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Сторінка редактора
ДЕСЯТИРІЧЧЯ АКАДЕМІЧНОГО  

РЕЛІГІЄЗНАВСТВА УКРАЇНИ

Академічне релігієзнавство України відзначає свій 
перший ювілей. Десять років тому в структурі Інституту 
філософії Національної Академії наук було утворено єдину й 
понині в нашій країні релігієзнавчу наукову інституцію - 

Відділення релігієзнавства (далі - ВР) з трьома відділами - філософії релігії, 
історії релігії та соціології релігії. їх поповнили науковці з різним минулим. 
Декому прийшлося переглянути усталені опійні оцінки релігії, по-новому
подивитися на и функціональність, роль в історії й житті окремої особистості. 
Дехто не був готовим до таких докорінних ,змін свого світогляду, а тому з часом 
знайшов іншу роботу. Нині ВР постає як творчий, працелюбний, ініціативний, 
згуртований колектив науковців, який керується в своїй роботі принципами 
об’єктивності, історизму, позаконфесійності, світоглядного плюралізму й 
відкритості. В ньому працює 4 доктори і 10 кандидатів наук різної релігієзнавчої 
спеціалізації, працюють молодші наукові співробітники, стажисти-дослідники,
навчаються докторанти та аспіранти, пошуківці наукових ступіней.

Протягом десяти років наші відділи і дослідницькі групи виконали 13 
наукових тем. Серед них: “Методологічні принципи і категоріальний апарат 
релігієзнавства", "Феномен релігії: природа, сутність, функціональність", 
"Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози", "Релігійний 
чинник в контексті етносоціальних і політичних процесів в Україні", "Нові релігійні 
течїі та культи в період соціально-економічної кризи постсоціалістичного 
суспільства", "Свобода релігії в країнах постсоціалістичного простору" та ін. Нині 
відділи працюють над темами "Трансформація релігійної духовності за умов 
модерну і постмодерну" та "Тенденції розвитку релігійності в українському 
суспільстві".

Творчий доробок українських релігієзнавців є знаним у світі. Лише за 
останні п'ять років нами видрукувані біля 70 книжкових і брошурних видань, 
сотні статей і тез. Тут хотілося б назвати лише наше "Академічне 
релігієзнавство” (2000 р.), “Релігієзнавчий словник” (1996 р.) та "Історію 
релігії в Украіні"(1999 р.), колективні монографії "Українська Церква між 
Сходом і Заходом", "Історія Православної Церкви в Україні" та "Феномен 
Петра Могили", наукові збірники "Християнство в контексті історії і 
культури України", "Християнство: контекст світової історії і культури", 
Християнство і проблеми сучасності", "Християнство і культура", 

"Християнство і духовність", "Християнство і національна ідея" та "Християнство 
і особа", індивідуальні монографії співробітників ВР "Релігійна духовність 
українця" (А.Колодний та Л.Филипович), "Етнологія релігГГ'(Л.Филипович), 
"Свобода совісті" (М.Бабія), "Національні прояви православ’я: український 
аспект" (О.Саган), "Платон і християнство" (П.Павленко), "Святитель Димитрій
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(Туптапо)" (В.Климов), "Мова релігії в контексті національної самосвідомості" 
(І.Богачевська) та "Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення 
українців" (О.Недавня). Видруком книг В.Олексюка "Християнські основи 
української філософи” та І.Музичка "Християнство в житті особи і народу 
започатковано серію "Мислителі української діаспори", а брошурами 
А.Колодного "Феномен релігії” та "Церква Ісуса Христа Святих останніх днів" - 
серії "На допомогу викладачу релігієзнавства" та "Конфесії України". Вийшло в 
світ п’ять чисел щорічника "Релігійна свобода", вісімнадцять - квартальний 
"Українське релігієзнавство", одинадцять - щомісячника "Релігійна панорама". 
Вагомим доробком ВР є десятитомник "Історія релігії в Україні". Вийшло в світ 
вже три його книги ("Дохристиянські вірування", "Українське Православ'я", 
"Православ'я в Україні”), до кінця року виходять ще чотири ("Католицизм в 
Україні", "Протестантизм на українських теренах", "Нові релігії України", "Релігія 
і релігійність в демократичній Україні"). В науковому редагуванні цих томів були 
задіяні професори Б.Лобовик та П.Яроцький. За редакцією А.Колодного і 
О.Сагана побачила світ книга А.Річинського "Проблеми української релігійної 
свідомості". Привернули увагу цьогорічні збірки "Екуменізм і проблеми 
міжконфесійних відносин в Україні", "Віра і розум - двоє крил людського духу", 
"Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні", англомовна 
книга А.Колодного, Л.Филипович та Г.Бідулфа "Релігія і Церква в сучасній 
Україні". Колектив науковців працює нині над тритомною "Українською 
Енциклопедією релігій" з перспективою видруку в 2002-2003 рр.

ВР координує наукові дослідження з фаху в Україні. Воно має творчі зв’язки 
з багатьма науковими установами і окремими науковцями як нашої країни, так 
і світу. Ми є асоційованим членом чотирьох міжнародних наукових 
релігієзнавчих об'єднань, щороку приймаємо в себе зарубіжних науковців, 
виїздимо в наукові відрядження за кордон. Займаючи толерантну і рівну 
позицію щодо всіх конфесій, наявних в Україні, ВР має зацікавлені зв’язки з їх 
керівництвом, їх навчальними закладами. Щороку нами проводиться за участю 
обласних осередків Української Асоціації релігієзнавців, що утворилася в 1992 
р. на нашій осной, до десятка наукових конференцій з видруком їх матеріалів. 
Силами співробітників ВР забезпечується викладання різних навчальних 
дисциплін релігієзнавчого циклу за авторськими програмами в багатьох вузах 
України.

Інституція має свою бібліотеку релігієзнавчоїта релігійної літератури, добре 
технічно оснащена, має інтернет, \л/еЬ-сторінку.

Відділення пропонує зацікавленим організаціям спільні дослідження з 
актуальних релігієзнавчих пробле, підготовку для них інформативних, 
аналітичних та прогностичних матеріалів про релігійну ситуацію в Україні, 
зокрема про стан і перспективи окремих конфесій, міжконфесійних і 
внутрішньоконфесійних відносин, про особливості сучасної релігійності, 
поширення нетрадиційних для України релігійних течій і культів, еволюцію 
позавіросповідної містики та ін. Можемо вести роботи з підготовки до
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видання українською мовою з відповідними науковими коментарями 
релігійної літератури, творів видатних українських богословів та 
релігієзнавців, пошук архівних документів і написання на їх основі історій 
окремих конфесій, церков, храмів, монастирів, підготовку музейних 
експозицій.

Прикріплюємо для написання дисертаційних робіт науковців-пошуківців, 
беремо в аспірантуру і докторантуру. Надаємо консультативну допомогу 
дослідникам з релігієзнавчих питань. При ВР працює Спеціалізована наукова 
рада із захисту релігієзнавчих дисертацій.

ВР має можливість провести соціологічні дослідження з будь-яких проблем, 
що стосуються релігійних процесів в Україні, стану релігійної свідомості, а такЬж 
забезпечити читання в світських і духовних навчальних закладах будь-якого 
релігієзнавчого предмету на умовах сумісництву чи погодинної оплати.

Даємо експертну оцінку різних документів, пов'язаних з релігією, релігійним 
життям, державно-церковними відносинами. Відділення приймає пропозиції 
щодо здійснення спільних релігієзнавчих дослідницьких, видавничих, 
культурно-просвітницьких програм і проектів.

ВІДДІЛЕННЯ ПОТРЕБУЄ СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ У ВИДАННІ 
ДЕСЯТИТОМНИКА "ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ", ТРИТОМНОЇ

"ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РЕЛІГІЙ", КНИЖКОВОЇ СЕРІЇ "БОГОСЛОВИ УКРАЇНИ", 
БІБЛІОТЕЧКИ "КОНФЕСІЇ УКРАЇНИ".

Наша адреса: 01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кімн. 301 
Інститут філософії. Відділення релігієзнавства.

Телефон\факс 229-4812.
Е-таіІ:сегі1@аіїасот.пе1

Кошти прохання надсилати на наступні реквізити-
ТОВ “Світ Знань”
Код 23713501, р/р 26003100188001 в ЗАТ “Альфа-банк”
МФО 300346 з формулюванням “на видрук - назва книги...”

Керівник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, 
професор А.КОЛОДНИЙ
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ

Проект постанови "Про 
реабілітацію українських церков" 
зареєстровано у Верховній Раді- Під
документом стоїть підпис понад 
20 народних депутатів з 
правоцентристських фракцій. 
Вони вимагають відновлення 
історичної справедливості й 
реабілітації передусім авто
кефально-православної, греко- 
католицької і деяких протес
тантських церков, які зазнали 
гонінь з боку колишньої 
соціалістичної влади. Насам
перед нищилися в ті часи 
національні церкви і спільноти. 
Зокрема в 1945-1950 рр. на 
західноукраїнських землях було 
заарештовано і вислано на 
каторгу всіх єпископів, понад 
півтисячі священиків, викладачів 
трьох семінарій УГКЦ, зруйновано 
чи переобладнано понад 4 тис. 
храмів Церкви. Паралельно з цим 
три депутати внесли проект 
постанови про неприйнятність 
зазначеного вище проекту, моти
вуючи це тим, що він встановить 
переваги окремим церквам, 
порушить рівність громадян, зможе 
навіть дестабілізувати міжконфе
сійні відносини. Більше того 
непокоїть авторів проекту те, що в 
останньому "демонстративно не 
згадують Українську Православну 
Церкву", яка є в Московській 
юрисдикції. Авторами проекту про 
реабілітацію є проф. Л.Глухівський,

М. Кості в, Д.Гнатюк, доц.
В.Кафарський, проф. З.Ромовська, 
проф. О.Фурдичко, Л.Кравчук та 
інші. Авторами проекту про 
неприйняття є депутати 
донедавна майстер металоріза
льних верстатів П.Баулін, фахівець з 
експлуатації тепловозів В.Алексе- 
єв, вчителька Н.Покотило.

В Україні найбільше 
довіряють Церкві. З 2188 
респондентів, опитаних у липні у 
120 населених пунктах України, на 
питання "Якою мірою ви довіряєте 
Церкві та духівництву?" одержано 
такі відповіді: "Цілком довіряю" - 
36 %; "Однаковою мірою довіряю і 
не довіряю" - 30%; "Зовсім не 
довіряю" - 20%; "Вагаюся з
відповіддю" - 14%. Серед
опитаних армії довіряють 28 %, 
Президенту - 17 %, Верховній 
Раді - 4 %, Уряду - 6 %. Серед 
лідерів політичних блоків, 
політичних сил, тих, кому віддали 
б голоси, якби вибори відбулися 
нині, немає жодної християнської 
партії. То ж чи потрібні вони. Це 
наслідки досліджень Центру 
"Соціополіс" ("Україна м'олода", № 
141). Український центр еконо
мічних і політичних досліджень, 
опитавши понад 2 тис. осіб віком 
від 18 років, у вересні виявив, що 
Церкві довіряють майже 60 % 
громадян, що на 3,8 % більше,, ніж 
це було 2 місяці тому. Зростає 
довіра людей до засобів масової
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інформації, Служби безпеки 
України. ("Хрещатик", 12 вересня)

Непідтримку наявних у 
Верховній Раді проектів Закону 
про свободу совісті висловила 
Українська православна церква 
своїм листом за підписом 
митрополита Володимира (Сабо- 
дана), який надійшов до 
Держкому релігії та Всеукраїнської 
ради церков. Мотивується це тим, 
що проекти зберігають фактично 
повністю засади нині діючого 
Закону і не зреалізовують ту нову 
концепцію державно-церковних 
відносин, яку проголосив Президент, 
під час святкування 950-річчя 
Лаври. Церква готує свій проект 
Закону, але водночас застерігає, що 
вона підтримає лише такий Закон, в 
якому в преамбулі буде "визнано 
особливу роль канонічного Право
слав'я в історії України, в 
становленні та розвитку духов
ності і культури її народу". Закон 
має "покласти край дискримінації 
у цивільно-правових відносинах 
об'єднань релігійних організацій, 
зокрема Церкви в цілому. Церкві 
має бути надано статус юридичної 
особи, внаслідок чого вона стане 
власником майна, що викори
стовується або ж передається 
Церкві. Це зніме гостроту з 
проблеми, коли якась громада 
бажає змінити конфесійну 
належність". УПЦ пропонує дати 
справо на виробничу і господарську 
діяльність не лише підприємствам, 
утворених релігійними організація
ми, а й самим цим організаціям, 
виключити із Закону положення про

Релігійне життя України_________

почерговість богослужіння. Водночас 
Церква порушує питання про 
повернення у власність Церкви без 
якихось умов раніше забране у неї 
майно, в т.ч. й господарські 
приміщення, будівлі, богослуж
бову літературу, начиння та ін. 
("Новый век", 8 вересня).

Мати-Україна з ш ести- 
десятиметрової висоти бла
гословляє свій народ на нові 
звершення на шляху незалеж
ності. Це - жінка-українка, яка 
широко розправила свої крила 
для нових злетів. Вона не нагадує 
ту гречанку з Оранти Софії, що 
благословляє всіх, хто приходить 
до неї. Мати-Україна кличе до дії в 
ім'я свободи й прогресу. Вона не 
нагадує також ту матір-Вітчизну, 
яку на Печерських пагорбах 
поставив Вучетич, бо ж не є 
мілітарною захисницею спокою 
нашого народу, як ця, звернута 
(давайте тепер так на неї глянемо) 
в бік приходу можливого понево
лювача. Мати-Україна впевнено 
кличе своїх дітей на нові 
звершення, хоч в очах її і є деяка
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зажура (можливо від того 
темного, що було в нашій історії і 
своїм відгомоном виявляється 
дечим ще й сьогодні). Українка 
стоїть на кулі, символізуючи цим 
вселенськість українства, бо ж 
нашого цвіту є по всьому світу. То 
ж приймемо її за символ нашої 
самостійності і не станемо 
вигадувати, як це в нас буває, 
різні непристойні назви їй типу 
"тітка", "Юля” , а то й "баба” . До 
речі, символ нашої молодої 
держави скульптор Анатолій Кущ 
ліпив зі своєї доньки Христини, 
хоч і хоче, щоб кожна українка 
побачила себе в цьому образі. 
Національний одяг скульптор 
використав для того, щоб 
відобразити нашу культурну 
традицію від Трипілля до 
сучасності.

Церква відокремлена від 
держави. Тому об’їзди в дні 
великих релігійних свят, як це 
було і 28 серпня на Успіння 
Пресвятої Богородиці, високими 
посадовими особами храмів 
різних Церков, як свідчать газетні 
публікації, неоднозначно сприй
мається віруючими. До храмів на 
літургію ходять молитися і 
перебувають там переважно від і 
до. Крім того, кожний йде до Бога 
через свою конфесію. Декілька- 
хвилинні заїзди з візитом 
ввічливості не засвідчують релі
гійність гостей і, як це відзначають 
самі священнослужителі, зава
жають молитовній зосередже- ( 
ності, розривають традиційний хід 
богослужіння. Замість недо

пустимої з точки зору церковних 
канонів (а в якій країні ще таке є?) 
спільної молитви послідовників 
різних конфесій і церков, до того 
ж в храмі якоїсь з релігій з нагоди 
певної значимої події в житті 
країни, ось в ці дні (і лише в ці) 
можна було б посадовим особам 
відвідати ті богослужіння, які вони 
проводять окремо. Тому якщо 
дехто й засуджує те, що 
митрополит Володимир (Сабо- 
дан) не вийшов ,під час відкриття 
ііі Форуму українців на сцену 
палацу "Україна" для спільної 
молитви чи був відсутній 23 
серпня в Софії, хай звернеться до 
церковних канонів і пересвід
читься в тому, що він діяв 
відповідно до них. А з яким 
доланням своєї релігійної 
свідомості йдуть в християнський 
храм для спільної молитви 
мусульмани чи іудеї і з яким 
болем в душі сприймають їх 
молитву в своєму храмі христи
яни. Може це варто було б робити 
(якщо вже є саме таке бажання) 
біля Софіївського храму на 
майдані - святому місці кожного 
громадянина України.

Стан духовності хвилює не 
всіх обласних керівників, що
засвідчують проведені за їх 
участю прес-конференції у 
відкритому до 10-річчя незалеж
ності України прес-центрі в 
київському палаці "Україна". Так, 
голова Вінницької облдерж
адміністрації Іванов виявив 
байдужість до того, що на 
ментальність мешканців його
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області впливає переважно 
Церква Московської юрисдикції. 
Представника з Волині ситуація 
домінування Церкви підлеглості 
Московському Патріархату також 
залишає байдужим. А між тим в 
Росії розроблено сценарій, за 
яким мають розгортатися 
подальші події в Україні. Згідно 
задумів, в Україні слід формувати 
про-російську опозицію з прогре
сивних соціалістів, комуністів та 
православних ("За вільну 
Україну", № 88).

Координаційний комітет із 
створення Української між
конфесійної християнської місії з 
духовної опіки в місцях 
позбавлення волі провів свої 
робочі засідання 6 червня і 7-9 
серпня під головуванням архи- 
єпископа Львівського та Галиць
кого Августина (УПЦ). На засіданні 
були присутні представники із 12 
християнських конфесій і церков 
України. Окрім представників трьох 
право-славних і двох католицьких 
церков на засіданні були ре
презентовані баптисти, адвен
тисти, п'ятидесятники, євангелісти, 
харизмати. Одно-голосно було 
затверджено назву місії: "Українська 
Міжнародна Християнська Місія 
"Духовна та благодійна опіка в 
місцях позбавлення волі". 
Прийнятий за основу і внесений 
на затвердження Установчою кон
ференцією, яка відбулася 27 
серпня, проект Статусу Місії, 
підготовлений О.Бризинською 
(УПЦ КП).

Релігійне життя України_________

Михайло Горинь в інтерв'ю 
газеті "Киевские ведомости"
(22.08.01) зауважив: "Ми
відчуваємо, що відбувається не 
те, про що ми мріяли. Нині все ще 
дуже багато московщини. 
Відроджені на гроші киян собори 
в Києво-Печерській Лаврі та в 
Херсонесі передають Московсь
кому патріархату. А хто про це 
запитав українців?" А й справді; на 
їх кровні будують храми церкві 
іноземної юрисдикції, а потім від 
цієї церкви за це й ордени 
одержують.

Урочистий молебень з 
нагоди 10-річчя України 24  
серпня провели біля Володи- 
мирського собору (Херсонес) 
представники трьох церков - УПЦ 
КП, УАПЦ та УГКЦ. Хоч проти 
святкових заходів їх в Херсонесі й 
виступила УПЦ, але захід без 
порушення громадського порядку 
при підтримці до того ж міліції 
відбувся. Правда, напередодні влада 
прагнула не допустити його. Голова 
міської адміністрації Л.Жунько 
чомусь заявив, що захід з участю 
н а ц іо н а л ь н о -д е м о к р а т и ч н и х  
організацій не вписується "в 
загальноміський план святку
вань", а молебень за участю 
священиків УПЦ КП порушує 
закон України про свободу совісті. 
Привезений примусово в 
супроводі конвою до начальника 
севастопольської міліції генерала 
Іллічова архімандрит Паїсій, як він 
розповідає ("День” , № 152), на 
привітання і поздоровлення з 10- 
річчям почув брудну лайку,
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пропозицію виїхати з міста, бо 
"Севастополь был и есть городом 
русской славы, и мы тут вам с 
вашим Филаретом танцевать не 
позволим! Никогда ничего 
украинского тут не приживётся!".

Уклінне прохання роз
почати переговорний процес 
про утворення єдиної Помісної 
Української Православної
Церкви висловили делегати VII 
Збору Всеукраїнського товари
ства політв’язнів і репресованих, який 
відбувся в Одесі. Збір закликав 
священиків і мирян до активних 
дій з тим, щоб прискорити 
процеси з утворення такої 
Церкви, яка б відігравала 
стабілізуючу роль в українському 
суспільстві, сприяла розбудові 
Української Держави, була б 
"джерелом любові, добра і 
щедрот", сіяла "духовну єдність, 
міжконфесійну злагоду".

"Запрошення святішого 
Отця в Україну - було першим 
самостійним рішенням України
з кардинального питання, 
ухваленим, незважаючи на 
позицію Москви". Так сказав в 
своєму інтерв'ю газеті "За вільну 
Україну" (№ 85) голова НРУ, 
колишній міністр закордонних 
справ України Г. Удовенко. "...Я 
хотів би відзначити, що питання 
про приїзд Папи Римського в 
Україну активно почало обго
ворюватися ще в 1994 році. Я не 
вважаю, що візит планувався саме 
до 10-х роковин Незалежності. 
Однак, той факт, що він відбувся

за два місяці до ювілею, надало 
більшої ваги нашому святу. І це - 
знакове для України явище. Візит 
Псіпи Римського позитивно 
вплине на піднесення духовності 
народу, на об’єднавчі процеси".

Партійні рейтинги, які
визначила аналітична група 
Центру "Соціопбліс" в липні, 
провівши дослідження в 24 
областях України щодо 
християнських партій, виявилися 
такими. Лише одна з партій, а 
саме ХДПУ, очолювана В.Журав- 
ським, залишається помітною в 
спектрі 20 названих партій. 
Правда, за своїми показниками 
ХДПУ виявляється на перед
останньому місці. Із всіх опитаних 
про неї чули лише 20% осіб. 
Вілляли б за неї голоси під час 
виборів лише 0,3 % респондентів. 
Вірять в те, що ця партія здолає 4 
% бар'єр всього 3 % опитаних 
("Кивские ведомости", 14 
серпня).

На Дрогобиччнні нищаться 
сакральні пам’ятки історії.
Згоріла в 1996 р. Церква в 
Нагуєвичах, в якій хрестили Івана 
Франка. Вогонь тоді забрав і цінне 
Євангеліє, куплене для храму 
батьком письменника. В 1998 р. 
спалено старовинну церкву в 
Дережичах. В 90-х роках в самому 
Дрогобичі згоріла церква на вул. 
Самбірській, дзвінниця на 
вул.І.Франка. Зникла унікальна 
ікона XVII ст. зі славетної 
дрогобицької церкви св.Юра. 
Нещодавно злочинно вивезено до
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Ізраїлю настінні малюнки 
письменника і художника Бруно 
Шульця. Синагога в Дрогобичі 
практично перетворена на туалет. 
Ось такий сумний перелік! 
Значними новобудовами храмів і 
молитовних будинків за останнє 
десятиліття ці втрати не замінити.

Церква в рідних Франкових 
Нагуєвичах в руках Московського 
Патріархату. Священик, який 10 
років видавав себе за належного 
до Київського Патріархату, 
нарешті зізнався, що він належить 
до Церкви Московського 
патріархату. Із-за цього ніхто з 
се л а , на йде, щоб завершити 
відбудову спаленої Церкви. А 
кладовище так заросло бур'яном, 
що навіть могили батьків 
Каменяра не вдається знайти. Як 
заявив війт села Ярослав Мацько: 
"Поки він тут є, на цвинтар ніхто 
не піде, і церкви відбудовувати 
ніхто не йде". Під питанням є 
також те, хто спалив в селі садибу 
батьків Франка, чому нагуєвичани 
нехтують національні святині. То ж 
чи постала в цьому селі Церква в 
ролі чинника формування 
національної самосвідомості, 
якщо маємо таке ставлення до 
Франкової пам'яті? Певно що ні. 
Це стосується і УГКЦ.

Створення сприятливих 
умов для діяльності Церкви 
Московського Патріархату в 
Україні оскаржила фракція 
Українського Народного Руху. 
Обурення в неї викликало те, що 
право освячення відбудованого в

Релігійне життя України______ _

Херсонесі за кошти киян (а це 17 
млн. грн.) храму св.Володимира 
було надане Церкві Московського 
патріархату. Відбулося це в 
присутності Президента України 
Л.Кучми й запрошеного до 
Севастополя Президента Росії 
В.Путіна. В Заяві фракції сказано: 
"Зважаючи на те, що ця українська 
святиня перебуває в користуванні 
Української Православної Церкви 
Московського Патріархату, що є 
структурною одиницею Російської 
Право-славної Церкви, інакше як 
демонстрацією експансії М ос
ковського Патріархату в Україні, 
"присвяченою" 10-й річниці Неза
лежності, це назвати складно". 
Депутати від УНР звернулися до 
Л.Кучми з вимогою не допустити 
приниження національної гідності 
українців, недалекоглядність та 
нехтування традиціями народу і 
держави.

Львівська організація
Християнсько-дем ократичної 
партії України налагоджує прямі 
контакти з християнськими 
демократами Німеччини. їх 
делегація на чолі з депутатом 
бундестагу Г. Досом побувала в 
Галичині. Керівник львівських 
християнських демократів Юрій 
Сорочик відзначив, що досягнута 
домовленість про обмін деле
гаціями, а також інформацією. 
"Під час спілкування відчувається 
близькість переконань і 
світоглядних засад". Від таких 
контактів львівські хедепеушники 
здобули й перший корисний 
досвід. Тепер ця партія
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співпрацюватиме безпосередньо 
з релігійними громадами, із 
віруючими, а не з церквами, їх 
керівниками.

"М и  звичайна пол ітична 
партія, не клерикальна, маємо 
чітке відмежування від Церкви, 
але християнські цінності в нашій 
діяльності є надто важливими” . 
Так оцінив свій Християнсько- 
демократичний союз Німеччини 
Г.Доса - один із її керівників. /'М и 
діємо в країні, для якої характерна 
стабільність та певна політична 
традиція. Християнські демократи 
України існують лише кілька років. У 
вас наявні перехідні моменти. А 
загалом не можна говорити про якісь 
принципові відмінності між нами. То 
щоб досягти якихось спільностей, 
ми повинні нашу співпрацю 
розвивати і поглиблювати".

Острозьку Біблію знайдено. 
Вона була викрадена в 1996 р. в 
Білій Криниці під час передачі, 
експонатів ліквідованого музею 
старообрядництва Чернівецькому 
краєзнавчому музею. Якщо у нас 
цей експонат оцінювали в 160 тис. 
грн., то на Заході його вартість - 2 ' 
млн. американських доларів. Біблію 
віддруковано в 1581 р. в Острозі 
шістьма відмінними шрифтами 
грецькою та давньослов'янською 
мовами. Книга після викрадення 
до Києва побувала в Тернополі та 
Ужгороді. 18 липня передбачено 
було переправити Острорьку 
Біблію за кордон.

Молебень з сумних роковин

поховання Патріарха Володимира 
(Романюка) відбувся на його 
могилі. Знову - промови. Але 
добрим словом при цьому 
згадали київського мера 
Олександра Омельченка. Саме 
він, на відміну від тих, хто скоїв 
побоїще в 1995 році, вчинив по- 
християнськи, впорядкувавши 
могилу Святійшого.

Поклінні хрести з написами 
"Спаси і сохрани" встановлено 
на прикордонних шляхах 
Сумщини. їх встановлено на честь 
10-річчя незалежності України. До 
знаменної дати будуть споруджені 
каплички, на риїзних шляхах на 
Білорусію, в Курськ, Брянськ, 
Чернігів та Полтаву. Поряд з 
поклінними хрестами сумчани 
обладнують кринйці із дже
рельною водою.

Архиепископ Харківський і 
Полтавський УАПЦ Ігор закликав 
"Самостійну Україну" і прези
дента Л.Кучму до порозуміння. 
Він попросив голодуючих знайти 
іншу форму боротьби за свої 
ідеали, бо ж "самознищувальна 
акція безстрокового голодування 
виглядає актом розпачу і
безнадії". Президент, на думку 
владики, мав би сприяти
справедливому вивченню справи.

Політична зац ікавлен ість  
‘євангельських в ірую чих
України, згідно досліджень
соціологічного відділу центру 
"Реаліс", виглядає так: 84 % 
респондентів більш-менш уважно
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слідкують за політичними 
новинами; 60-69 % - беруть 
участь у виборчих компаніях; 74,8 
% - хотіли б дати політичній 
інформації християнське
витлумачення; лише 3,7 %
віруючих входять до якихось 
громадських чи політичних 
організацій ("Реаліс", - 2001. - № 
1-2. - С.5),

Вбивця шести своїх рідних 
М. Солтис не належав до 
баптистів, як про це інформували 
28 серпня "Факты” на своїй першій 
сторінці і відмовилися в такий же 
спосіб, як того вимагає Закон про 
пресу, видрукувати надіслане газеті 
спростування керівництвом Церкви 
християн-баптистів. Такого ляпу 
допустилася кореспондентка 
І.Рибинська, навіть побувавши в 
Шумському, звідки родом вбивця. 
Як з ’ясувалося, М.Солтис належав 
до п’ятидесятників. Але справа не 
в цьому. Як відзначив в розмові з 
редакцією "Р ІГ  Глава Церкви ЄХБ 
Г.І.Комендант, в газетах щодня 
пишуть про інших вбивць і 
насильників, але чомусь при 
цьому не зауважують на їх 
належність до православних чи 
католиків. А ось як тільки серед 
таких виродків (в сім'ї ж не без 
них) з'явиться протестант, так 
газетярі всяк прагнуть запля
мувати всю конфесію. Чогось 
доброго про нас ніколи не 
напишуть, а між тим своєю 
благодійницькою діяльністю ми 
несемо людям лише добро. Якщо 
М.Солтис був "одержимий 
сатаною” , як про це писала

газета, то вже християнином його 
не назвеш.

"Про відтворення Церкви 
Різдва Христового на Поштовій 
площі”. Таке розпорядження 
підписав у серпні ц. р. київський 
мер О.Омельченко. Цей храм 
відомий тим, що в ньому 6-8 
травня 1861 р. по дорозі із Санкт- 
Петербургу до Канева стоялд 
труна з тілом Тараса Шевченка. 
Відтворений храм стане 
увічненням пам'яті Кобзаря. Його 
збудують в 2001-2002 рр.

Міжнародна асоціація 
в'язничного служіння, яка
утворена в 1979 р. і має 
національні асоціації у 88 країнах, 
недавно, під час семінару на тему 
"Робота основних християнських 
конфесій з надання духовної 
підтримки людям, позбавленим 
свободи” , засвідчила прийняття в 
свої структури й українського 
об’єднання. В останнє ввійшли всі 
основні християнські конфесії 
України. Душпастирську роботу 
ведуть у в'язницях і православні 
священики, і протестантські пас
тори. Так, з 1998 р. в Лук’янівці 
працює протоієрей Павло (УПЦ 
КП). Тут руками засуджених він 
спорудив Храм Івана Багато- 
страдального. Староста Бучан- 
ської колонії після амністії хоче 
залишитися при храмі, бо ж після 
20 років ув’язнення йому нікуди 
йти. В Бучанському протестант
ському ' Будинку молитви 
прийняли водне хрещення 140 
засуджених. На сьогодні у
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в'язницях працюють представ
ники всіх християнських конфесій.

Володимир Кличко вважає,
що на рингу допомагає йому 
одержати перемогу саме віра в 
Бога. Але не тільки вона. "Я вірю в 
себе", - заявив боксер. Вона також 
допомагає. "Потрібно дружити з 
власною головою", - додав чемпіон 
світу з боксу (' Поступ ”, № 120).

Понад 70 макетів праро- 
славних храмів побудував 
колишній вчитель історії з Білої 
Церкви Микола Козаче,вський. Тут 
і Андріївська Церква, і Софія 
Київська, і Успенський Собор 
Лаври, і її дзвіниця, Михайлівка 
золотоглава та ін. Матеріали 
майстра - дерево, картон, плас
тик, скло, фольга. Для 
"оживлення" деталей викорис
тано масляні фарби. "В кожний 
храм я вкладаю свою душу", - 
заявив Микола Михайлович, а 
тому він відмовляється про
давати свої вироби.

Київ оновлюється. На площі 
Незалежності скоро з'явиться 
пам'ятник Кию, Щеку, Хориву і їх 
сестрі Либідь. "Монумент Неза-' 
лежності для мене, - сказав 
міський голова О.Омельченко, - 
символ могутнього жіночого 
начала - матері-берегині, що 
охороняє націю від будь-яких 
невзгод". "Лише в Києві існує 
традиція і потреба викорис
товувати золото для оздоблення 
архітектурних споруд, - зауважує 
головний архітектор міста

С.Бабушкін. - Ми відродили 
Михайлівський Золотоверхий 
собор, реставрували ансамбль 
Софіївського собору. Дві прекрасні 
площі - Михайлівську і Софіївську - 
поєднує вулиця, в центрі якої (в 
центрі т. зв. духовної вісі) стоїть 
"будинок страждань", де 
концентрується все найбільш 
негативне, що є в суспільстві". 
"Тепер дислокація таких установ,
- говорить міський мер, - в 
давньому історичному центрі не 
виправдана. Будемо думати, де і 
як раціонально розмістити їх 
(мається на оці міліція, суд, 
ізолятор, пожежна. - Ред.), а потім 
перетворимо давню територію в 
красивий духовний центр міста". 
Буде створено історичний, 
духовний центр столиці - своє
рідна туристична мекка, яка буде 
пов’язана в єдине ціле з 
Пейзажною алеєю, Андріївським 
узвозом, Десятинною церквою, 
Михайлівським Золотоверхим і 
Софіївським соборами".

Ювілейна срібна монета 
"Різдво Христове" номіналом 10 
гривень на конкурсі "Монета 
року", який проводив журнал 
"World Coin News", стала 
лауреатом. На одному боці монети 
зображено герб України в оточенні 
двох ангелів, а на другому - 
Богородиця Марія та Ісус Христос в 
оточенні домашніх тварин. Автор 
монети художник Р.Чайковський 
"запозичив" зображення св.Марії та 
Ангелів з мозаїк Софіївського собору 
Києва.
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ПРАВОСЛАВ'Я

Президент України Л.Кучма 
28 серпня зустрівся із 
митрополитом Мелітоном -
керуючим справами Констан
тинопольського Патріархату, який 
за дорученням Патріарха 
Варфоломія займається про
блемою поєднання православних 
Церков України. Саме про це і 
йшла мова під час зустрічі. 
.Митрополит відомий як активний 
прихильник ідеї повернення 
Україні Помісної Церкви. Поруч з 
цим офіційних прихильних заяв 
цьому процесу не бракує з боку 
владних структур України. Проте у 
своїх практичних діях, зокрема на 
регіональних рівнях, що постійно 
відзначає українська преса, 
державні чиновники виявляють 
більшу прихильність до Церкви 
Московської юрисдикції, і  не 
реагують ніяк на українофобські 
позиції деяких її ієрархів, братств, 
священнослужителів, явну проти
дію з їх боку об'єднавчому 
процесу в православ'ї України.

Архиєрейський собор УПЦ 
Московської юрисдикції, який 
відбувся в серпні, прийняв Заяву 
щодо діалогу з УАПЦ та УПЦ КП. 
Висловивши прагнення до 
єднання і жаль з приводу розколу 
в Православ'ї України, Собор 
наголосив на тому, що лише УПЦ 
МП є канонічною Церквою. А 
відтак ті спільноти, які 
відокремилися від неї "не можуть 
бути рівноправними з нами 
партнерами в богословському

Релігійне життя України_________

діалозі” . Тому питання стоїть не 
про об'єднання, а приєднання до 
УПЦ МП раніше відокремлених від 
неї духовних чад. Собор застеріг 
Константинопольський патріархат 
від можливого паралельного утво
рення в Україні нових канонічних 
православних структур, бо ж це 
призведе до руйнівних наслідків 
для релігійного і суспільного 
життя держави. "Дестабілізація 
внутрішнього устрою УПЦ неми
нуче призведе до чисельних 
конфліктів і навіть до кон
фесійного і міжетнічного проти
стояння в Україні". УПЦ МП 
наполягає на своїй участі в 
переговорному процесі між 
Константинопольським і Моско
вським патріархатами. Наголо
шується на переговорах "без участі 
анафемствуваного Денисенка", який 
під час візиту в Україну Папи 
Римського, як сказано в Заяві, "виявив 
себе як єретик”.

Оцінюючи цюріхські пере
говори щодо стану Православ'я 
в Україні, митрополит Кирило під
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час свого візиту в Україну сказав, 
що ці переговори ведуть два 
патріархати - Московський і
Константинопольський, а представ
ники "неканонічних утворень" (УПЦ 
КП та УАПЦ) є лише свідками, а не 
учасниками, без визнання їх 
єпископського сану. Просто
хотілося, як заявив владика, почути 
їх міркування, впевнитися в їх 
бажанні до єдності. Митрополит 
зауважив, що під час цієї зустрічі 
Константинопольський Патріархат 
нібито офіційно заявив про 
визнання в Україні лише однієї 
канонічної Церкви, цебто УПЦ. 
Владика вважає, що надання 
автокефалії Церкві на Україні не на 
часі, бо це призведе до нових 
розколів. Адже в Україні є багато 
православних, які не хочуть рвати 
з Московським Патріархатом. Ми 
лише за "відповідну - канонічну - 
модель об’єднання".

