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Сторінка редактора
Д ороги й  читачу "Р ел ігійної панорами"!

Вже більш е р о ку невеличкий колектив р е да кц ії нашого 
часопису напружено працю є над тим, щ об щ омісячно оперативно 

і всеоб ’ємно дати Вам інф ормацію про релігійне життя в Україні і 
світі. Не легко нам це дається. Приходиться регулярно займатися 

пош уком в сайтах Інтернету повідомлення про ті чи інш і значні 
релігійні події. Щ одня м и переглядаємо понад два  десятки світських і релігійних газет, 
щ об знайти в них якісь ц ікаві повідомлення. Наш і кореспонденти, як ми кажемо, морочать 

голову конф есіям й  церквам, щ об і вони дали якусь вісточку про своє буття і перспективи. 

Хоч признаю сь, створюючи журнал, м и надіялись на регулярне надходження таких 

інф ормацій від них без нагадувань. В  кожному числі часопису відводиться 8  -10  сторінок 

тій чи інш ій конф есії для розповід і про себе, а тому сторінка виходить достовірною, 
толерантно витриманою, цілісною.

М и сповідуєм о принцип свободи віровизнань. В громадянському суспільстві так і 
м ає бути. Д еяким  Ц ерквам це не подобається. Те, щ о на наш их сторінках дається 

об'єктивна і неупереджена інф ормація про вс і конф есії вони розглядають навіть як 
атеїзм, бо ж  для них лиш е вони є  релігією , а все інш е - якимись збоченням и від  

істинного ш ляху д о  Бога. А м іж  тим кожна лю дина йде д о  Бога сво їм  шляхом, яким  
для н е ї постає ї ї  конф есія. Важливіш е те, щ о вона йде, а ось дорога для н е ї буде такою, 
якою, як вона вважає, можна дійти д о  мети.

В кожному числі ми подаємо інф ормацї з  питань свободи буття реліпї в суспільстві з  
орієнтиром нате, що зрештою зможемо зреалЬувати в нашій країні ті гуманні принципи свободи 
совісті, які чітко виписані в міжнародних правових документах і Законі України про свободу совісті.

Інф ормація нашого часопису різнопланова. М и висвітлюємо загальні тенденції 

релігійного процесу в сучасному світі й  Україні, розповідаємо про окрем і факти релігійного 
життя в р ізних країнах світу, інф ормуємо про стан і проблеми окремих Церков чи течій. 

Прагнучи д о  широти охвату, м и не даєм о розгорнуті, деталізовані інф ормації про релігійні 

події, хоч і маємо їх  в своєм у розпорядженні, намагаємось в кожному числі сказати про 

релігійне життя щ онайбільш ої кількість конфесій.

Наше видання буде корисним : викладачам релігієзнавчих і богословських

навчальних дисциплін і тих, хто вивчає такі курси; держ авним  працівникам, які причетні 

д о  релігійно ї сф ери; духовним  особам  -  свящ еникам і пасторам, які б  мали знати не 

тільки те, щ о робиться в їх  конфесіях, а й в  тих, щ о діють поруч; журналістам, які мали б  

грамотно висвітлювати релігійні под ії; працівникам правової сф ери з  тим, щ об не 

допускати обмежень свободи совісті і захищати права на таку свободу; зрештою  -  

масовим  читачам, які із-за  простої допитливості хочуть знати, щ о в релігійній сф ері нині 

діється. "Релігійна панорама" -  єдина в Україні (а  то й  у  світі) такого виду довідкове  
періодичне релігієзнавче видання. М и прийм аєм о вс і доброзичливі пропозиції, 
зорієнтовані на поліпш ення його змісту і ф орми подання матеріалу. А передплату на наш  

часопис на 2002 р ік  уже відкрито. Наш індекс 21953. То ж  просимо Вас продовжити 
передплату і порадити це зробити Ваш им колегам, друзям . Дякую.

Професор А. Колодний.



РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ 

і ЦЕРКВИ

Міжконфесійні заходи
можливі. Це засвідчила акція в 
Чернівцях, на яку зібралося 
більше тисячі буковинців різних 
віросповідань і церковних спіль
нот - УПЦ КП, РКЦ, УГКЦ, 
іудейські, і протестантські об 'єд
нання. Провівши в своїх храмах і 
будинках молитви й богослужіння 
із засудженням теракту в США, 
вони зібралися потім на спільне 
богослужіння, пройшли по місту із 
запаленими свічками й лампад
ками.

