесків віруючих. Розмір 
внесків — справа сумління кожного віруючого; хто і скільки вніс не 
афішується. Пожертви від сторонніх людей і організацій не приймають
ся, що забезпечує ідейну й політичну незалежність громад.

Одним з головних соціальних принципів, якому Багаулла надавав ве-
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личезного значення, є рівність чоловіків і жінок у правах, привілеях, ви
хованні та суспільному стані. Чоловік і жінка — «два крила одного птаха», 
але сучасна епоха вдосконалення суспільства й об'єднання людства по
требує не агресивних якостей чоловіків, а інтуїції, духовної любові та 
служіння, які притаманні жінкам. У багаї освіта дівчат вважається над
звичайно важливою, бо матері є першими виховательками наступного 
покоління. Тому, якщо бракує коштів дати добру освіту всім дітям роди
ни, то перевага віддається дівчатам.

Взагалі питання сім’ї і шлюбу детально розроблені цим віровченням. 
Сім'я повинна бути моногамною і міцною. Розлучення хоч і допускається 
законом багаї, однак його прагнуть уникати. Заборонено вживати алко
голь і наркотики, крім тих випадків, коли вони необхідні для лікування.

У багаї немає професійних священиків, які б вирізнялися від єди
новірців особливими привілеями, оскільки вважається, що тільки в 
період свого «дитинства» людство потребувало духовного керівництва, 
справжнє призначення якого зробити людей здатними обходитися без 
нього, дивитися на божественні явища своїми очима й розуміти своїм 
розумом. Нині завдання духовенства визнається виконаним, і мета 
вчення багаї — завершити цю роботу, зробити людей незалежними від 
усього, крім Бога, щоб вони могли звертатися до нього самостійно, тоб
то через його посланців.

На відміну від християнства, релігія багаї не має вироблених ритуалів 
і церемоній. Батьки виховують дитину на засадах свого вчення. З 15 
років вона стає особисто відповідальною за виконання заповідей Вчите
ля. Людина, яка визнає Багауллу Божим пророком, заявляє про свою 
віру найближчім Місцевим Духовним Зборам, які після розгляду 
прохання приймають її без будь-яких церемоній до громади. Якщо ж ба
гаї вирішує, що більше не вірить у вчення Багаулли й хоче вийти з грома
ди, він вільний це зробити, повідомивши Місцеві Духовні Збори.

Багаулла звів обряди до мінімуму. Він наказав щодня особисто чита
ти одну з трьох обов'язкових молитов і, крім того, читати інші молитви й 
тексти Святого письма як в повсякденному житті, так і на загальних збо
рах багаї.

Усі питання громадського життя — і суто особисті, і громадські — ба
гаї розв'язують за допомогою консультацій. Писання багаї докладно 
розвиває цей принцип, визначаючи консультацію як можливість 
розпізнавати істину в будь-якій ситуації.

Зараз керівництво багаї здійснюється Всесвітнім Домом Справедли
вості, який знаходиться у Хайфі (Ізраїль). Місцевими громадами відають 
Духовні Збори, які обираються щорічно, а діяльність всіх громад багаї 
України спрямовуються Національними Духовними Зборами .

На території СНД в кожній новоутвореній державі діють свої Націо
нальні Духовні Збори Багаї, а для російськомовної Європи створено
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Асоціацію Багаї — громадську організацію, яка займається вивченням і 
дослідженням вчення багаї. На території СНД також діють Місцеві Ду
ховні Збори багаї, кількість яких швидко зростає.

Цікаво, що в Росії багаї одержали підтримку ще за часів царя 
Олександра і до 1917 р. в країні вже було декілька громад. Один з пер- 
ших великих храмів багаї був споруджений у Ашхабаді, але його зруйну
вав не стільки сумнозвісний землетрус, скільки фанатизм більшовиків, і 
він до цього часу не відновлений. Театральний Петербург тепло приймав 
свого часу п’єси про героїчних Пророків багаї — Баба і Багауллу, які на
писала російська поетеса Ізабела Гріневська. П'єси перекладалися ба
гатьма європейськими мовами. Жваву зацікавленість релігійним вчен
ням багаї виявляв і Л.М.Толстой.