"Не привіз я сюди засобів 
лікування розколу Українського 
православ’я". Такою була заява 
представника Московського 
патріархату митрополита Кирила на 
переговорах в Цюріху з питання 
об’єднання Православ’я України. 
Москва явно взяла курс на 
затягування переговорного про
цесу, зауважив у своєму виступі 
на III Конгресі українців учасник 
цих переговорів єпископ УПЦ КҐІ 
Димитрій. Вона погрожує 
розколом всього Вселенського 
православ'я, якщо щось буде 
зроблено Константинопольським 
патріархом всупереч волі Москви. 
А між тим Константинополь

налаштований рішуче і не буде 
терпіти умисних зволікань з боку 
Московського патріархату. Митро
полит Мелітон, повноваж ний 
представник Константинопо- 
льського патріарха, виявляє повне 
розуміння ситуації в Україні. Зараз 
йде перевірка ним хіротоній владик 
УПЦ КП та УАПЦ.

Провокаційну ідею підкинув 
Московський патріархат під час
переговорів в Цюріху з приводу 
долі Українського Православ’я. Як 
компроміс, він запропонував 
відмовитися від своїх ’’канонічних 
прав" на територію галицьких 
єпархій і погодився навіть
підтримати надання цій частині 
українського православ'я автоке
фалії (зауважимо, що коли йшла 
мова про приїзд Папи в Україну, 
то РПЦ висувала як аргумент для 
відмови йому у візиті погром своїх 
трьох єпархій в Західній Україні - 
Ред.). Про подальшу долю 
Православ'я на решті території 
України Московська церква 
пропонує поговорити 'десь через 
20-30 років. Певно тоді, коли з її 
допомогою тут буде проведене 
повне зросій-щення. Тут влучною 
була реакція митрополита 
Мефодія - предстотеля УАПЦ: "З 

' рук Москви нам не потрібна 
автокефалія!".

Освячення хреста на 
Херсонеському соборі св. Во
лодимира відбулося 28 липня. 
Відомо, що собор відбудовується 
завдяки спонсорству Київської 
мерії. Але на подію з ’їхалися
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російські гості - президент РФ 
В.Путін, посол В.Чорномирдін, 
мер Москви Ю.Лужков та ін. 
Виступаючи в Херсонесі, 
Президент Росії сказав, що ця 
"знаменна, не буденна подія... дає 
підставу говорити, що наші країни 
вступили у нову фазу відносин - 
духовного становлення, твор
ення... Коли ми приходимо на 
місця, подібні до цього, все стає 
на свої місця". Цю двозначну 
фразу можна витлумачувати по- 
різному. Хотілося б вірити, що 
російський Президент розуміє, 
що хрещення князя Володимира, 
як і сам Хреститель Руси-України, 
ніякого відношення до історії Росії, 
Російського Православ'я не має. 
"Все стає на свої місця" лише при 
усвідомленні того, що відбувається 
відродження святині, пов'язаної з 
історією Українського Христия
нства. А між тим, приїхавши на 
освячення собору в складі 
російської делегації, не відчувши 
якихось заперечень своїй 
розгнузданості у велико- 
шовіністичних намірах, мер

Москви Ю.Лужков заявив: "Я
вважаю, що Крим - це російська 
земля. Він завжди був російським

і ніколи не належав Україні". То ж 
київський мер відроджує собор 
св. Володимира, а його 
російський колега зариться на 
нього. Окрім шефства над 
кораблями російського флоту в 
Чорному морі, московська влада 
роз-ширяє в Севастополі філіал 
МДУ ім.Ломоносова, хоче з 'єд
нати Крим з Росією або мостом 
через Керченську протоку, абр 
підводними тунелями. Маємо 
тихий захват російськрго мера в 
дії. І мовчимо! Святкуємо разом із 
явним українофобом російське 
свято на своїй землі! Що б тут 
Тарас сказав?

Отець Паїсій - настоятель 
Свято-Володимирського собору в 
Херсонесі перейшов з 
Московського Патріархату в 
Київський (2000, № 31). Тепер він 
є офіційним представником 
Патріарха Філарета в сфері 
духовного обслуговування Війсь
ково-Морських Сил України. В 
духовній біографії отця є робота в 
Москві в синодальному управлінні 
Російської Православної Церкви з 
питань взаємодії із Збройними 
силами. РПЦ послала його в 1999 
р. в Севастополь з доручённям 
налагодити контакти із ВМС 
України. Але підступна діяльність 
щодо нього благочинного Севас
топольської округи о.Георгія, 
наговори, доноси (а о.Паїсій з волі 
митрополита Лазаря посунув з 
насиженого місця священика 
двоюрідного брата цього благо
чинного) призвели зрештою до 
зміщення настоятеля Свято-

16 Релігійна панорама № 8-9 ’2001



Релігійне життя України

Володимирського собору із посади. 
"Я не думав, що зможу залишити 
УПЦ МП. Всі свої труднощі 
пов'язую лише із злодіянням 
о.Георгія” . Невдоволення викли
кало і те, що службу в храмі отець 
вів українською мовою. І це тоді, 
коли керівник центру
православної освіти в Севасто
полі (УПЦ) ©„Олександр взагалі 
заявляє, що такої держави як 
Україна немає, а її народ - вигадка 
політиків. Негативну оцінку 
викликало також освячення о.Паїсієм 
в храмі військово-морських прапорів 
України. Після переходу о.Паїсія в 
Київській Патріархат в Севастополі 
з'яви-лися всілякі кляузи на нього. їм 
в цьому допомагає і місцева влада. 
Храму УПЦ КП в Севастополі ще 
немає. Щонеділі священик здій
снює службу в окремій кімнаті 
Центру освіти, культури й дозвілля 
ВМС України. В ЗО км. від міста 
почалося будівництво монастиря 
Церкви Київського Патріархату. 
Скоро буде збудовано в 
Севастополі і храм."Я прихильник 
того, - заявляє о.Паїсій, - щоб в 
цьому куточку кримської землі 
мали можливість проповідувати і 
католики, і греко-католики, і свя
щеники інших конфесій, як у будь- 
якому цивілізованому суспільстві. 
Але в Севастополі про це можна 
тільки мріяти".

Українофобство Тульчинсь
кого єпископа Церкви Москов
ського Патріархату Іплоліта 
продовжується. Владика заявив в 
своєму черговому інтерв'ю, що "ні 
про яку автокефальну Церкву в

Україні не може бути й мови", а 
там, "де говорять про сугубо 
національну Церкву, взагалі не 
йде мова про Церкву. Це - ознака 
земного порядку". Була єдина 
"Русская Православная Церковь", 
зауважує Іпполіт, такою вона і 
буде. "Автокефалія не корисна і не 
потрібна... Нещодавно в нашій 
єпархії пройшли єпархіальні збори 
духовенства, на яких духовенство 
виступило проти самої ідеї 
автокефалії". Єпископ заявляє, 
що в тому разі, коли 
Константинополь в однобічному 
порядку надасть автокефалію 
"украинским роскольникам" (тер
мінологія владики Московської 
Церкви. - РП), то це призведе до 
світового розколу в Православ'ї, 
це буде втручанням в справи РПЦ.

Союз братств  УПЦ 
М о ско в сько го  патр іархату  з 
нагоди завершення візиту Папи 
Римського в Україну організував 
хресні ходи, під час яких 
священики Церкви висвячували 
від "осквернення" місця пере
бування Понтифіка в Києві. 
Водоосвячуваний молебен
проводився за чином "После
дование благодарствен-ного и 
молебного пения ко Господу Богу, 
певаемое в день воспоминания 
избавления Церкви и державы 
православныя от нашествия 
латинян униат и иных клеврет с 
ними", а також "О вразумлении 
заблудших сынов Православной 
Церкви...". Коментарі, видається, 
зайві. Наступним кроком буде 
пошуки відьом...
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"Авантюрною затією" назвав 
проект створенню потужної 
судноплавної компанії "Атлас 
Холдинг" Президент Державної 
судноплавної компанії "Чорно
морське морське пароплавство" 
Борис Щербак. "РП" вже 
повідомляла, що "Атлас Холдинг" 
створено спільно екс-прези
дентом концерну "Бласко ЧМП" 
раніше судимим П.Кудюкіним, 
керівництвом УПЦ Московського 
Патріархату та Одеською міськ
радою. "Про компанію "Атлас 
Холдинг" я знаю лише тому, що 
вона в ДСК ЧМП орендує декілька 
приміщень, - сказав Б.Щербак. - 
Щодо Павла Вікторовича, то я 
впевнений в тому, що треба бути 
дуже талановитою людиною, щоб 
стількох людей переконати в 
авантюрній затії. Авантюрній тому, 
що релігія завжди займалася 
духовністю і ніколи - бізнесом. А в 
даному випадку йдеться про 
комерційний проект - будівництво 
100-110 танкерів загальною 
вартістю у півтора мільярди 
доларів США. І що найбільш 
вражає, то це те, що ці кошти має 
виділити церква - і це в той час, 
коли по всіх містах і селах 
церковники збирають пожерт
вування на будівництво храмів".

Мощі се^апостоііа Андрій 
всього на 10 днів привіз до Києва з 
м.Патри (Греція) архиепископ 
Афінський Христодул. Це - вміщена в 
срібний короб голова святого. Вона 
була виставлена для бажаючих покло
нитися їй в Хресто-Воздвиженській 
Церкві Лаври. До цього мощі святого

лише чотири рази полишали 
Грецію. По-різному оцінюють цей 
факт в пресі. Дехто - благоволить, 
а дехто в цьому вбачає вияв 
язичництва і блюзнірства над 
померлим, співчуває св. Андрію, 
скелет якого по окремих кісточках 
розтягли по всьому світу.

Спільні молебні двох 
православних церков України - 
Київського Патріархату й Авто
кефальної - після того "зеленого 
світла", яке на це дала домовленість 
Патріарха УПЦ КП Філарета і 
предстоятеля УАПЦ Мефодія, 
стають все частішими. Ось один із 
них. 22 липня святу Літургію з 
нагоди 600-ліття села Якторова, що 
на Львівщині, провели священики 
цих двох Церков. Вони закликали 
свої громади до порозуміння і 
злагоди.

Об'єднання гром ад УПЦ КП 
та УАПЦ в одну Церкву на 
К ос івщ ин і (Івано-Франківська 
обл.) йде знизу. На районній 
конференції в с.Пістинь, в роботі 
якої брало участь 26 священиків 
та голів церковних комітетів, прийнято 
рішення про об’єднання 6 парафій 
Київського Патріархату і 37 
автокефаліє. Може саме таким 
шляхом треба йти до єдності, бо 
деякі владики, особливо з УАПЦ, 
із-за своєї амбіційності нездатні 
вирішити об'єднавчі питання. 
Об'єднавчий процес на Косівщині 
піде далі, бо ж до нього тут 
прилучають і українських греко- 
католиків. То ж поки владики
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дискутують, отці та миряни 
об'єднуються.

Х а р к ів с ь к о - П о л т а в с ь к а  
єпархія, одна з найменш их в 
Укра їнській  автокеф альній  
православній церкв і, знову 
висловила на засіданні своєї 
єпархіальної Ради 4 липня 
невдоволення тим, що склад 
комісії, яка веде переговори про 
поєднання з УПЦ КП, локалі
зований лише владиками Галичини 
і Волині (тут знаходиться 75% 
парафій Церкви. - Ред.). А між тим 
не враховано реалії церковно- 
релігійного життя Сходу і Півдня, 
де мешкає переважна більшість 
право-славних громадян України. В 
своїй ухвалі єпархіальна рада не 
називає митрополита Тернопільського 
Мефодія Предстоятелем УАПЦ, а 
звертається до архієпископа 
Скопельського Всеволода як 
духовного опікуна спільної комісії 
УПЦ КП та УАПЦ надати 
Харківсько-Полтавській єпархії 
інформацію про роботу цієї комісії 
та "представляти її інтереси в цій 
комісії’ . Рада приймає для себе в 
період становлення єдиної 
Помісної Православної Церкви в 
Україні як "вищу канонічну владу" 
укази Вселенського Патріарха 
Варфоломея і блаженнішого 
митрополита УПЦ США Костян
тина. Як бачимо, Харківсько- 
Полтавська єпархія фактично 
постає вже як четверте право
славне утворення в Україні. Може 
п'яте чи щосте, бо на Львівщині 
ще є православна спільнота 
митрополита Петра (Петруся), а в

Таращі (Київська обл.) нещодавно 
оголошено про ще якусь УААПЦ - 
Українську апостольську автоке
фальну православну церкву. То ж 
із-за амбіцій владик Україна не 
має своєї Єдиної Православної 
Церкви. А можливість така вже 
була і не раз, зокрема й до 
виборів Патріархом УАПЦ 
протоієрея Володимира Яреми.

Єпархіальні собори УАПЦ, 
які в ідбулися в Івано- 
Ф р а н к ів сь ку  (24 липня) та 
Львові (8 серпня), загалом 
схвалили домовленості пред
ставників двох гілок українського 
православ'я і можливість об'єд
нання їх на канонічній основі під 
контролем Вселенської Патріархії. 
Але вони вимагають нинішніх 
предстоятелів УПЦ КП та УАПЦ 
перед об’єднавчим собором 
скласти свої повноваження. Якщо 
франківці вимагають виборів за 
жеребком, то львів'яни взагалі 
відходу Патріарха Філарета в 
заштат. Порушено питання 
передачі Київським Патріархатом 
храму Андрія Первозваного УАПЦ. 
Тон і вимоги обох соборів 
засвідчують те, що об'єднавчий 
процес двох церков блокується 
ієреями та мирянськими силами. 
Галичанський клерикалізм вже не 
вперше постає деструктивом в 
етноконфесійному житті України.

Заява Патріархії Української 
Автокефальної Православної 
Церкви. До Патріархії надійшли 
повідомлення про випадки 
прилюдної критики окремими
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представниками духівництва 
Української Автокефальної Право
славної Церкви діяльності Пат
ріархії в цілому та керуючого її 
справами. Слід роз’яснити, що 
після упокоєння Святішого 
Патріярха Димитрія 25 лютою 
2000 р. Патріархія не одержала 
жодних офіційних зауважень в 
порушенні нею Статуту УАПЦ, 
ухвал Помісних, Архиєрейських 
Соборів і Патріаршої Ради, указів 
духовного глави Церкви. В разі 
появи таких зауважень Патріархія 
готова дати на них конкретну 
відповідь. ( Офіційна хроніка. - 
Ч.12'01)

УАПЦ в цьому році на 
Львівщині має вже чотири нові 
освячені храми. Останній - у 
Винниках. До кінця року ще 
чотири громади ввійдуть в свої 
храми. Всього в області УАПЦ має 
майже 300 храмів. Але не всі 
громади Церкви мають свої 
храми. Владика Макарій основ
ною причиною цього називає те, 
що місцеві ради відмов-ляються 
надавати під забудову храмів 
земельні ділянки. "Є випадки, 
коли нам доводилося купувати 
земельну ділянку для будівництва 
церкви", - засвідчує обласний 
ієрарх УАПЦ.

Перша парафія У11Ц Київського 
Патріархату реєструється в Ризі.
Окрім Латвії, Київський патрі
архат має свої парафії в Росії, 
США, Німеччині, Греції та ін. 
країнах зарубіжжя.

Рішення патріарха Москов
ського Олексія II приїхати в 
Україну архиєпископ Ігор Ісіченко 
(УАПЦ) назвав "мужнім кроком” . І 
не лише і ому, що в Україні є сили, 
які і о іові вдатися до крайніх форм 
протесту проти його візиту. А 
насамперед тому, що кожне його 
слово, кожний вчинок буде 
прочитаний громадськістю в 
к о н т е к с т і в із и т у  П апи 
Римського. Буде звернута увага 
на те, чи цілуватиме владика 
у к р а їн с ь к у  зем л ю , чи гово
ритиме українською мовою, чи 
проситиме пробачення за благо
словенний РПЦ колоніальний 
режим, влаштований Україні 
Росією... УАПЦ не міняє свої 
стандарти в підходах до візитів 
предстоятелів Церков. Оскільки в 
Україні є віруючі Московського 
патріархату, то вони мають право 
на зустріч із своїм "духовним 
лідером" і цьому не слід 
протидіяти. Але до патріарха 
будуть і питання: чому не
проведено той Помісний собор, 
який би розглянув питання 
автокефалії Православної церкви 
в Україні? Чому Церква допускає 
економічні скандали? Чому 
Церква допускає статистично 
підтверджене зменшення своїх 
рядів і зростання питомої ваги 
атеїстів в сучасному російському 
суспільстві? Україна має за 
свідчити свою високу цивілі
зованість і не вподобитися інспі
рованим ззовні раніше істеричним 
демонстраціям протесту проти 
приїзду Римського архієрея. 
Владика вважає, що "Україна
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заслуговує на кращий образ у 
світовому мас-медіа” ("Експрес” , № 
105). Певно, зваживши на все це, 
патріарх відклав свій візит в 
Україну, хоч і одержав запро
шення від Президента Л.Кучми і 
Предстоятеля УПЦ Володимира 
(Сабодана).

При храмах УПЦ в Криму 
створюються Товариства за 
хисту мертвих. Один із органі
заторів акції Олександр Під- 
дубний розповідає: "У нас в 
Кореїзі на старому кладовищі 
збудували звеселяючий заклад. 
Але ж хтось давав на це дозвіл? 
Ось ми й хочемо, зокрема, 
з'ясувати: хто? Окрім того ми 
беремо на себе зб ір  по
жертвувань, догляд могил і 
допомогу словом співчуття". 
Ініціатива кримчан заслуговує 
поширення: вандали руйнують
пам'ятні знаки на кладовищах; 
злодії тягнуть звідти все, що 
можуть, зникають бронзові 
пам'ятники. Так, в Старому Криму 
з пам’ятника письменника О. 
Гріна зникла відома всім бронзова 
фігурка Фрезі Грант. Дійсно, 
друзів у мертвих залишається 
мало, а ворогів - з надлишком. 
Зачастили на кладовища сата- 
ністи, де перекидають хрести, 
ріжуть котів і п'ють кров прямо на 
могилах, викликають диявола, 
палять вогнища. Саме на 
кладовищі колишній студент 
Сімферопольського художнього 
училища Дм. Дьомін і його 
напарник-сатаніст вбили 15-літню 
школярку, розчленували, а потім

спалили її тіло. Відрізану голову 
Дьомін виварив, покрив лаком 
череп і поставив дома на 
телевізор ("Вечерние ведомо- 
сти", № 117). Подібне твориться 
не лише в Криму. Нещодавно 
стало відомо про вандалізм на 
кладовищі в Рівному (зруйновано 
161 пам’ятник), а раніше - в 
Луцьку (понад 120). То ж чи не 
запозичити досвід кримчан й 
іншим областям. До речі, 
рішенням уряду Криму кладо
вища нині включено в маршрути 
обов'язкового патрулювання 
міліції.

Х іба м ожна назвати 
християнином  єпископа УПЦ 
МП Павла, який "молився за те, 
щоб папський літак не 
приземлився в Києві або з ним 
щось трапилося"? Таку оцінку 
владиці - настоятелю Києво- 
Печерського монастиря дав 
Томас Урбан в газеті "Süd
deutsche Zeitung". І як контрастує 
та істерія, яку спровокувала під 
керівництвом свого Патріарха 
Московська Церква, із спокійними 
і виваженими словами Папи про 
мир, взаємне прощення і любов 
до Христа, його рішенням не 
відвідувати православні храми, 
нереагувати на злобні випади 
проти *ього. Саме тому істеричну 
антипапську кампанію, вважає 
Т.Урбан, патріарх Олексій II 
програв повністю.

Богослужіння-протест "проти 
потурання влади засиллю в 
Україні Російської Православної
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Церква" провело православне 
братство Андрія Первозванного в 
День незалежності біля стін 
Києво-Печерської Лаври. Проте
стуючі висловили обурення з того, 
що збудований на гроші українців 
Успенський собор переданий 
Церкві Московського підпоряд
кування. На грудях пікетуючих 
було суміщене з мішенню зобра
ження тризубу. Голова братства 
О.Гудима відзначив, що це 
символізує ту небезпеку, яка нас 
чекає в разі нестворення диної 
Помісної Української Церкви.

Парафія святих Бориса і 
Гліба УАПЦ належить до числа 
прогресивних, що не часто 
знайдеш серед православних. Її 
настоятель о.Юрій . Бойко 
допускає проведення в храмі 
концертів, літературних вечорів із 
запрошенням на них відомих 
артистів і письменників. Коли 
стіни не стали вміщувати всіх 
бажаючих відвідувати ці заходи, 
отець вирішив розширити їх, 
добудувавши до храму духовний 
культурний центр з навчальним 
класом, конференц-залом, біблі
отекою. Тепер продовжує розбу
довувати це співоче поле, 
розраховане на 2 тисячі глядачів. 
На ньому можуть виступати і 
народні артисти, і естрадні 
виконавці: лиш би при цьому не 
було грубості і вульгарності. 
Допускаються тут і танці. Храм 
мирно співіснує з пляжем.

Православній церкві передані 
справи 14 реабілітованих свяще

ників, які були засуджені в 30-ті 
роки за антирадянську агітацію. 
Вже десять років Донецька 
прокуратура веде роботу з 
перегляду архівних справ про 
політичні репресії, засуджених т. 
зв. "трійками", "двійками" і т. п. 
Серед десятка тисяч крим і
нальних справ є й справи 
священиків. Всі вони реабілітовані 
Генпрокуратурою України. 'З а  
велику роботу з реабілітації 
священиків глава УПЦ Москов
ського Патріархату Володимир 
(Сабодан) нагородив прокурора 
області Віктора Пшонка орденом 
Святих Антонія і Феодосія.

СВІТ РИМО-КАТОЛИ- 
ЦИЗМУ І ГРЕКО-КАТО- 

ЛИЦИЗМУ

Позитивну оцінку візиту 
Папи Римського в Україну дали 
49,2 % із 2007 осіб, опитаних 
соціологічною службою Україн
ського центру економічних і 
політичних досліджень. Негативно 
оцінили наслідки приїзду Папи 
10,9 % респондентів, поставилися 
нейтрально - 37 %. Дві третини 
населення України стежили за 
ходом візиту (4,1 % відвідали 
літургії Понтифіка, а 61,6 % - 
стежила за допомогою ЗМІ).

Нового єпископа в Мукачівську 
греко-католицьку єпархію надіс
лано з Риму. На посаду помічного 
єпископа Юрія Джуджару 
благословив Папа Римський. 
Народився владика в 1954 р. у
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Воєводині (Югославія), навчався в 
українській малій семінарії і колегії 
Св. Йосафата, вищу освіту 
одержав в Римі. Докторська 
дисертація - "Католицька Церква 
візантійсько-слов'янського обряду 
в Югославії" (1986 р.). Служив 
тривалий час в Конгрегації східних 
церков як секретар архиєпископа 
М.Марусина.

Харківська влада не в 
дружбі із свободою совісті.
Виділена ще в 1997 р. земельна 
ділянка для побудови храму УГКЦ 
різними невмотивованими відмо
вами голови Московського 
райвиконкому Ю.Кроля не може 
забудовуватися. Районсний 
голова вже 4 роки збирається там 
проводити якісь "культурно- 
масові заходи". Виділені міською 
владою нові ділянки також під 
різними обмовками не могли бути 
забудованими УГКЦ. Харківський 
митрополит Никодим з Церкви в 
юрисдикції Московського Патріа
рхату, з якою, до речі, керівництво 
УГКЦ підтримує полюбовні 
відносини, в листі на ім’я 
обласного голови Кушнарьова 
закликав призупинити будів
ництво греко-католицького храму, 
бо це, за його словами, "зневажає 
почуття православних". Пан 
Кушнарьов засвідчив, що у нього 
є лист владики, і він не допустить, 
щоб греко-католики побудували 
храми. Сусіди з нової виділеної 
ділянки - Інститут охорони 
здоров’я дітей і підлітків - з чиєїсь 
підказки почали звинувачувати 
УГКЦ в посяганні на їх територію.

Храми УПЦ МП можновладці 
Харкова відкривають, а ось 
релігійні почуття греко-католиків 
зневажають. Про це віруючі 
пишуть в газету "День" (№ 144).

Проща в Прилбичв на 
батьківщину слуги Божого 
митрополита Андрея Шепти- 
цького та блаженного архи
мандрита Климентія Шеп- 
тицького була організована в 
серпні організацією "Українська 
молодь Христова". Нині ця проща 
є експериментальною, а тому в 
ній брало участь лише 20 осіб зі 
Львова. Вона приурочена до 
століття введення Андрея 
Шептицького на митрополичий 
престол у Львові і проводиться в 
проголошений УГКЦ його рік. В 
наступні роки така проща стане 
масовішою. Її організовуватиме 
УМХ, перший з’їзд якої відбувся з 
ініціативи митрополита Андрея ще 
в 1933 р. у Львові. Нині львівська 
органі-зація УМХ нараховує двісті 
членів. Її головою є Теодор 
Гудзя к.

і  *
Урочиста академія й архі

єрейська Лгтургія, присвячена родині 
Шептицьких, відбулася в їх 
родинному селі Прилбичі ЗО 
липня. Глава УГКЦ Любомир 
Гузар насамперед відправив 
панахиду за батьків Андрея та 
Климентія Шепти-цьких 
графиню Софію та графа Івана - 
біля каплиці, де поховані 
представники цього древнього 
роду. Послідовники православ'я, 
які займають нині єдиний храм 
села, не були присутні на
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богослужінні, яке відбулося біля 
майбутнього комплексу греко- 
католицької церкви святих Андрея 
та Климентія^

Свшгоюрський комплекс до 
пршзду Папи реставровано лише 
по грошах, які надійшли на 
відновлювальні роботи. Потрібно 
було біля 12 мільйонів грн. - 
виділено лише 4,5, більшу частину 
з яких надала Церква. Тому 
реставровано лише митрополичі 
палати, передню частину Собору 
св. Юра, косметично відре
монтовано капітульні будинки. 
Відбулася реконструкція піддаш
шя, споруджено спеціальний 
підйомник для Понтифіка, пере
роблено комунікації, реставру
вали інтер’єр барокової споруди 
храму. Від первісного вигляду в 
останньому лишилися дерев’яні 
панелі, дзеркала, каміни. Відтепер 
митрополичі палати будуть 
резиденцією Глави УГКЦ Любо- 
мира Гузара, їх викори
стовуватимуть для прийому і 
проживання представників духо
венства та почесних деле-гацій. 
Відбуватимуться екскурсії по 
комплексу.

Трьом хлопчикам 2 серпня, як 
вони заявляють, з'явилась Матір 
Божа. Це відбулося в селі Дора на 
Івано-Франківщині. Ось уже третій 
рік підряд тут відпочивають у 
студитському монастирі діти з 
Тернополя. В маленькому монас
тирі, що в передмісті Яремчі, 
цього року чотири його 
насельники прийняли сімдесят
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гостей. Діти тут здобувають не 
лише фізичний гарт, пізнають 
історію краю, оглядають його 
природні красоти, а й ходять на 
богослужіння, мають заняття з 
катехизму. Декілька дівчаток 
розповідали Надії Пастернак - 
кореспондентці з газети "Екс
прес" (4 серпня), що на їх 
прохання до Матері Божої дати 
якийсь знак своєї любові доц них 
раптом побачили якийсь раптовий 
спалах світла у вівтарі, хоч там в 
той час нікого не було. Троє 
хлопчиків-бешкетників з групи - 
Дмитро, Андрій та Роман - в це не 
повірили, голосно осміяли 
дівчаток. Тоді вчителька релігії - 
молода катехитка п.Марійка 
повела їх в храм молитися, де 
вони не переставали хіхікати. 
"Раптом зауважую, що всі три 
хлопці якось зненацька зм і
нилися, принишкли. Андрійко 
спитав Романа: "Ти бачиш?" Я 
подивилася туди, куди вказував 
хлопець і нічого там не побачила, 
але почула шарудіння, ніби хтось 
перебирав зернята вервиці. Усі 
три хлопці сказали, що вони 
виразно бачили у вівтарі постать 
жінки в білому з вервичкою в 
руках. Вона нічого не говорила, 
лише тихесенько схлипувала". 
Можна несприйняти цей факт, але 
важко й не повірити одразу трьом 
дітям, які мали водночас 
аналогічне бачення. Ходить в селі 
оповідь, що церквицю монастиря 
збу-дували в 1937 р. три ченці - 
Михайло, Патрикій та Діонисій, 
яким було видіння про спускання 
з неба у вигляді скатертини
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якогось сяйва на вибране ними 
місце для побудови храму. 
Офіційне керівництво УГКЦ обе
режно поставилося до повідом
лення з Дори. Голова Патріаршого 
суду Церкви о.Йосиф Андрійшин 
зауважив, що "віра в чудо не є 
догмою". Люди самі мають 
вибирати вірити їм в дитячі 
розповіді, а чи ні. Оскільки явлена 
жінка не сказала ніяких слів, то 
можна припустити, що мала місце 
дитяча уява. Рішення про 
достовірність розповіді має 
прийняти місцевий єпископ, а ось 
медики мають дати висновок про 
психологічний стан дітей на час їх 
перебування у храмі. До того ж, 
якщо мало місце щось над
природне, то воно в якійсь формі 
повинне повторитися.

На Говерлі встановлено і 
освячено хрест на честь 28 
беатифікованих Блаженних Като
лицької Церкви Папою Іваном 
Павлом II під час візиту його в 
Україну. Акцію організували й 
провели Асоціація діячів 
української культури спільно з 
чернечим згромадженням сестер 
святого Иосифа, обручника 
Пресвятої Діви Марії. "Винесення 
хреста, - розповідає учасник 
сходження отець-редемпторист 
Ігор, - було символом муче
ництва. Життя кожної людини - 
своєрідне сходження на гору. І 
життя є важке само собою. Але 
якщо людина бачить перед собою 
мету, то вона легше оті труднощі 
долає". Сходження нагадувало 
біблійне видовище несення

хреста Ісусом Христом на 
Голгофу.

Синод Української Греко- 
Католицької церкви утворив на 
території Східної України два 
нових екзархати. - Донецький та 
Одесько-Кримський. Дивує лише 
те, що Синод творить на 
східноукраїнських теренах
екзархати (а не єпархії), чим 
засвідчує галичанскість УГКЦ, а не 
її всрукраїнскість.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

"За здорову незалежну  
Україну та працьовитих 
громадян! Боже, благослови 
Україну!" Таку акцію, розпочату 
ще 10 червня, 24 серпня Громада 
Церкви Адвентистів сьомого дня 
м.Черкас завершила на цент
ральній площі міста. Метою акції 
було допомогти тим, хто потрапив 
в залежність, звільнитися від 
таких шкідливих звичок як 
наркоманія, алкоголізм, тютюно- 
паління, розпуста, а відтак і 
позбутися тих хвороб, які є IX 
супутниками. Під час ходи по 
місту в День незалежності України 
пропагувався здоровий спосіб 
життя. Роздавалися листівки із 
святковими вітаннями, закликами 
відмовитися від шкідливих звичок, 
запрошеннями на програму і в 
Біблійну заочну школу. Відбулася 
спеціальна годинна програма для 
молоді, під час якої Т.Маринко 
виступила з бесідою "Програма 
естетичного виховання та 
здоров'я". Акція мала святковий
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вигляд. Члени клубу "Слідопит" 
вийшли в місто в спеціальній 
святковій формі, що надало колоні 
організованого вигляду. На 
завершення акції пастори А.Іщен- 
ко та Ю.Лотош виконали "Молитву 
за Україну". 25 серпня святкову 
програму громада АСД повторила 
в парку Перемоги, який 
заздалегідь був прибраний 
молодими адвентистами. 15 
вересня Церква АСД провела 
спеціальні бесіди та консультації з 
питань здорового способу життя в 
палаці "Дружби народів". (В.НІко- 
ленко)

Київський Християнський 
університет Церкви християн- 
баптистів розбудовується. Поруч з 
чотирма упорядкованими його 
корпусами невдовзі з'явиться 
новий навчально-адміністратив
ний корпус. Перший камінь в 
фундамент нового корпусу було 
урочисто закладено 8 вересня.

Громада християн-баптистів 
селища Схщниця, що на 
Бориславщині, придбала колиш
ній будинок синагоги і 
облаштовує в ньому свій 
молитовний будинок. Як відзна
чив пастор громади Роман 
Марчак, багато людей їдуть до 
Східниці, щоб завдяки її цілющим 
джерелам підлікувати здоров'я 
свого тіла. Але оздоровлення 
людини має бути цілісним. 
Відкриваючи свій молитовний 
будинок, ми даємо можливість 
тим, хто проживає тут або 
приїздить до нас, зцілюватися і від

Релігійне життя України_________

духовної хвороби - гріха, навчи
тися жити згідно з Христовою 
наукою. Будинок молитви спочатку 
буде завеликим для східницької 
громади баптистів, яка налічує 
лише 20 вірних, але, як це 
впевнено сказав пастор, через 
пробудження духовності до нас 
прийдуть ті, хто забажає поєднати 
своє наступне життя із живою 
Христовою Церквою. Роман 
Марчак вдячний Богові за те, що 
він послав країні свободу і 
демократію, а це дало можливість 
приводити до нього "покалічені 
гріхом душі людей". Пастор 
відзначив толерантність у ставленні до 
громади з боку існуючих в селищі 
Українських греко-католицької та 
Автокефальної Православної 
Церков. Поблизу Східниці в 
районному центрі Бориславі у 
вересні почала свою роботу 
баптистська семінарія. Вона 
розміс-тилася в куплених 
Церквою ЄХБ для цього будівлях 
пансіонату. Семінарія готуватиме 
пасторів для громад Церкви 
християн-баптистів Західного регіону 
України.

П ропов ідницькі служ іння 
проведуть 28 вересня - 15 жовтня 
євангельські пропо-відники із 
США та Канади в містах 
Волинської обл. Організовує цю 
акцію виходець з України Алекс 
Ніщук, завдяки спонсорству якого 
вже вдалося відкрити ряд 
молитовних будинків Церкви 
Адвентистів Сьомого Дня.
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Образою почуттів віруючих 
можна назвати публікацію 
Д.Данилова в газеті "Сегодня" (№ 
168) під заголовком "А у 
Бужинской - собака правосла
вно-христианской веры!" Нетоле- 
рантністю віє також і від сайту в 
Інтернеті "Золотий голос України". 
Там в українському сайті серед 
різноманіття інформацій про 
лідерів вітчизняного року 
викликає подив і обурення сто
рінка про Катю Бужинську (звідки 
й інформація Д.Данилова) із 
такою інформацією: "Дома у
співачки живе собака породи чау- 
чау по кличці Джеррі. Віруюча. 
Відвідує будь-які церкви хри
стиянсько-православної віри". В 
будь-якому випадку хоч дещо 
мислячий журналіст мав би знати, 
що віра в Бога є надбанням лише 
людини і що не лише відвідування 
храмової споруди робить людину 
віруючою певної конфесії. То ж 
давно назріла потреба належної 
релігієзнавчої освіти тих журна
лістів, які звертаються до 
релігійної тематики.

ЕТНІЧНІ* РЕЛІГІЇ

Д р у ги й  В сеукра їнський  
Собор Об'єднання Р ідновірів 
відбувся 23-25  серпня в_Києві. 
Окрім представників з 
рідновірських громад України, на 
Собор прибули гості - рідновіри з 
громади Українських Козаків імені 
князя Святослава. Було відзна
чено факт реєстрації Держкомом 
релігії України Релігійного Центру 
Об'єднання, видання Волховника-

Право-слова, заснування нагород 
Рідної Віри, видрук нових чисел 
часопису "Сварог" та ін. Собор 
звернувся з Відозвою до Уряду 
країни і всіх українців, в якій, 
вітаючи з 10-річчям Незалеж
ності, наголосив на тих втратах, 
яких зазнав наш народ із-за 
негативного ставлення до його 
етнічної віри - язичництва. У 
Відозві дається негативна оцінка 
політиці одержавлення християн
ської .релігії в Україні, фактів 
дискримінації нехристиянських 
релігій. Враховуючи те, що 
відродження нації не може 
відбуватися без відродження її 
власної віри, Собор констатує: 
"Повернення народів до своїх 
етнічних релігій на новому рівні їх 
розвитку є історичним фактом". 
Було також порушено питання 
побудови Храму Рідної Віри.