62 % громадян України є 
віруючими, 26 % - невірую
чими, 5 % - назвалися атеїстами, 
7 % - не визначилися у своєму 
ставленні до релігії. Такі наслідки 
дали репрезентативні вересневі 
опитування фірми "Соціс" і фонду 
"Демократична ініціатива". Цікаві 
конф есійні визначеності: 21 % 
респондентів віднесли себе до 
УПЦ Київського Патріархату, 12 % 
- М осковського, 3 % - до
Українських Автокефалів. 13 % 
опитаних назвали себе пра
вославними, але не віднесли себе 
до жодної з наявних в Україні 
православних Церков. Таким 
чином, як свідчать дослідники, 
Україна вже не має повного 
православного домінування на її 
рел ігійном у полі. Греко-като
ликами назвали себе 7 %

опитаних, римо-католиками -1 %. 
Із опитаних 3 % віднесли себе до 
інших конф есій, стільки ж 
заявило, що не належить до 
жодної із запропонованих для 
вибору списку конфесій. Останні 
назвали себе екуменістами. З 7 % 
не змогли відповісти на питання 
про конфесійну належність.

В рейтингу довіри знову 
домінує Церква - 46 %. Потім 
йдуть Армія (38 %), Служба 
безпеки (22 % ), ЗМІ (22% ), Суд 
(14% ), міліція (13% ), Президент 
країни (1 0 % ), Уряд ( 8%) ,  
Верховна Рада (5 %). Не 
довіряють Церкві 17%  респон
дентів. Ці дослідження провели у 
вересні фірма "Соціс" та фонд 
" Д е м о к р а т и ч н а  і н і ц і а т и в а " .  
Опитано, як і прийнято в 
репрезентативних соціологічних 
дослідженнях, 1200 респондентів.

Український Центр еконо
мічних і політичних досліджень
оприлюднив в пресі наслідки 
деяких соціологічних опитувань. 
Так, якщо 53,7 % опитаних
вважають, що належність до 
певної конфесії чи церкви не є 
обов'язковою для їх національної 
самоідентиф ікації, то 30,5 % 
дотримуються протилежної думки. 
15,8% опитаних над цим питанням 
не задумувалися. 39,9 % опитаних 
висловилися за необхідність 
утворення в Україні Єдиної Поміс- 
чної Православної Церкви, 19,6 %
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не бачать в цьому потреби, 
23,2 % висловили свою  бай
дужість до цього. На питання про 
те, яка з наявних в Україні 
Православних Церков могла б 
послужити центром можливого 
об'єднання, одержано такі 
відповіді: УПЦ М осковського
Патріархату "як така, що є 
кононічною" - 17,9 %; УПЦ Київ
ського Патріархату як така, "що 
знаходиться на держав-ницьких 
позиціях" - 47 %; УАПЦ як така, 
що, окрім  національністної й 
державницької позиції, має ще й 
"історичні корені" - 9,9 %. Без 
відповіді залишили питання 22% 
опитаних.

Сенсації журналістських 
інформацій про факти 
релігійного життя все частіше 
засвідчують їх поверховість і 
тенденційність, релігієзнавчу не
грамотність і нетолерантність 
авторів. Так, на всю стор інку 
"Факты" віднесли вбивцю Солтиса 
до баптистів, а потім в непо
м ітному закутку газети видру
кували спростування цього. Ще 
раніше в цих же "Ф актах" 
повідомлялося також  великими 
буквами про "єгов іста  - ґва
лтівника" своєї доньки, хоч потім 
з'ясувалося, що серед свідків 
Єгови (а в їх громадах наявне 
членство) такий не значиться. На 
початку жовтня в Севастополі, на 
кладовищі, як писали "Сегодня", 
"ВВ" та ін ., було зірване 
трьохметрове розп'яття Ісуса 
Христа. На половину стор інки 
"Столичка" повідомила "И сла

мисты начали теракты в Украине". 
В інших газетах це приписали 
сатаністам або протестантам. А, 
як з'ясувалося, простим ударом 
по чавунному хресту, до якого 
була приварена ф ігура Ісуса 
Христа, були відбиті тільки ноги 
Спасителя. І зробили це скоріше 
збирачі кольорових металів. В 
газетах кінця вересня знову 
сенсація: чотирнадцятирічний
хлопчик-сектант (не пишеться, 
може й свідомо, тільки якої секти) 
покінчив з життям, вистрибнувши 
з 11-го  поверху. Прийшлось 
батькам дитини писати в газети і 
просити спростувати цю інфор
мацію. Все це засвідчує грубі 
поруш ення засобами масової 
інформації свободи віросповідань, 
неусвідомлене розпалювання 
м іжконф есійного  протистояння, 
безкарне спаплюження газетя- 
рями конфесій.