Причина привабливості нової релігії полягає в тому, що Багаулла уза
гальнив і продовжив найкращі традиції буддизму, християнства й ісламу, 
а також ідеї всіх великих національних релігій, надавши нового імпульсу 
принципам спасіння, любові, щирості та взаємодопомоги. Очевидно, та
ка релігія має серйозні шанси перетворитися у справді масову світову 
релігію XXI ст.

22 травня цього ро
ку відбулася важлива 
подія в житті всіх багаї 
світу — в Ізраїлі було 
відкрито Святі Тераси 
на горі Кармель, в 
центрі яких розташова
на увінчана золотим ку
полом Усипальниця Ба
ба — відомий символ 
міста Хайфа. Проект 
тривав понад десять 
років і коштував 250 
мільйонів доларів. Ве
личні споруди
Всесвітнього Центру 
Багаї, 19 терас, фонта
ни та безперервні пото
ки води, духовні сади,
Що невпізнанно зміни
ли гору — це свідчення 
впевненності багаї в 
мирному майбутньому 
людства. На це свято
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з'їхалося біля 5 тис. вірних і гостей практично з усіх країн світу. На цій горі 
багаї створили відомі за своєю красою сади, щоб прикрасити златогла
ву Усипальницю Баба — друге місце за святістю своєї Віри. Сади відкриті 
для безкоштовного відвідування всіх, хто приїжджає до Ізраїлю, як сим
вол оазису — животворного куточку для роздумів, душевного заспо
коєння і духовного вдосконалення. На церемонії відкриття Терас були 
присутні й багаї України — делегація в кількості 12 чоловік з Києва, Оде
си, Дніпропетровська.

Багато спроб було зроблено духовенством та правителями протягом 
ХІХ-ХХ століть, щоб придушити розповсюдження нового руху. Відкриття 
Терас на горі Кармель та прибуття сюди тисяч багаї, що відображають 
все розмаїття людей у світі, символізує знаменну ідею, яка раніше зда
валась неможливою: сам факт існування людського співтовариства, 
здатного об’єднати групи людей, раніше роз'єднаних релігіями, расами, 
класами чи освітою; співтовариства, в якому люди співпрацюють більше, 
ніж протистоять; де чоловіки і жінки діють у рівноправному партнерстві; 
де лідери обираються за чеснотами, а не в боротьбі та передвиборчих 
кампаніях; де рішення приймаються та втілюються в життя при повній 
участі тих, кого це стосується. Все це — доказ того, що мир і справед
ливість не тільки можливі, але й практично досяжні.

Довідка редакції «Релігійної панорами». Згідно офіційної статис
тики Державного комітету України у справах релігій в країні на 1 січня 
2001 р. зареєстровано 12 громад віри багаї і один їх центр в Києві. За  
регіонами громади поділилися таким чином: по дві — в Автономній р е с 
публіці Крим та Полтавській області, по одній в Києві та областях — 
Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Одеській, Чер
каській і Чернівецькій. На кінець червня на території Укра їни діяло вже 15 
Місцевих Духовних Зборів.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□  З с у н у т и  З е м л ю  з  ї ї  о р б іти  в б іл ь ш  « п р о х о л о д н е  м іс ц е »  п р о 

п о н ую ть  в чен і Н АС А  з  м е т о ю  п р и з у п и н и т и  п р о ц е с  п о т е п л ін н я . В
такий спосіб, вважають вони, нібито можна уникнути планетарної 
катастрофи й продовжити життя на нашій планеті ще на 67 млрд. років. 
Для цього нібито слід влаштувати в Космосі декілька вибухів, які змінять 
орбіту Землі. Співробітник НАСА Г.Логлін стверджує, що технологія цих 
змін надто проста: влаштувати вибухи декількох астероїдів, які 
наближаються до нашої планети, з тим, щоб вони передали частину 
своєї гравітаційної енергії Землі для зміни нею її орбітальної швидкості, 
а зрештою — й віддалення від Сонця на більш вигідну позицію.