Об'єднання синів І дочок 
України РУН Віри звернулося до 
Патріарха Ф іларета з листом, в 
якому заявило про підтримку 
Київського Патріархату в його 
діяльності щодо утворення неза
лежної Православної Церкви в 
Україні: "Ми є діти однієї матері 
України-Русі і однаково бажаємо 
свободи і процвітання нашому 
народу і Державі. До джерела 
Божої мудрості ведуть різні 
стежки, то ж головне на цьому 
шляху не згубити братерську 
любов одне до одного. Бог там, 
де є Любов!"

Громаду РУНВіри в Надвірній не 
реєструють вже три роки.
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Підставою для відмови є те, що в 
статутних документах громади 
вживається державна символіка - 
тризуб. Але якщо тризуб 
державним символом України є 
всього десь 10 років, то 
Об'єднання синів і дочок України 
користується ним як своїм 
символом з часу своєї появи, а це 
35 років, бо ж то є символ 
української духовності. Враховуючи 
це, а також свободу віровизнань, 
Держком релігії України з такою 
символікою зареєстрував ОСІД 
РУНВіри в Києві. То ж чи не 
відшукують лише привід для 
нереєстрації в Івано-Франківську?

В дн і святкування 10» 
р ічного  ю в ілею  в Україн і 
перебував ке р ів н и к  ОСІДУ 
РУНВіри при 
с в я т и н і

О р і я н а "
(Спрін Глен,
США) Боголюб 
Свириденко. З 
ін ф о р м а ц ією  
про стан руху 
він виступав в багатьох громадах 
РУНВіри країни. Вирішується 
питання створення офісу конфесії 
в Києві, активізації просвітницької 
діяльності, ліквідації того розколу, 
який є в рунвірівському русі 
України.

ЖИТТЯ МУСУЛЬМАН

Духовне управління мусуль
ман Украни розширює й урізноманітнює 
свою вцдавничу діяльність. Видавництво 
"Аль-Иршад” (Лук’янівська, 46)

регулярно видає підготовлені 
Відділом досліджень те пере
кладів Ісламського університету 
невеличкі брошури й листівки- 
агітки. Так, в 2001 р. побачили 
світ в цій серії "Ислам - религия 
всех пророков", "О вере", 
"Пророк", "Ангелы", "Заблуждение 
ваххабитов", "Экстремизм" та ін. 
Похвальним є те, що видавництво 
прагне видавати свої брошури й 
українською мовою.

Чернове зіткнення мусульман і 
православних за територію 
Успенського монастиря, відо-мого 
ще в УІІІ-ІХ статтях, відбулося в 
кінці липня. Воно було 
спровоковане рішенням кримсь
кого уряду передати будівлю 
бахчисарайського інтернату 
Православній Церкві Московської 
юрисдикції. Вона знаходиться 
поруч із будівлею ісламського 
духовного закладу - медресе. 
Кримські татари з цим не 
погодилися, бо ж тут знаходиться 
могила хана Гірея і його сина (XII- 
XIII ст.). Рукопашний бій з викори
станням різних підручних засобів 
вдалося втихомирити міліції. "Ні в 
кого навіть думки не виникало, 
щоб спровокувати зіткнення з 
віруючими іншої конфесії', - зая
вив голова Бахчисарайського 
меджлісу Ільмі Умеров. Мітинг з 
вимогами закріплення за тата
рами статусу корінної нації і т.п. 
перервали представники росій
ських спільнот Бахчисараю й 
козаки, які прибули до монастиря.
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Суфії в Пущі-Водиці 
збираються на лоні природи у 
відлюдних місцях. Троє осіб, 
ставши на ліву ногу і, 
відштовхуючись правою, почи
нають свій рух навколо власної осі 
проти годинникової стрілки. Темп 
цього надто високий і 
продовжується 20 хв. Танок цей 
є суф ійською  медитацією. 
Обертання дає нібито можли
вість, впливаючи на тіло, 
змінювати психіку, настрій душі і 
допомагає злитися з Аллахом. 
Суфій - благочестивий мусуль
манин, який шанує істину. Керує 
групою суфіїв Сергій Сегедюк, 
який заперечує свою належність 
до мусульман і до будь-якої іншої 
релігії. "Щ о стосується спілку
вання з Богом, - заявив він, - то 
можу сказати: колись я палив 
анашу, вживав ЛСД, потім все 
залишив, захопився йогою, 
буддизмом, каббалістикою, так 
званим холотропним диханням, 
містичною музикою. Отже, я 
завжди був містиком, що працює 
над зміною свідомості. А 
нещодавно зібрав всю необхідну 
літературу про* суфіїв і вирішив 
попробувати, об’єд-навши групу 
однодумців..." Далі С.Сегедюк 
говорить про наслідки свого 
суфійства: "В голові відбувається 
те, що й при палінні анаші... Але я 
не переступив той поріг, за яким 
починається дійсний екстаз". 
Зрештою він хоче досягнути 
такого стану, коли людина буде 
радіти від життя без якихось 
видимих на те причин, просто

завдяки неперервному спілку
ванню з Богом.

Шейх Саудівської Аравії 
відпочивав і лікувався із своєю 
сім'єю влітку цього року в 
Трускавці* То ж карпатська 
"Нафтуся" своїми лікувальними 
властивостями вже притягує в 
Україну й багатих мусульман 
зарубіжжя. Варто було, як 
думають в міській раді Трускавця, 
одержати від них інвестиції на 
благоустрій курорту.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

У вересні місяці маємо 
масове паломництво (десь 5-6  
тисяч) хасидів в Умань до
могили засновника свого вчення 
цадика Баал Шем Тов. Це 
ускладнює роботу київських аеро
портів. Літак одного рейсу було 
затримано із-за того, що хасиди у 
визначений для молитви час 
молилися і не реагували на 
оголошену посадку. Ще одне. Під 
час молитви хасиди не рахуються 
з оточенням, із загальноприйня
тими нормами поведінки. їх 
вчення не передбачає кидання 
сміття в урни, що ускладнює їх 
обслуговування. Але співро
бітники Бориспільського аеропорту 
завчасно готуються до прибуття 
таких гостей, вишукують різні 
можливості для комфорта
бельності їх перебування в польоті 
й аеропорту.

Злочин на могилі знаменитого 
цадика Раббі Леві Іцхака здійснили в
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Бердичеві в липні малолітні 
хулігани, відомі давно своїми 
деструктивними витів-ками. Із-за 
дитячого віку міліція не може 
притягнути їх до відповідальності. 
Характерною є невдячність цих 
злочинців, які часто одержували 
їжу в місцевій єврейській громаді і 
хаседі. Вандалізм на могилі цього 
цадика є не першим. Чотири роки 
тому могилу також було 
сплюндровано.

Громадський центр громади 
традиційного іудаїзму "Л ігйот 
ЄзудГ відкрився в Ужгороді. Він є 
своєрідним продовженням одно
йменної організації, яка 
займається поширенням релі
гійних знань, забезпечує духовні 
потреби своїх членів, проводить 
просвітницьку роботу, створює 
літні табори відпочинку для дітей, 
веде гурткову роботу та ін.

Делегація впливових рабинїв і 
лідерів реформістських громад із 
США й Канади, діячів Всесвітнього 
Союзу Прогресив-ного Іудаїзму з 
Північної Америки 24-27 серпня 
пере-бувала в Києві. Мета візиту - 
ознайомлення з життям єврей
ської громади України, станом 
свободи в іроспов ід ань  та 
свободи слова в державі, роз
витком Руху Прогресивного Іудаїзму; 
конкретизація шляхів подальшого 
розвитку спільних програм та 
проектів американського та 
українського єврейства, що нале
жить до громад Прогресивного 
Іудаїзму. Гості брали участь в 
службі Каббалат Шаббат,
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відвідали Общинний центр 
Київської громади Прогресивного 
Іудаїзму "Надія" та єврейський 
центр милосердя "Хесед Авот", 
зустрілися з керівниками єврейських 
громад та організацій України, 
керівництвом Соломонового 
Університету, вшанували пам’ять 
жертв Холокосту біля Менори в 
Бабиному яру поминальними 
молитвами. Про програму й 
напрями розвитку Прогресивного 
Іудаїзму в Україні гостей 
інформували лідери теч ії 
О .Злотник, О.Духовний, Б.Кутик.

Нова синагога відкрилася на
території київського заводу 
"Транссигнал". Будівля її збудована 
ще в 1903-1910 роках галицькими 
євреями. В 1930 р. вона була 
відібрана у віруючих. Наявна 
трирічна програма влаштування 
нового общинного центру із 
синагогою, басейном, кошерним 
рестораном, поліклінікою, клубом 
інтелігенції та ін. Д уховним  
л ідером  нової громади став 
рабин Міхаель Менес. Харак
терним є те, що в громаді 
відновлено в літургії молитву на 
згадку жертв Хмельниччини. 
Молитва виконується в день 
взяття військами Хмельницького в 
1648 р. м.Немирова (16 червня).

Присвоєння митрополиту 
Андрею Шептицькому почесного 
звання "Праведник світу" просить 
від Ізраїлю мер Львова В.Куйбіда. 
З таким проханням раніше 
зверталися спасенні митропо-
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литом львівські євреї. Але ана
логічні прохання до Ізраїлю без 
відповіді залишаються вже 25 
років.

Понад 8 тис із 17 країн 
хасид ів-палом ників  прибули в 
м -Умань на 17 вересня • 
зустр ічати іудейський 5762-й 
Новий Рік (Рош - Ха Шана). Сюди 
вони збираються щове-ресня з 
1988 р. В Умані в 1810 р. був 
похований один із заснов-ників 
хасидизму - цадик (святий) 
Нахман, який заповідав своїм 
послідовникам Раш-Ха-Шану 
зустрічати на своїй могилі. З року 
в рік кількість поломників до 
іудейської святині зростає. В 
цьому році в Умані під час 
святкування ніяких ексцесів не 
зареєстровано. Порядок забез
печуваного біля 400 міліціонерів. 
Без спеціального пропуску в 
район могили цадика потрапити 
було неможливо. В ці дні місто 
нагадує Єрусалим. Діти з пейсами 
бігали один за одним, жінок не 
було, бо, згідно канонів, до свята 
приїздити вони мають в інший 
день. Моляться «хасиди завзято. 
Молитва нагадує какафонію, бо 
кожний кричить щось своє, 
імпровізує. Наступного дня 
відбулося омовіння хасидів в озері 
в озері: нажиті за рік гріхи нібито 
забирає вода. Хоч в місті на кошти 
паломників вже побудовано 
готель, але місць не вистачає. 
Уманці здають свої помешкання 
хасидам: 30-40 доларів за одну 
ліжко-ніч. Але оскільки хасидам у 
Новий рік забороняється

прибирати за собою, то вони 
залишають господарям стра
шений бедлам. Нині в місті 
будують синагогу, яка вміщатиме 
біля 3-х тисяч молільників, йде 
будівництво спеціального терміналу 
на уманському військовому аеро
дромі. (Факти, №169)

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
УКРАЇНИ

ІУ-й всеукраїнський вайш- 
навський фестиваль відбувся 
18-26 серпня в Одесі. Він зібрав 
біля півтори тисячі вірних - пред
ставників практично всіх громад 
Товариства Свідо-мості Крішни 
України. Були гості з Індії, Росії, 
США, Канади, Німеччини, інших 
країн. Більшість з них приїхали для 
простого спілкування. Програма 
фестивалю була насиченою. 
Учасників його чекала велика і 
різноманітна культурна про
грама, було мультимедійне шоу, 
театральні і церковні вистави. 
Відбулося 14 семінарів, які 
проводили духовні лідери ТСК. 
Так, семінар "Ведичний звук і 
мова" провів член Румунської 
Академії наук Крісан Маріус 
(Мурарі Крішна дас). Під час
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агніхотуадавня ведична церемо
нія, під час якої одержали духовне 
висвячення біля ЗО осіб.

Парафіяни київської громади 
Церкви Божої Матері влітку 
здійснили два паломництва. Одне 
- на Соловки, які є цвинтарем 
неупокоєнних душ. В XVII ст. тут 
утримували старовірів, в XX - 
віруючих, які відмовилися служити 
богоборчій владі. Нині Москов
ська патріархія творить на 
Соловецькому архіпелазі прибут
ковий інтуристівський комплекс, 
хоч варто було б тут створити 
всенародний храм-меморіал пам’яті 
тим, хто загинув за віру. Друге 
паломництво вірні ЦБМ здійснили 
до святинь Криму. Це і ранньо
християнський печерний монастир 
Челтер-Коба, і Сюйренська 
фортеця. За традицією на 
високогірному плато в день 
Преображення Господнього була 
проведена святкова служба .

Суперечки в таборі реріхівців.
Українське Реріхівське товариство 
провело в Дніпропетровську конфе
ренцію "Захистимо імена та спадщину 
родини Реріхів, Міжнародний центр 
Реріхів і громадський реріхівський 
рух". В одержаних Відділенням 
релігієзнавства ІФ НАНУ доку
ментах товариства зазначається, 
що створене родиною Реріхів 
філософсько-етичне вчення Жива 
Етика, "не є релігією і не може 
слугувати ідейним підґрунтям для 
будь-якої релігійної секти; псевдо- 
окультним вченням або основою 
для будь-якої форми магічної
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практики; шкалою для розкриття 
паранормальних здібностей; метою 
для створення різних систем 
оздоровлення... Жива Етика дана 
для розвитку внутрішньої культури 
людини". Товариство вважає себе 
єдиною істинною спільнотою 
реріхівців, застерігаючи від 
сприйняття за таку багатьох інших 
угрупувань і організацій, що 
будують свою діяльність на спад
щині Реріхів. Проте зазначимо, що 
всі тези документів товариства не 
знайшли в них належного 
аргументування.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Нове втілення Будди 
"з’явилося" в Алчевську. В місті 
тривалий час функціонував центр 
духовного розвитку "Истина". 
Спочатку його члени приходили 
сюди для простого спілкування, 
обміну думками, "зарядження" 
енергією. Але з часом засновник 
центру Анатолій Сергієнко став 
твердити, що він є черговим 
втіленням Будди (відомо, що 
Будда мав 550 перероджень), 
створив своє "вчення" під назвою 
"Інформація". Згідно останнього 
Сергієнко постав як "точка землі", 
а його послідовники - "дійсними 
людьми", які, як і християнські 
апостоли, мають нести "істину" 
непросвітленим, яка, при її 
детальному розгляді, виявляє 
суміш різних релігійних вчень. Тут 
була й езотерика - "космічний 
розум", "аура", "енергетика". 
Донецькі буддисти, які відвідували
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зібрання Сергієнка, засвідчили 
спотворення ним вчення Будди. 
Але десь 50 осіб віком від 15 до 40 
років одержували від "космічного 
бога" за ім’ям Федя через Сергієнка 
все нові і нові інформації з "істинного 
вчення", але чомусь мали тримати їх в 
секреті навіть від одновірця. Опісля 
виявилося, що "вчитель", будучи 
п’яним, домагався близькості 
практично у всіх "сестер по вірі", 
подаючи це також як спосіб передачі 
інформації від Феді. Сергієнко 
використовував своїх послідовників 
для реалізації лікарняних препаратів, 
за що одна із харківських фірм щедро 
платила йому. Саме цей зв’язок із 
матеріальним і небажання поділитися 
прибутками із ближніми зрештою й 
привели до розпаду алчевської 
громади. Сам Сергієнко перебрався в 
Росію і вже десь там ошукує всіх, хто 
дозволяє йому себе ошукати.

Християнсько-демократичний
союз, очолюваний В.Стрето-вичем, 
на своєму секретаріаті прийняв 
рішення про приєднання до виборчого 
блоку В.Ющенка "Наша Україна". ХДС 
вважає, що саме християнсько- 
демократичні ідеали мають стати 
ціннісною базою для цього блоку. Такі 
принципи політичного діяча як 
принциповість, справедливість і 
відповідальність, що сповідує 
В.Ющенко, співзвучні ХДС, атому він 
вирішив його підтримати.

Негативно ставиться до 
відновлення церков в Києві відомий 
політик і архітектор Лариса Скорик. 
"Це не відновлення, а ударна підробка. 
Якщо й братися за це, то як поляки, які

відновили Королів-ський замок у 
Варшаві, коли кожний камінець, кожна 
деталь виконувалися як у давнину. У 
нас сучасну київську цеглу видають за 
давню плінфу” . Лариса Скорик 
висловилася негативно і щодо ін
формації, що на колоні монумента 
Незалежності буде зображена О ранта. 
"Адже Оранта - це ікона! А в 
православ ’ї не прийнято  
передавати ікони скульптурними 
формами, а тим більше виставляти 
ікону на , стовпі” ( ’’Вечерние 
ведомостн”, № 111).

Християнський просвіт
ницький клуб "Гроно" почав 
працювати в Києві. Він об'єднує 
християнську інтелектуальну і 
професійну еліту - вчених, лікарів, 
журналістів, вчителів, громадських 
діячів, політиків, людей різних 
конфесійних орієнтацій. Клуб 
покликаний не лише обгово
рювати актуальні духовні проб
леми, а й готувати відповідні 
методичні посібники.

Три ікони ХУІІ-го століття 
викрадено із церкви Святої 
Трійці в м.Жовкві. Храм не мав 
якоїсь охорони і вже давно 
потребує реставрації. Парафіяни 
давно просять, щоб храм знову 
приєднали до Жовківського 
Василіанського монастиря, але 
прохання залишається без 
відповіді керівництва УГКЦ.
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

Діаспора молиться за 
Україну. Під знаком 10-ліття 
Незалежності України пройшла 
урочиста архиєрейська літургія в 
м.Бонні. На неї зібралися українці 
зі всієї Західної Європи. Тут вони 
поклонилися чудртворно явленій 
Матері Божій. Апостольський 
екзарх Мих. Гринчишин закликав 
українців об’єднатися на основі 
спільних ідей, віри в Бога і 
підтримати незалежну Українську 
державу.

Дж.Буш схвалив державне 
фінансування програми з 
клонування людини в той час, 
як Конгрес США своїм голосу
ванням оголосив клонування 
федеральним злочином. В 
Старому Світі керівники 24 
держав із 43, які входять у Раду 
Європи, також підписали Прото
кол про заборону клонування 
людських істот. Воно заборонене 
також внутрішніми законами 
Німеччини, Франції, Італії, 
Великобританії, Ізраїлю, Росії. В 
ряді країн дозволено проводити 
клонування лише з терапевтичною 
метою, зокрема з "вирощування” 
окремих людських органів для 
заміни їх при складних операціях. 
На клонування погоджуються і ті, у 
кого смерть забрала близьких їм 
людей. Але противників клону
вання людини все ж більше, ніж

його прихильників. Всі світові 
релігії виступили категорично 
проти будь-яких досл ід ів  над 
людським ембріоном. Особливо 
в цьому активна Католицька 
Церква. Виходячи з того, що душа 
дарується людині в момент її 
зачаття, вони кваліфікують факт 
загибелі великої кількості 
ембріонів при клонуванні як 
масове вбивство людських душ. 
Італійський вчений, який про
водить експеримент з клонування 
заявив: "Я буду продукувати на 
світ не монстрів, а нормальних 
людей! Що ж стосується гри в 
Бога, то це повна дурниця. З 
таким же успіхом можна 
звинувачувати кардіолога, який 
робить пацієнту масаж серця. Він 
хоче зберегти людині життя - хіба 
це не богоугодна справа?! 
Клонуючи людину, я лише буду 
використовувати матеріал і 
можливості, які надав нам 
Господь". Зауважимо, що 
двадцять років тому подібні гарячі 
дискусії і протести релігій викли
кала ідея штучного запліднення. 
Тепер всі знають, що діти, які в 
такий спосіб з ’являються, здорові 
й нічим не відрізняються від тих, 
які народилися природним шля
хом. Український вчений профе
сор Ф. Дахно пропонує уважно 
прочитати Біблію. Бог створив Єву 
із ребра Адамового, тобто із 
соматичної, а не статевої клітини. 
Він практично клонував її. Далі по
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Біблії маємо в тридцяти
поколіннях генетичний розвиток 
людей: "Авраам народив Ісаака, 
Ісаак народив Якова, Яків
народив..." До появи клонування 
всі, читаючи Біблію, не зауважили 
на нестандартному методі відтво
рення людських осіб. А між тим в 
листопаді цього року вже з’яви
ться перша клонована людина 
(дивись, вона вже десь і є). 
("Факти", № 142).

Рішення Президента Буша 
про дозвіл клонування одер
жало різну оцінку християнських 
конфесій. Президент Націо
нальної конференції католицьких 
єпископів Дж. Фьоренца заявив, 
що уряд США став "співучасником 
злочину", бо ж буде підтримувати 
дослідження, які ґрунтуються на 
знищенні одних беззахисних 
людських істот заради можливої 
користі інших. Лідер Об’єднання 
Методистської Церкви США, до 
якої належить і Буш, Дж.Уінклер 
заявив, що крок президента "дає 
простір для вивчення потенціалу 
ембріональних стволових кліти
нок". Президент організації "Хри
стиянська коаліція" Р.Робертсон 
відзначає, що Буш продемон
стрував "елегантне вирішення 
складних проблем дослідження 
стволових клітин, рішуче захистив 
права ненароджених, дозволивши 
д о с л ід ж е н н я  зарад и  спасіння 
людського життя".

Оптування тисячі американ- 
ців-християн за замовленням видав

ництва "Hodder and Stoughton" 
засвідчило, що 43% з них вважають, 
що наявність Церкви як організації 
відштовхує людей від християнства. 
40% опитуваних думають, що якби 
Ісус жив в наші дні, то він не 
відвідував би Церкву. 71% 
респондентів бувають в Церкві 
два рази протягом року (і то у 
зв'язку з якоюсь подією) або 
взагалі до неї не ходять. Для 25% 
опитаних еталоном християн- 
ськості є Мати Тереза.

Національна Рада хри
стиянських Церков США 
невдоволена Президентом Дж . 
Бушем. Представники 39 
християнських конфесій США (а 
це десь 60 млн. американців) в 
своєму листі "Збереження енергії 
та Творіння Боже” протестують 
проти нової енергетичної прог
рами американської адміністрації 
та її рішення щодо неприєднання 
до кіотського договору з 
обмеження викидів в атмосферу. 
Саме США несуть першу відпо
відальність за можливе глобальне 
потепління, бо ж вони виробляють 
більше 22 % загального обсягу 
вуглекис-лого газу.

Достовірність Туринської 
плащаниці професор Колорадського 
університету ДжДжексон вирішив 
перевірши на практиці. Для свого 
експерименту він шукає добровольця, 
який має повторити шлях Ісуса 
Христа, тобто бути розп'ятим на 
хресті в повній відповідності з 
чисельними описаннями цієї 
процедури. Претендент має
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відповідати у своїх показниках 
навіть росту, вазі і вікові Христа. 
Професор передбачає навіть 
спробувати відтворити ті почуття, 
які супроводжували Ісуса під час 
земного випробування. В такий 
спосіб Дж.Джексон прагне 
глибше пізнати містерійний ха
рактер ритуалу розп’яття.

Нігерійські християни
створили центр захисту 
мусульман, які прийняли 
християнство, згідно з нормами 
шаріату, заслуговують смер
тельної кари. Центр діятиме в 
північному штаті Кадука, переважна 
більшість населення якого сповідує 
іслам. "Більшість людей, яких ми 
тут приймаємо, піддаються 
загрозам з боку ближніх родичів, - 
зауважують керівники нового 
центру. - Навіть в офісі Центру 
вони не почувають себе в повній 
безпеці. Інколи їх приходиться 
відправляти в інші регіони Нігерії, 
де християни не є такою 
безпомічною меншістю". Остан
нім часом до християнства 
навертається все більше молодих 
людей. Вони проходять навчання 
в біблійних школах, але бояться 
повер-татися для пропаганди 
Євангелія в рідні села. В Нігерії 
нині приблизно однакова кількість 
християн і мусульман. Мусуль
мани живуть на півночі країни, 
християни - в центрі і на півдні. 
Але відносну міжконфесійну 
гармонію підірвало введення на 
своїй території шаріату в 9 штатах 
з 36. Спроби християн якось 
протистояти ісламізації півночі

Релігія у сучасному світі_________

поки що не дали очікуваних 
наслідків.

Релігії є сакральні і світські.
Остання ось уже майже 43 роки 
ут-верджується на Кубі. Магічна 
харизма забезпечила політичне 
довголіття вождю кубинської 
революції Фіделю Кастро. Неві
рогідною везучістю можна 
з'ясувати те, що багаточисельні 
спроби покінчити з ним залишили 
його без жодної подряпини. 
Фіделя не брали ні кулі, ні отрута, 
ні хвороботворні мікроби. Він 
часто бував просто в натовпі без 
охорони і ніхто в цей час в нього 
не стріляв. Фідель був нібито 
зачаклований. А йшли з життя 
нібито від гніву грізних богів ті, хто 
готував на нього замахи. 
Колумбієць, корифей "магічного 
реалізму" Габріель Гарсія Маркес 
назвав цей особливий фактор, 
який навіть непідвладний комп'ю
терам ЦРУ, якоюсь "карибською 
магією". Дехто пояснює це дією 
поширеної на Кубі сантерії - 
релігії, яка 
створена на 
о с н о в і  
в і р у в а н ь ,  
пр и в е зе н и х  
рабами із за
хідної Африки.
До релігії са
нтерії схильні 
не лише тем- 
н о ш к і р і 
кубинці, а й багато білих. 
Практично в кожному помешканні 
на Кубі поруч із статуетками Ісуса 
Христа і Божої Матері стоять
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зображення язичницького бога 
долі, входу й виходу, доріг і 
перехресть Елегуа, молитвами до 
якого на Кубі починаються і 
завершуються всі церемонії, і бога 
війни Оггуна. В народі говорять, 
що Фідель знаходиться під 
захистом грізного Оггуна, який 
допомагає йому перемагати всіх 
ворогів. Ще в дитинстві від 
смертельної недуги хлопчика 
вилікували місцеві знахарі, 
пообіцявши йому велику роль в 
історії. Колір Оггуна - зелено- 
оливковий. Певно тому Фідель так 
любить свою військову зелено- 
оливкову форму. Кольором Елегуа 
є червоно-чорний. Саме таким є 
створений Фіделем прапор "Руху 
26 липня". Особистий секретар 
Кастро Селія Санчес (пом. в 1979 р.) 
належала до сантерос. Із всього 
видно, що маг кубинської 
революції має підтримку могутніх 
богів Елегуа та Оггуна. То ж на 
Кубі язичницька релігія постала 
основою світської ("Столичные 
новости”, № 177).

В Саудівській Аравії 
переслідують християн. Арешти їх 
почалися після того, як в червні 
було виявлено зібрання в 
приватному будинку біля 400 
християн, які "співали релігійні 
гімни і слухали проповіді". В 
арештованого Е.Менгіса поліція 
конфіскувала примірник Біблії, 
інші християнські книги. В 
П.Ісаака в пам'яті комп’ютера 
знайшли імена й адреси 29 
християн, арешти яких про
водяться. В Саудівській Аравії

єдиною дозволеною релігією є 
іслам. Але серед працюючих тут 
зарубіжних робітників є й 
представники інших релігій. Так, 
Католицька Церква нараховує тут 
біля 6 тисяч своїх послідовників, 
які не мають можливості 
приступити тут до святих тайн. 
Саудівська влада забороняє будь- 
які публічні вияви неісламських 
релігій. Християнам забороня
ється публічно носити натільні 
хрестики, прказувати Біблію, 
збиратися на богослужіння. 
Поліцейські тут же знищують 
виявлену Біблію. "Нелегальні 
християни” після їх виявлення 
висилаються із країни. Президент 
американської пра-возахисної 
організації International Christian 
С.Снайдер вважає, що "в справі 
захисту ісламу Саудівська влада 
виявляє параною", бо ж при
рівнює християн до торгівців 
наркотиками. Але, враховуючи те, 
що Саудівська Аравія - головний 
союзник США в зоні персидської 
затоки, американський уряд 
нічого не робить для захисту тут 
християн. Як бачимо, він має 
подвійну бухгалтерію, що є 
свідченням його політичної 
нечесності.

Шовіністичний опус В.Жири- 
новського "Йван, запахни душу!" 
пропагує ідею "православної 
вісі". "Православний коридор від 
Москви через Мінськ, Київ, 
Кишинів, Бухарест, Белград, 
Софію, Афіни - ось наш шлях, 
товариш Путін! Це - шлях 
відродження православ'я, шлях до
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храмів православних, від 
монастиря до монастиря дорогою 
предків". Жириновський пропонує 
в паспорті замінити графу 
"національність" графою "віроспо
відання". Як бачимо, окремим 
лідерам Росії не спиться від того, 
якщо вони не бачать якесь 
єднання навколо їх країни. В 
додаток до т.зв. східносло
в'янського об'єднання з'являється 
в їх голові ще й "православні 
коридори". Що ж, "чаша песня 
хороша - начинай сначала".

ТЕРАКТИ В США:
р е л іг ій н і в ід л у н н я

Релігійні діячі засуджують 
теракт в США. Папа Римський 
назвав їх "безглуздими теро
ристичними актами", а вівторок 11 
вересня - "чорним днем історії 
людства". Патріарх Філарет 
відзначив, що "міжнародний 
тероризм несумісний з христи
янством, є наступом на всю 
світову цивілізацію і його слід 
долати спільними зусиллями". 
Муфтій Росії Талгат Таджуддін, 
засудивши теракт, водночас 
заявив: "Коли проблему не
вирішують за столом переговорів 
- це виливається в трагедії. Прості 
люди починають страждати через 
те, що політики не змогли 
домовитися". Муфтій зробив 
закид США, які "втручаються у 
справи різних держав". Глава УПЦ 
митрополит Володимир, п е р е б у 
ваю чи на Афон і, зауважив, що 
скоєне суперечить "вченню 
Христа про любов до ближнього і

здоровому глузду. Православна 
Церква завжди негативно 
ставилася до проявів людської 
злоби. Людське життя - це дар 
Божий. Тільки Господь може 
розпоряджатися цим даром". 
Владика закликав Президента 
США запобігти непередбачу- 
ваному розвитку подій, "не 
відповідати злом на зло” . Саме це 
буде виявом його християнсь- 
кості. Патріарх РПЦ Олексій іі 
виявив затурбованість тим, що 
"жертвами терактів стає мирне 
населення, ні в чому не винні 
люди".

Поминальна молитва в 
пам'ять тих, хто постраждав 
від терактів, відбулася 17 
вересня на Поклонній горі в 
Московському Меморіальному 
комплексі. Вона співпала з 
святом іудейського Нового року
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(Рош га-Шана). Богослужіння 
провів голова президії Конгресу 
єврейських релігійних органі
зацій і об’єднань Росії рабин 
З.Коган. Спонукою до такої 
молитви послужили теракти в 
США.

Крішнаїги Москви 13 вересня 
традиційним давнім обрядом "агні- 
хотра” вшанували в своєму храмі 
пам'ять жертв теракту в США. 
Запалювання священного вогню 
перед вівтарем супроводжувалося 
декламаціями брахманами очищу
вальних ведичних мантр та гімнів. 
Згідно ведичних священних писань 
"агні-хотра" є засобом позбавлення 
померлого від його гріхів і 
забезпечення нового сприятливого 
народження.

Іслам в США. Мусульманська 
громада тут є динамічною і 
постійно зростає кількісно. 
Людей, які іменують себе 
"етнічними мусульманами” в США 
нині десь 6-7 мільйонів. Але лише 
2 млн. їх відвідують мечеті, яких 
нараховується 1209 (87 % їх 
відкрито після 1970 р.). Щотижня 
молитви по п'ятницям відвідує 411 
тис. американських мусульман, 78 
% з яких - чоловіки. 27 % мечетей

в Америці належать чорношкірим 
американцям, 28 % - вихідцям з 
Південної Азії, 15 % - арабам. 
Щорічно іслам в США приймають 
біля 20 тис. осіб, з яких 14 тис. - 
чорношкірі, 13 тис. - чоловіки. В 
55 % мечетей немає постійних 
служителів культу. 71 % з
опитаних соціологами мусульман 
заявили, що вони розглядають 
ісламське вчення в світлі 
"сучасних обставин". В США, 
окрім традиційних мусульман, 
існує ще рух "Нація ісламу", рух 
"Ахмкаддія" та інші об'єднання 
ісламістів. Лідери мусульман США 
вважають, що віруючі можуть 
багато дечого запозичити в 
Америки у сфері науково-техніч
ного прогресу, але вони не 
повинні брати участі в політиці цієї 
країни. 28 % опитаних вважають, 
що Америка - це "аморальне, 
корумповане суспільство", а 15 % 
переконані в тому, що 
"американське суспільство воро
же ісламу".

США винуватців терактів  
шукає серед ортодоксальних 
ісламських організацій. Серед 
них: угрупування "Джамаат аль- 
ісламі" (штаб-квартира в 
Афганістані), яку заснував 
іорданець Хаттаб, відомий своїми 
терактами в Москві і Волго- 
донську; угрупування "Лашкар-е- 
Тайба" з Пакистану, яке воює в 
Кашмірі і оголосило джихад 
Ізраїлю; угрупування "Аль-Кайда 
("основа"), "Ісламський джихад" 
та "Хамас", які в своїй боротьбі за 
ідеали ісламу використовують
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смертників-камікадзе; організацію 
"Хез-боллах" (партія Всевиш
нього) ліванських радикалів- 
шиїтів, яка вже проводила теракти 
в США і орієнтована на створення 
в Лівані ісламської республіки 
іранського взірця; рух "Талібан", 
який пригрів в Афганістані бен 
Ладена і перетворив свою країну в 
своєрідний мусульманський мо
настир. Характерно, що всі 
названі організації заявили про 
свою непричетність до теракту, 
хоч деякі висловили вдоволення 
від зкоєного. Можливо це й 
правда, бо ж їх дії вже знаходяться 
під пильним наглядом амери
канських спецслужб. Ейфорію в 
мусульманському світі можна 
зрозуміти, адже США вже давно 
знаходиться з ним в неоголошеній 
війні (протистояння з Іраком та 
Іраном, підтримка Ізраїлю в його 
неоголошеній війні з палес- 
тинцями та ін.). Не хотілося б, щоб 
жертви теракту засліпили очі 
американській демократії і вона 
ліквідувала основний предмет 
своєї гордості - громадські права і 
свободи, стала на шлях міжкон
фесійних чвар. Варто усвідомити, 
що корені мусульманського теро
ризму підживлюють ті країни, які 
виявляють байдужість щодо тих, 
хто здійснює теракти проти 
мусульман, їх святинь.

Погроми мусульманських 
святинь в США відбулися відразу 
після терактів в Нью-Йорку і 
Вашингтоні, незважаючи на те, що 
вони були взяті під охорону 
поліції. Під час антимусуль-

Релігія у сучасному світі_________

манських демонстрацій підпалю
валися об'єкти, де працювали 
араби. 14 вересня були відмінені 
п'ятничні молитви в США,
американські мусульмани не 
виходили з домівок. І це
незважаючи на те, що лідери 
мусульман Америки, їх об'єднання 
засудили теракти.

Антимусульманська істерія 
переповнила США - країні, яка 
сповідує принцип абсолютної 
свободи віросповідань. До цього 
спонукали теракти в Нью-Йорку та 
Вашингтоні. В ряді міст поліції 
прийшлося взяти під охорону 
мечеті, тимчасово закриті мусу
льманські школи. Імами закликали 
своїх вірних поки що по п'ятницях 
молитися дома. З криком "свині 
Аллаху" в госпіталі Нью-Йорку 
відмо-вилися брати кров для 
постраждалих від мусульман-ара- 
бів. Керівники арабських спільнот 
мають намір зустрітися з 
Президентом Бушем з метою 
довести, що мусульмани і 
терористи не одне і те ж.