Релігійність не є запорукою 
моралі. Три семінаристи Терно
пільської духовної сем інарії 
обікрали єпархіальне управління. 
Брали все - гроші, книги, настільні 
хрести, пляшки з вином "Кагор", 
яке використовувалося при 
причащ анні, церковні грамоти, 
ладан, навіть різні дрібні речі. 
Мешканець Черкас обікрав храм 
Різдва Богородиці на Березняках 
в Києві. Насамперед злодюжка 
взяв богослужбовий ср ібний 
хрест вартістю 1500 доларів. А 
ось в кінці вересня три молодики 
влаштували в скиті Манявському 
двохгодинний шабаш із-за того, 
що ієромонах Федор відмовив їм*у
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вінчанні, посилаючись на те, що в 
монастирях, згідно  канонів
Православ'я, це таїнство не 
здійснюють.

Першим храмом нового
тисячоліття, який в Києві буде 
збудовано, а не відновлено, стане 
тринадцятикупольний храм Два
надцяти Апостолів і Спасителя 
Ісуса Христа. Він буде знахо
дитися недалеко від філармонії на 
плацу колиш нього танцм ай
данчика. Храм буде видно з різних 
районів Києва. Зараз іде пошук 
спонсорів проекту. На схилах 
Дніпра розміститься також Музей 
християнства Руси-України.

Надзвичайний і Повно
важний Посол України в 
Державі Ватикан Ніна
Ковальська здобула титул 
"Особлива жінка - 2001". Його в 
минулому мала Мати Тереза. Ніна 
Ковальська - перша українка з цим 
титулом. Його їй присвоїли "за 
значний внесок в розвиток плідної 
співпраці між народами України та 
Італії, захист прав людини, активну 
участь в міжнародному жіночому 
русі". Водночас Посол наго
роджена Великим Хрестом Пія IX за 
її участь в організації плідного 
візиту в Україну Папи Івана Павла II.

Єпископ Павло (УПЦ МП) не 
розуміє "догму" про відок
ремлення Церкви від держави.
"Виходить так, що український 
громадянин, який знаходиться в 
храмі, перебуває за межами 
держави. Держава - це народ, а

Церква - це також народ. Як же 
можна тут відокремлювати чи 
розділяти... Повністю відокрем 
люватися - абсурдно. Владика не 
розуміє те, як можуть депутати, 
обрані народом, від цього ж 
народу потім відхрещуватися й 
відокремлюватися охороною, як 
вони можуть мати статус 
"недоторканності", чому його 
мати, яка все життя пропра
цювала в колгоспі й виростила 8 
дітей, має жити на 60 гривень 
пенсії, а депутат її одержує більше 
тисячі. До того ж, більшість з 
останніх мають "свої ф ірми, 
капітал, нерухомість". Є пископ 
Павло не впевнений в тому, що 
віруючий-мусульманин, як і 
християнин, може взяти на свою 
душу гріх теракту, але турбує його 
поведінка наддержави Америки. "І 
не лише у зв'язку з останніми 
подіями. Як можна бомбардувати 
міста з мирною метою?" - запитує 
владика. (Новый век. - № 39)

Каплиця Боїмів - львівська 
пам'ятка архітектури доби 
п ізнього Ренесансу потребує 
коштів для негайного її ремонту. 
Останнім часом під впливом 
атмосф ерних чинників надто 
швидко руйнується кам’яна різьба 
каплиці: обсипається камінь, який 
є основним матеріалом декору 
фасаду. Потрібно його терміново 
консервувати і закріплювати. А де 
ж ті глибоко релігійні галичани 
поділися? Для врятування каплиці 
на аукціоні було зібрано лише ЗО 
тис. грн., а треба щонайменше в 
10 разів більше. Де ті "нові
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галичани", які на бізнесі 
наживають великі суми, будують 
під Львовом собі дачі-фортеці, а 
пам ’ятку-святиню  зберігати не 
бажають? Чому львів'яни не 
оберуть в мери собі "свого  
О мельченка", тоді б не лише 
старовина здобула б нове життя, 
з'явилися б і нові сучасні храми.

Скорботний куточок Німеч
чини знаходиться в с.Гончарне 
біля Севастополя. Це - німецьке 
солдатське кладовищ е всіяне 
кам 'яними хрестами. Тут упо 
коїлось 4156 німців. Створення 
кладовища почалося в 1998 р., а 
оф іційне відкриття - у вересні 
цього року. Українські ветерани 
спокійно  сприйняла відкриття 
кладовища своїх колишніх ворогів. 
До речі, на севастопольській 
землі є ще англійське, французьке 
й італійське кладовища бійців 
Кримської війни XIX ст. Смерть 
вирівняла всіх. Адже часто не із 
своєї волі вони йшли в чужі землі, 
щоб там залишити життя.