□  А чи  б у л о  к о л и с ь  т а к ,  щ о  н іч о го  н е  б у л о ?  З'ясовуючи 
походження Всесвіту, часто користаються теорією Великого Вибуху. Але 
ж було щось до того, «раніше». Тут з'являються теорії походження 
Всесвіту в результаті «квантового стрибка» з «докосмічної» ери 
неоформленого уявлюваного часу. Ще більше плутанини з'являється, 
коли звертатися до концепції про народження Всесвіту із-за сутички 
«чогось» із світом якогось іншого виміру. Відомою є ще й теорія «вічного 
розширення» Космосу космолога із Стенфордського університету 
Андре Лінді, згідно якої явище вибуху є однією з ланок реакції «великих 
вибухів». Саме завдяки цим «вибухам» Всесвіт нескінченно відтворює і 
відтворює сам себе. Першопричиною прискореного розширення 
Всесвіту нібито постає якась надзвичайно потужна антигравітація. 
Моделлю теоретичного відтворення цього процесу для д-ра Лінді 
послужила мильна булька. Проте тут знову постає старе питання: а з 
чого ж все-таки все це виходить, чим є те «ніщо», з якого все нібито 
починається? У цьому «нічого», на думку науковця, з часом з'являються 
субатомарні частини, які виникають із небуття за рахунок позиченої з 
енергетичних полів енергії. Такі квантові флуктуації нібито відбуваються 
всередині існуючих атомів. Власне, саме вони й могли започаткувати 
наш Всесвіт. (International Herald Tribune)

□  Є в а  ж и л а  2 0 0  ти с я ч  р о к ів  т о м у . Такий висновок зробив відомий 
фахівець в галузі генетики, професор Оксфордського університету 
Брайан Сайкес у своїй книзі «Сім дочок Єви». Працюючи над часточками 
ДНК як сучасних людей, так і тканин в різні роки Померлих, вчений 
виявив генетичне походження всіх, хто живе й жив на Землі, від однієї 
жінки, яка жила десь 200 тис. років тому. При цьому Б.Сайкес
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досліджував особливості ген людини, який передається лише матір’ю. 
Для цього ним було використано надто модерні комп’ютери і проведено 
десятки мільярдів аналізів ДНК. Вчений виявив і те, що в ході еволюції 
генетичний механізм основ життя видозмінюється. Ці видозміни 
почалися десь 30-15 тис. років тому, що призвело до появи різних рас. 
Сьогоднішні європейці походять від семи жінок, які жили 450 поколінь 
тому назад. Певно тому цифра 7 є священною в християнстві.

□  О ж и в и л и  ін о п л а н е т н и й  о р г а н із м  в Н е а п о л іт а н с ь к о м у  у н ів е р 
с и т е т і. Його взяли із метеориту, який, за даними вчених, потрапив на 
Землю десь 4,5 млрд. років тому. Бактерія, яку віднайшли в ньому, 
виявила високу живучість за умов, які є несприятливими для існування 
більшості форм життя. Ожививши бактерію, науковці клонували її, а 
опісля дослідили її ДНК. Генетичний код бактерії, як відзначив науковий 
директор Італійського космічного агентства Дж.Бігнамі, виявився 
неподібним до жодного з відомих на Землі.

□  З м ін и в с я  б іо л о г іч н и й  п о гл я д  на В с е с в іт . Це відзначив академік 
Л. Литвиненко, виступаючи на загальних зборах НАН України. У 
міжзоряному середовищі радіоастрономічними методами виявлено 
складні органічні сполуки. Біологи дослідили високу здатність 
мікроорганізмів виживати при низьких температурах і високій радіації. 
Ідея пансермії, тобто занесення життя на Землю з інших небесних тіл, з 
науково-фантастичної оповіді стала науковою гіпотезою.

□  Н а  М а р с і п е р е б у в а л и  п р е д с т а в н и к и  н е в ід о м о ї ц и в іл із а ц ії. Таку 
заяву в Нью-Йорку зробили американські астрономи-дослідники 
Т.Фландрен та Б.О'лірі. На нових знімках Марса вони виявили труби 18 м 
діаметром, рослинність, якийсь об’єкт, в якому проглядаються риси, 
подібні людському обличчю — очі, ніс, рот і навіть волосся. Останній 
нагадує статую єгипетського Сфінкса. Але ж такий об'єкт фахівці НАСА 
виявили ще в 1976 р. Знаходиться він на відстані 5 тис. км від 
нововідкритого. Американські дослідники вважають, що ці обидва 
об’єкти є доказом того, що неземні цивілізації були на Марсі.