Усам бен Ладен значиться за 
номером першим серед мусу
льманських терористів. Завдяки 
йому, окрім "небесного благосло
вення", на рахунку ісламських 
фанатиків числиться біля ста 
мільярдів доларів. Народився 
Усам бен Мухаммад Авад бен 
Ладен в 1957 р. в південному 
Йемені в сім 'ї бізнесмена з 
прибутком в 5 млрд. доларів. 
Закінчив університет в Джідді. 
Брав активну участь при підтримці
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США джихаду проти військ СРСР в 
Афганістані, створивши тут 6 
центрів з підготовки моджахедів. В 
1992 р. бен Ладен створив 
організацію "Аль-Кайда" ("основа” ). 3 
1994 р. він створив в Судані біля 
Ї ЇШ Ш Г  *̂ Д % Д 2 0  баз для 

, " ^ п ід г о т о в к и  
; ^ ^ “ І т  е р о р и -

|С  Т И Ч Н О Ї
Ід іяльності. 
ІЛ а д е н ів ц і 
|н а й  м а н ц і 
Ідіяли десь 
в 15

країнах, в т.ч. в Чечні й інших 
кавказьких республіках. Мрія бен 
Ладена - створити ісламський 
халіфат в кожному мусульман
ському районі світу. Бен Ладен 
заявив: "Вбивство американців та 
їх союзників - обов'язок кожного 
мусульманина, тому що вони 
окупували і розграбували наші 
землі, а коли зіткнулися з опором, 
т о назвали його тероризмом". І 
хоч нині він заявив про свою 
непричетність до терактів в США, 
але водночас він схвалив дії 
терористів проти символів США - 
Білого дому, Пентагону, "будинків 
-близнюків" та ін. Американці 
приписують Ладену останні 
теракти, а також вибухи в 
посольствах США в Кенії ат 
Танзанії в 1998 р., коли загинуло 
біля 300 осіб. Усам невловимий. 
Нині він в Афганістані. В США за 
його життя обіцяють мільярд 
доларів.

Українці не пов'язують те ректи 
в США з ісламом. Вересневе

опитування Української маркетингової' 
групи засвідчило, що білля 50 % 
опитаних взагалі не знають, хто міг все 
це організувати. Без прив'язки до 
ісламу в цьому звинуватили 
пакистанських (22,8 %), ісламських 
(10,5 %) та афганських (9,2 %) 
тераристів. Мусульманам теракт 
приписали лише 1,6 % опитаних. 
(День, №169).

Хто є хто у мусуль
манському сріті. Мохамед  
Омар - лідер афганського руху 
"Талібан" (араб толлаб - учень, 
той, хто вивчає віру). Народився 
він в 1962 р. в Місті Кандагар. 
Навчався в медресе і вже тоді 
зарекомендував себе як 
релігійний фанатик. Розпо
відають, що він ніколи не грався з 
іншими дітьми, не дивився 
телевізор, не танцював і не співав 
пісні, бо ж це сприймав як 
сатаністське діяння. Навчався в 
ісламському університеті Пеша
вару (Пакистан). Після закінчення 
його обрали аміром правовірних. 
Воюючи проти агресії СРСР в 
Афганістані, особисто розправ
лявся з радянськими Солдатами. 
В цій війні Омар втратив одне око. 
З цього часу став активним 
ісламістом. Коли до влади в 
Кабулі прийшли моджахеди 
Бурханудціна Рабані, він зі своїми 
соратниками перебрався в 
Кандагар. Визнаючи моджахедів 
неістинними сповідниками віри, 
Омар оголосив війну афганському 
уряду. При підтримці Пакистану 
талібам вдалося захопити владу в 
Кабулі і добитися контролю над 90

_________ Рел/г/я у с у ч а с н
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% території країни. В Афганістані 
під його керівництвом йде 
настирливе впровадження орто
доксального способу життя 
мусульман, нищення неісламської 
культури. Всі жінки заховані тут за 
паранджами. Живе Мулла в 
убогому будинку, що зветься 
Палац релігії. Він не любить 
комфорт, спить на твердому 
матраці, більшу частину часу 
молиться, майже ні з ким не 
зустрічається. Бачать його лише 
найближчі, який Омар зовні, мало 
хто знає (кажуть, що він високий і 
красивий), бо ж сфотографувати 
себе він не дозволяє тому в пресі 
називають лідера талібів люди- 
ною-фантомом, Мулла щиро 
ненавидить Москву і Вашингтон. 
Він заявив, що іудеї, християни і 
всі ті, хто їх підтримує скоро 
дізнаються, на що здатний рух 
"Талібан". В багатьох ісламських 
країнах Омар має імідж істинного 
мусульманина. Саме завдяки 
Муллі в Афганістані знайшов 
притулок Усама бен Ладен, з яким 
він воював ще проти військ СРСР. 
Очолюваний Омаром рух ’Талібів" 
виник на початку 90-х років. До 
нього пішла пуштунська молодь, 
яка одержала ортодоксальну 
освіту в пакистанських медресе. 
Озброєні молодики тоді підтри
мували порядок на дорогах 
Афганістану. З часом вони захо
пилися політикою і почали 
вимагати перетворення Афгані
стану в дійсно ісламську державу.

Лист бен Ладена вміщено в
засобах масової іформації. Він тут

Релігія у сучасному світі_________

значиться як оатаЬіпІаас!іп@ІіоЬ 
mail.com - в ньому нічого немає ні 
про причетність, ні про непри
четність бен Ладена до теракту. 
Після високопарних слів: "Я був 
посланий із мечем в руках, щоб 
переконатися, що немає бога 
окрім Аллаха...", Усама далі 
закликає "вбивати американців і їх 
союзників", оскільки "це свя- 
щений обов’язок кожного 
мусульманина, який він може 
виконувати в будь-якій країні". 
Бен Ладен, закликаючи в 
союзники Алаха і соромить тих 
мусульман, які замість того щоб 
"вбивати американців і грабувати 
їх гроші скрізь, знайдуть, нібито 
поприростали до землі. В листі 
сказано, що тих хто не 
включаються у священу війну - 
джехад, "Аллах піддасть пока
ранню різними муками". Правда 
журналісти в листі виявили цілий 
ряд віроповчальних хиб і навіть 
неточність в написанні англій
ською мовою імені Ладена. То ж 
чи хтось не підливає спеціально 
бензин у вогонь?

"Шахід - той, хто пожертвував 
собою за віру, загиблий як мученик. 
Він стверджує власну віру стертою на 
війні проти невірних. Йому гаран
товано рай. Прославлення загибелі за 
віру, наближення до Бога викликає 
бажання бути удостоєним такої 
почесті". Шахідизм в останні роки 
особливо активується в шиїтському 
середовищі. В цих країнах постійно на 
нагадують про смерть онука пророка 
Мухамеда Імена апь-Хусейна-шаха 
шахідів. Найбільше шахідів вийшло з
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Релігія у сучасному світі

ліванської організації "Хезбалла" 
(Партія бога), яка навіть оголосила 
джихад невірним. Тому ісламисти- 
шахіди, які йшли на здійснення 
терактів у США ( а дивись підуть і 
в інших країнах), йшли з 
щасливими посмішками на 
самогубство заради Аллаха, 
вірять, що джихад посилає їх в 
рай. Відтак можна зрозуміти 
радість і щастя матері так 
загиблих, бо ж вона вірить в його 
щасливе потойбіччя. То ж США ж 
можуть сподіватися на розв'я
зання проблеми терактів своїми 
терактами, бо це сприятиме лише 
зростанню шахідизму. За що ж 
лист закликає нищити Америку? 
По-перше, за окупацію на 
Аравійському півоострові землі 
ісламу; грабіж її багатств, 
приниження мусульманських про
явів; по-друге, за християн- 
ськосіонську агресію проти Іраку; 
по-третє, за допомогу Ізраїлю в 
його війнах проти мусуль
манського корану, окупацію Єру
салиму.

Православна грецька церква 
св. Миколи в Ньою-Йорку стала 
жертвою атаки терористів. Тонни 
шматків одного з будинків-близнюків, 
поруч з яким знаходилася 
православна святиня, завалилися на 
неї. На щастя, в храмі в цей час нікого 
не було. "Крихітка" (7x9 метрів) 
проіснувала 170 років. В ній були 
цінні старовинні ікони, які, 
чергуючи постійно біля завалу, 
сподівається відшукати отець Дж. 
Ромас.

Вимога США видати 
беззастережно бен Ладена  
знайшли суперечливу оцінку в 
мусульманських країнах.
Велика рада улемів - тисячі 
відомих ісламських вчених 
Афганістану прийняла поло- 
винчате рішення: США можуть 
довести вину бен Ладена в 
терактах, а потім суд над ним має 
відбутися в одній із мусуль
манських країн. Рада запро
понувала бен Ладену залишити 
Афганістан. В Пакистані, який вів 
переговори з талібами щодо 
видачі американцям бен Ладена, 
постав внутрішній конфлікт. 
Радикальні ісламісти провели 
антиамериканські демонстрації, 
звинувачуючи водночас прези
дента Пакистану у зраді. Глава 
об'єднання 35 ісламських органі
зацій країни Маулам Саміуль Хак 
заявив про готовність їх до 
джихаду проти США. На заяву 
міністра закордонних'справ Росії 
І.Іванова про підтримку США і 
право кожної країни СНД надавати 
їм свою територію для відплати, 
віцеспікер Держдуми В. Жири
н о в ски й  заявив, що . це 
капітуляція перед США. "Якщо ми 
підтримаємо країни мусуль
манського світу, то ми виграємо 
від цього. Росія знову стане 
другою наддержавою, пере
твориться у другий центр світу. 
Ісламісти Індонезії погрожують 
США джихадом в разі бомбар
дування ними Афганістану. І це в 
той час, коли президент- 
мусульманка країни у Вашингтоні
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заявляє про повну підтримку дій 
американців.

Країна , які виявили 
абсолю тну п ідтрим ку реакц ії 
США на теракти, побоюються 
за гр о зи  щодо них з боку 
ісламських фундаменталістів, які є 
їх мешканцями, релігійної війни 
між мусульманами і християнами. 
Це найбільш реально у 
Великобританії, де існує велика 
різниця між приїжджими із 
мусульманських країн і корінними 
британцями в роботі, рівні 
добробуту, в освіті. В Німеччині 
проживає біля 2,5 млн. іммігрантів 
з Туреччини, які тут вважаються 
людьми другого сорту. 30% 
молодих бундес-бюргерів турець
кого походження не мають 
роботи. Третина юнаків-турків 
входять до націоналістичного, 
радикального ісламського угрупу- 
вання типу "Сірих вовків". У 
Франції десь 7-8 % населення, а 
це 4-5 млн., є мусульманами. 
Вони вже виявили своє 
невдоволення. Заборону дівчат- 
кам-мусульманкам приходити в 
школу в чалмі довелося 
скасувати, бо рух "ЗОБ - расизм" 
за аналогією почав вимагати 
заборонити християнським діячам 
з'являтися в школі з хрестиками 
та іконками.

З агибель  невинних не 
можна виправдати. Радіти з 
цього “ це злочин. Так оцінив 
злочин в Америці голова Ради 
муфтіїв Росії Равіль Гайнутдін. "Ні 
християнський, н і, іудейський, ні

Релігія у сучасному світі______ _

мусульманський світи окремо 
існувати не можуть" - відзначив 
муфтій. - Існують різні релігійні 
організації, які прикриваються 
релігійними символами, гаслами. 
А мета в них - політична". Тому не 
можна звинувачувати в оста
нньому релігію, вважати, Що вона 
є основою для скоєння злочинів. 
Коран допускає священну війну - 
джихад тоді, "коли є заТроза 
зникнення твоєї релігії, посягання 
на твою свободу совісті", "коли на 
твою батьківщину напав ворог". 
"Джихад - це захист, а не напад, 
не терор. Ти маєш відвертати зло, 
а не коїти його". Р.Гайнутдін 
вважає, що бездумні бомбар
дування Америкою Афганістану не 
приведуть до ліквідації тероризму, 
не вирішать проблему його. 
"Скоріше навпаки. Загине бен 
Ладен - так з'явиться десять бен 
Ладенів. Розіб'ють бази екст
ремістів - з'являться інші, підуть у 
підпілля".

Парадокс полкшвш США. Саме 
ця країна озброїла, навчила, 
профінансувала і зрештою допустила 
до влади ісламських бойовиків 
Талібану, які розгромили в Афганістані 
радянські війська. Нині ж, ці бойовики 
протистоять США і свято вірять в те, 
що зможуть у священній війні 
перемогти і Америку. "У випадку 
нападу на будь-яку ісламську 
країну, - заявив представник 
уряду Талібану^ - проти загарб
ників, природно, оголошується 
джихад". Лідер талібів мулла М.Омар 
запевняє, що всі мусульмани світу 
мають захищати Афганістан і навіть
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бути готовими пожертвувати собою 
заради ісламу". Проповідуючи вер
ховенство закону, Сполучені Штати 
вирішують долю інших без суду і 
слідства. Тепер вони бачать 
небезпеку в самому існуванні 
країни, де проповідують істинний 
іслам". Як таліби закликають 
об'єднатися всіх мусульман до 
війни проти невірних християн, 
так і Президент Бущ оголосив 
"хрестовий похід проти теро
ризму".

Сїюш під час демонстрацій в
різних містах Індії спалювали 
чучела Усами бен Ладена. Вони 
закликали ООН використати 
жорсткі заходи проти міжна
родного тероризму, ототожню
ючи його з ісламом.

Образ Сатани побачили 
читачі газет на одній з 
фотографій охопленого вогнем 
будинку Всесвітнього торгового 
центру (ВТЦ). В клубках чорно- 
білого диму, які піднімалися над 
ВТЦ, можна було чітко розгледіти 
очі, ніс, рот і роги. Агентство 
"Асошіейтед Прес", якому нале
жить фотографія, запевнило, що 
тут не було якогось ретушування.

Нострадамус передбачив 
теракти. Так витлумачують його 
слова: "В місті Бога буде великий 
грім. Два брати будуть розірвані 
на кусочки. А фортеця утри
мається. Великий лідер не 
утримається. Третя війна почне
ться, коли велике місто горітиме". 
Але є й інші думки. Чому це

"містом Бога" можна назвати 
Нью-Йорк чи Вашингтон? Скоріше 
таким є Мекка, Медина, Рим, 
Єрусалим, Сол-Лейк-Сіті чи якесь 
інше місто, що є святим для якоїсь 
релігії. Не зрозуміло також, про 
якого "великого лідера" йде мова. 
Якщо це Президент США, то його 
знищити не вдалося. В 
Нострадамуса віднаходять й інше 
передбачення: "Вогонь, який
трястиме землю від центру землі, 
заставить тремтіти ,вежі Великого 
міста. Дві вежі стануть причиною 
війни на тривалі роки". То ж треба 
ще подумати над тим, чи це є 
якимсь співпадінням, а чи ж 
дійсним передбаченням?

Богослужіння просто неба 
на схилах вулкану Етна
відбулися в липні - серпні в ряді 
сицилійських міст. Молільники 
просили Бога припинити вивер
ження вулкану. А між тим ряту
вальні команди продовжують 
зміцнювати загати від лави в тих 
населених пунктах на схилах гори, 
яким вона явно загрожує. Потік лави 
вдалося зупинити біля містечка 
Ніколосі. Але Бог не почув прохання 
молільників. Лава 26-27 липня 
знищила гірський підйомник, знесла 
станцію фунікулера, туристичну базу, 
покрила шаром попелу злітну смугу 
аеропорту "Фонта Наросса", підійшла 
до міста Ніколози і загрожує його 
знищенню. В провінції Каталонія 
оголошено надзвичайний стан. 
Більше 300 сімей полишили свої 
земельні ділянки й не можуть 
займатися господаркою.

__________  Релігія  у сучасн
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М ирно спів існую ть рел ігії в 
кра їнах А ф р и ки . Українські 
миротворці в Сьєра-Леоне 
зіткнулися з тим, що в одній сім’ї 
існує однакове ставлення до 
ісламу і християнства. Мати, яка 
вшановує чорношкірого Ісуса 
Христа (тут його так зобра
жають), може виховувати трьох 
своїх дітей в своїй релігії, а інших 
трьох - в мусульманстві. В тому 
разі, коли молитва до Бога Яхве і 
Аллаха не дає очікуваних 
наслідків, то тут зразу ж 
звертаються до своїх язични
цьких божеств. Нещодавно в 
одному із віддалених районів 
Сьєрра-Леоне знайшли шість 
трупів з вирізаними серцями. 
Скоріше всього це був таємний 
обряд жертвоприношення.

Негативні моменти в житті 
Церкви з'явилися після введення 
церковного податку в колишній Східній 
Німеччині. Відбулося зниження 
відвідуваності храмів. І не лише 
католицьких, а й протестантських. 
Якщо до падіння Берлінської стіни 
Церква Сходу протистояли духові 
мілітаризму, то нині - ні.

Відносини між католиками і 
православними в Румунії 
поліпшилися після візиту в країну в 
травні 1999 р. Папи Римського. 
Налічують їх тут відповідно 70% і 11%. 
Апостольський нунцій Жан Періссе 
відзначає повернення католицькій 
Церкві трьох раніше відібраних храмів.

Росія боїться антиісламської 
істерії в Америці. І це тому, що

Релігія у сучасному світі_________

ісламський сіт РФ надто великий. Тут 
діє 3048 мусульманських громад. 
Росіяни бояться, що коли американці 
стануть громити мусульманський світ 
Афганістану, то ненависть до них 
посприяє вибуху національно- 
релігійного шовінізму.

К А Т О Л И Ц И З М

Папа Римський Іван Павло 11 
в ідв ідує  Казахстан 2 2 -2 5  
вересня. Біля 50 тис. осіб було 
на його месі в столиці країни 
Астані. Комісію з підготовки візиту 
очолював єпископ Томаш Пета. 
Згідно інформації уряду 
Казахстану в країні нині діє 68 
громад римо-католиків з понад 
2,5 тис релігійних організацій. Із 
них мусульманських - 1150,
православних - 230, протестант
ських - понад 800. Є також 
буддисти, іудеї та інші громади.

М ожливий в ізи т  Папи в 
2002 р. в Б ілорусію . Про це 
заявив його прес-секретар Хоакім 
Наварро-Вальс. Цей візит є 
відповіддю на четверте запро
шення Глави Католицької Церкви 
Білорусі кардинала Казиміра 
Сьвйонтака. Католицизм сповідує 
десь 12% населення цієї країни. 
Новий-старий Президент країни 
О.Лукашенко заявив, що він 
запросить Понтифіка в країну 
лише при згоді на те 
Православної Церкви..

Російська Православна церква 
була у руках Сталіна знаряддям 
знищення п'ятимільйонної Греко-
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Катстицькси Церкви Це - історична 
трагедія її, зауважив кардинал 
Любомир Ґузар. За це їй "каятися 
необхідно, але не перед нами, а 
перед собою і перед Богом... 
Сумно, що були єпископи, які 
добровільно співробітничали з 
богоборчою владою. Покаяння від 
них недочекаєшся".

Польське інтернет-видання 
Gazeta.pl підкреслило, що своїм 
візитом ,в Україну Папа довів 
можливість єднання всіх християн. 
Незвична любов та покора, з якою 
звертався до православних Рим
ський Понтифік, здатна розбити 
найміцніший мур, який розділяє 
Церкву та людей. Взаємна сер
дечність на папських месах потіс
нила давні кривди. Видання від
значає, що Папа Римський 
посилив в українців гордість за 
власну історію, відчуття христи
янського коріння та незалежності.

Еюатифікащйний процес щодо 
Папи Пія XII затримується. Отець 
Петер Румпель, німецький єзуїт, 
який займається збиранням 
необхідних для цього документів,

Релігія у сучасному світі

видрукував ноту, в якій звину
ватив членів Комісії католицьких 
істориків у гальмуванні роботи, 
зокрема в дослідженні ставлення 
Папи до винищення гітлерівцями 
євреїв. Ця нота отця була 
відповіддю на лист від 20 липня 
п'яти єврейських членів комісії 
голові відділу зв'язків з іудаїзмом 
кардиналу Вальтеру Касперу, в 
якому вони інформували владику 
про закритість для них певних 
ватиканських архівів. Петер Гум- 
пель твердить, що комісія не 
опрацювала ті 12 томів докумен
тації, які їй надали. Архіваріус 
столиці Хорхе Марія Мехія немож
ливість доступу до решти 
документів пояснив тим, що вони 
ще не каталогізовані й не 
класифіковані і жодний архів світу 
не надасть можливості працювати 
з матеріалами в такому стані. В 
ноті отця Гумпеля сказано: 
"Очевидно, що тенденційно поши
рювані повідомлення про недо
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ступність документів позбавлені 
підстав і мають яскраво пропаган
дистський характер". Єврейські 
члени комісії в свою чергу заявили, 
що без додаткової інформації вони 
не можуть зробити якісь певні 
однозначні висновки і мати цілісне 
уявлення з питання, бо надана їм 
документація містить надто 
відмінні повідомлення, неповні 
інформування тощо.

Ватикан відкидає звинува
чення у приховуванні фактів 
діяльності Папи Пія XII. Критики 
П онтиф іка, зокрем а  істо рик 
М .М аррус із Т оронтсько го  
університету, вважають, що він не 
скористався своїми повноважен
нями аби перешкодити винищенню 
нацистами європейського єврей
ства. Ватикан заявляє, що з тих 
документів, які одержали істо
рики, видно, що Пій XII робив все 
можливе для врятування євреїв. 
То ж перегляд ролі Ватикану під 
час Другої світової війни не має 
під собою належних підстав.

Критичний маніфест
Католицької Церкви проти 
глобалізації у липні видруковано в 
Римі. 50 провідних католицьких 
громад світу передали в Міні
стерство закордонних справ Італії 
для наступної передачі керівникам 8 
провідних індустріальних країн, що 
збиралися в Греції, документ, в 
якому, визнаючи факт глобалізації в 
сучасному світі, вимагають від цих 
країн звертати увагу на 
слаборозвинуті країни, ввести якісь 
правила контролю за процесами

Релігія у сучасному світі

глоба-лізації з тим, щоб придати їй 
людське обличчя, а не користатися 
нею лише в інтересах виробництва 
й доходів. Документ вимагає 
ратифікації Кіотського протоколу з 
охорони навколишнього середови
ща, дотримання міжнародного 
положення про соціальний захист 
працівників найманої праці, поси
лення боротьби із СНІДом, іншими 
захворюваннями. При цьому 
Католицька Церква, зокрема в особі 
кардинала Діоніджі Тетгамаці, про 
якого говорять як наступника 
нинішнього Понтифіка, застерігає, 
що мова йде не про демонізацію 
Заходу, капіталізму чи ринкової 
економіки, а про те, що глобалізація 
і досягнення сучасної цивілізації 
проходять мимо переважної біль
шості населення Землі. Документ 
співзвучний із останніми заявами 
Папи Івана Павла II.

Папа Іван Павло II прийняв 2 
серпня Ясїра Арафата в своїй 
резиденції Кастельяндольфо біля 
Риму. Він закликав арабів та 
ізраїльтян покласти край взаємній 
ворожнечі, актам помсти, яким не 
видно кінця. Не прийнявши 
загалом ідею палестинського 
лідера про розміщення спосте
рігачів в районі, конфліктів, 
Понтифік зауважив, що зала
годженню відносин сприяло б 
надання Єрусалиму міжнародного 
статусу як колисці трьох релігій - 
християнства, ісламу та іудаїзму. 
Проте цю пропозицію Папи 
блокують ізраїльтяни, розгля
даючи Єрусалим як "неподільну і 
вічну столицю їх країни".
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Зустріч Патріарха Мартпт^сн 
Церкви кардинала Насраллаха Пьєра 
Сфейра з лідером друзів Валром
Джумблатом в середині серпня в 
резиденції останнього в Мухтарі 
кладе початок національному 
примиренню в Лівані. Мароніти - 
це като-лицька церква Східного 
обряду, друзи - одна з мусуль
манських сект. Якщо перші 
підтримують Ізраїль, то другі є 
союзниками Сирії, яка утримує на 
ліванській .території тридцяти- 
тисячний військовий контингент. 
Патріарх закликав обидві громади 
до прощення взаємних кривд, 
закликав Джумблата сприяти 
поверненню біженців-християн в 
рідні місця. При цьому вони обоє 
закликали Сирію вивести з Лівану 
свої війська.

Архиепископ Еммануель 
Мілінго із Замбії, який знехтував 
обітницю безшлюбності і має
зв’язки з преподобним Муном в 
своєму листі просив Папу враху
вати його вірне багатолітнє 
служіння Церкві і, як виняток, 
звільнити його від неможливості 
одруження. Цього він прагнув 
добитися до 20 серпня, бо ж після 
цього дня, не одержавши 
прощення Папи, архиепископ мав 
бути позбавлений сану й відлу
чений від Церкви. Ватикан 
вимагав від нього: 1) розлучитися 
із своєю дружиною - 46-річною 
кореян-кою; 2) порвати зв'язки з 
Муном - духовним лідером Церк
ви єднання, в якій було освячено 
27 травня шлюб Еммануеля із 
запропонованою йому в дружини

кореянкою; 3) підтвердити свою 
прихильність целібату, який є 
обов’язковим для католицького 
духовенства.

Наприкінці серпня стало 
відомо, що 7 1 -річний
архиепископ Еммануель
Мілінго (Замбія) після зустрічі з 
Папою вирішив залишити
дружину, припинити зв’язки з 
Муном і повернутися в Церкву. У 
своєму виступі по телебаченню 31 
серпня Міліного заявив, що він 
тепер ставиться до Марії Сунг "як 
до сестри, а не як до дружини", на 
що "сестра” відреагувала так: "Це 
- неможливо! Його накачали 
наркотиками” . Сам же архие
пископ свій новий вчинок 
пояснював бажанням "виявити 
слухняність Святому Отцю і 
підпорядкуватися законам Церкви". 
На знак протесту з вимогою 
побачення з чоловіком кореянка 
Марія Сунг оголосила голодування. В 
Римі вона оголосила про свою 
вагітність і заявила: "Я люблю 
свого чоловіка, а він любить мене. 
Якщо це буде потрібно, то я 
готова віддати життя, щоб знайти
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його". Перед собором св. Петра 
Марія Сунг здійснила молитву "за 
повернення супруга", але відмо
вилася від зустрічі з представ
никами Ватикану: "Я буду
зустрічатися лише з моїм 
чоловіком". Той факт, що Мілінго 
знаходиться у Ватикані в ізоляції 
Церква Єднання назвала 
"полоненням" і заявила, що буде 
"вести боротьбу не на життя, а на 
смерть з грізним і сильним воро
гом", які "депрограмують" 
архиепископа .

В Китаї продовжуються 
переслідування католиків. 13
серпня стало відомо, що могилу 
покійного єпископа катакомбної 
Римо-Католицької Церкви Петра 
(Фаня), який помер ще в 1992 р., 
було зрівняно з землею, як і все 
кладовище, де вона знаходиться. 
В такий спосіб влада хоче 
відвернути те чисельне палом
ництво католиків до неї, яке 
особливо зросло після проведеної 
в 2000 р. ексгумації тіла Фаня. На 
тілі можна було бачити сліди ран і 
побоїв, які вчинила спецслужби 
над 85-річним прелатом, що 
певно й послужило причиною його 
смерті.

Католицька мораль несумісна з 
італійською модою літніх днів.
Спеціальна охорона влітку не 
допускала в храм св. Петра надто 
роздягнутих туристів. В м.Орта, 
що на острові Св.Юлії, де є 
чоловічий монастир, заборонено 
представницям прекрасної поло
вини загоряти в купальниках типу

"бікіні". За порушення заборони - 
штраф 1 млн. лір (приблизно 500 
дол.).

Президент В атіканської 
Ради із справ єдності 
кардинал Вальтер Каспер
висловив захоплення від "над
звичайно позитивних заяв Папи 
про єдність, повноту співдруж
ності, а також респект, який він 
показав православним братам і 
сестрам". Кардинал відзначив 
також, що "самі українці водночас 
виявили прагнення до єдності та 
миру". Він висловив здивування з 
того несподіваного факту, скільки 
в переважно православному Києві 
людей прийшло на Літургії, які 
проводив Святіший Отець.

Християнська громада  
французького міста Тезе -
відома у всьому світі. Вона 
нараховує біля ста братів. 
Вступаючи до неї, вони складають 
обітницю вести скромний спосіб 
життя, обіцяють жити не на 
пожертви, а на зароблене 
власними руками. За помірну ціну 
брати продають власні вироби з 
глини, посуд, прикраси. Община 
приймає до себе на тимчасове 
проживання та харчування гостей 
з різних країн. Влітку їх буває до 6 
тисяч. Приймати людей общині 
допомагають сестри з католицької 
парафії св. Андрія. В 1970 р. 
засновник громади брат Роже 
запропонував започаткувати 
молодіжний Собор. Мета його - 
відродити у молоді надію, внести 
й свою долю в справу примирення
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християн і встановлення 
загального миру. З цією метою 
рух закликає віруючих стати 
"паломниками" миру у себе на 
батьківщині, нести дух прими
рення й довіри по всій Землі. Як 
згадує кореспондентка "Дня" (№ 
144) Леся Шаповал, вабить людей 
до Тезе його атмосфера. "Ти ніби 
поринаєш в океан любові, добра, 
взаєморозуміння, неза-лежно від 
того, хто ти - католик, право
славний, протестант... Ти 
християнин". Тричі на день 
проходять спільні молитви в 
Церкві Примирення. В 1990 р. її 
розширили. Під час богослужіння 
співаються прості пісні. Тексти 
Біблії в перекладі різними мовами 
тут покладені на музику сучасних 
композиторів. Співають всі, а 
відтак стають нібито єдиним 
цілим.

Церква по-новому заробляє 
кошти для благодійництва. Так, 
в церкві св.Івана в Гамбурзі в 
серпні діяла виставка-продаж 
натільного жіночого одягу. У 
виставці брали участь жінки- 
моделі. Настоятель храму о.Ульріх 
Хентшель вважає, що в жіночій 
білизні нічого гріховного немає, а 
тому кошти для нужденних можна 
заробляти і в такий спосіб.

Свята Клара - небесна 
покровителька телебачення.
"Телесвятою" її офіційно оголо
сила католицька Церква. Основою 
для цього послужив випадок 1252 
року, коли монахиня Клара в 
переддень Різдва Христового

захворіла й не могла брати участь 
в святій мессі. Вона сиділа 
одиноко в келії. Бажання взяти 
участь у святій службі було таке 
велике, що Клара почала просити 
про це Бога. І раптом відбулося 
чудо: з різних боків Клара почула 
голоси й піснеспіви, а на стіні 
перед нею з ’явилися обличчя 
подруг-монахинь.

Нові візити Папи Римського. 
22 -2 5  вересня 2001 року.
Понтифік за давнім запрошенням 
президента Н.Назарбаева відвідав 
Казахстан. Під час візиту Папа 
молився за замучених і неспра
ведливо засуджених в час 
політичних репресій. "Головною 
духовною подією" візиту стала 
свята меса під відкритим небом 
на площі Мати-Вітчизна в Астані. 
Іван Павло II мав зустріч з діячами 
науки і культури, а також з 
молоддю євразійських універ
ситетів столиці. Ознаки великої 
зацікавленості, навіть ентузіазму, 
до візиту Папи виявили 
протестантські течії країни, бо ж 
усвідомили його понадконфесійну 
значимість. Конструктивно до 
приїзду поставилися мусульмани. 
Не була помічена якась негативна 
реакція з боку православних. 200- 
тисячна спільнота католиків 
Казахстану мала велике щастя 
приймати в себе главу Церкви.

Єпархіальна стадія процесу 
беатифїкації Матері Терези -
засновниці чину місіонерок мило
сердя - 15 серпня завершена. 
Почався процес в липні 1999 р.,
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через 2 роки після смерті 
індійської монахині з Калькутти. 
Дозвіл на достроковий (а не п'ять 
років після смерті) розгляд справи 
дав Папа Римський, який був 
палким прихильником діяльності 
"черниці в сарі". Тепер акти 
єпархіального дослідження будуть 
розглядати різні церковні органи в 
Римі. Після цього буде 
опубліковано позицію щодо чесної 
Слугині Божої. В актах з Калькутти 
є так необхідний документ щодо 
випадків чудесного оздоровлення.

ПРОТЕСТАНТИ

Протестантизм витісняє 
іслам в Киргизії. За останні п'ять 
років кількість протестантів тут 
подвоїлась. В країні діє 208 
протестантських молитовних 
будинки. В деяких з них служби 
ведуться киргизькою мовою. В 
Киргизії є лютерани, адвентисти, 
пресвітеріани, п'ятидесятники та 
ін. Останнім часом тут активно 
діють харизмати, послідовники 
Церкви Ісуса Христа. Пастор 
останньої, а вона має біля 5 тис. 
послідовників, Телек Ісаєв відзна
чає існування протестантських 
парафій навіть в районах з 
найбільшим впливом ісламу. 
Християнство приймають пере
важно ті з киргизів, "хто ніколи не 
ходив у мечеть". Якщо й виникають 
проблеми між конфесіями, то в 
сільських регіонах. Хоч, як вважає 
голова Союзу Євангельських 
християн-баптистів Киргизії Олек
сандр Барг, масове прийняття 
киргизами християнства викликає

занепокоєння в мусуль-манського 
духовенства. 25-28 серпня в 
Бішкеці відбулася міжнародна 
зустріч бізнесменів-протестантів. 
Приїхали представники різних 
протестантських течій з Австрії, 
Німеччини, Голландії, Кореї, Індії, 
країн СНД. Мета зустрічі 
налагодження контактів, які 
сприяли б розвитку економіки 
Киргизії через інвестиції в 
приватний сектор.

Лютеранська Церква в 
Ярославлі (Росія) відбудовується 
на кошти, одержані із Німеччини. 
Одержана місцевою громадою два 
роки тому назад будівля має нині 
плачевний стан і непридатна для 
використання. Відбудову храму 
здійснює "Бюро з технічного 
сприяння” , яке всіляко сприяє 
розвитку культури німців в 
еміграції.

На совісті американського 
президента Трумена - баптиста 
за віросповіданням - знищення 
двох японських міст, а це 200 тис. 
японських жінок, дітей та стариків. 
Американський журналіст Пилип 
Нобіле, який тривалий час вивчає 
події того часу, прийшов до 
висновку, що аргументи Трумена з 
виправ-дання свого наказу 
безпідставні, а з християнської 
точки зору - повністю аморальні. 
Президент скоїв військовий 
злочин. Прихильники ідеї "непо
грішної Америки" ладні вибачити 
Трумену за знищення тисяч людей. 
Але П.Нобіле вважає, що він не
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може лежати в домовині "з чистою 
совістю".

Датська Лютеранська Церква 
дала дозвіл на одержання 
гомосексуальним партнерам 
церковного благословення при 
укладенні цивільного шлюбу. 
Проте таке рішення викликало і 
невдоволення ряду лютеранських 
лідерів Данії, зокрема єпископа м. 
Роскілле Яна Ліндхарта.

Протестанти Північної Ірландії
відхилили план мирного врегу
лювання їх конфлікту з католиками, 
який запропонував уряд Велико
британії та Ірландії. Лідер найбі
льшої протестантської партії UUR 
Девід Трімбл заявив, що насам
перед має розпочати своє 
роззброєння католицька воєні
зована організація IRA.

Протестанти з юніоністської 
партіїОльстера дали свою згоду на 
участь в коаліційному уряді разом 
з католиками за умови чіткого 
графіку здачі контрольованою 
останніми Ірландською республіка
нською армією* (ІРА) зброї. ІРА 9 
серпня поширила заяву лише про 
прийняття запропонованого плану 
повного роззброєння. Проблема 
роззброєння - ключова у розв’яза
нні конфлікту в Ольстері. Із-за неї 
там нині політична криза в уряді, 
бо ІРА все ж не складає зброю.

Лідер англіканської Церкви 
архиєпископ Кентеберійський 
Джордж Кері закликав християн, 
які живуть на Святій землі, не

емігрувати в інші країни. 
Перебуваючи в серпні в Єруса
лимі, він заявив, що занепокоєний 
станом, який є в цьому регіоні. ” Я 
хотів би звернутися до християн... 
свідчіть про себе і діліться своїм 
посланням з рештою людьми у 
всьому світі".

В Грузії влаштовуються 
погроми свідків Єгови. В місті 
Руставі після погрому сімох 
"свідків" завезли до лікарні. Поліція 
відмовилася втручатися в побоїще. 
Це вже четвертий наліт 
православних фанатів на громаду 
"свідків Єгови". У своїй скарзі до 
Європейського суду грузинські 
"свідки" заявили, що влада 
нездатна їх захистити.

"Служба лютеранського 
часу" виконує музикальний проект 
"Небесна річка" - альбом сучасної 
музики, створений за мотивами 
біблійних оповідей. Головне його 
завдання - через музику заці
кавити невіруючу людину красою і 
глибиною біблійних образів". 
Історія лютеранської музики, як 
заявив директор СЛЧ Росії К. 
Андрєєв, має "прекрасні приклади 
подібної творчості, яка зрештою 
приводить людей до віри в Бога".

Модернізація Церкви Англії,
яку реалізує архиєпископ Кен- 
терберійський Джордж Кері, 
продовжується. Генеральний Си
нод Англіканської Церкви вирішив 
порвати з традицією обрання 
єпископів прем'єр-міністром і 
королевою. Тепер пастор, який
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має намір стати єпископом, 
повинен подати необхідні доку
менти для розгляду спеціальної 
комісії.

ПРАВОСЛАВ’Я

Елладська Православна 
Церква прагне поставити себе 
над св ітською  владою* Вона 
організувала збір підписів (і 
нібито зібрала понад 3 млн. в 11 
мільйонній Греції) за проведення 
референдуму з приводу рішення 
уряду про вилучення з по
свідчення особи графи про 
релігійну належність. Офіційний 
представник уряду Димитріс 
Реппас заявив, що хоч Елладська 
Церква відіграє в країні роль 
духовної сили, але її глава 
архиепископ Хрістодул "ні в якому 
разі не може і не повинен 
вважати, що він може поставити 
себе над конституцією і 
суверенітетом народу. Демокра
тичний устрій - це повне 
завоювання грецького народу".

Грецька (Елладська) Право
славна Церква, як це повідомив її глава 
- архиепископ Хрисгсдул, запросила на 
відпочинок в свою країну дітей тих 
шахтарів шахти ім.Засядька, які 
загинули в день серпневої 
трагедії.

В православном у храм і 
С ебеш у (Рум унія) священик 
О.Коман поруч з іконами вивісив 
портрети М. Горбачова, Буша-

старшого і Папи Івана Павла II. Так 
він вшанував "могильників 
комунізму", мужів Господніх, які 
"змінили хід історії".

Патріархом Єрусалимської 
Православної Церкви обрано 
митрополита Ірінея (Скопелі- 
тиса). Церква ця поширена на 
території Ізраїлю, Йорданії та 
Палестини. Нараховує вона біля 
ста тисяч віруючих, переважно 
арабів. Проте ієрархами ЄПЦ є 
греки, що викликає невдо
волення арабів. Для обрання 
Патріархом кандидати на посаду 
мають одержати згоду країн 
поширення. Після смерті Діодора І 
в грудні 2000 р. Ізраїль заблокував 
п'ять претендентів. Зрештою було 
складено список, який верховний 
суд Ізраїлю схвалив. Ближчим 
часом ЄПЦ звернеться до урядів 
країн поширення православ'я з 
проханням затвердити обрання 
нового Патріарха. Задоволення 
від обрання Ірінея висловив і 
Єрусалимський Патріархат Като
лицької Церкви, бо ж вважає його 
відкритим до екуменічного 
діалогу. "Іріней" в перекладі 
грецькою "мир". То ж вибори 
нового глави з таким іменем 
мають глибоке символічне 
значення.

Владика Буковинський Пра
вославної Церкви Московської 
юрисдикції Онуфрій на початку 
вересня був гостем Української 
православної церкви Канади. 
Його радісно приймав глава цієї
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Церкви митрополит Василь, 
керівництво консисторії. З боку 
мирян УПЦ Канади було 
висловлено здивування з факту 
братання їх Церкви з М ос
ковським патріархатом, з влади
кою, який був серед тих, хто 
зірвав в 1992 р. процес утворення 
в Україні Автокефальної право
славної церкви. Ось що з цього 
приводу заявив в червні ц.р. 
відомий богослов Московського 
патріархату Андрій Кураєв: "Я 
працював з патріархом Алексієм 
на початку 90-х. Дуже близько з 
ним спілкувався. Повірте, що 
відбулося тоді, було для нього 
несподіванкою. Нам здавалося, 
Україна єдина в своєму бажанні 
відокремитися. Філарет на цьому 
наполягав, показував підписи всіх 
єпис-копів. Ми гадали, що іншого 
виходу немає: розпався Радян
ський Союз і це не може не 
зачепити Церкву. Того, що 
сталося на Соборі, ніхто не чекав. 
Говорю як свідок. Раптом підве
лися єпископи із Західної України 
та сказали: "Дорогі брати, не 
треба нам автокефалії". Щ иро
сердне зізнання! То ж американ
ські Українські православні церкви 
зрадили Україну вперше тоді, коли 
при наявності в ній своїх Церков 
пішли під юрисдикцію  Констан
тинополя. Ніхто їх в спину не гнав. 
Не знаєте до якої Православної 
Церкви в Україні сущої пристати, 
то ж лишайтеся в такому статусі, я 
кому були до цього і чекайте 
кращих часів. Вдруге вони 
зраджують нині, коли відхрещу
ються як від чорта від власне

Українських Церков православ
них і радо приймають у себе 
представників Церкви, владики 
якої відверто відстоюють ідею 
повернення України в якусь нову 
державну слов'янську спільноту. І 
це при тому, що Констан
тинопольська патріархія активно 
сприяє поєднанню власне 
Українських православних церков. 
Чи часом не надумав митрополит 
Канадський Василь після того, як 
Константинополь визнає Україн
ську Помісну Церкву, порвати з 
ним і чкурнути в лоно Московського 
патріархату? Він є непередбачуваним 
в своїх діях.

М осковськи й  патр іархат 
веде активний наступ на нові 
рел ігійн і течії, до яких належать 
біля 5 млн. росіян. На засіданнях 
Круглого столу з проблем 
деструктивних культів, які провела 
РПЦ в Москві, керівник її Центру 
реабілітації жертв нетрадиційних 
релігій о.Олег Стеняєв поділив наявні в 
РФ неорелігії на три групи - секти 
"п ротестантської зорієнтованості", 
східні або "псевдобуддисти" та 
"вітчизняні язичники". Найбільш 
небезпечними керівництво РПЦ 
вважає свідків Єгови, Церкву об'єд
нання Муна та сайєнтологів. НРТ 
окуповують великі міста. Лише в 
Москві існує понад 5 тис. різних 
релігійних груп, які залучили в свої 
ряди біля мільйона москвичів. 
Названому Центру реабілітації 
вдалося за останні 2 роки 
відвернути від НРТ "понад 400 
колишніх сектантів". До Центру за 
останні 5 років звернулося "понад
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12 тис. постраждалих від окульт
них вчень".

В липні Російська Православна 
Церква відзначила річницю загибелі 
російського імператора Миколи II,
якого вона возвеличила титулом 
святого. Проте переважна біль
шість російських істориків пишуть 
про Миколу II як про обмежену, 
далеку від якогось благочестя 
людину, нікчемного царя. Але це 
справа Російської Церкви, кого їй 
відносили в ранг святих. Шкода 
лише, що й українці з УПЦ 
вшановують так імператора

Релігія у сучасному світі

імперії, в якій їх країна була 
уярмлена. І не просто вша
новують. Через цю акцію 
проглядається ідея повернення до 
ситуації "За Царя, за Віру, за 
Вітчизну", а останньою є все ж та 
Російська імперія. То ж проводирі 
від РПЦ, впливаючи на свідомість 
малознаючого пересічного віру
ючого своїми новими святими із 
царської сім ’ї, в такий спосіб 
формують у них прагнення до 
життя в якійсь новоутвореній 
імперії, благословенній нововисвя- 
ченим святим Микояаєм II. А між

тим японські вчені аргументовано, 
на основі аналізу ДНК останків, 
знайдених під Катеринославом, 
доводять, що вони не належать 
імператору Миколі II і його сім’ї. 
То ж кого і за які чудесні вияви 
возвели у святі? Тут і Московська 
патріархія спохватилася,
заявивши, що "відкриття япон
ських вчених підтверджує сумніви, 
які завжди висловлював стосЬвно 
знайдених під Катеринославом 
останків , патріарх Московський 
Олексій ІГ.

Партії і громадські організації;, 
що об'єднані ідеєю відродження 
"великої Росїґ, 17 серпня провели 
на Пушкінській площі Москви 
великий мітинг. Серед них: Союз 
православних братств Росії, Союз 
православних хоругвеносців, 
Московська організація "Слов'ян
ський союз", Націонал-патріо- 
тична партія Росії та ін. Учасники 
мітингу тримали прапори із 
зображенням свастики, право
славних хрестів та ікон. Звучали 
заклики до організації акцій 
протесту проти приниження, 
"знищення" росіян в інших 
країнах, "очищення Москви від 
інородців" та ін.

Патріарх Московський 
Алексій II виступив проти 
проведення кориди в Москві,
оскільки вона стимулює "низькі 
людські інстинкти", негативно 
впливає на душг людей, може бути 
прирівняною до порнографії, 
здатна порушити спокій росій
ського суспільства, яке "протягом
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віків виховувалося на ідеалах 
любові й милосердя". Думки 
Патріарха послужили приводом 
для заборони видовища мером 
М оскви Лужковим. Організатор 
кориди Б.Устюгов звинуватив 
мера в тому, що він "впав під 
вплив націоналістичного консер
ватизму Православної Церкви".

Христорізде'яний собор - одна 
з найкрасивіших храмових споруд 
в Ризі. В 1961 р. віц був закритий 
за вказівкою тодішнього міністра 
культури СРСР К.Фурцевої, бо ж 
їй під час перебування в Латвії 
заважали дзвони храму. В 1990 р. 
собор перейшов до Латвійської 
Православної Церкви МГІ, яка 
нараховує десь 350 тисяч 
парафіян. Один російський під
приємець подарував храму в 2000 
р. іконостас. В серпні Московська 
Патріархія подарувала йому сім 
дзвонів. То ж Рига тепер буде 
просипатися під московський 
дзвін.

Протоієрей Іван Сварідов 
був єдиним з Російської 
православної • церкви, хто
приїхав в Україну, щоб зустрітися 
тут з Папою Римським. Священик 
"не палає святою ненавистю до 
като-ликів", як інші з його Церкви, 
за що й одержав прізвисько "при
хованого католика". Іван Свірідов 
вірить, що Папа невдовзі відвідає і 
Москву. "Однак це мусить бути 
власне цей Папа, бо ж він є 
першим слов’янином, і я знаю 
його мрію: як прочанин, побувати 
у державах, що зазнали важких

людських втрат серед вірних 
Христової Церкви за часів 
комунізму".

Не своєю історією аргументує 
Патріарх Московський право РПЦ 
на Естонію. "Починаючи з 
Ярослава Мудрого, Русська 
православна церква творила 
православ’я, будувала храми в 
Естонії", - заявив глава РПЦ, 
перебуваючи в Швейцарії. А між 
тим відомо, що історія часів 
Ярослава Мудрого пов'язана з 
Київською митрополією, коли про 
Русську Православну Церкву ще й 
мови не було, бо ж вона 
організаційно виокре-милася з 
Київської митрополії лише в 1448 р. 
утворенням Московської митро
полії і відтоді має говорити про 
себе як суб'єкт православного 
світу.

Російська Православна 
Церква теракти в Америці
назвала "тяжким гріхом проти 
Бога і людей, порушенням запо
відей будь-якої релігії” . Митропо
лит Кирило - глава відділу зов
нішніх зв'язків Церкви відзначив, 
що його виконавці переслідують 
низьку мету. Проте нині є сили, 
які, не будучи ні в який спосіб 
пов'язаними з релігією, прагнуть 
спровокувати глобальне з іт
кнення християн і мусульман. 
Цього слід уникнути. Зрештою 
потрібно почати творити сучасний 
світоустрій по-новому, не на 
основі домінування однієї 
ідеології, одного блоку сил, а "на 
основі рівного розподілу влади
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між всіма частинами населення 
планети, між носіями різних світ
оглядів і культур". Терористи- 
самогубці, вважає владика, коять 
злочини. "Використання сили в 
Православ" ї вважається мож
ливим лише для захисту своїх 
ближніх, своєї сім'ї, свого народу". 
Але, як сказав митрополит, 
"разом з терористами не повинні 
бути "покарані" цілі народи і 
регіони. Тим більше не можна йти 
по шляху конфронтації між послі
довниками християнства та 
ісламу".

Казахстан (а не тільки 
Україна) є територією  
Російської церковної імперії.
Це з'ясувалося тоді, коли 
керівництво РПЦ дізналося про 
візит туди Папи римського. Воно 
ніяк не хоче усвідомити те, що 
Православ'я організаційно будує
ться за національним принципом 
(Грузинська, Сербська, Еллад- 
ська, Румунська та ін. Церкви), а 
якщо ще десь і збереглось щось 
понад це, -то це тільки із-за того, 
що церковні імперії розпадаються 
після політичних. Та й то не дивно, 
бо в Православ'ї більше збере
глася ортодоксія і консер-ватизм, 
ніж в інших хри-стиянських 
конфесіях.

БУДДИЗМ

Далай-лама XIV не зміг 
проїхати через територію Росії до 
Монголії. Третього вересня було 
ліквідовано раніше видану йому 
транзитну візу. Це вже другий
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факт такого коєння МЗС РФ щодо 
далай-лами. В минулому році 
йому недозволено було побувати 
серед буддистів Росії в Бурятії, 
Туві та Калмикії. Нині лідери 
російських буддистів під тиском 
російського МЗС не підтвердили 
своє запрошення далай-ламі.

Азіатська буддистська 
конференцій за мир, створена 
ще в 70-ті роки з ініціативи 
радянських служб, відновила 
свою роботу. На Пленумі її 
виконкому 1-4 серпня, який 
відбувся в Улан-Уде при участі 
представників 6 країн і підтримці 
11, обговорювалося питання 
діяльності Конференції в нових 
геополітичних умовах глобалізації 
світу. АБКМ засудила акти 
тероризму та насилля як такі, що 
суперечать вченню буддизму, 
взяла на себе відповідальність із 
захисту екології, людської 
гідності, за роззброєння і утвер
дження мирних відносин між 
країнами. Виконком АБКМ пропо
нує сучасному світу "буддист- 
ський принцип Середнього 
шляху", що передбачає "насліду
вання кращих моральних прин
ципів, які має духовна традиція 
нашого народу".

Буддійські монахи вшанували 
пам'ять японських військово
полонених, які поховані в 
Хабаровському краї. Це 
відбувається в серпні кожного 
року в присутності родичів 
похованих. На території краю 
виявлено 85 поховань японських
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громадян, які померли в краї після 
Другої світової війни. В 
Хабаровську на пожертви родичів 
померлих створено меморіальний 
Парк миру, саме на території 
якого відбуваються поминальні 
молитви.

Лама Оле НІдал - учеиь 16-
го главм Карма™  - головного 
Лами школи Карма Каг'ю 
Тибетського буддизму у вересні 
відвідав Україну. Ол$ Нідал здобув 
повну кваліфікацію Лами та 
Вчителя медитації. В кожній із 
своїх лекцій він дає повчання 
Діамантового Шляху. Лама Оле 
має передачу практики свідомого 
помирання - Пхови. Про це йшла 
мова в його лекції в Київському 
буддійському центрі 19 вересня. 
Оле Нідал започаткував більше 
230 буддійських центрів у всьому 
світі. В Україні нині діють 11 
буддійських Центрів та 5 
медитаційних груп, заснованих 
Ламою Оле.

ЗО давніх кам ’яних ф ігур 
Будди і р ізних  вчител ів
буддизму 17*-30 вересня 
експонувалася на виставці в 
Берліні. Потім їх шлях лежить в 
Швейцарію і Англію. Всі ці твори 
давнього мистецтва виявлені в 
буддійському монастирі Лунсін 
біля міста Цінчжоу (Китай). Фігури 
оздоблені оригінальним орна
ментом і позолотою.

Статуя Будди в м. Патна
(індійський штат Біхар), яка буде 
побудована до 2005 р., буде

найвищою в світі. Буддійське 
товариство планує побудувати 
комплекс, центр якого буде мати 
185-метрову статую Будди. 
Навколо будують храм, кінотеатр. 
Нині найвищою є статуя Будди 
(120 м.) в японському місті Усіку. 
В японській статуї є два ліфти, три 
поверхи, оглядовий майданчик, 
храм і музей. То ж чи зроблять це 
індуси в своїй статуї?

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ
СВІТ

Д ем ократи чно  обраний 
Президент Чечні А.М асхадов
попросив Бога наділити мудрістю 
та проникливістю лідерів "великої 
сімки" і закликав їх у своєму 
Відкритому листі звернути увагу 
на те, що його народ із-за Росії 
став жертвою війни і геноциду. 
Президент робить закид керів
никам "сімки" за те, що вони 
судять Мілошевича, який нищив 
несербські народи Югославії і 
водночас ручка-ються із 
В.Путіним, на совісті держави 
якого смерть кожного сьомого 
чеченця, 250 тис. біженців, 20 тис. 
ув'язнених, матеріальні злидні 
чеченського народу, тотально 
пограбованого і духовно пригні
ченого. "Боюся, що ваша 
бездіяльність викликана холод
ними вимогами "реальної політики", і 
це робить нашу долю прире
ченою", - сказав А.Масхадов.

Ваххаб ітський  закол от в
Кабардино-Балкарії та Карача-

Релігія у сучасному світі
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єво-Черкесії вдалося відвернути 
російським спецслужбам. Угру
повання, яке готувало переворот в 
цих двох автономіях, ізольоване. 
Заколотники мали великі запаси 
зброї. То ж маємо ехо Чечні, яка, 
до речі, ніколи не заявляла про 
своє добровільне входження до 
Росії і тепер небезпідставно 
вимагає собі свободи.

Мусульманська азербайд
жанська громада "Ахл аль-Байт” 
одержує посвідченню про 
реєстрацію в Москві. Громада 
працює серед московських під- 
приємців-азербайджанців. Нині в 
Москві проживає понад 300 тисяч 
азербайджанців. їх релігійні 
потреби покликана задовольняти 
ця громада.

Уряд Пакистану забороняв 
"джихадським" організаціям
збирати грошові пожертви на 
"війну за віру". Проти порушників 
будуть використовуватися "відпо
відні заходи". Заборона поширю
ється на всі радикальні ісламські 
угрупування, в т. ч. й ті, які воюють 
проти індійських вояків в Кашмірі. 
Заборона ця є частиною заходів, 
до яких звернувся глава держави 
Первез Мушарлаф в своїй 
протидії релігійному екстремізму. 
Забороняється розклеювати за
клики до джихаду навіть на офісах 
екстремістських організацій. В 
разі порушення цієї заборони 
вони будуть закриті. Такі войо
вничі утворення як "Лашка-і 
Тайба", "Джайш-і Мухаммад",

"Харакат уль-муджахідін" та ін. 
засудили цей указ уряду, назвали 
його "антиісламістським" і прий
нятим під тиском США. Вище 
командування угрупувань ради
кальних ісламістів має провести 
ближчим часом нараду, бо ж 
вважає, що ніхто не може 
залишити джихад, а рішення 
уряду є неісламським. 14 серпня в 
Пакистані було арештовано біля 
350 прихильників радикального 
ісламу, що належать до сунітської 
організації "Лашкар-і Джхагві" та 
шиїтського об'єднання "Сіпах-і 
Мухаммад". З цього дня була 
заборонена рішенням Президента 
країни діяльність цих організацій.

Ж і н і с а - м у с у л ь м а н к а  
Мечаваті Сукарнопутрв стала 
Президентом Індонезії. Але їй 
тяжко буде керувати із-за тієї 
релігійної упередженості до жінки, 
яка існує в цій країні. Саме цей

чинник завадив Мечаваті стати 
Президентом в 1999 р. Під час 
візиту в США 19 вересня вона 
обговорила з Президентом
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Бушем питання боротьби з 
мусульманським екстремізмом.

Поступка консервативних сил 
Ірану при обранні Наглядової' ради 
була ситуативною. Аятола Алі 
Хаменеї - вищий політичний і 
духовний лідер Ірану, щоб 
вивести країну із конституційної 
кризи, погодився, що до Ради 
вартових ісламської революції 
ввійде той, хто отримає більше 
голосів парламентарів у 
порівнянні з іншими. Це дало 
можливість привести до присяги 
Президента Ірану Мохаммада 
Хаттамі. І хоч Президент у своїй 
інавгураційній промові закликав

до діалогу і становлення міцної 
релігійної демократії, але консер
вативно налаштована клерика
льна влада * уже невдовзі 
продемонструвала свій вплив на 
вирішення проблем в Ірані. Нею 
було відхилено прогресивний 
проект закону про політичні права 
із застереженням, що він 
суперечить законам ісламу. На 
опір наштовхнулися спроби 
Хаттамі обмежити діяльність кон
сервативних судів. Вчинено замах 
на одного із близьких соратників 
Президента - Мохаммада Сала- 
маті, який очолював рефор

містський рух іранських моджа
хедів, видавав ліберальний тижневик 
"Наше століття", в якому неодно
разово піддавав різкій критиці 
консервативні сили країни. Не 
можна сказати, що за роки 
попереднього президентства 
М.Хаттамі нічого не зробив в 
країні всупереч супротиву
консервативних сил. В 1999 р. він 
прорвав відстороненість від 
західного світу, відвідав Італію, 
мав зустріч із Папою Римським. 
На засіданні ЮНЕСКО він 
виступив з доповіддю про 
плюралізм в культурі. Все це 
призвело до того, що Євро
пейський Союз не сприймає 
американські санкції щодо Ірану. 
Хаттамі дав дорогу жінкам в 
активну політику, зокрема в
органи місцевої влади. Після того 
як іранському парламенту все ж 
вдалося затвердити кандидатури 
9 із 12 членів Наглядової ради, 
повторно обраний Президент 
країни М.Хатамі 8 серпня
поклявся на Корані не допустити в 
країні розгулу жорстокості, наси
лля. Президент піддав критиці 
"застарілі витлумачення ісламу".

Репресії проти реформістів в 
Ірані розширюються. В липні було 
видано ордер на арешт лідера 
опозиційної ліберальної партії 
"Рух за свободу" Ібрахім Язді, 
який нині знаходиться в США. Іран 
вимагає видачі їм лідера "Руху за 
свободу". В останні три місяці 
було арештовано в Ірані понад 60 
реформаторів.
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В ГОЛОВНІЙ святині ш иїтів  
Ірану місті Мешхед арештовано 
серійного вбивцю, на рахунку 
якого 19 жінок легкої поведінки. 
Хоч діяльність "нічних метеликів" в 
Ірані суворо заборонена і піймана 
повія одержує сто ударів пліткою, 
а то й зазнає побиття камінням, 
але поліції Мешхеду, мешканці 
якого вважаються найбільш 
релігійними в Ірані, все ж не 
вдається успішно здолати "чужу 
іранцям західну культуру". 
Совістливий в житті вбивця жінок- 
повій вирішив у свій спосіб 
звільнити місто від блуду. А на 
півночі Ірану в м.Сабзеварі було 
повішено наркоторгівця Ахмада 
Саманзехі, у якого було вилучено 
10 кг морфіну та 50 кг опію. Що не 
кажіть, але дієві форми подолання 
моральних злочинців викори
стовує іслам.

Із запропонованого релі
гійними консерваторами;, яких 
очолює духовний лідер країни 
Але Хаменеї, списку з 12 осіб 
складу Ради вартових 
ісламської революції меджліс в 
перших числах серпня затвердив 
лише одну. В такий спосіб 
парламентарі прагнуть підтримати 
переобраного в липні прези
дентом Ірану на другий термін 
Мохаммада Хатамі, який вважає, 
що демократія має поєднувати в 
собі як ісламські, так і респу
бліканські цінності. Надзірна Рада 
меджлісу в Ірані спостерігає за 
відповідністю світського законо
давства ісламським законам, має 
контролювати діяльність прези

Релігія у сучасному світі_____ '

дента і парламенту, навіть рекомен
дувати духовному вождю іслам
ської революції А.Хаменеї не 
схвалювати їх рішення. Пропозицію 
спікера парламенту М.Карубі 
відхилив представник консервато
рів М.Шахруді. Із-за відсутності 
Наглядової Ради декілька разів 
протягом літа відкладалася 
церемонія інавгурації Президента 
країни. В Ірані наявною "була 
конституційна криза.

"Армія Єрусалиму" - це 7
млн. іранців, які зголосилися йти, 
щоб "звільнити цю мусульманську 
святиню" від сіоністів. Об'єднання 
Армії готуються до війни з 
Ізраїлем.

Радикальні ісламісти з 
Л аш кар-і Джаббар в штаті 
Джамму і Кашмір обливають 
кислотою обличчя жінок, які не 
носять чадр’у. Індійський уряд 
вимушений був організувати 
спеціальне патрулювання біля 
шкіл і коледжів для дівчаток в 
Срінагарі - столиці штату. Д ії 
екстремістів засудив не лише 
уряд країни, а й цілий ряд 
ісламістських організацій, навіть 
радикальної орієнтації, зокрема 
"Лашкар-і Тайба".

"Релігійна поліція" Афга
ністану заарештувала 24-х 
працівників (8 - іноземці, 16 - 
афганці) міжнародної організації 
"Shelter Now Inernational", яка 
багато років надає гуманітарну 
допомогу країні. їх звинувачують в 
"християнській пропаганді". Чим
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це їм загрожує? Відомо, що 
минулого року в Афганістані було 
виголошено указ, згідно якого 
мусульмани, які змінили свою 
віру, і ті, хто їх навернув до іншої 
віри, мають бути страченими. 
Водночас затримано 60 афган
ських дітей за підозрою в тому, 
що вони потрапили під вплив 
християнства. Після арешту 24-х 
бюро названої організації в Кабулі 
закрили, літературу, комп'ютери і 
все інше - конфіскували., Закон 
проти християнського прозелітизму в 
Афганістані застосовано вперше. 
Речовими доказами "злочинної 
діяльності" місіонерів-християн в 
Афганістані стали захоплені 
співробітниками релігійної поліції 
Біблія, різні музичні інструмент, а 
також той відеофільм про 
християнство, який показували в 
кабульському представництві амери
канської гуманітарної організації 
"Притулок-зараз" 65 безпри
тульним афганським дітям. 
Відтепер діти з притулку мають 
пройти своєрідне перевиховання 
у спецізоляторі. "Там вони будуть 
знаходитися до того часу, поки з 
їх свідомості н§ вивітряться 
християнські іде’Г, - заявив один із 
керівників поліції талібів.

Західним дипломатам з ФРН, 
Австралії та США, які прибули в 
Кабул для захисту арештованих 
своїх співвітчизників, МЗС 
Афганістану запропонувало виїха
ти в Ісламабад (Пакистан) і звідти 
слідкувати за ходом слідства за 
діяльністю гуманітарної організації 
"Притулок" з поширення христи
янства в країні. Глава релігійної

поліції країни Мохаммад Валі 
заявив, що арештованих чекає 
суд за законами шаріату: "Пом'як
шення можливі, якщо звинувачені 
не знайомі з нашими законами". 
Відомо, що судова колегія 
включає 15 м усульм анських 
богословів і правознавців. Але 
водночас на кабульських вулицях 
проходять ворожі щодо іноземців 
маніфестації під гаслом "смерть 
безбородим". Віднині зарубіжна 
благод ійницька  д іял ьн ість  в 
Афганістані буде знаходитися під 
контролем тал іб ів . Зреш тою  
духовний лідер талібів мулла 
Мохаммад Омар оголосив вирок 
восьми благодійникам: 10 днів 
ув'язнення і висилка з країни 
протягом двох діб. Представники 
ООН, західні посольства в 
Пакистані виявили своє зане
покоєння долею 16 афганців - 
співробітників "Шолтер Нау". їх 
чекає смертельний нирок. Таліби 
відмовилися обміняти підсудних 
на лідера єгипетської окс іро 
містської організації "Аль іамаа 
аль-Ісламія" шейха Омара Рахма 
на, який сидить нині у в’язниці в 
США.

Врятує місіонерів-християн від 
смертного вироку новий декрет 
Талібану, згідно якого іноземцям, 
які проповідують афганцям будь- 
які інші релігії, крім ісламу, 
загрожуватиме короткий термін 
ув’язнення і депортація. Цей 
декрет дозволяє іноземцям 
слухати музику, їсти свинину, пити 
алкоголь, але за умови, якщо вони 
не роблять це привселюдно.

________ Релігія у сучасному світі
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Не відповідає нормам 
шаріату поведінка 25 командирів 
провінції Балх Афганістану. Вони 
арештовані за те, що займалися 
підривною діяльністю й закликали до 
громадських безпорядків, вияви
ли аморальну поведінку. Це їм 
інкримінують. Факт цей засвідчує 
нестабільність "Талібану".

Мусульманське угру-
пування "Абу-Саяф" веде 
активну боротьбу проти христи
янства на Філіппінах. Так, лише в 
серпні вони захопили в місті 
Аамітан 21 заручника, з яких 
чотирьох обезглавили. Цю інфор
мацію одержано від декількох 
захоплених, яким вдалося втекти 
й проінформувати про викрадення 
поліцію. Уряду Філіппін вдалося 
підписати угоду з філіппінськими 
повстанцями про перемир'я. Мала 
місце зустріч Президента країни 
Глорії Арройо з лідером повс
танців Мурадом Ібрагімом, що 
очолює "Іслам ський  фронт 
звільнення Моро". Останній висту
пає за створення незалежної 
ісламської держави на півдні 
Філіппін. В боротьбі вже загинуло 
біля 120 тис. осіб.

Бойовика "Абу Сайяф"
борються за відокремлення о-ва 
Басилан від Філіпін і утворення 
там незалежної мусульманської 
держави. Разом з ними за це 
бореться й Ісламський фронт 
визволення Моро, але уряду 
вдалося нещодавно підписати з 
ним мирну угоду.

Духовний лідер терорис
тичного угрупування "Аль- 
Гамаа аль-Ісламія" шейх Омар 
Абдель Рахман (Єгипет), який за 
організацію вибуху в торгіве- 
льному центрі в Нью-Йорці в 1995 
р. знаходиться в ув’язненні у 
СІ1ІА, може бути обміняний на 
двох американок, яких суд талібів 
може приректи на смерть за 
пропаганду християнства в Афга
ністані. Таку пропозицію висло
вила дружина щейха під час 
зустрічі з лідером руху "Талібан" 
муллою Омаром. Міністр закор
донних справ уряду талібів заявив 
про можливість такого обміну.

Фронт ісламської д ії
(Йорданія) закликав арабські 
країни "піднятися на захист 
Єрусалиму” , бути єдиними у 
"священній війні проти сплюнд
рованих ісламських святинь", 
підтримці "справедливого опору 
арабського народу". Закладку 
каменя в новий Храм Соломона на 
Храмовій горі в заяві йорданських 
ісламістів названо провокаційним 
актом.

Палестинське радикальне 
угрупування "ісламський Джи
хад" розпочало повномасштабну 
війну проти Ізраїлю. 10 серпня 23- 
річний палестинець-камікадзе 
Хуссейні Омар Абу-Нассер в 
піцерії у центрі Єрусалиму вико
ристав вибухівку, набиту осколками 
з металевої труби. Загинуло 18 
осіб, поранено 90, з яких п’ятеро 
померло пізніше. Будівля піцерії 
повністю знищена. Ізраїльтяни
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вимагають від уряду або йти у 
відставку, або знищити всіх 
палестинських лідерів. Хоч Ясір 
Арафат і відмежувався від дій 
екстремістів, ізраїльські військові 
почали діяти. Захоплено штаб- 
квартиру Організації визволення 
Палестини в Східному Єрусалимі. 
Радіо Палестини заявило про 
початок війни з Ізраїлем. За 
останні 11 місяців протистояння 
загинуло 513 палестинців і 131 
єврей.

"Найбільш благородними із 
всіх лю дей” назвав палес
тинських самовбивць вищий 
ісламський авторитет Єруса-лиму 
і всієї Палестини Екрім Саїд Сабрі, 
якого на цю посаду призначив 
Ясір Арафат. Верховний муфтій -* 
імам мечеті Аль-Акса на Храмовій 
горі в Єрусалимі рішуче від
мовився визнати право на 
існування ізраїльської держави і 
водночас заявив, що палестинці 
використають силу для зруй
нування то го  храму, який 
ізраїльтяни хочуть збудувати на 
Храмовій горі. Зрештою муфтій 
визнав, що камікадзе одержать 
його схвалення в тому разі, коли 
вони "вб'ють всіх ізраїльтян". 
Зриваючи себе на території 
Ізраїлю, молоді мусульмани, на 
думку муфтія, "попадають живими 
на небеса, у вищу сферу Раю, де 
про них буде турбуватися сам 
Аллах".

Навіть за поцілунок вночі в 
Дубаї треба платити штраф 1 
тис. доларів. Звинувачення в

скоєнні "незаконного акту, що 
порушує громадську мораль" 
почула закохана пара - турист з 
України (42 роки) і громадянка 
Узбекистану (32 роки). Гуляючи 
вночі по вулицях Дубаї, вони 
поцілувалися. Окрім тисячного 
штрафу з кожного ще треба було 
сплатити 300 доларів за те, що 
вони випили алкогольний кок
тейль у ресторані. Цікаво, що 
турпоїздка двом закоханим в 
Об'єднані Арабські Емірати 
коштувала стільки ж, скільки вони 
сплатили штрафу.

Понад 130 мусульманських 
богословів і керівників іслам-ських 
організацій 22 серпня видрукували 
в Єрусалимі Заяву-звернення до 
всієї мусульманської громади 
світу провести невдовзі День солі
дарності мусульманських народів 
з палестинським повстанням - 
інтіфадою. Пропонується прове
сти мирні демонстрації, пікети, 
збір коштів, заходи з бойкоту 
Ізраїлю та ін. В числі авторів 
Заяви відомий єгипетський 
богослов Юсеф аль-Карадаві, 
засновник ХАМАС шейх Ахмед 
Ясін, представники Пакистану, 
Бангладеш, Марокко, Ірану та ін. 
Автори Заяви відзначили, що 
"урядам і народам ісламської 
спільноти недопустимо займати 
позицію безпомічного спосте
рігача, залишаючи без підтримки 
братів на священній землі". Вони 
закликають палестинців "продов
жувати опір" і не повертатися за 
стіл "сумнівних переговорів".

Релігія у сучасному світі
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Саудівський вчений Мухаммвд 
аль-Джуммаз вирішив побудувати 
на Місяці мечеть. Це його 
дипломний проект, який він 
захистив в Північнокаліфорній- 
ському університеті. Але ідею 
підтримав перший арабський 
космонавт принц Султан Ібн- 
Салман Абдель Азіз, який є 
куратором космічних досліджень в 
Саудівський Аравії. Мечеть за 
ім'ям нинішнього короля Фахда 
гарно вписується в місячний 
пейзаж, має бути збудовано на 
одній із місячних гір. Обслу
говуватимуть її імам та муедзін. 
Передбачено побудувати їм 
спеціальний будиночок. Стіни 
будівель будуть бетонними, 
матимуть спеціальну систему 
теплоізоляції. Ось проблемою для 
місячної мечеті є тільки необхідна 
кількість віруючих-мусульман. 
Постає питання, хто і як їх туди 
буде завозити.

В Нігерії діє суд шаріату.
Так, 25 липня в окрузі Бірмін- 
Каббі за крадіжку в 15-річного 
хлопчика було ампутовано руку. 
Ще жорстокіше діють закони 
шаріату в окрузі Замфара. Так, 
вагітна 17-літня дівчина була 
покарана 180 ударами палки за 
секс до одруження, хоч вона була 
зґвалтована.

В Саудівській Аравії шлюбу 
укладаються вже дещо по- 
новому. Треба мати лише 
розумного батька і радників. Тоді 
шлюбний контракт, який затвер
джують мусульманські судді - каді,

Релігія у сучасному світі________ _

принесе щасливе життя жінці. В 
ньому можна обумовити все: яку 
грошову суму жінка має одер
жувати і з нагоди чого протягом 
всього життя подарунки; в яких 
життєвих умовах розмістить 
майбутній чоловік свою дружину; 
скільки вона матиме прислуги та 
ін. Саудівські жінки вже давно не 
ходять в одязі старих фасонів. 
Вони виписують моделі Одягу за 
каталогами кращих торгових 
фірм. Навіть повсякденний вулич
ний одяг, хустка і плащ можуть 
бути різної якості, звисати вільно 
або ж бути приталеними. А вуаль - 
прозорою або ж у дрібну сіточку. 
Чоловіки тепер віддають перевагу 
освіченим жінкам, більше того - 
працюючим (69,6%). Важливі 
сімейні питання, як це засвідчує 
соціолог Асма ат-Тувейджи, 
вирішуються тепер переважно 
колективно (81,8% респондентів).

Мусульманські лідера
Малайзії виступили з вимогою 
до органів влади заборонити 
музику типу "хеві метал” , бо ж 
вона "дуже шкодить молоді". За 
повелінням Уряду поліція має 
провести розслідування "про 
одурманення молоді музикою". На 
думку лідерів мусульманства, 
"хеві метал" стає все частіше 
причиною антирелігійних виступів 
і несприятливих соціальних явищ.