□  А м е р и к а н ц і п л а н у ю ть  з а с ія т и  п л а н е т у  М а р с  б у р 'я н а м и . Це
вони зроблять в 2007 р. під час чергового космічного польоту. В рослини 
введуть гени медуз, що дасть їм можливість вижити при несприятливій 
температурі (на Марсі вона вдень має плюс 7, а вночі — мінус 110) та при 
наявності в ґрунті отруйних речовин. Передбачається створити на 
планеті невеличкі теплиці.
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□  М а р с  н а га д у в а т и м е  Н Л О . Таке враження було не лише в червні, 
коли його відстань від Землі була 67 млн. км, а й буде в серпні, коли ця 
відстань буде ще меншою — 56 млн. км. Навіть в маленький телескоп 
можна в цей час побачити льодовики на полюсах Червоної планети.

□  Ч е р е з  Ін т е р н е т  п р о д а ю т ь  м іс ц е  в р а ю . Ціна доходила до 7 тис. 
доларів. Нещодавно за махінації такого роду арештовано «великого 
мага» Франка Онофрі.
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А Н О Н С И
3  1 9  л и п н я  д о  1 с е р п н я  відбуватиметься о д н а  із  н а й к р у п н іш и х  в 

Р о с ії к н и ж к о в а  в и с т а в к а . Організатори вирішили діяти нетрадиційно і 
проведуть виставку на місіонерському кораблі «Логос 2», який буде 
стояти в одному із портів м.Санкт-Петербуга. Окрім виставки-продажі, 
на кораблі відбуватимуться й інші заходи із загальним девізом «Обітниця 
миру». Заявки можна подати за адресою: olya@ru.om.org

7 - 1 0  с е р п н я  2 0 0 1  р . у  М о с к в і відбудеться конференція « Є в а н ге л іє  
й Ін т е р н е т » . Співорганізаторами конференції виступає місцевий Союз 
ХВЄП. Більш докладна інформація за адресою: 
www.biblelamp.ru/www4jconf.htm

2 7  с е р п н я  Всеукраїнське товариство «Просвіта» разом з Відділен
ням релігієзнавства Інституту філософії НАНУ проводять наукову конфе
ренцію, п р и с в я ч е н у  9 5 0 -р іч ч ю  К и є в о -П е ч е р с ь к о ї Л а в р и . Довідки в 
редакції «РП».

У  в е р е с н і в Д ю с с е л ь д о р ф і (Н ім е ч ч и н а ) в ід б у д е ть с я  в е л и ч е з н а  
в и с та в к а  в ів тар ів . Уже є заявки на показ 70. Кожний із них буде 
освячений священнослужителем відповідного культу. Відтак навіть на 
виставці вони виконуватимуть свою релігійну функцію. В цьому параді 
екзотики будуть навіть шаманські вівтарі з Китаю і Куби.

2 6 - 2 7  в е р е с н я  2 0 0 1  р . відбудеться науково-практична конференція 
«Б ібл ія на т е р е н а х  У к р а їн и » . Організаторами конференції виступають 
Українське Біблійне Товариство, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди 
НАН України, інші установи. Учасники конференції обговорять 
найрізноманітніші проблеми, що стосуються вивчення та пропаганди 
Біблії в світі та Україні. Довідки з приводу конференції — в редакції «РП» 
та в Українському Біблійському Товаристві.
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В 1996 — 2001 р р . відділенням  релігієзнавства  Інституту 
філософії імені Г.С. Сковороди НАН Укрлїни підготовлені 
до випуску нлукові щорічники:
Моделі церковно-державних відносин країн Західної Європи і США. 

Науковий щ орічник №  1. За загальною редакцією А.Колоднопо, відпов. ред. 
В .Еленский,- К ., 1996. -  151 с. (російською й англійською мовами).

У щ ор ічнику  розглядаю ться системи відносин м іж  д ерж авою  і рел ігійним и о р га н із а ц ія  
ми, щ о с кл а л и ся  в кр а їн а х  З а х ід н о ї Є вропи  і С Ш А. А в то р и  анал ізую ть  ю рид ичн і 
проблем и ф ункц іон ування  р ізних ти п ів  рел ігійн их  об'єднань, а та ко ж  д іяльність дер
ж авних структур  із забезпечення свободи совісті і релігії.

Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реали сьогодення.
Науковий щ орічник №  2. За редакцією  проф. А. Колодного -  К ., 1998.- 155 с.