Згоду на випуск, в прокат 
мультфільму про життя 
пророка Мухаммеда дав
ісламський університет Аль-Азхар 
(Каїр). Це після того, як з фільму
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зняли сцени із зображенням дяді 
пророка Хамзи. Фільм схвалено 
до прокату, враховуючи заборони 
ісламу зображати посланця 
Аллаха і його близьких. Пророк 
Мухаммед в ньому не пока
зується: замість нього на екрані 
з ’являється хмарка сяючого 
світла.

В Об'єднаних Арабських 
Еміратах, згідно вимог Депар
таменту дорожньої поліції, жінкам 
заборонено закрива і и обличчя 
паранджею під час керування 
авто. І це не від того, що іа 
закритим обличчям тяжче гаран 
тувати безпеку руху, а з метою 
надання можливості на авто
страдах автоматично фіксувати 
фотоапаратом особу порушника 
руху, а потім - штрафувати його.

ЖИТТЯ ІУДЕЇВ

Храмова гора в Єрусалимі -
місце постійного протистоянні 
мусульман та іудеїв. В кінці липня 
з іткнення тут спровокувала 
ортодоксальна іудейська орга
нізація "Ревнителі Храмової гори", 
яка хоче відтворити тут зруйно
ваний ще давніми римлянами 
Соломонів храм - головну святиню 
євреїв, від якої залишилася лише 
Стіна плачу. Але тут же існує й 
святиня мусульман - комплекс 
арабської мечеті аль-Акса. Вва
жається, що саме звідси пророк 
Магомет піднявся на небо. Іудеї 
вирішили біля стіни плачу 
закласти символічний камінь - 
глибу в 4,5 тонни як фундамент 
наступного храму Годі палостинці

оголосили на цей же період "День 
гніву" й закликали всіх право
вірних мусульман захистити 
мечеть своїми тілами. Щоб не 
допустити бійні, ізраїльська 
поліція не допустила до гори своїх 
"ревнителів", а камінь - конфіс
кувала. Тоді ортодокси провели 
задуману церемонію на підступах 
до гори, а палестинські 
"захисники" закидали їх камінням і 
пластмасовими пляшками. Інцидент 
свідчить, що ідея Папи Римського 
про перо!вороння Єрусалима у 
вільно МІСТО, де могли б вільно 
шануиліи свої святині іудеї, хрис
тияни іа мусульмани, с найбільш 
реальною. Ось цього не хоче 
лише Ізраїлі). П ідпік події на 
Храмовій ю р і засвідчили, що 
конфлікти, замішані на релігій 
йому ґрунті, мають незначний 
шанс на врегулювання.

________ Релігія у сучасному світі

Стіна плачу підключена до 
Інтернету (www.virtualjerusalenn.com). 
За допомогою комп’ютера тепер 
можна залишити на Стіні своє 
молитовне звернення. Воно в 
записі на дискету вкладається в 
Стіну.

Антисемітизм має місце в 
Білорусі. В Гомелі на будівлі 
синагоги з’явилася намальована
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свастика і напис: "Смерть жидам!" 
В Гродно зруйновано могилу 
рабина Олександра З іскінда . 
Зруйновано єврейські могили 
у Вітебську, Борисові, Бресті. 
Кругом той же надпис і та ж 
свастика.

І Н Д У Ї З М

Індуїзм до цього часу 
сповідує кастовий поділ. В Індії 
десь 250 млн. далітів - однієї з 
етнічних груп - належать до касти 
"недоторканих", якій відводиться 
виконання "нечистої роботи" - 
двірники, прибиральниці, маляри 
та ін. Президент Християнського 
консульства в Індії Дж.Д'Сауз 
відзначає: "Багато з них так 
зневажені в індійському суспі
льстві, що їм не дозволяють навіть 
молитися в індуїстських храмах". 
Але терпіти такий свій стан 
"недоторкані" вже не можуть. То ж 
вони є реальними кандидатами 
для переходу в християнство. Біля 
мільйона далітів південних провін
цій Індії мають намір стати 
християнами, прийнявши 14 
жовтня хрещення в столиці Делі.

Московське Товариство
свідомості Крішни організувало в 
столичному палаці молоді 
фестиваль "Росія - Індія: зустріч 
культур". Фестиваль приуро-чено 
до індійського свята Джанмаштамі 
і 30-ліття приїзду в Москву Свамі 
Прабхупади. Програма фестивалю 
включає давні ритуали, що 
супроводжуються ведичними 
мантрами та гімнами, виступ

Релігія у сучасному світі

музичних груп кришнаїтів "Гопал 
Бхаджан Бенд" та "Чінтамані", а 
також православного хору 
"Пересвет" (Московський
Патріархат).

В індуїзмі існує традиція 
самоспалення вдів, які згорають 
живцем у похоронному багатті 
чоловіка. Офіційно цей обряд 
заборонили ще в 1929 р.\ але 
окремі випадки все ж траплялися. 
Проте досі не було зареєстровано 
жодного самоспалення вдівців у 
відомій історії Індії. І ось у серпні 
ц. р. під час похоронного обряду в 
м. Кансаргода вперше, пригні
чений смертю дружини, у вогонь 
кинувся 50-річний Санатан 
Моханті.

Президент Центру громад 
свідомості Крішни Росії
Вайдьянатх Дас (Вадим Тунеєв) 4 
серпня в м осковському1 храмі 
пройшов церемонію прийняття 
санньяси, тобто індуїстського 
монашества. Давній ритуал, який 
має традицію не одного тисячо
ліття, величає спів ведичних 
гімнів, урочисту клятву перед 
священним вогнем, одержання 
мантри, посоху скитальця і почес
ний додаток до імені - Свамі.

Індуси Кашміру гинуть від 
рук ісламістських бойовиків.
Починаючи з 21 липня їх загинуло 
біля 45 тисяч, а всього за останні 
10 років - понад 60 тисяч. 4 
серпня бойовики викрали 22 
мешканців села Шрундітхар, 
вивезли їх в джунглі і розстріляли
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там. Більшість жителів цього 
штату Індії сповідують іслам. 
Екстремісти прагнуть залякати 
послідовників індуїзму з тим, щоб 
вони залишили Кашмір, що полег
шить приєднання цього індій
ського штату до мусульманського 
Пакистану.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

"Армія Марії" - так називається 
заснована в 1971 р. в Канаді Марі- 
Поль Жігер католицьке об'єднання.
В 1975 р. "Армія Марії" одержала 
благословення тодішнього архие
пископа Квебекського кардинала 
Моріса Руа. Але з часом вияви
лось, що ця організація далека від 
Церкви. З 1978 р. Жігер, яка 
народилася в 1921 р., почала 
публічно заявляти, що вона є 
містичним втіленням Діви Марії, з 
1954 р. "одержує одкровення від 
Бога", які нею видрукувані в 
півторадесятках томів. В основі 
вчення Жігер лежить положення 
про "три білизни" - білизни освя
ченої гостії (хліб для причащання), 
білизни Непорочного Зачаття і 
білизни папства. В травні 1987 р. 
новий архиепископ Квебеку 
кардинал Луї-Альбер Вашон 
позбавив "Армію Марії" статусу 
католицького об'єднання. Прагне
ння "Армії" знайти підтримку у 
Ватикані не дали очікуваного. 
Більше того, кардинал Йозеф 
Ратцінгер - префект Конгрегації 
віровчення підтримав рішення 
квебекського кардинала. Проте не 
всі єпископи і священики Канади

так радикально налаштовані щодо 
молодого об'єднання, яке має вже 
25 тис. своїх послідовників в 14 
країнах світу. Єпископи провінцій 
Онтаріо - Юджін Ларок і Нова 
Шотландія - Колін Кемпбелл 
навіть рукопоклали декількох 
священиків з "Армії Марії". Але 
Канадська конференція католи
цьких єпископів 15 серпня прий
няла схвалену Ватиканом декла
рацію, в якій назвала "Армію 
М а р ії"  "є р е ти ч н о ю  с е к т о ю ", 
"небезпекою для Церкви", закли
кала віруючих утримуватися від 
будь-якої участі в її заходах, бо ж 
вчення "Армії”  є нібито "несуміс
ним повністю із вченням і віро
сповіданням Католицької Церкви".

Представники Всесвітньої 
Чистої Релігії (Сахаджа Йога)
провели 10-12 серпня в Санкт- 
Петербурзі Фестиваль мистецтв, в 
якому взяли участь більше тисячі 
сахаджа-йогів. Про виникнення 
Всесвіту і Землі розповів спектакль 
"Духовні вікна Землі". Окрему 
програму, крім супроводу спектак
лю, мав симфонічний оркестр 
сахаджа-йогів. В рамках духовної 
програми була проведена Пуджа - 
поклоніння принципу колективності 
людства, втілення якого в наше життя 
є єдиним шляхом вирішення як 
особистих, так і загальносуспільних 
проблем. На Фестивалі виступив 
музичний ансамбль "Небесна ріка" 
київських сахаджів.

Реріхівці мають підставу 
для радості. Прем'єр-міністр 
Індії Шрі Атал Біхарі Ваджпаї
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оголосила про виділення 10 млн. 
рупій на відбудову в гімалай
ському містечку Кулу-Масалі 
Музею-садиби Миколи Реріха і 
Науково-дослідного інституту 
Урасвати, що знаходиться там.

Керівник Хабаровського
регіонального центру "Діа-нешка” 
Ольга Ухова позбавлена свободи 
на 6 років. Її засуджено нібито за 
незаконне підприємництво й 
"відмивання коштів в особливр 
великих розмірах". Судовий 
процес над лідером хабаровських 
сайєнтологів проходив протягом 
року. її звинуватили в нанесенні 
моральної, матеріальної та 
фізичної шкоди людям. В Москві 
ще в 1998 р. суд визнав неза
конність підприємницької діяль
ності хаббардистів. їх столичний 
центр було ліквідовано.

В Іркутську почався судовий 
розгляд справи громадської 
орган ізац ії "Ж інки  за мир у 
всьому світі". Обласна прокура
тура розглядає її як тоталітарну 
секту, що слідує вченню Церкви 
єднання (рух Муна).

Ф ундам енталістська церква 
"Бож их християн" передислоку
валася із провінції Онтаріо (Кана
да) до штатів Огайо та Індіана 
(СІНА). Це - 28 сімей і 80 їхніх 
дітей. Аргументом для них 
послужило те, що в Канаді не 
дозволено виховувати дітей "за 
біблійним приписом", згідно якого 
з виховною метою можна вико
ристовувати биття їх. "Від ласки та

Релігія у сучасному світі

ніжності діти тільки псуються", - 
зауважує лідер церкви Петер 
Гільдебрандт. Якщо батьки не 
спонукатимуть своїх дітей до 
дисципліни, то це призведе до 
безлічі суспільних проблем, які ми 
можемо вже бачити сьогодні. Так 
вважає наставник фундамента- 
лістської церкви. Але в Канаді 
подружжя із церкви "Божих хрис
тиян" соціальна служба лишала 
батьківських прав за викорис
тання ними тілесних покарань. 
Останнє й спонукало їх поміняти 
місце помешкання - переїхати із 
Канади у США.

Китайський уряд розправив
ся з  ін іц іа торам и  са м о спа 
лення посл ідовників  Ф алунь
чон 23 січня на площі Тяньань- 
мень. Пожиттєво засудженим 
буде Лю Ваньфан, решта - на 7-15 
років.

В м іст і Ансан (П івденна 
Корея) д іє  християнська течія 
невідом ої конф есійної належ
ності. Послідовники її живуть 
релігійною комуною, разом ведуть 
господарку і моляться. Відомість 
про неї принесло вбивство її 
послідовниками 36-літньої Пак - 
дружини одного із священиків за 
витрату нею на себе без дозволу 
громади частини церковних 
коштів. 80 днів сім послідовників 
цієї течії молилися над трупом Пак 
з надією повернути її до життя. 
Зрештою вони потрапили за це 
вбивство у в’язницю.
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П редставниця м іж 
народного  "Руху раел ін ів" 
Б.Буасельє заявила 7 серпня на 
семінарі з проблем створення 
"людських копій", організованому 
у Вашингтоні Національною 
Академією наук США, що вони 
мають намір клонувати Гітлера з 
тим, щоб опісля здійснити над 
ним суд за злочини проти 
людства і публічно стратити. Ось 
лише не відомо, де раеліністи 
візьмуть клітковий матеріал для 
своєї операції. Відомо, що 
частина черепу і нижня щелепа 
фюрера зберігається в Москві як 
речовий доказ його смеріі. Груп 
Гітлера, який був захований в 
районі дислокації Групи радянських 
військ в Магдебурзі, в 1970 р. ;за 
вказівкою Л.Брежнєва було кре 
мовано й розвіяно над річкою Бідерц. 
Раеліністи вірять в те, що перших 
людей на Землі за своєю подобою 
свого часу клону вал и пришельці- 
гуманоїди.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Перу має своїм президентом 
язичника. Олехандро Толедо, який 
в кінці липня приступив після 
чергових виборів до виконання своїх 
обов'язків, є нащадком давніх 
індіанців. Після інавгурації новий 
перуанський лідер прибув до 
священного міста давніх інків Мачу- 
Пікчу, побудованого в Андах на 
висоті 2500 м над рівнем моря десь 
півтисячолії і я і ому. Президент взяв 
участь в язичницькому обряді, 
подякував гірських богів за

допомогу у виборчій боротьбі, 
попросив у них благословення на 
час свого п'ятирічного правління. 
Язични-цький обряд виглядав так. 
Два шамани - в червоному і білому 
пончо - поклали до ніг глави 
держави вишиті гобелени й 
підпалили їх. Горіння індіанці кечуа 
супроводжували якимись гортанними 
звуками. О. Толедо в цей час вживав 
напій "ковтки чечі".

13 серпня прем ’єр-м ін істр 
Японії Д зю нітіло Коїдзумі 
відвідав Синтоїстський храм
Ясукуні, присвячений пам'яті 2,5

_____ Релігія у сучасному світі

мільйонів японців, які загинули и 
роки Другої світової війни. Великий 
натовп синтоїснн радо ніша 
прем'єра. Водночас в Китаї, 
південній Кореї та Малайзії це 
викликало хвилю протестів. В Сеулі 
на знак протесту мав місце 
публічний акт самоскалічення - 
відрізання мізинця руки, які були 
надіслані главі японського уряду.

Музей забобонів відкрився в 
Угличі. Сім'я Галукових розміс
тила його в своїй квартирі. Тут є 
стенди про відьм, домовиків, 
кікімор - душ померлих нехре- 
щених дітей. Захищає від нечис-того 
розвішений в хатах часник і лавровий
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лист, натільний хрестик. В 
дохристиянські часи житло від 
нечистого "охороняли" за допомогою 
черепа корови - образу бога Велеса. 
Організатори музею прагнуть 
нагадати його відвідувачам, що 
християнство має свої корені в 
язичницьких віруваннях.

Таємна секта невідомої 
релігійної організації здійснила 
ритуальне умертвління 47 дітей 
в Нігерії, У всіх вбитих вирізала 
серце, інші життєво важливі органи, які 
спеціальним гінцем були передані 
главі культу, що проживає в м.Лагос. 
Ритуал вбивства має принести 
процвітання і багатство всім послі
довникам секти. Нігерійська поліція 
викрила діяльність таємної спільноти. 
Допомогла в цьому 13-річна дівчинка 
із м.Майдугурі, яка звинувачується у
вбивстві двохрічної дитини.

у„ .

Сатанієш нищать хрис-тиянські 
кладовища. В м.Бад-Дюркхайм 
(Німеччина) 15 липня протягом ночі 
було спаплюжено на місцевому 
цвинтарі біля 20 могил. Виглядає, що 
цей шабаш відбувся після арешту в 
Тюрінгії сімейної пари сатаністів із 
Віттена.

Новий ацтекський храм 
виявлено в горах у центрі Мексики. 
Храм був присвячений найдревнішому 
богу ацтеків - Тлалоку, який вважався 
повелителем дощу і блискавки. 
Святиня розміщена на висоті 4300 
метрів над рівнем моря на схилах 
вулкану Орісаба.

Релігія у сучасному світі_________

М І С Т И К А

П'ятниця 13-го числа у багатьох 
народів вважається нещасливим 
днем. В це вірять 24% німців. 31,4% 
опитаних швейцарців пов’язують цей 
день із несприятливими подіями. 
Різною була доля числа 13-і щасливе, 
і нещасливе. І ось в 1916 р. німецький 
дослідник Отто Вайнрайх в своїх 
"Тріскадекадійських уроках" приписав 
13 властивість приносити нещастя. А 
ось п'ятниця від дня богині кохання 
Афродіти змістилася на день 
розіп'яття Ісуса Христа, а відтак - на 
день трауру. Але з часом католики 
стали називати п’ятницю щасливим 
днем (враховуючи сам сенс 
посланництва Ісуса), а протестанти 
навіть оголосили її днем щасливих 
шлюбів. Поєднав 13-те число \ і  
п'ятницю в 1991 р. літературознавець 
Г.Фішер, який у своїй книзі "Пацюки- 
собаки" розповідає про комп’ютерний 
вірус, який розпочав свою злісну 
діяльність саме з п'ятниці 13-го числа. 
Отже, "п'ятниця 13-го числа" є 
важливим постмодерністським забо
боном.

Реальність існування приви
дів та духів визнає російський 
академік В.Піменов. Зустріч з духами 
відбувається переважно в стресових 
станах, в моменти сильних фізичних та 
духовних потрясінь. За цих умов 
людина здатна перенестися в іншу 
реальність, в "паралельний" щодо 
нашого світ. Це пояснюється ви
кидом енергії т. зв. фізичного 
вакууму, що має надто руйнівну 
силу. Людська психіка може 
якимсь чином вступити в "інфор
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маційний контакт" з джерелом цієї 
енергії.

Думки американців про віру 
тварин. Майже половина амери
канців (47 %), як показали опитування 
телекомпанії Ей-бі-сі, вважає, що 
свійські тварини мають життя і після 
смерті. В раю, як вважає 43 % 
опитаних, вони будуть жити знову із 
своїми земними господарями.

ДІМ з привидами придбала 
відома англійська акторка Кейт 
Вінслет. Археологи твердять, що до 
побудови на цьому місці готелю три 
тисячі років тому тут стояло житло. 
Поруч - руїни замку Тінтейгл, що 
належав королю Артуру, який тут 
любив жити і залишив для археологів 
табличку з надписом Агіоупол/, що о 
одним із варіантів написання його 
імені. Господар готелю помер 70 років

тому. Але, за переказами багатьох, 
його тінь ходить будівлею і подвір'ям 
біля неї. "Примарна фігура час від часу 
прямує з будинку, купленого актор
кою, в готель. Враження таке, немов 
вона йде на роботу. Ніхто не боявся її. 
Вона налаштована дуже дружньо". То 
ж всі надіються, що привид не 
принесе зла Кейт.

Трьохсотлітня чинара - дере
во, яке росло на кладовищі в 
турецькому місті Ізмір,, стало 
о б 'є к т о м  п о кл о н ін н я  і 
паломництва із-за того, що після 
вечірньої молитви з нього було 
чутно звуки померлих. Його 
цілували, молилися біля нього з 
надією на краще життя. Нещо
давно випадково вдалося вияви- 
іи, що звуки ті виголошують сови, 
які поселилися в дуплі чинари.
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СВОБОДА СОВІСТІ
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про порядок 

виконання в Україні рішень Європейського Суду з прав людини".
Хоч досі в Україні не було легалізовано порядок виконання рішень 
Європейського Суду (ЄС), все одно до 2 тисяч наших громадян 
зверталися туди з різних питань. За кількістю скарг до Європейського 
Суду Україна займає 7 місце серед країн - членів Ради Європи. В 
наявності їх немає чогось особливого, бо ж за їх кількістю нас 
випереджають Великобританія, Італія, Франція. Газета "Столиця" (№ 
ЗО) видрукувала інтерв'ю із автором прийнятого ВР Закону, колишнім 
міністром юстиції, а нині головою парламентського підкомітету з 
питань законотворчості Василем,Онопенком.

В своєму інтерв'ю, яке вів О.Балан, народний депутат зокрема 
сказав: "Це - міжнародний суд... Рішення цього суду практично ніким 
не оскаржуються, є остаточними та імперативними, тобто є 
обов'язковими до виконання” . До Європейського Суду можна 
звернутися "при порушенні прав на життя, свободу та особисту 
недоторканість, мирні збори та демонстрації, референдуми, на 
одруження, вільне володіння майном, порушення свободи слова, 
думки, поглядів, віросповідання тощо". Не всі заяви, які надходять в ЄС 
реєструються. Із 2 тисяч заяв, які надійшли з України, лише по 45 
відбувається провадження в ЄС, інші ще розглядаються. "Це не 
означає, що всі вони будуть зареєстровані. Багато буде відхилено. Все 
залежить від того, яке право порушено, чи пройшов заявник необхідну 
процедуру в своїй країні". Зацікавлена особа (юридична чи фізична) 
насамперед має використати всі необхідні засоби захисту у своїй 
країні. А це - суди різних рівнів. Міський, районний, обласний. 
"Європейський Суд визнає Верховний Суд необов'язковою інстанцією. 
Однак, якщо справа розглядалася в обласному суді як у першій 
інстанції, то треба обов'язково пройти і через Верховний Суд".

До ЄС слід звертатися протягом шести місяців після оголошення 
рішення обласного, а чи ж Верховного Суду. Для звернення до ЄС 
потрібні такі документи: "Найперше - це проста і лаконічна заява 
(прізвище, ім'я, по батькові заявника, стать, громадянство, адреса, 
назва держави-відповідача, коротко - про суть порушення конкретного 
права чи свободи, ким порушено). Стисло слід описати, які було 
використано засоби правового захисту у своїй державі (копії рішень 
двох судів, відповіді інших правозахисних відомств, якщо до таких 
звертались). Якщо всі ці вимоги дотримано, то Європейський Суд 
реєструє звернення, а потім сам надсилає заявникові офіційний бланк 
заяви. Про це він повідомляє і уряд України. Суд водночас вимагатиме 
з України інші документи, необхідні для розгляду".
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Свої послуги ЄС надає безоплатно. Не всі звернення до ЄС 
автоматично задовольняються. Він "може своїм рішенням підтвердити 
ухвалу українських судів, якщо побачить, що їх рішення правильні, 
виважені, відповідають законодавству України. ЄС може частково 
задовольнити заяву позивача". Відповідальним за виконання рішень 
ЄС в Україні є Уповноважений з питань захисту прав людини при 
Міністерстві юстиції. Якщо держава не виконує рішень ЄС, то на неї 
накладаються санкції - мільйони доларів. Перш ніж звертатися до ЄС, 
позивач має добре проконсультуватися з юристами, з'ясувати, 
наскільки його заява є обґрунтованою, чи є рація взагалі надсилати 
документи в ЄС, щоб не закидати його скаргами, які не є в його 
компетенції або є неналежно обґрунтованими.

Всцэ інформацію про діяльність ЄС можна одержати в 
кваліфікованих юристів парламентського підкомітету з питань 
законотворчості (Київ, бульвар Лесі Україну, 26; тел. 296-38-18, 296- 
18-27).

Альтернативна служба із -за  релігійних переконань. З 45 тисяч 
новобранців минулої весни до Збройних Сил України правом 
альтернативної служби скористалося біля ста. Незважаючи на наявне 
безробіття в Україні, альтернативники, як правило, не займають чиїсь 
робочі місця. Так, директор державного комунального підприємства 
"Плесо" М.Щепець в інтерв'ю газеті "Факти" (1 серпня) сказав: "Для 
інвалідів ми зарезервували 42 місця на легких роботах. Але жодну з цих 
вакансій ніхто з них не побажав зайняти. Альтернативна служба дає 
можливість хоч якось вирішити проблему".

Альтернативники в Україні доглядають за мешканцями будинків 
престарілих, за тяжкохворими в лікарнях, допомагають бездомним і 
одиноким. На водоймах Києва нині проходять альтернативну службу (а 
її, згідно Закону, слід відбувати за місцем прописки) троє призовників. 
Про одного з них®- Олексія Євстеніва, який, будучи членом громади 
християн-євангелістів з релігійних переконань відмовився від звичайної 
військової служби, розповіли "Факти". Тяжко було підібрати роботу. 
Спочатку працював в якомусь товаристві вільної праці кур'єром, а потім 
- верстальщиком. Працював вантажником, а з 2000 р. (тут враховано 
те, що в термін зараховується лише праця в певних організаціях) 
працює на київських пляжах з їх благоустрою, хоч в цій своїй роботі не 
бачить якогось сенсу. "Життя тут прожив би, природа прекрасна, чисте 
повітря. І цо практично в самому центрі Києва", - каже Олексій. 
Одержує він за працю 160 грн. чистими (порівняймо грошову виплату 
солдату дійсної служби 18 грн.), може ще й десь підробити. Має 
восьмиї одимний п'ятиденний робочий тиждень, щорічну відпустку. 
Альтернативна служби іншоться не півтора року, як у солдат, а 27
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місяців. "З ворожим ставленням оточуючих до свого вибору не 
зустрічався, хоч і служу вже третій рік". Як сказала завідуюча пляжем Л. 
Климова, "він майстер на всі руки - прибирає, ремонтує інвентар, 
носить траву. Ось тільки про його релігійність я дізналася із вашої 
(кореспондента - Ред.) з ним розмови. Платять йому нарівні з іншими, 
якихось "армійських" вирахунків не передбачено". Сам Олексій 
повідомив, що йому потрібно одержати "хорошу характеристику". 
"Адже злісних порушників дисципліни військомат має право направити 
в армію, при цьому служити прийдеться півтора року - без врахування 
часу, проведеного на альтернативній службі” .

М інюст Росії визнав, щр викладання теології суперечить 
закону. "Введення названого стандарту, що передбачає підготовку 
богословів для викладання теологічних предметів в державних і 
муніципальних освітніх установах (всіх рівнів), суперечить статті 14 
Конституції Російської Федерації, згідно якої РФ є світською країною, і 
жодна із релігій не може визначатися як державна чи обов'язкова". 
Крім того, цим введенням буде порушено конституційний принцип 
відокремлення Церкви від держави.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Керівник центру НАРКОНОН - один із п ідрозд іл ів  "Церкви 
сайєнтологів ” - Володимир Іванов нещодавно залишив своє 
віросповідання, назвавши при цьому своїх колишніх соратників 
"м ахінаторам и, граб іж никам и  і о б м анщ икам и ” . Газета 
"Комсомольская правда" (4 серпня) видрукувала інтерв'ю  з 
"блудним сином ". Він зокрема довів, що сайєнтологія - це не 
якийсь гіпноз, а гра на простих людських потребах, в основі якої 
- добре знання соціальної психології і вміння контролювати 
сп івбесідника. Це закінчується - тупим рабством. Сайєтологи 
оточують людину, яка до них попадає, "просто  гігантською  
увагою, турботою , участю ... Нею цікавляться! Звичайно вона 
хоче бути поряд із цими впевненими, веселими, красивими 
людьми". Потім Іванов розповів, як купляються ті, хто хоче 
вчитися, як опісля вони самі починають вабити в сайєнтологію  
інших. І за все слід платити грош і і не малі. Сам В.Іванов, 
пройшовши курс навчання до рівня ОТ, досяг вищого статусу в 
церковній ієрархії. "По сайєнтологічним  параметрам я уже без 
п'яти хвилин нап івбог". Саме він допом агав  сайентологам  
проводити в Росії перші симпозіуми і форуми. В 1994 р. з його 
участю почав працювати НАРКОНОН. Була також  в ідкрита  
бібліотека Хаббарда в М осковському ун іверситеті.

Сайентологи у світі ведуть кроп ітку психологічну роботу, 
зауважив В. Іванов, відтак і мають від 3 до 8 млн. (за р ізними 
оцінками) своїх посл ідовників у більше як ста країнах світу. 
Вони працю ю ть переважно з ел ітою , щоб через неї 
маніпулювати ійасою. Потім В.Іванов сказав кореспонденту 
газети О.Рашідову: "Сайентологи просто тупо заробляють в 
Росії грош і і вивозять їх із країни. Майже щодня кур 'єри церкви 
вилітають за кордон, кожний з них везе 2-3  тисячі доларів. Як 
релігійна орган ізац ія , Церква сайєнтології звільнена від всіх 
податків . їм і НАРКОНОН в Росії потр ібний  лише для 
респектабельності. Бачите, ми спасаємо д ітей від наркотиків . В 
той же час, не вклавши в НАРКОНОН жодної копійки, вони 
вимагали, щоб ми платили Церкві 10 в ідсотків  від доходу. А це 
грош і, які платять батьки за л ікування своїх д ітей . До 
останнього часу я пробував привести сайєнтологів  до розуміння 
реальності. Не вийшло. Згідно закону їх мали б закрити вже 
завтра, але чомусь но закриваю ть".
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Зустріч в липні в Нью-Йорку представників Адм ін істрац ії 
Президента Росії і кер івника Церкви сайентологи Хібера Д женга 
з приводу долі сайєнтологів  в Росії не відбулася із -за  неявки 
останнього. То ж всім сайєнтологічним  об 'єднанням в РФ, а це, 
окрім  Церкви, ще й д іанетичні центри "Асоціація за краще життя 
і осв іту", фонд "Д орога  до щастя" і "Хаббард коледж", загрожує 
відмова в держ авн ій  реєстрац ії. "Н овом одна рел іг ія , яку 
впроваджує Церква Рона Хаббарда, - це загроза всьому нашому 
суспільству", - вважає один із недавніх кер івників  цієї Церкви в 
Росії.

Довілка РП. Єайєнтолоп'я - це, згідно вчення її Церкви, 
рел ігійно-практична філософія, яка веде людину до осягнення 
нею істини. її ідеологом є Рон Хаббард, який був прихильником 
вчення м нож инност і богів  і переселення душ . В основі 
сайєнтології - вчення про тетанів - особливих духовних істот. їх 
нібито десь 75 млн. років тому правитель конф едерації планет 
Ксену послав на Землю. Тут вони, вселившись в живі істоти, 
втратили сам осв ідом ість . В ідтак завданням сайєнтології є 
повернення кожній людині д ійсно ї тетанічної природи. Метою 
процедур од іт ін га  (рев із ії), які практикую ться в Ц еркві, є 
досягнення спочатку ясного і чистого стану - "кл іру", а опісля - 
стану "оперую чого тетана", коли людина набуває здатності 
сам остійно контролювати матерію, енергію , простір  і час.

Для досягнення  стану "оперую чого  тетана" потр ібно  
одержати секретну інформацію у в ідповідності із досягнутою  
ступенню  посвячення. Вчення сайєнтології викладається в 
головн ій  праці Р .Хаббарда "Д іа н е ти ка ". Вона надто 
багатопланова й витлумачується посл ідовникам и автора як 
сучасна наука про душевне здоров'я і шляхи досягнення успіхів 
особистістю . Церква Рона Хаббарда або Церква сайєнтології 
має свою ш таб-квартиру у США. В 1983 р. в США було 
ареш товано кер івництво  Церкви сай єнтол о гії. Серед 11 
ареш тованих була й друж ина Р .Хаббарда. Вони 
звинувачувалися у спробі викрадення документів із податкового 
департам енту. Сам Хаббард тоді піш ов у п ідп ілля. 
Започаткований ним б ізнес за 80 млн. доларів викупив ниніш ній 
лідер Церкви Девід  М іцкевич. В 1993 р. сайентологи виграли 
свою 4 0 -р іч н у  битву із податковою  службою  США, яка 
відмовлялася визнати її безподатковий статус і розглядала її як 
комерційну установу.

В Україн і нині д іє  4 оф іц ійно  зареєстрованих  гром ад 
сайєнтологів . Більше їх діє без реєстрації. В Росії д іє 67

Актуальне інтв£в 'ю______________________ ______ _______
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діанетичних центрів. В липні 1996 р. наказом М іністерства 
охорони здоров ’я РФ Церкві було заборонено займатися 
лікувальною д іяльн істю . В лютому 1999 р. правоохоронні 
органи провели обш ук в Центрі Хаббарда в М оскві і у 
видавництві "Нью Ера" м осковського центру сайєнтологів . 
Було виявлено досьє на багатьох в ідом их рос ій ськи х  
чиновників, депутатів, банкір ів . Це скор іш е прізвищ а тих, кого 
Церква хотіла б мати серед своїх членів.

Свого часу серед них певно що був й інтерв'юрований 
кандитат наук В.Іванов, який, маючи медичну освіту, працював 
в Москві за фахом "наркологія та алкогол ізм ", має з цих 
питань винаходи і наукові праці, з 19,61 по 1993 рік керував 
відділом Головного медуправління МВС СРСР, потім - Росії, а 
з 1989 р. - Ф ондом спасіння дітей і п ідл ітків  від наркотиків. То 
ж під питанням, на думку РП, є те, що рухало В.Івановим, коли 
він у 1992 р. очолив рос ійське  в ідд ілення м іж народно ї 
програми НАРКОНОН, яку веде Церква сайєнтологів , і що 
спонукало його  порвати з сай єнто л о гією . Адже тепер 
керований ним п ідрозд іл  з л ікування нарком ан ії 
продовжуватиме д іяти, але вже, як він сказав, під іншою 
назвою . Певно що спонукою  послужило те, що в Росії 
закриваються всі сайєнтологічн і підрозд іли як такі, що не 
одержали державну реєстрацію . Саме ж вчення Р.Хаббарда 
В .Іванов в своєм у інтерв 'ю  не спр остовує . Правда, він 
зауважив: "Лиш е пару років тому я став вловлювати, що 
система, в якій я опинився, настільки чітко вибудована й 
організована, що виникає питання: а яка в цих людей істинна 
мета? Що буде, якщо вони займуть провідний статус в політиці 
та економ іц і? ”

_____ ______ ___________________________ інтерв 'ю
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ТЕМИ НОМЕРУ
III ВСЕСВІТНІЙ ФОРУМ УКРАЇНЦІВ

III Всесвітній Конгрес українців 
прийняв звернення до 
Президента України з церковного 
питання. В документі нагадується 
про заяву січня 2000 р. Л.Кучми 
про зацікавленість влади в 
утворенні в Україні* єдиної 
Помісної Української Право
славної Церкви, говориться про 
торпедування шляхом зволікань 
цього процесу Московським 
патріархатом, виявляється
нерозуміння того, чому в 
Оргкомітет з відзначення 950- 
річчя Києво-Печерської Лаври, 
яка не є московською, а 
загальноукраїнською святинею, 
включено лише представників 
Московського патріархату. У 
Зверненні акцентовано увагу на 
млявості роботи державних 
служб з питання творення 
Помісної Церкви, а між тим "без 
незалежної від іноземного 
втручання Церкви держава 

відбутися не може". То ж, просять учасники Конгресу Президента, 
активніше сприяти правдивому (а не декларованому) захисту прав 
православних віруючих України від Московського домагання, 
створенню Помісної Української Православної Церкви.

Круглий  стіл  "П ерсп екти ви  сп івпрац і Укра їнських 
християнських церков" працював 20 серпня в рам ках 811 
Конгресу українців. В роботі Столу брало участь 54 делегати 
Конгресу. Серед них - Патріарх УПЦ КП Філарет. Зігнорували роботу 
Круглого столу УАПЦ, УПЦ МП, протестанти. У виступах учасників 
насамперед було акцентовано увагу на питанні об єднання 
Православних церков України, їх співпраці в процесах українського 
державотворення і духовного відродження. Є пископ Дим итр ій  у 
своєму виступі зауважив на відсутності якоїсь щирості з боку УАПЦ у
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вирішенні питання об'єднання. Представники цієї Церкви підписують 
різні документи з цього питання, а потім про них ніби забувають. Отець 
Олекса Петрів з УГКЦ висловив невдоволення думкою патріарха 
Філарета, що поєднання УГКЦ з Українським Православ’ям відбудеться 
після поєднання світового Православ'я з римо-католицизмом. Рану 
духовного поділу отець радить лікувати після поєднання православних 
України. Професор КДА Дм.Степовик відзначив самоізоляцію Церкви 
Московського патріархату, яка воює зі всіма - українськими 
православними церквами, греко-католиками і римо-католиками, 
протестантами. Представники цієї Церкви не кладуть вінків до 
пам'ятників Т.Шевченка і М.Грушевського. Професор вважає, що за 
нинішніх державних структур України об'єднання православних церков 
у нас неможливе. Але не треба з цього робити трагедію: "Невизнаність 
- ще не означає неіснування". Будемо надіятися на здоровий глузд 
Константинопольського патріархату. У виступі письменника 
Є.Сверстюка наголошено на необхідності скоріше співпраці церков, а 
не їх об'єднанні. Коли ми нині говоримо про відродження християнської 
віри, то не слід при цьому акцентувати увагу на відродженні конфесій. 
Варто повернутися насамперед до християнських принципів віри. 
Україна, на думку поета, не є православною країною, а тому в ній в 
сіянні доброго мають співіснувати всі християнські церкви, яких з 
часом не буде менше, як дехто про це мріє. Має бути у всіх поняття 
єдності християнського обов’язку. "Христос боровся не з поганами, а 
з фарисеями. А таких багато в Церквах". Є.Сверстюк згадав, як на 
дорікання делегатів митрополиту Агафангелу, що він не постить, 
останній зауважив: "На прохвоста нету поста". Представниця Австралії 
Л.Березняк розповіла про роботу Комітету "Православні Австралії за 
Київський патріархат". Виходить всупереч волі владики Іоана їх журнал 
"За українську рідну Церкву". 80 % православних країни виступають за 
Київський патріархат. Велику зацікавленість викликав виступ о.Паїсія 
із Севастополя, який наголосив на антиукраїнськості УПЦ МП, яка не 
славить Бога рідною мовою, шельмує все українське. Обурення 
православних України мали б викликати вірнопідданичі слова 
митрополита Володимира (Сабодана), сказані ним під час освячення 
Володимирського собору в Херсонесі. Він сказав, що дарує Путіну цей 
собор. Як це зрозуміти? Отець наголосив на тому, що влада не 
повинна дарувати святині українців цій Церкві, а державні службовці - 
отримувати нагороди від неї, бо в такий спосіб їх підкуплюють на 
служіння Церкві Москви. В.Колодчин з США наголосив на тому, що 
канонічність нашої Церкви, яку вона мала ще в часи Київської Русі, ніде 
не поділася. Ми її повинні відродити. При цьому важлива співпраця 
православних і католиків. УГКЦ має підтримувати Київський патріархат. 
Ми ж просимо КП підтримати нас у боротьбі за реабілітацію УГКЦ.
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Доктор філософії Л .Ф илипович зауважила на тому, що ідея утворення 
єдиної Помісної Православної Церкви, має бути одним із пунктів 
національної ідеї. Виступаюча наголосила на необхідності 
релігієзнавчої просвіти, реперзентувала велику кількість видань 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України. Патріарх Ф іларет відзначив, що делегатів III Конгресу 
хвилювало насамперед два питання - Церква і Мова. Ми хочемо мати 
українську Україну, Єдину Помісну Церкву. Ми в цьому не відкидаємо 
УГКЦ. Вона стоїть на тих же позиціях, що й ми. Ми в цьому з нею друзі, 
а в Христі - брати. Патріарх наголосив, що підтриманий УПЦ КП візит в 
Україну Папи Римського, як і візити його в інші країни, створюєдуховні 
основи єднання людства. Святійший зауважив, що з РПЦ про 
автокефалію в Україні ніколи не домовимося. Вона постане дише через 
визнання Вселенського Патріарха, інших православних Церков. 
Ведучий Круглого столу професор А .Колодний  відзначив, що 
винесене на його засідання питання виходить за рамки єднання 
Церков, бо ж їх співпраця можлива і в справі захисту й підтримки 
процесу українського державотворення, активної участі в процесах 
духовного відродження, в кооперації благодійницької діяльності. На 
його думку, Христос творив свою Церкву не як організацію, а як 
духовну спільноту. То ж питання кількості християнських церков в 
Україні має поступитися питанню їх співпраці за утвердження принципів 
християнського співжиття. На Круглому столі виступило біля 25 
делегатів Форуму. Резолюцію Столу підготував і зачитав доцент 
С .Зд іорук. В ній зокрема наголошено на необхідності патріаршого 
устрою Православ'я України, виведенні святкування 950-річчя Києво- 
Печерської Лаври з обмеженості його лише УПЦ МП, на підтримці 
реабілітації УГКЦ та УАПЦ, прагнення УГКЦ мати патріарший устрій 
тощо. Застереження Є.Сверстюка щодо положення про єднання 
православних Церков України було гостро критиковане представником 
православної спільноти СІІІА, який зауважив, що поет так каламутив 
воду й перебуваючи в їх країні. Здивувала всіх відсутність на Форумі 
глави УГКЦ Любомира Гузара, хоч він в цей час, як було інформовано, 
був в Україні і не хворів.
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Києво-Печерська Лавра 
- один із найдавніших 
православних чоловічих 
монастирів України, що
одержав свою назву "Пе- 
черський" через розта
шування в печерах. Засно
ваний під час княжіння 
Ярослава Мудрого (бл. 
1051) іноком Антонієм 
Печерським, який повер
нувся з Афону. Монастир з 
перших років свого 
існування став колискою 
вітчизняного чернецтва. 
Особливу роль у розвитку 
К.-П.Л. відіграв Феодосій. 
Обитель завжди користу
валася підтримкою князів і 
бояр. З часом вона пере
творилася у велика феода
льне господарство, опору 
політичної влади київської 

знаті, активного поширювача християнства на Русі. Тут проводилася 
підготовка вищих церковних сановників і місіонерів. К.-П.Л. була 
важливим культурним центром. У ній зародилося вітчизняне 
літописання, зокрема на початку XII ст. ченцем Нестором була 
складена "Повість "врем'яних літ". У XIII ст. в Лаврі був написаний 
"Києво-Печерський патерик". З монастирем пов’язана діяльність 
відомих письменників, вчених, зодчих, художників, політичних і 
релігійних діячів. Історія К.-П.Л. насичена багатьма подіями, часто 
трагічними. В роки радянської влади монастир двічі закривався, на 
його території довгий час функціонував культурно-історичний 
заповідник. У 1989 р. печерна частина монастиря з усіма її культовими 
спорудами, які є видатними пам’ятками архітектури, передані 
підпорядкованій Московському Патріархату Українській Православній 
Церкві. Церква відкрила тут чоловічий монастир, духовні семінарії і 
академію, розмістила своє управління. (Л. Филипович)

Релігійна панорама № 8-9 ’2001 83



Теми номеру

Урочистості з нагоди 950-річчя Києво-Печерської Лаври 
відбулися 28 серпня в Київській Опері. "Наша сила - в єдності, - 
наголосив Президент Л.Кучма, виступаючи на цьому вечорі. - 
Християнська совість і мораль не сприймала ворожнечі й розколів, 
протистояння між єдинокровними і єдиновірними братами. І нині слід 
пам’ятати ці істини - завжди і у всьому, а насамперед - у процесі 
практичного зміцнення та розвитку своєї незалежної держави, у 
виробленні національної ідеї". На його думку, "створення Помісної 
Православної Церкви - єдиний шлях до підвищення тієї ролі, яку мають 
відігравати у нашому бутті віра й релігія". Для цього в Україні1 нині є всі 
можливості. "Цей процес потребує виваженості й готовності, мудрого 
спокою і терпіння". Водночас глава держави закликав священиків і 
мирян, політичних і громадських діячів не політизувати церковні 
проблеми, не дозволяти використовувати їх у черговій виборчій 
компанії. Зіпсувала урочистість непродумана її організація. Якщо вона 
задумувалася як державна акція, то чому сцену надали лише 
низькохудожнім хорам Церкви Московської юрисдикції. В залі ж були 
предстоятелі і керівники інших християнських церков. Як можна було 
допустити, що весь спів звучав лише на церковно-слов’янській мові в її 
російському варіанті й до того ж було виконано шовіністичний гімн 
"Русь великая, бережет веру православную" зі словами "земля 
русская, ликуй"? Чому це на державному заході певно з волі держави, 
якщо таке сталося, прозвучала здравиця лише митрополиту 
Володимиру (Сабодану) і якійсь незрозумілій Русі. Не відчувалося, що 
відзначається ювілей української святині, яка в часи Київської 
Митрополії (ХІ-ХуіІ ст. ст.) дійсно була осередком духовності. Вечір дав 
можливість в черговий раз зрозуміти хто є хто і хто кому служить. То ж 
заклики Президента до єдності були втоплені в словоплетиві концерту. 
Значимість урочистості, як відзначила преса, була зведена до нуля 
непродуманістю дій її організаторів.

Громадський комітет з відзначення 10-ї річниці незалежності України,
утворений рухівськими партіями, провів з нагоди 950-ліття Києво- 
Печерської Лаври громадські заходи. 28 серпня в храмі Феодосія 
Печерського, що біля Лаври, відбулася урочиста літургія, а на майдані 
св. Софії - всенародне віче "Києво-Печерська Лавра - святиня 
українського народу". Зібравшись на майдані біля оперного театру для 
спілкування з учасниками та гостями урочистої академії, яка проходила 
в Київській опері при участі Президента України Л.Кучми, представники 
Громадського комітету зазнали канонічного благословення дулями від 
митрополита Донецького Іларіона (УПЦ).
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Оцінюючи 950-річний ювілей Києво-Печерської Лаври,
висловив цікаві думки намісник монастиря єпископ Павло ("Дзеркало 
тижня", № 32-33). Владика не погоджується з тим, що "нам 10 років. 
Тоді не було Київської Русі, і незрозуміло, що було на цій землі раніше, 
чия вона була і чия це історія. Тому я вважаю, що й нашій країні теж 
майже 1000 років". Як бачимо, тут єпископ виявив навіть більшу 
патріотичність, ніж ті науковці-історики, які період Київської Русі 
виключають з історії України. Київська Русь й Україна - одне й те ж, 
"тому, що земля не змінилася. Історія не змінилася. Народ не пішов у 
небуття. А отже, це історія нашої Батьківщини". Владика роль Лаври 
прирівнює до апостольського проповідництва, розглядаючи її як 
"святиню всього світу", "третій уділ Боуої Матері", про який сама 
Пречиста сказала: "Хочу жити в Києві". За словами єпископа 
відродження монастирського життя в Лаврі йде "за допомогою добрих 
людей". Передусім це Президент Л.Кучма, В.Литвин, І.Бакай, 
В.Пустовойтенко, О.Омельченко. Немає в Лаври зближення лише з 
Кабміном і Верховною Радою. "Взаємопроникнення Церкви та держави 
у нас відбувається, бо керівництво не знає, до кого примкнути". "Наші 
політики, - як зауважив намісник, - багато дечого не розуміють. Вибори 
- отже, треба піти до Філарета, до Володимира, до греко-католиків - їм 
все одно до кого, душа їх не цікавить... Позиція керівництва країни мені 
геть не зрозуміла". Служіння Лаври єпископ вбачає насамперед в тому, 
що тут "відчувається присутність Бога, умиротворення, відчуженість від 
всього суєтного".

"Києво-Печерська Лавра в духовній традиції християнства". Так
називалася міжнародна наукова конференція, проведена 22 серпня 
Національною Академією наук України, Держкомом релігії України, 
Київською міською держадміністрацією, Національним Києво- 
Печерським запбвідником. Хоч в Програмі й значилося, що 
конференція проводиться "за участю митрополії УПЦ", але від Церкви 
в її роботі взяв участь і виступив лише один ієромонах. Зате Київський 
патріархат був представлений єпископом Димитрієм, трьома 
ієромонахами Києво-Михайлівського монастиря, а серед учасників - 
біля 40 студентів Київської духовної семінарії УПЦ КП. Прозвучали на 
конференції доповіді О.Онищенка "Києво-Печерська Лавра - 
історичний центр культури і духовності України", М.Котляра "Феномен 
печерських старців", В.Німчука "Графіті XI ст. в церкві Спаса на 
Берестові", А.Колодного і О.Сагана "Особливості і етапи розвитку 
Київського Православ'я", єп.Димитрія "Києво-Печерський монастир у 
домонгольську добу" та ін. Цікавими були повідомлення наукових 
співробітників Києво-Печерського історико-культурного заповідника
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Л.Добросердової, І.Желенко, М.НІкітенко, Т.Можаровської та ін. 
Презентувало свої видання Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ.

Урочисту Академію на честь 950-річчя Києво-Печерської 
Лаври провела в Національній філармонії 27 серпня УПЦ Київського 
патріархату. Відкриваючи урочистість, Патріарх Філарет відзначив, що 
"ювілей національної святині українського народу Православна Церква 
відзначає хоча й разом, але окремо... Розкол Православя завдає 
великої шкоди нашій країні. А в її становленні Лавра завжди відігравала 
вагому роль. Саме вона перебрала на себе всі державницькі функції в 
середині тринадцятого століття після навали татаро-монголів: 
освітянські, культурні, навіть економічні". Окрім багатьох виступів- 
привітань, на Академії прозвучали доповіді проф. Д.Степовика і 
єпископа Димитрія (Рудюка).

З нагоди 950-річчя першої літописної згадки про Києво- 
Печерську Лавру в Свято-Миколаївському храмі м.Києва 29 серпня 
відбулася єпархіальна конференція духовенства і мирян Київської 
єпархії УАПЦ "Києво-Печерський монастир у духовному житті України". 
На запрошення організаторів конференції в ній з благословення 
Патріарха Київського всієї Руси-України Філарета взяли участь ченці 
Свято-Михайлівського монастиря УПЦ КП.

Православна Церква Московської юрисдикції 25 серпня - 5 
вересня відзначили 950-річчя Києво-Печерської Лаври: 27 серпня 
відбулася всенощна служба в Успенському храмі Лаври, а 28 - 
урочиста літургія. В цей же день увечері в Київській опері було 
проведено урочисте засідання і відбувся концерт духовної музики. На 
території Лаври були розбиті виставки "Ікона трьох століть" та "Духовна 
спадщина подвижників Христа". Від Кабміну на ремонтні роботи до 
ювілею Лавра одержала 650 тис. грн. Передбачається реставрація 
монастирської стіни XVII ст.

Ювілей Києво-Печерської Лаври зібрав в Києві представників 13 
Помісних Православних Церков - Константинопольської, Александрій- 
ської, Антіохійської, Російської, Елладської, Грузинської, Сербської, 
Румунської, Болгарської, Кіпрської, Албанської, Польської, Чехії і 
Словаччини, Америки. Делегацію московського Патріархату із більше 
20 архиєреїв очолив керуючий справами Патріархії митрополит Сергій. 
В Київ прибули також митрополит Мінський Філарет, митрополит 
Кишинівський Володимир та ін. Всі вони в інтерв'ю пресі висловили 
свою підтримку УПЦ, очолюваній митрополитом Володимиром 
(Сабоданом). Як сказав єпископ Іоан (Церква Чехії і Словаччини),
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"розкол в Україні має долатися лише на базі Святого Православ'я і 
канонів Церкви". Єпископ з Канади Серафім зауважив: "Українські 
проблеми мають знайти своє вирішення в самій Україні, і ніхто не може 
допомогти вирішити їх зовні". Аналіз відповідей представників Церков 
засвідчує незнання ними дійсної історії Православ'я в Україні і 
прагнення формального підходу до вирішення проблеми українського 
розколу. Але, як це сказав покійний Патріарх Мстислав, те, чи визнають 
нашу канонічність, а чи ж її не визнають, хай залишається на совісті цих 
церков, якщо вони и мають, а ми самі маємо себе визнати канонічними 
і діяти відповідно до віроповчальних канонів Православ'я.

Оцінюючи заяви представників різних православних церков на 
святкуванні ювілею Лаври, патріарх Філарет зауважив, що не слід їм 
надавати великого значення, бо ж ,то говорили завчасно оброблені й 
приласкані представники Церков, а не їх предстоятелі на основі 
рішення Синодів чи Соборів цих Церков. Заяви можуть швидко 
мінятися при об’єктивному вивченні реальної ситуації в Православ’ї 
України. Патріарх Константинопольський Варфоломій І в 1997 р. також 
заявляв про визнання ним в Україні канонічним лише митрополита 
Володимира (Сабодана). Але після спілкування його з представниками 
УПЦ КП та УАПЦ думка Святійшого докорінно змінилася. "Патріарх 
Варфоломій веде переговори з єпископами - як єпископами - двох 
т.зв. неканонічних Церков". А це вже непрямим чином є й невизнання 
тієї анафеми, яку наклала Московська патріархія.

Предстоятелі всіх православних Церков св іту одержали за
підписом глави Адміністрації Президента України В.Литвина 
запрошення взяти участь в ювілейних урочистостях з нагоди 950-ліття 
Києво-Печерської Лаври. Як повідомили в митрополії УПЦ МП, із-за 
порушення церковного етикету - відсутності під запрошенням підпису 
предстоятеля цієї Церкви митрополита Володимира (Сабодана) воно 
не було прийняте, бо ж то нібито виражає зневагу світської влади до 
УПЦ МП. Дехто розглядає таку форму запрошення як прагнення 
Адміністрації уникнути негативної реакції з боку, як сказано, 
"національної"’ УПЦ КП. Проте при цьому в оцінках УПЦ МП запрошення 
Адміністрації не враховано ряд обставин: 1. Києво-Печерська Лавра як 
загальнонародна культурна, а не лише релігійна, святиня належить 
всьому народу України, а не лише Церкві Московської патріархії. 2. В 
Україні Церква відокремлена від держави, а тому не можуть існувати 
документи, які б свідчили протилежне. 3. Держава цим висловила своє 
рівне ставлення до трьох гілок православ’я України, бо ж для неї 
працюють не церковні канони, а свої закони. Відтак для неї канонічною 
є будь-яка релігійна організація, що зареєстровано офіційно на 
діяльність в правовому полі України. 4. Право на відзначення ювілею
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Лаври має не лише УПЦ МП, яка нині займає частину її приміщень, а й 
інші християнські Церкви, які розглядають Києво-Печерську Лавру 
також як свою святиню, а це - УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ. В своїх коментарях 
УПЦ МП мала б врахувати і традицію, що нині існує в Православ і. 
Предстоятелів Церков світового Православ'я має запрошувати 
Предстоятель такого ж рангу Церкви, а не глава однієї з її митрополій.

Урочистості з нагоди 950-річчя Києво-Печерської Лаври,
організовані УПЦ МП, демонстративно залишила до їх завершення, 
навіть не виголосивши привітальну промову, делегація Вселенського 
патріархату начолі з митрополитом Мелітоном - керуючим справами 
цієї Церкви. Причиною цього було нехтування старовинної церковної 
традиції, прийнятої у світовому Православ'ї, коли першим ,за честю 
приймається патріарх Константинопольський. На всіх православних 
зібраннях йому надають перше слово, потім - владикам або 
представникам т.зв. історичних східних патріархатів 
Олександрійського, Антіохійського, Єрусалимського, Московського. На 
святкуванні в Лаврі перше слово надали представнику Московського 
патріархату митрополиту Мінському і Слуцькому Філарету. На це 
неподобство цілком закономірним залишенням урочистості зреагував 
митрополит Мелітон.

Патріарх Московський Олексій 51 не приїхав на урочистості з
нагоди відзначення 950-річчя Києво-Печерської Лаври, хоч і мав 
запрошення від митрополита Володимира (УПЦ). Неприїзд ніде не 
мотивується. Але в пресі появилися міркування, що Святіший, 
порівнюючи масштабність прийому в Україні Папи Івана Павла II і 
можливого прийому себе, вирішив, що то буде не на його користь, 
засвідчить його молозначимість, а відтак відмовився від поїздки. Дехто 
наголошує на тому, що Патріарх вивчає українську мову, бо ж Папа в 
Україні користувався саме нею, а приїде вже потім. Версія митрополита 
Одеського Агафангела тільки додала питань - виявляється патріархові 
Московському в Києві не виділили корпус митрополичих палат на 
території Печерської святині, де б він міг зупинитися (!). І взагалі, на 
думку митрополита, Україна належно не підготовилася до гідної зустрічі 
Олексія II.
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— ---------------------------------------------------------- ----- --------------------- ----------------------- _ _ --------------------- Теми номеру
145 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА ФРАНКА

виповнилося 27 серпня. "Духовна зірка першої величини на теренах 
українства", "розум і серце нашого народу", "академія в одній особі", 
енциклоподис г найкращих європей-ських традицій", "людина 

титанічної (мужицької) працьовитості"... Як тільки не називали І.Франка 
його сучасники і дослідники творчого доробку. А останній - майже 6 
іисяч тор ів . До добре вихолощено 50-томника ввійшла лише третина 
написаного письменником і поетом, істориком, літературознавцем, 
філософом, фольклористом^ етнографом, мовознавцем, мистецтво
знавцем, економістом, а також релігієзнавцем.

Ф ранк© І.Я . (1 8 5 6 -1 9 1 6 ) 
епохальний український письменник, 
вчений, громадський діяч. В оцінці 
ставлення Франка до релігії не існує 
однозначності. Вчений не вірив в 
особистого Бога. Ідею Бога вважав 
продуктом людської духовності, а біблійні 
оповіді як відображення певного рівня 
розвитку уявлень людини. Релігію Франко 
розглядав не лише як віру в якісь 
надземні вищі істоти, обдаровані вищою 

силою", не лише як віру в душу. "До релігії
належить також чуття, любов до тої вищої істоти, і до інших людей, 
любов до добра і справедливості, а в кінці також добра воля, постанови 
жити і самому так, щоб наближувати себе і інших до тої вищої істоти". 
Бог для Франка - це не щось антропоморфне, зриме, досяжне, бін є 
прагненням людини до абсолюту, волі, справедливості, добра. Вчений 
закликав "через часове і тілесне проникати в духовне і вічне” , 
частинкою якого є їиодина. Правдива релігійність Франка ґрунтується 
на вірі у вищу справедливість, вартність діяння людини відповідно до 
морального ідеалу, що є виявом розумного внутрішнього переконання і 
пізнання світу. Атеїст для нього - це не той, хто кидається в бій з релігією, 
а той, хто, не надіючись на постійну допомогу і сприяння Бога, оскільки 
наділений ним свободою волі, горить бажанням "добувати хоч синам, як не 
собі, кращу долю в боротьбі". Провідною ідеєю у ставленні Франка до 
релігії було не якесь заперечення цього сповненого загальнолюдського 
змісту духовного феномену, а прагнення виявити те, наскільки віра, а також 
його інституції можуть слугувати інтересам народу, виконувати роль його 
духовного взірця, сприяти національному самовиявленню і розвитку. 
Франко чітко розмежовував релігію як вид духовності і церкву як 
організацію віруючих, вказував на різну їх роль в суспільному розвитку
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взагалі і житті етносу зокрема. Значну увагу Франко приділяє питанням 
історії релігії в Україні, політиці Ватикану щодо України, ролі в українській 
історії уніатства, критиці національного клерикалізму, обґрунтуванню 
принципів свободи віровизнання тощо.

ДО 1700-ліття ХРИСТИЯНСТВА У ВІРМЕНІЇ

21-23  вересня в Ечмїадзіні відбулися урочистості з нагоди 
1 700 -р іччя  християнства  у Вірменії. В урочистостях за 
запрошенням глави Вірменської Апостольської Церкви Гарегіна II взяв 
участь Патріарх Московський Олексій II. Візит до Єревану Папи 
Римського Івана Павла II відбувся 25-27 вересня.

Вірмено-григоріанська церква - одна з 
християнських церков. З IV ст. - державна 
церква Вірменії. Християнство з'явилось у 
південно-західних областях Вірменії ще в II ст. 
За царя Тіридата III (IV ст.) християнство стає 
тут державною релігією. Першим каталикосом 
(тобто загальним єпископом) В.-г. ц. був 
Григорій Просвітитель (звідки й назва - 
"григоріанська"), який заснував її у 301 р. В 
IV ст. В.-г.ц. через догматичні розходження 
відокремилась від південно-православної 
візантійської церкви, стала самостійною. У 
догматичному та культовому відношенні 
близька до православ'я, однак є 
послідовницею монофізитства. Очолюється 
верховним патріархом-католикосом усіх 

вірмен. НИні ним є Гарегін II. Його резиденція в м.Ечміадзин біля Єревану. 
На початку 2001 р. в Україні діяло 17 громад В.-г.ц. Главою української 
єпархії В.-г.ц. є єпископ Григоріс Буанітян.

Вірменська християнська спільнота у Львові є однією із 
найдавніших. Вона тут існує ще з УІІІ-ІХ століть. Центром життя вірмен- 
християн у Львові з XIV ст. став кафедральний комплекс Усління 
Пресвятої Богородиці. В радянські часи храм комплексу перетворили 
на склад, були забрані від Церкви інші приміщення. Громада практично 
перестала існувати. І ось в грудні 2000 р. вдалося нарешті повернути 
вівтарну частину храму. Під різними приводами в порушення урядових рішень 
маємо явне зволікання з повною передачею храму, поверненням 
єпископського палацу. Священик не має можливості навіть приймати для 
спілкування віруючих, налагодити роботу з дітьми, молоддю. Проте,

Геми номеру, ___________ ________________________________________
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незважаючи на це, громада львівських вірмен, яких у Львові понад три 
тисячі, так і не одержала те, що їй належить. Влада Львова явно ігнорує 
потреби вірмен-григоріан. А між тим вони ведуть широку благодійницьку і 
просвітницьку роботу. Відкрита їдальня для бідних, проводяться лекції з 
катехизацп для дітей і дорослих. Є план створення своєї духовної семінарії. На 
черзі побудова храму в Києві. Тут - найчисельніша спільнота українських вірмен. 
(В. Яремчук)

ЮВІЛЕЙ НІКОЛИ КУЗАНСЬКОГО

600 років від дня народження цього видатного 
філософа відзначив світ у серпні місяці. На світ він 
дивився як богослов, за що й удостоєний був РКЦ 
кардинальською мантією. Але визнаючи чудову 
впорядкованість світу справою рук Творця і 
демонстрацією його могутності, Нікола Кузанський 
обґрунтував думку про відсутність Теномеруу Всесвіту 
якогось центру та краю, за що пізніше твори Коперніка 
Церква заборонила, а Дж. Бруно - спалила як єретика.
Філософ визнавав матеріальну єдність всіх космічних тіл, 
в т. ч. й Землі, допускав заселеність всесвіту. "Жодна зоряна ділянка не 
позбавлена мешканців", - писав кардинал.

160 РОКІВ ВІД НАРОДЖЕННЯ М.П.ДРАГОМАНОВА І

Михайло Петрович Драгоманов (1841- 
1895) - визначний український громадський діяч, 
публіцист, вчений. Один з родоначальників 
вітчизняного світського релігієзнавства. РелігіІо 
розглядав як явище духовної культури, продукт 
культурно-історичного процесу. Виникнення 
релігії пояснював гносеологічними та соціальними 
чинниками. Особливу увагу приділив ролі релігії і 
церкви в історичному розвитку людства, в 
національному поступі України. Негативно 
оцінював діяльність окремих конфесій, особливо в 

національних, просвітницьких, державотворчих, культурних сферах. 
Зокрема, звинувачував православ я в тому, що воно поховало ті надії на 
поступ, які подавала Україна у XVI ст., через що український народ не пішов 
по шляху демократизації і свободи, європейської релігійної реформації. 
Драгоманов не прийняв унію, яку розглядав як змову між Римом і 
православними священиками, як фактор духовного і релігійного роз'єднання 
українців. Протестантизм, на відміну від інших християнських конфесій,

--- --- ---------- __________ _______ _______ Теми номеру

Релігійна панорама № 8-9  '2001 91



Теми НО

отримав підтримку з боку Драгоманова, оскільки, на його думку, саме він 
пяияи можливість утвердити людяність у громадському житті, національну 
мову в богослужбовій практиці, звертався до людського розуму, поважав 
свободу думки і совісті. Багато уваги вчений приділив дослідженню свободи 
сумління, проблемі громадської церкви, прообразом якої для нього були 
братства XVI- XVII ст. Таку церкву, з точки зору Драгоманова, українцям може 
принести протестантизм, зокрема баптизм. Позиція Драгоманова щодо 
релігії протягом його життя змінювалася: від антирелігійності й заперечення 
ідентифікації будь-якої релігії з українським народом до усвідомлення 
історичної прогресивності християнства і необхідності організації дешевої 
громадської церкви, для якої навіть склав проект статуту, був схильний 
особисто прийняти цю релігію. (Людмила Филипович)
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КО Н Ф ЕР Е Н Ц ІЇ, С И М П О ЗІУМ И , 
КР УГЛ І СТОЛИ

23-29  липня 2001 р, у Варшаві відбулася ХНІ конференцій 
М іжнародного товариства з істор ії риторики. В роботі конференції 
від України взяв активну участь архиепископ Ігор Ісіченко (УАПЦ). 
Владика керував одним із пленарних засідань, а також виголосив 
доповідь на тему "Діалог історії і вічності в часовій структурі сучасного 
проповідницького дискурсу". У редакції популярної "Газети виборчей" 
архиепископ Ігор зустрівся з польськими журналістами й відповів на 
численні питання, що стосувалися духовного життя в Україні, 
перспектив екуменічного руху, ролі Церкви в суспільстві. (Офіційна 
хроніка. - Ч. 12’01)

Круглий стіл "Українське Православ'я на початку третього 
тисячоліття” в Сімферополі провели Кримська єпархія УПЦ КП та 
Всеукраїнський інформаційно-культурний центр. Цим заходом 
відзначено п’ятиріччя Кримської єпархії. В роботі Столу, 
благословенного Патріархом Філаретом, брали участь церковні і 
державні діячі, державні службовці, науковці, представники різних 
партій, світські та духовні особи. Чернівецький митрополит Данило у 
своїй доповіді зупинився на складних проблемах сучасного 
православ'я України, а єпископ Климентій - Криму. Наголошувалося, 
що "більш активною повинна бути держава у справі утворення єдиної 
церкви, бо їй потрібна єдність в супільстві, а не розділення". Цікаву 
думку висловив митрополит Данило: "Коли Українська Церква вийде із 
залежності від Москви, то це і буде повернення у стан канонічності. 
Адже представники Константинопольського Патріархату, який є 
Церквою-Матір'ю для нашої Церкви, неодноразово підтверджували, що 
вважають Україну своєю канонічною територією". Слушною була думка 
священика Віктора Веряскіна: шлях до автокефалії лежить через 
Константинополь, бо спроби Російської Православної Церкви, надати 
якійсь Церкві автокефалію (наприклад, американській ще в 1970 р.) не 
визнаються світовим православ'ям. На Круглому столі виступали член 
Президії Верховної Ради Криму Є.Максименко, голова комітету у 
справах релігії АРК В.Маліборський та ін. У виступах наголошувалося 
на нелогічності передавати храми Києва Московській Церкві, яка 
з'явилася пізніше їх побудови, на явному зрощуванні кримської влади з 
Московським Патріархатом, на недоцільності передавати комусь 
Києвом відбудований Володимирський Собор в Херсонесі до 
утворення Єдиної Помісної Православної Церкви, бо ж князь
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Володимир но має ніякого прямого відношення до Московського 
Православ'я, що з ’явилося лише в XV столітті. Наголошено також на 
необхідності негайного виконання постанови Верховної Ради Криму 
про передачу соборного храму св. Володимира і Ольги в Сімферополі 
Кримському Єпархіальному Управлінню УПЦ КП.

М осковський  П атр іархат в к інц і липня провів  в Києві 
конф еренцію  "Православие и общественная жизнь: воссоздание 
традиций социального служения церкви". Основою роботи конференції 
послужили відомі "Основи соціальної концепції РПЦ . Конференція 
скоріше нагадувала виїзне засідання духовних і світський осіб. Навіть 
першоієрарх УПЦ МП був відсутній. Гості - митрополит Смоленський 
Кирил, відомий протоієрей Вс.Чаплін, прес-секретар Союзу 
Православних громад Росії К.Фролов та ін. - настільки щільно 
"утримували" трибуну конференції, що до неї вдалося прорватися лише 
ректору КДА М.Забузі. Виняток був зроблений лише діячам відомого 
українофобського утворення Союзу православних громадян України та 
не менш відомому за тими ж переконаннями депутату Ю.Кармазіну. 
Науковців на конференцію навіть не запрошували.

/Сонференц<7 ______________ ________________ _____________
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Й 2 І Ж . Ш І ГІЙН0Ї ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 
ПЕРІОДИКИ ТА ІНТЕРНЕТУ, МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ

Тонстоужое Анатолій. Quo wadiss Ношо? Украинские пропилен.
1C», 2001. - 112 с. Книга ця нетипова. Це й монографія, і альбом, і 

щоденник. Багаті й оригінальні ілюстрації загострюють питання: хто ти 
є, людино? Куди ти йдеш? Що тебе чекає? До чого веде наш 
егоцентризм?

Ктшиець Ірина. Загад™ хрещення України-Руси. - Львів, 
2000 . Пишучи свою книгу, авторка звернулася до творчості 
митрополита Іларіона Русина, засновника Печерського монастиря, 
святого і чудотворця, філософа і богослова, послідовника засновника 
першої Руської митрополії митрополита Теопемпта. Вона вважає, що 
славетний ігумен Печерського монастиря Феодосій і є тією людиною, 
яка в миру носила ім'я Іларіон. Це московсько-візантійська традиція 
протиставила православного" Феодосія та Іларіона, не визнаного 
Константинополем київським митрополитом, якого обрав Перший 
Собор руського духовенства при Ярославі Мудрому в 1051 р. Іларіон- 
Феодосій, з метою об'єднання всіх християн, вів переговори про опіку 
престолу Петра над Церквою Руси і про коронування Ізяслава. Авторка 
обстоює думку, що християнство прийшло до нас не лише з Візантії. 
Поважна наукова розвідка Ірини Калинець легко читається як 
історичний детектив. *

Крикун Юхим. Нам ятки кримськотатарської архітектури. - 
Сімфєрогіоль9 2001. Камінним літописом Криму є більш як півтори 
тисячі пам'яток архітектури, переважно кримськотатарської. Книга 
спрямована на відродження втрачених мусульманських традицій в 
архітектурі К|зиму. Для багатьох вона буде засобом відкриття 
незнаного. Зокрема цікавою є оповідь про фортецю Ор-Кану на 
Перекопі.

Шептицький Андрей, митрополит. Як будувати Рідну Хату. - 
/1ьвів5 2001. Брошуру видрукувало видавництво "Свічадо". В ній 
йдеться про розбудову української держави - Рідної Хати і роль Церкви 
в цьому процесі.

Поєднання- бібліотеки православної літератури (www. librarium. 
orthodoxy.ru) та бібліотеки www.wco.ru відбулося в мережі 
православного Інтернету. Мотив: такий вид діяльності, як православна 
просвіта, вимагає єдності. Всі православні видавництва РПЦ тепер
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надаватимуть свої електронні архіви для публікації саме об єднаній 
бібліотеці.

Л озко  Гадина. Етнологія України. Ф ілософ сько-теоретичний 
та етнорел іг ійний  асп ект . - К ., 2001 . - 304  с. В праці
розглядаються теоретичні засади української етнології на широкому тлі 
суспільних та духовно-культурних процесів, що відбувалися на теренах 
України. Автор зокрема розкриває зміст поняття "етнічна релігія", 
показує, яку роль відігравала релігія в житті багатьох етносів.

Волховник. Карби язичницького віровчення. Правослов.' Молитви до 
Р ІД Н И Х  богів. - К., 2001. В серії "Пам’ятки релігійної думки України-Руеі” 
вийшла книга, яка вміщує тексти язичницьких молитв. Основою збірки служать 
насамперед тексти з "Велесової книги". Упорядник збірки І .Лозко в 
передмовних розділах дає своє, рідновіровське розуміння проблем язичницьких 
вірувань, на що має право. По-своєму вона витлумачує 12 карбів - основи 
язичницьких вірувань, термін "православ’я" та ін.

Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. 
Науковий збірник. - К., 2001. До книги ввійшли доповіді, які були виголошені 
в 2001 р. на різних конфесійних конференціях з проблем державно-церковних 
відносин науковцями і керівниками обласних управлінь із справ релігії.

Шевців Іван. З Богом та Україною в серці. - Львів, 2001. Збірник вміщує 
мемуарні, епістолярні та інші матеріали, пов'язані з діяльністю автора, який є 
священиком УГКЦ і тривалий час служив в Австралії. З патріотичних позицій

автор дає незвичну оцінку ставлення Апостольської 
Столиці до України і її Церкви. Отець зауважує, що 
до II Ватиканського Собору Католицька Церква 
руйнувала національні звичаї. Тепер, коли маємо 
незалежну державу, варто зосередити увагу на 
створенні Однієї Церкви під проводом одного 
Патріарха без оглядки на Москву, Константинополь 
і Рим. Об’єднувати Церкву України треба тепер, 
наголошує І.Шевців, бо дещо пізніше це вже буде 
утопією. Об'єднану Церкву отець пропонує назвати 
"Українська Києво-Вселенська Церква". Українську 
Католицьку Церкву латинського обряду автор 
назвав би "Польська Римо-католицька Церква 
в Україні".