У щ о р іч н и ку  розглядаю ться загальн і теоретичн і засади свободи совісті, розкривається 
місце рел ігії в сусп ільних і духовних процесах нин іш ньо ї України, з 'ясовую ться особли
вості у кра їнсько ї моделі д е р ж авн о -ц ерковних  в ідносин, висловлю ю ться ставлення до 
пош ирення  на наш их теренах нових рел ігій . Вм іщ ено витяги  із м іж народних правових 
докум ентів  з проблем свободи совісті, релігії, переконань .

Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії:
Науковий щ орічник №  3. За загальною  редакцією  д .ф .н. А .Колодного і к.ф .н . 
В .Є ленського.- К ., 1 9 9 9 .- 178 с.

У щ о р ічн и ку  розглядаю ться загальн і теоретичн і проблеми свободи буття  релігії, роз
криваю ться  основн і принц ипи  де р ж а вн о -ц е р ко вн и х  відносин і, зокрем а, особливості 
їх  укра їн сько ї моделі, висловлю ю ться дум ки з  приводу природи нових рел ігійн их  рухів, 
рел ігійн о го  м ісіонерства та ін.

Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері 
свободи совісті (міжнародний і український контекст).

Науковий щ орічник №  4 . За загальною  редакцією  д ф н ^  проф . А .Коподного і 
к.ф .н. О .С аган а .- К ., 2 0 0 0 .- I l l  с.

У щ о р ічн и ку  розглядаю ться теоретичн і проблеми свободи буття  релігії, розкривається 
д е м о кр а ти зм  у кр а їн с ь ко ї модел і д е р ж а в н о -ц е р ко в н и х  в ід н о си н , п ід даю ться  кр и т и ц і 
с п р о б и  з а к о н о д а в ч о г о  о б м е ж е н н я  р е л іг ій н и х  с в о б о д  о с о б и , в и д р у к о в у ю т ь с я  
м іж народн і правові д окум енти , як і ре глам ентую ть свободу ре л ігій н о го  ж и ття .

Релігійна свобода: мас-медіа, школа і церква як суспільні фактори утвердження.
Наук, щ орічник №  5. За редакцією  д .ф . А Колодного. -  К ., 2 0 0 1 -  177 с.

У щ о р ічн и ку  розглядаю ться актуал ізован і сьогоденням  теоретичн і проблеми свободи 
буття релігії, розкривається роль мас-медіа, ш коли і ц еркви в утверд ж енн і свободи 
в іровизнань. При цьому автори звертаю ться не т іл ь ки  до  укра їн сько го , а й за р уб іж н о го , 
зокрем а рос ійського , досвіду сусп ільного  гарантування  свободи св ітогляд ів .



до Івана Павла

Bipd і p ° 3VfM:
КРИПf lB O €

/>/>£

Книгу м о ж н а  придбдти у  ВИДАВНИЦТВІ "CBN ЗНАНЬ 
ЗА АДРЕСОЮ : 051 50, Київ-1 50, а\ с 428, фдкс ( 044)  276- 77- 21, 
Е - м а іі: svitzNAN@ukRposT.iNET дбо у р е д а к ц ії "Р е л іг ій н о ї П А Н О РА М И 11.

В І Д Д ІЛ Е Н Н Я  РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ІН СТИТуту  ф І Л О С О ф І Ї  ІМЕН І  

Г .С .С к о в о р о д и  НАН У к р А Ї Н И  СП ІЛ Ь НО  З ВИДАВНИЦТВОМ  

" С в і т  з н а н ь " п р и  п і д т р и м ц і  А п о с т о л ь с ь к о ї  Н у н ц І А т у р и  

в У к р д ї н і  п р е з е н т у ю т ь  к н и г у

"ВІРА І РОЗУМ -  двоє крил людського духу".
В книзі в м іщ е н о  Енцикліку П а п и  Р и м с ь к о г о  І вана  П авла  II 

"FIDES ЕТ RATIO" ("ВІРА І РОЗУМ"). У д о с л ід ж е н н і 

Ро з к р и в а ю т ь с я  п и та н н я  с п ів ід н о ш е н н я  християнської філо
софії І ТЕОЛОГІЇ, віри ТА розуму, ЙДЕТЬСЯ Про НОВЕ МИСЛЕННЯ 

к а т о л и ц ь к о ї ЦЕркви з ін іц ій о в а н е  мудрістю І вана  П авла  I I .