Ігор (Ісіченко), архиєпископ. Загальна церковна історія. - К.-Х., 2001. 
- 601 с. Посібник містить загальний огляд релігійно-культурного
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контексту виникнення християнської Церкви, описує процес її 
становлення і розвитку в Римській імперії, навернення в християнство 
народів Європи, визначає перспективи православ'я в новій 
євангелізації світу.

Головащенко Сергій. Біблієзнавство. Навч. посібник. - К., 2001. - 496
с. Розкриваються питання історії формування біблійного канону, особливості і 
форми функціонування Біблії як священної книги в іудаїзмі та християнстві. 
Розглядається історія біблієзнавчих досліджень. Подаються довідкові таблиці, 
розкриваються біблієзнавчі ресурси мережі М е те ї

Джерела. - 2000. - № 1. 164 с. Так називається позаконфесійний 
богословсько-філософський часопис, який видається в Луцьку 
Просвітницьким фондом та Бібліотекою духовної літератури. Мета 
книги - духовне просвітництво університетської молоді православного і 
греко-католицького віросповідання. Книга вміщує уривки з творів 
релігійного змісту різних авторів.

Роговая Галина. Пасха и двунадесятые праздники Православной 
Церкви. - Кишинёв, 2000. - 144 с. Книга належить перу голови українського 
етнокультурного товариства "Просвіта" Молдови. Саме тому, окрім іншого, 
автор звернула увагу на те, як українці, що живуть в Молдові, прикрашають ті 
релігійні свята, які ними відзначаються

Політовська Галина. Істина пасхальних свят. - Луцьк, 2000.
Авторка використала унікальні розрахунки для визначення дати розп'яття 
Ісуса Христа, а відтак уніфікації церковних календарів щодо дат святкування
т. зв. рухомих свят, зокрема Пасхи. Г.Політовська прагне обгрунту-вати, що 
воскресіння Ісуса Христа відбулося 15 квітня ЗО року. В цю дату вона 
пропонує щороку святкувати Пасху всім Християн-ським Церквам.

ВИСТАВКИ

Виставка давніх ікон, зібрана черкаським художником М.Бабаком, 
відкрита в галереї "Родовід". Збирач надто тонко відчуває історію і 
традиції національного мистецтва. Виставка працює щоденно за 
адресою: вул. І.Мазепи (колишня Січневого повстання), 29.

Виставка "Мистецтво Тібету, Монголії, Бурятії та Калмикії' працює в 
Музеї західного і східного мистецтва в Києві. Серед експонатів 
виставки - буддистські ікони. Назви їх говорять самі за себе: "Тридцять 
п'ять Будд покаяння, які звільняють живі істоти від гріхів", "Гнівне 
втілення бодхісатви Мудрості". Зображення мандали - магічної

Новинки релігійної та наукової літератури
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діаграми -  покликане поєднати її оглядача із Космосом. Картини 
виставки, які насичені орнаментами та образами, потребують 
спеціального розшифрування. На виставці багато цікавих скульптур, 
особливо багаторуких.

Виставка робіт відомого фотомайстра Василя Пилип'юка,
присвячена приїзду Папи Римського, відкрилася в Львівській галереї, 
що на пр. Шевченка. Сімдесят художніх і документальних світлин 
повертають відвідувача до тих п’яти днів, коли Іван Павло II здійснював 
свій Апостольський візит в Україну. Тут бачимо і сльози радості від 
зустрічі молодих людей, і піднесене обличчя струдженної старенької 
жінки, яка, тримаючи в руках молитовник, поринула в своїх думах в 
щось високе й небуденне. Майстер зафіксував для історії важлирі 
протокольні моменти поїздки, бо ж мав офіційний допуск на всі без 
винятку події. В. Пилип’юк планує видати великий фотоальбом із 220 
світлинами, присвячений цій вагомій події в історії України - першому 
приїзду на її терени Папи Римського. Будуть видрукувані в альбомі всі 
промови Папи і Президента українською та англійською мовами.

Виставка "Духовна спадщина подвижників Христа відлунням 
пам’яті жива" до ювілею Лаври відкрита в першому павільйоні Києво- 
Печерського Заповідника. На ній представлені ікони, портрети, 
стародруки, твори церковного шитва, стародруки, археологічні 
знахідки. Частину експозиції організатори виставки присвятили 
св.Петру Могилі. Особливу увагу приділяють екскурсоводи постаті 
Миколи Святоші. Це він - правнук Ярослава Мудрого подарував 
монастиреві багато книг, сприяв розвитку в ньому книгописання. З 
його ім’ям пов’язана побудова надбрамної Троїцької церкви. То ж не 
даремно один із районів Києва - Святошинський - носить ім'я 
преподобного. На виставці представвлено 88 раритетів з колекції 
Заповідника.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

УКРАЇНСЬКА ВІРА (УКРАЇНСЬКЕ..ЯЗИЧНИЦТВО) - 
ЕТНІЧНА РЕЛІГІЯ УКРАЇНЦІВ**

Українська Віра - назва українського язичництва - сучасної 
відродженої рідної релігії предків українського народу. Українська Рідна 
Віра є природною етнічною релігією українців, яку часто називають 
неоязичництвом, що є неточним. Сучасні українці-язичники - 
спадкоємці і правонаступники релігії Київської Русі, забороненої князем 
Володимиром у 988 р. З огляду на це Рідну Віру українців слід вважати 
традиційною етнічною релігією України-Русі.

Рідна Віра зберігалася нашим народом протягом цілого тисячоліття 
в прихованих формах, у родинах, а також волхвами та жерцями в горах, 
хащах, печерах, незважаючи на постійні переслідування державною 
християнською церквою. Нарешті настав час повернення до етнічних 
релігійних цінностей. Початок XX ст. пробудив національно-визвольні 
думки української інтелігенції до пошуків національних духовних ідеалів, 
які знайшли своє вираження в релігії.

Відвертий заклик до відродження 
язичництва як етнічної релігії пролунав 
лише з вуст професора Володимира 
ІІІаяна. Саме він став 
основоположником руху Відродження 
етнонаціональної релігії в Україні. У 
1934 р. він, тоді ще молодий 
науковець, став свідком обряду 
освячення зерна перед посівом, який 
відбувався на горі Ґрехіт у Карпатах. 
Вражений архаїчністю ритуалу, він 
зрозумів, що релігія предків ще жива в 
глибині народу, хоча й засмічена 
чужою ідеологією. ІІІаян зрозумів, що 
в 988 р. з  Рідною Вірою український 
народ втратив свої власні духовні

В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії' надається новій релігійній 
течії. ■ • - ■^,’.1 *■

** Матеріал наданий к.філос.н. Галиною Лозко - керівником громади українських 
язичників "Православ'я"
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основи, після чого почалася смуга занепаду та історичного 
поневолення всього етносу. Відтоді своє покликання він побачив в 
очищенні духовної скарбниці українців і поверненні їх до своєї Рідної 
Віри. Саме цій ідеї Володимир Шаян присвятив усе своє життя, 
написавши багато наукових філософських, 
лінґвістичних, теологічних праць.

У 1943 р. він створив "Орден Лицарів Бога Сонця".
Праці В.Шаяна були невідомі в Радянській Україні.
Перша громада Української Рідної Віри була 
зареєстрована в Канаді 1981 р. серед українців 
діаспори. Її тоді очолив і очолює нині старший 
проповідник Мирослав Ситник. Громада створила 
свою Святицю Дажбожу в Гамільтоні для поклоніння 
всім українським Богам.

Ідеї Відродження Рідної Віри українців проникли в 
Україну разом з національним відродженням лише на 
початку 90-х років. У 1993 р. у Києві створена перша 
Громада Українських Язичників "Православ’я", яка 
нині має державну реєстрацію, проводить язичницькі Богослужби 
переважно на природі, займається науковим пошуком автентичних 
джерел Рідної Віри, видає релігієзнавчий часопис "Сварог".

Українські язичники мають свої осередки в кількох містах України. 
Нині офіційно зареєстровано п'ять громад Української Віри: у Харкові - 
"Святославичі", у Корюківці (Чернігівська обл.) - "Сіверяни", у 
Клавдієвому (Київська обл.) - "Велесичі", в Запорожжі - "Берегиня". 
Офіційна реєстрація в інших (особливо західних) регіонах України 
покищо посувається досить повільно із-за упередженого ставлення 
місцевої влади до українського язичництва (в Чернівцях, Львові, 
Чернігові, Рівному, Миколаєві). Влітку 1997 р. громада украінців- 
рідновірів міста Гамільтону (Канада) визнала Київ своїм духовним 
центром і перейшла під протекторат Київської Громади Українських 
Язичників "Православ’я" з духовним підпорядкуванням Волхвині 
Зореславі. Ці громади об'єдналися в конфесію і заснували свій 
релігійний центр Об'єднання Рідновірів України (ОРУ). Основи 
віровчення Української Віри викладені у Волховнику, молитовнику 
"Правослов", Святому письмі Велєсовій Книзі та теософських працях 
Володимира Шаяна, якого українські язичники вважають першим 
Волхвом Відродженої Рідної Віри. У Києві працює Школа Української 
Рідної Віри.

Ґрунтуючись на текстах Велесової Книги - цієї культової пам ятки 
українського язичництва та народних правилах моралі українського 
народу, громада Українських Язичників "Православ я уклала Символ 
Віри та Застороги нащадкам сучасною українською мовою, які були

Сторінки конфесій _______ _______ ______________ ____________
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затверджені 1-м Собором Об'єднання Рідновірів України в 1998 р. 
Другий Собор ОРУ, що відбувся 23-24 серпня 2001 р. в м.Києві, 
прийняв Відозву до уряду України та до всіх українців різних релігійних 
конфесій, декларуючи рівність прав і свобод конфесії Української Віри. 
З нагоди 10-річчя Незалежності України ОРУ заснувало відзнаки 
Української Рідної Віри за особливі заслуги і внесок у її Відродження. 
Першими Орденами Святослава Хороброго нагороджені Волхв 
Володимир Шаян (посмертно), ст. проповідник Мирослав Ситник, 
письменник Іван Білик, видавець Сергій Данилов, жертводавець Яр 
Голубицький,

СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ВІРИ
Багатобожжя - етнічна релігійно-світоглядна система, у якій Бог 

єднаючий і багатопроявний. Багатство імен Бога-Богів свідчить про 
багатство духовної культури етносу. Ці світоглядні уявлення 
протистоять уніфікованому монотеїзму світових релігій, що є причиною 
постійних конфліктів етнічного і світового. Бог в Українській Вірі 
іманентний: він у всьому живому, він - Пращур, Батько, друг, а не 
караючий суддя. Боги й Богині мають свою чоловічу і жіночу сутність. 
Людина - частинка Бога. Вона може знайти в собі- божествені риси, 
сили, таланти, мудрість, якщо навчиться слухати Природу і жити в 
злагоді з нею.

Права, Ява, Нава - три сфери буття в язичницькому віровченні 
словян. Права - універсальний космічний закон, за яким живе Всесвіт. 
Вчення про Праву є основою релігійного світогляду давніх русичів та 
сучасних українських рідновірів. Поняття про Праву, що сформувалось 
ще в часи індоєвропейської спільноти, ідентичне ведійській Риті, яка 
означає закон, за яким невпорядкований стан (хаос) перетворюється в 
гармонійно упорядкований Всесвіт (космос). Права дає лад
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круговороту Всесвіту. Цей лад збігається з істиною. Права керує 
Всесвітом і ритуалом (пор. Рита - ритуал, Права - правило, обряд). Як 
і Рита, Права невидима смертними: "закон, укритий законом" (Рігведа, 
5.62.1); "Права невідомо уложена Дажбогом" (Велесова Книга (ВК), 1). 
Права визначається не іззовні, а із самої себе (із середини), вона 
визначає все, включаючи і саму себе. Навіть діяння Богів є окремими 
проявами Прави, яка регулює рух Сонця, планет, дощ, життя рослин, 
тварин, людей. Тому вчення про Праву тісно пов'язане з поняттями Яви 
і Нави, на що звертають особливу увагу волхви, автори Велесової 
Книги: "Ява текуща, а творена в Праві, Нава бо є по тій: до тої є Нава, 
і по тій є Нава, а в Праві ж єсть Яв" (Велесова Книга, 1). Отже, життя 
Яви дається Богами Прави, після нього і перед ним є Нава (смерть, 
ніщо, вічність), а в Праві є Ява (час, тимчасовість). Кругообіг душ в ци* 
трьох світах відбувається як і кругообіг води в природі. Ця триєдність 
буття відображена в символічній ідеї священного Дерева Життя. Його 
коріння, що сягає підземних глибин (світу Нави - світу Предків), - це 
коріння нашого Роду. Стовбур і гілки священного Дерева уособлюють 
проявлене буття - світ живих людей (світ Яви). Крона й листя 
священного Дерева є житлом володарів вищого світу - світу Прави - 
світу Богів, які правують Всесвітом, та героїв, які загинули за свій народ 
і відійшли до Сварога, щоб отримати нове втілення. При взаємодії 
небесної і земної сил народжується третя - синівська сила. Так у 
триєдності буття постає Рід, зникають міжчасові рамки минулого, 
теперішнього і майбутнього, створюючи єдність народу як цілого.

Божественне народження - одна з головних, засад Рідної Віри 
українців, що бере свій початок з давньоруського язичництва і 
ґрунтується на легендах про кровну спорідненість русичів-українців з
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Богами. Про це згадує "Слово о полку Ігоревім", де русичі - "Дажбожі 
внуки"; віщий Боян - "Велесовий внук". Ці засади докладно викладені у 
Велесовій Книзі: "Славимо Дажбога і буде він наш кровний заступник 
від Коляди до Коляди" (ВК, 15-А). Боги Прави тут "є нашими 
Праотцями, бо ж се ми походимо від Дажбога і стали славними від 
славлення Богів наших" (ВК, 24-В); "Боги наші суть великі родичі" (ВК, 
33). Легенда про народження Дажбожих онуків передує 
християнському "непорочному зачаттю", яке розуміють буквально. 
Язичницькі Рожаниці, запліднені Дажбогом (духовною субстанцією), 
народжують Дажбожих отрочат, яких приносить Велес (Бог земного, 
матеріального світу). Міфологема єдності духовного з матеріальним 
оформлена поетичною легендою, без якої немислима будь-яка релігія. 
Русичі у Велесовій Книзі (далі ВК) також називаються синами Перуна, 
внуками Сварожими, дітьми Сонця, Сонячними родичами, синами 
Творця. Така віра виховує гордість за своє походження, почуття 
національної гідності й людську самоповагу взагалі.

Добро і зло в язичництві. Українському язичництву притаманний 
світоглядний дуалізм, однак ставлення до протилежностей 
відрізняється від привнесеного світовими релігіями: добро і зло, день і 
ніч, вогонь і вода, чоловік і жінка (плюс і мінус) розглядаються як 
нерозривна єдність. Язичник не ставить перед собою проблему 
поборювання чорного білим, розуміючи, що саме існування обох начал 
породжує гармонію Всесвіту. Ця мудрість була відома ще далеким 
пращурам слов’ян: "Це не може бути іноді, якщо хтось не втримався б 
і сказав нерозумне про Чорнобога, а інший у радогощах про Білобога" 
(ВК, 22); "Білобог і Чорнобог перуняться (б'ються) - і тим Сваргу (Небо) 
тримають, аби світу не бути поверженому” (ВК, 11-А). Єдність 
природнього (матеріального) і духовного (ідеального, Божественного) 
була і є головною засадою життя й побуту язичників. Чистота тілесна 
має наблизити люцину до чистоти духовної - тут немає ні відречення 
від світу, ні чернечого аскетизму - він неприродній: нехтування тілом 
несе й занепад духу (в брудному чи рваному одязі не будеш святковим, 
бо свято - це святість). Боги не бувають лише добрими чи злими, вони 
завжди відповідають на вчинки людей: добра поведінка завжди 
приносить добро, зла - шкоду. Наприклад, прийшовши до лісу язичник 
молиться Лісовику, приносить йому пожертву (хліб на галявині) це 
зобов'язує його шанувати природу і не чинити шкоди рослинам. 
Молитва, як своєрідна медитація, налаштовує на доброзичливі 
взаємини з лісом. Той, хто забув про це, і взяв більше, ніж міг спожити 
(грибів, ягід чи хмизу), поламав дерево чи зруйнував грибницю буде 
покараний: блукає, лякається, мерзне чи мокне під дощем разом із 
здобиччю і т. ін.

Узагальнено: знищення природи обертається екологічною
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катастрофою. Цей закон взаємності називався "мзда" - плата, що в 
старослов'янській мові не носило негативного відтінку, а означало "так 
само, взаємно": як людина Богові - так і Бог людині. Добро і зло 
ідентифіковане з поняттями "ми - вони", "свій - чужий". Боронити свою 
країну від ворогів було найвищим добром, а здатися в полон і 
працювати на ворога - найбільшим злом. Добросусідські ж відносини 
забезпечуються взаємною повагою.

Душа і тіло в Українській Вірі. Уявлення про Душу сформувалось 
у слов'ян досить давно. Душа є причиною думки і життя в тій істоті, яку 
одуховнює. Вона володіє свідомістю і волею тілесного господаря в 
минулому й теперішньому. Матеріально Душа пов'язана зі зрачком ока, 
з пульсацією серця (кров'ю), легенями (диханням). Віра в потойбічне 
життя Душі сформувалася в трипільському суспільстві і закріпилася вже 
в арійські часи (близько II тисячоліття до н.е.). Українці-рідновіри вірять 
у безсмертя Душі, яке пояснюють постійним обертанням її через світи 
Прави (Боги посилають Душу на Землю), Яви (отримання тіла) і Нави 
(скидання тіла і перехід Душі до царства Предків - на Луки Сварожі). 
Отже, кожна Душа по смерті повертається до Сварога. Тіло - одяг Душі, 
даний Богом. В Українській Вірі існує поняття священної обрядової 
сорочки, якою сповивають новонародженого;, весільної сорочки, яку 
вдягають на оранку або сівбу. Щоб оздоровити людину, давні язичники 
занурювали її у священні води джерела або обливали водою зі 
священної криниці, бо пошкоджену життєву тканину слід відновлювати 
живою водою. В українських язичників є звичай на Русалії вивішувати 
на дерева сорочки або просте полотно "русалкам, на сорочку". 
Значення обряду: віра в повернення Душ покійних у нові тіла, а також 
обряд спалювання сорочки хворого і вдягання його в нову сорочку. 
Подібний обряд здійснюють сучасні громади української етнічної віри 
під час очищення від чужовір'я, що символізує оновлення Душі і тіла.

Жертвопринесення в Українській Вірі - добровільний дарунок 
Богам, завдяки якому здійснюється зв'язок людини з Богами. Поняття 
жертви має своє обґрунтування у ВК: "Жертву тобі правим - вівсяне 
борошно, і так співаємо славу і велич твою" (ВК, 31). Обряд урочистого 
пролиття священного напою (у вогонь, на поле, на могилу) був відомий в 
усіх арійських народів. В основі обряду принесення жертви - віра в те, що 
сам вогонь є Богом, і через "споживання" ним подарунка людина 
поєднується з Богом. В Українській Вірі жертвопринесення практикується 
на природі і в приміщенні. На природі до багаття зі спеціальними 
молитвами приносять "від трудів своїх" напої, їжу та вінки: "Боги Русі не 
беруть жертви людської, ані тваринної, лиш плоди, овочі, квіти, зерно, 
молоко, суру питну, на травах настояну, і меди" (ВК, 24-Б). Під час моління 
жертва кладеться у вогонь, а жертводавець спостерігає за тим, як Боги
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приймають його молитву (напрям диму, колір вогню тощо), решта жертви 
розподіляється між віруючими, роздається дітям. Жертва в приміщенні 
(вдома чи в храмі) здійснюється у вигляді свічок, обрядової їжі, медових 
напоїв, поминальних обідів тощо.

Храми. Українські язичники своїх храмів поки що не мають. 
Священними місцями Української Віри є історичні розкопки давніх храмів, 
автентичні статуї Богів. Будівництво нового храму Української Рідної Віри 
нині с важким завданням для українців-рідновірів насамперед через 
упереджене ставлення чиновників до язичництва (відмова в наданні 
земельної ділянки), а також негативні стереотипи мислення щодо нашої 
конфесії, які складалися дуже довго і які важко подолати без доступу до 
засобів масової інформації. Звичайно, дається взнаки і брак коштів. 
Українська Рідна Віра - це високопатріотична конфесія, яка ґрунтується на 
автентичних духовних засадах власного етносу. Головним гаслом 
українських рідновірів: Україна - Рідна Земля, Рідна Мова, Рідна Віра. 
Сьогодні зрозуміло, що етнічні релігії можуть бути відроджені лише 
представниками свого етносу, адже світові структури, що прагнуть до 
релігійної уніфікації, не зацікавлені у відродженні етнічних цінностей.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

Памятник І су су Христу з ’явився у Харкові. Це - перший 
пам'ятник Спасителю в країнах СНД. Ескіз його виготовив митрополит 
Харківський і Богодухівський Никодим. То ж і відкриття відбулося в 
день 40-річчя єпископського свячення владики, який вважає, що в 
'такий спосіб Україна зможе отримати Боже благословення. Проте 
митрополит скоїв неканонічну дію, бо ж православ'я забороняє 
скульптурні зображення Ісуса Христа.

Каву віднайшли монахи. Розповідають, що десь в 1400 р. один 
Йєменський пастух помітив, що його кози, об'ївши кущі із 
червонуватими ягодами, ставали якимись надто збудженими. Він про 
це розповів монаху. Той зварив ягоди й отримав міцний гіркий напій, 
що розганяв сон і знімав втому. З того часу цей напій став широко 
вживатися в арабському світі, де Коран забороняє вживати алкоголь. 
Етимологічні корені слова "кава" скоріше всього слід шукати в 
арабському слові "кавен", що означає "збуджуючий".

Першу собачу церкву відкрито в американському штаті 
Вермонт. Біля її входу висить табличка: "Всі конфесії, всі породи і 
ніяких догм". Цю церкву вартістю 200 тис. доларів збудував в стилі XIX 
ст. художник Ст.Ганек. Так він віддячив п'яти собакам, які допомогли 
йому вилікуватися від тяжкої хвороби. В храмі зображення чорних 
лабрадорів з німбами над головою. Перша служба в церкві зібрала 15 
чотириногих. В наступному такі служби в храмі будуть регулярні.

Муміфікація - це засіб забезпечення покійному вічного життя.
Згідно давніх єгипетських вірувань смерть не була останньою крапкою, 
а лише сходинкою до нового етапу людського існування. Душі, з яких 
найважливішою була Ка (життєва енергія) і Ба (божественне дихання), 
залишали тіло в момент смерті й відправлялися в потойбічний світ для 
очікування там дня нового з'єднання з тілом для подальшого вічного 
життя. Тому, згідно вірувань єгиптян, тіло ні в якому разі не можна було 
знищувати, бо тоді мусила б загинути й очікуюча його душа. Саме тому 
тут було віднайдено спосіб збереження тіла через його муміфікацію. Це 
була надто дорога процедура. Кожний єгиптян тому заощаджував на це 
кошти. Муміфікація в Єгипті продовжувалася аж до VII ст., а разом це 
відбувалося десь біля 3-х тисяч років. За цей час муміфікації було 
піддано близько 500 мільйонів тіл. Нині мода на муміфікацію 
відроджується, бо ж вдалося відкрити її таємниці ("Високий замок", № 
169).
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В Болгарії в області Перперикон виявлено залишки  
величезного монастиря Х-ХІУ ст., зруйнованого на початку XV ст. 
турками-сельджуками. Свого часу цей монастир був важливим 
релігійним та економічним центром Візантійської імперії. Розкопки 
археологів принесли безліч цінних знахідок - середньовічні мозаїчні 
плити, кілька вівтарів (навіть добре збережених). В серпні відбулася 
вже оовяіа однієї з церков комплексу, що дає право проводити в ній 
богослужіння. Науковці твердять, що устрій монастиря відповідав 
ус і роям монастирів грецького Афону.

"Мракобєси" - так кваліфікувала діяльність Вологодської єпархії 
Російської православної церкви газета "Комсомольская правда” (№ 
140). З її домагднь було закрито в м.Кириллові єдиний в Росії Музей 
Баби Яги, відкритий тут ще 20 років тому з ініціативи еколого- 
культурного центру. Із с.Ферапонтова в райцентр привезли "давнюю 
избушку на курьих ножках", зібрали зі всієї округи різні пам'ятки 
дохристиянських вірувань. Музей розмістили на горі Маурі - давнє 
місце язичницьких поклонінь. І ось "послужний список" бабусі владика 
Вологодський Максиміліан подав як вияви сатанізму. А це: дітей в 
юталітарну секту завабить; малих дітей викрадає; займається 
канібалізмом, що засвідчує казковий іванушка-дурачок та ін. З божою 
допомогою владика зрештою "засвідчив" злоякісну суть Костяної Ноги. 
Музей закрили, експонати розікрали.

Мода на та тушки прийшла і в Україну. Але, крім класичного 
вічного татуювання, є ще й біотатуювання. Це - нанесення на тіло по 
контуру малюнка або через трафаретку щіточкою товстого шару пасти 
із хни - природного барвника. З Індії у всі країни Європи прийшло 
мистецтво розмальовування хною - МеИпсІу. Червоному й бордовому 
кольорам, що найбільщ характерні для МеЬпсіу, притаманний глибокий 
смисл. В різних культурах вони сприймалися по-різному, але завжди 
асоціювалися із життям, здоров'ям, багатством, енергією, любов'ю. 
Але сама по собі індійська хна, якщо до неї додати ще мінеральні 
барвники, дає всі основні кольори веселки. Мистецтво татуювання 
з'явилося і розвинулося в Африці і на Близькому Сході. Там воно за 
умов первісних релігійних вірувань виконувало магічну функцію.

Створюється альтернативне життя. Американські вчені заявили, 
що вони вже готові створити живі організми на основі нового, штучного 
генетичного коду. Першими піддослідними мають стати найпростіші 
бактерії. їхні ДНК і білки будуть містити хімічні речовини, які не властиві 
природним живим істотам. Вчені сподіваються, що в такий спосіб їм 
пощастить одержати додаткову інформацію про біохімічні складові
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життя. Використання нових хімічних основ для створення живих істот 
певно що стане предметом чергових суперечок між етиками, 
богословами й біологами.

Магія фотографії. Про це нині часто пишуть в пресі. Засвідчують, 
що досвідчений екстрасенс, якщо йому в руки попаде фотографія, 
може зробити абсолютно всё, що колись в минулому з розвитком 
первісних вірувань, появою чародійства робили з різними фігурками 
тварини, ляльками тощо. Так і нині в Австралії в племенах бушменів 
чаклуни користуються грубо зробленими фігурками людей. Називаючи 
їх іменами людей, на яких вони хочуть якось впливати, чаклуни після 
відповідних ритуалів здобувають реальну владу над своїм 
одноплемінцец. Він навіть може наказувати йому вмерти - і той вмирає 
без якихось видимих причин на те. Саме тому мусульманство 
забороняє зображати живі істоти. В наш час існує більш небезпечна 
система створення зображень - фотографія, яка зображає не лише 
наші риси, а й енергетику, ауру. Фотографія - це часточка людської 
душі. Екстрасенси вважають, що скоїти якусь шкоду, діючи на 
фотографію, значно простіше, ніж на ляльку. Лише' слід віднайти ту 
ниточку, яка веде від фотографії до людини. Екстрасенси не радять 
тримати в хаті фотографії свого недруга, вивішувати фото кровних 
родичів, не робити фотографії на фоні пам’ятників комусь, могил тощо.

Чудовисько  озера Л ох-Н есс  здохло. До такого висновку 
прийшов Роберт Райне, який першим сфотографував Нессі ще в 1974 
р. Причина смерті монстра - екологічна катастрофа. За допомогою 
суперсонара Райне знайшов на дні високий горб гігантських розмірів. 
Думає, що то є здохла Нессі.

ПІСЛЯ 15 днів клінічної см@рті3 зумовленої сепсисом, Йосип 
Кобзон прийшов до себе, здоров'я його покращується. "Факти” 
видрукували (№ 139) інтерв'ю Дм.Гордона із відомим співаком. 
Наведемо деякі фрагменти його. Багато хто із тих, хто мав клінічну 
смерть, "говорять, нібито там щось бачили, зустрічали якісь привиди. 
Я прагнув довести достовірність цього. Але за 15 днів моєї "відсутності" 
на Землі нічого абсолютно не бачив, не відчував, ні з ким не 
зустрічався". Сепсис Й.Кобзон не відносить на рахунок режиму свого 
життя. А він був надто насиченим. "Мені постійно не вистачало часу для 
того, щоб зробити задумане... Мені просто не цікаво жити по-іншому... 
Тим більше, що ніхто наперед не знає, скільки йому відведено. Треба 
активно працювати, а не доживати свої роки. У всякому разі, цінити 
кожний день, який тобі подарував Бог... Мене зігріває думка, що за моє 
здоров'я (що видно із телеграм, листів, дзвінків) молилися і в храмах, і
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в мечетях, і в дацанах, синагогах. Я говорю: Ви так дістали 
Всевишнього, що він вирішив зі мною не зв'язуватися й відпустив...". 
Оскільки Бог подарував мені життя, то треба набиратися сил і 
продовжувати свою справу.

Місце знаходження раю і пекла та температуру в них визначили 
іспанські вчені Міра Перес та Хосе Віна. В пеклі маємо +120? С. І це на 
основі Біблії, де сказано, що грішники будуть варитися в киплячій сірці. А 
нона ж плавиться десь при температурі 112-119?. В раю температура - 
140?. І знову ж на основі Біблії. В ній написано, що рай там, де світло Місяця 
й Сонця мають однакову силу. Астрономи підрахували, що це на відстані 
200 км. від Землі. Пекло знаходиться на глибині 14,5 км. Але ще Галілей 
писав, що пекло має декілька поверхів, які населяються грішниками за 
кількістю їх гріхів. Чим більше гріхів, тим на глибшому поверсі розміститься 
грішник.

"Кримська Нессі" живе в морі в районі Карадагу. Про цього 
морського монстра неодноразово писали навіть письменники в своїх 
творах. Довжина чудовиська - десь ЗО м, голова його нагадує гадючу. 
Надто тікають від нього дельфіни, які скоріше всього є для нього їжею. 
Виловлений рибалками одного разу мертвий дельфін мав відкушений 
живіт. Причому зроблено це було одним укусом, ширина якого дорівнювала 
майже метру.

Неприємності в чародія із села Ламбу (Гана). Виконуючи 
замовлення своїх одноплемінників зробити їх тіла відпорними до куль і 
списів, він все ж не зберіг від смерті одного із своїх пацієнтів, який на 
собі дозволив перевірити наслідки двохтижневого натирання тіла 
якимсь "чудодійно діючим" бальзамом. Обурені неефективністю дії 
магії, односельці сходили чародія і жорстоко його побили. Старійшині 
племені ледь вдалося спасти його. На всіх подіяв такий аргумент: хоч 
він і поганий, але один на все село.

В Україні нині діє біля 10 тисяч різних провидців, знахарів, спеців з 
нетрадиційної медицини. Лише 1,5 тис. з них мають відповідні ліцензії 
із Міністерства охорони здоров'я, біля 3 тис. їх втратили і не відновили. 
Десь понад 5 тис. займаються лікувальною діяльністю без офіційного 
дозволу на те. Більшість з них - шарлатани, самоучки, ошукачі. Це 
сказав головний фахівець ГУКР МВС України полковник М.Рощін. 
Допомагають ці ясновидці і цілителі вилікуватися часто так, що потім не 
лишається грошей навіть на похорони. Вони часто спекулюють на 
неможливості нашої офіційної медицини вилікувати деякі хвороби, 
відсутності у громадян необхідних коштів для проведення зрештою 
результативного лікування, на недовірі людей нашій медицині, в якій

_______ _________  Цікаво знати
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подеколи працюють недовчені медики з купленим через платну 
систему навчання дипломом та ін. То ж думаймо, у кого лікуємося і за 
що платимо, щоб не бути ошуканим.

А Н О Н С И
1 3 -1 4  жовтня відзначатиме свій 1 15-літній ювілей Церква 

АСД в Україн і. Перша громада адвентистів з'явилася в 
Бардибулаті в Криму в травні 1886 р. У зв’язку з ювілеєм буде 
відкрито музей появи, становлення і розвитку конфесії. Запрошені 
до Сімферополя також гості із зарубіжжя.

22 жовтня УПЦ КП та УАПЦ проводять урочисту Академію  
і науково-богословську конференцію, присвячену 80-річчю  
відродження Української автокефальної православної церкви
(1921-2001). Конференція відбудеться за адресою: вул.
Трьохсвятительська, 8, Михайлівський Золотоверхий монастир, 
КДАіС УПЦ КП, актовий зал. Початок роботи - 10.00. Довідки у 
приймальні КДАІС УПЦ КП.
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Н А Ш І  В І Т А Н Н Я

ВОЛОДИМИР ГАЮК - директор Львівського Музею релігії - 
відзначив 24 липня своє п’ятидесятиріччя. Співробітники Музею, 
громадськість Львова вшанували ювіляра, побажали йому доброго 
здоров’я для здійснення нових задумів з розширення діяльності 
очолюваного ним працьовитого колективу. Українська Асоціація 
ролігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України, Центр релігійної інформації і свободи УАР, 
а також редакція' "Релігійної панорами" приєднуються до вітань і 
побажань нашому колезі, з яким ось уже десять років нас поєднує

невтомністю Володимир Гаюк 
обстоює за складних умов 

Львова необхідність збереження в Україні хоч одного музею релігії. Ми 
прагнемо йому в цьому всіляко допомагати.

Але Львівський Музей релігії - це не лише експозиція й екскурсії з її 
огляду. Музей Гаюка, як ми інколи між собою говоримо, є насамперед 
осередком плідного релігієзнавства. Цей напрямок його роботи 
організує і проводить створений в структурі установи Інститут 
релігієзнавства. Різноманітною є палітра тих книг, які видрукувані 
музейним видавництвом "Логос". їх читає не лише Україна, а й 
зарубіжжя. Багатою бібліотекою Музею користуються дослідники 
феномену релігії з різних регіонів України. Захоплення викликає висока 
виконавська майстерність художніх колективів, які діють при Музеї 
релігії. Реставрація ікон, організація екскурсій... Тут не перечисли™

творча співпраця на ниві 
релігієзнавчої науки та просвіти. 
Ми разом з Музеєм провели 
десять Круглих столів з історії 
релігії в Україні, видрукували їх 
матеріали, а також інші книжкові 
видання. Працівники Музею 
знаходять у київських 
релігієзнавців підтримку в 
написанні дисертаційних робіт. 
Більше всього нас підкупляє те, з 
якою настирливістю і
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колектив. Треба любити не себе, а працю свою, щоб за ті зарплатні 
крихти так багато приносити в скриньку духовності України, в її 
розвиток і збагачення. Організації всієї цієї роботи повністю віддається 
наш ювіляр. Але його діяльність не обмежується Музеєм. Володимир 
Гаюк входить до керівництва Української Асоціації релігієзнавців і 
Світового християнського конгресу УГКЦ. Він - учасник багатьох 
наукових конференцій і Круглих столів.'На нього можна покластися у 
всьому і одержати від нього у всьому підтримку.

Працьовитий, розумний, творчий, дотепний, ініціативний, 
заклопотаний, відданий, пошуковий, гордий із зробленого, 
настирливий... Можна й далі перераховувати ті риси, які 
характеризують Володимира Гаюка і за які ми його любимо й 
підтримуємо. Хотілося б лише, щоб ті, до кого він "стукає", зрештою 
усвідомили, що робить те він не для себе. Національний Музей релігії 
має бути і має бути він саме у Львові, де складно переплелися 
відносини різних конфесій і церков. Очолюваний Гаюком Музей довів, 
що він може бути не лише інформатором про історію релігій, а й 
засобом утвердження толерантності міжконфесійних відносин, долання 
тієї напруги, яка виникає на різнорелігійному ґрунті. А тепер поринемо 
в гуцульський Косів, де народився наш ювіляр. Хата його батьків 
знаходиться там на високій міській горі, з якої навкруги ваблять око 
прекрасні Карпатські краєвиди. Саме звідси вродилася у В.Гаюка 
любов до рідної України, її пісні, відкритість до ближнього, сила духу і 
хотіння більшого. То ж хай життя задримбає нашому колезі здійснення 
його задумів, а Бог хай прийде на поміч йому в цьому.
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