Панахиди по загиблим відслужили 
й освятили кладовище настоятель 
С вято-М ихайлівського Храму
о.Георгій та генеральний вікарій 
римо-католицької громади Севас
тополя о.Леонід. Як сказав один з 
учасників події: "Все має бути по- 
християнськом у: мертвому
пам'ять, живому - любов". (2000  - 
№39)

Євангелія XVIII століття 
"українського походження"
одержав в подарунок Україні 
прем 'єр -м ін істр  А.Кінах від 
прем 'єра Угорщ ини В.Орбана 
після завершення українсько- 
угорських переговорів. Назву 
видавництва і м істо видання 
святині визначити не вдалося. 
Євангеліє написане кирилицею, 
церковно-слов'янською мовою.

Предмети релігійного культу 
індивідуального використання
можна брати з собою при виїзді з 
України за кордон. Вони 
включаються до повного переліку 
предметів, які відносяться до 
особистих речей. Останній скла
дено на основі положень М іж 
народної конвенції про спрощення 
й гармонізацію митних процедур.

Площа Андрія Первозван
ного з'явилася в Києві в районі 
Аскольдової Могили. Рішення про 
таке найменування нещодавно 
прийняла Київрада. Тут збудовано 
пам'ятний знак Апостолу, а також 
каплиця його імені. 5 вересня до 
останньої були внесенні недавно 
привезені з Греції мощі Андрія
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Первозванного.
Частину їх 
н а в і ч н о  
замурували в 
стіну каплиці.
23 жовтня 
П р е з и д е н т  
У к р а ї н и  
Л.Кучма разом 
з мером Києва 
О . О м е л  ь ч е н -  
ком відвідали 
каплицю, уро 
чисте відкриття якої відбудеться 
13 грудня.

Знімки орденів України
вмістила газета "Сегодня" (12
вересня). Вони засвідчили
бідність фантазії і нерозуміння 
природи християнства їх твор
цями. Чомусь наявне прагнення 
поєднати на 
о р д е н а х  
хрест з холо
дною зброєю 
( о р д е н и  
Я р о с л а в а  
М у д р о г о ,
Б о г д а н а  
Хмельницького, За мужність). А 
між тим християнська мораль не 
приймає вбивства і зорієнтована 
на любов і прощення, навіть щодо 
ворогів.

Львівська організація
Української республіканської 
партії ініціювала кампанію  за 
заборону на загальнодержавному 
рівні "д іяльності м осковських 
попів" (мається на увазі УПЦ МП). 
Водночас УРП висловлює своє

нерозуміння того, чого це раптом 
державні органи постають 
"покровителями чужинецької 
Церкви".

ПРАВОСЛАВ'Я

Предстоятель УПЦ МП 
митрополит Володимир (Сабо- 
дан) в своєму листі на ім'я голови 
Держ ком у релігії України 
В .Бондаренка висловив невдо
волення своєї Церкви тим, що на 
обговорення Верховної Ради 
виноситься законопроект лише 
про внесення деяких змін до нині 
д ію чого Закону про свободу 
совісті. УПЦ вважає, що в цьому 
Законі є ряд положень, які не 
відповідають духу церковно- 
державних відносин в Україні на 
сучасному етапі. Реальність 
вимагає якісно нової концепції цих 
відносин. Насамперед в Преам
булі Закону слід "відзначити роль 
канонічного Православ'я в історії 
України і його роль в становленні 
й розвитку духовності та культури 
українського народу". Важливо 
надати Церкві "статус юридичної 
особи", чого вона була 
позбавлена більшовиками. Вла
дика вважає недопустимою 
практику почергових богослужінь, 
виступає за реституцію (повер
нення) майна Церкві державою й 
правонаступність на культові 
споруди, які нині ще належать 
державі. Піднімається питання 
права віруючих громадян на 
релігійну освіту в систем і 
народної просвіти.
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Сумська міліція буде 
співпрацювати з єпархіями
Православної Церкви Московської 
юрисдикції області в боротьбі з 
правопоруш еннями. Про це 
свідчить Угода, яку підписали 
єпископ Сумський Іов і єпископ 
Конотопський Інокентій, з одного 
боку, та начальник обласного 
Управління МВС генерал-майор 
М .Плеханов, з другого . Пош
товхом до такої угоди стало 
зростання на Сумщині кількості 
самогубств. Згідно з Угодою за 
кожним райвідділом м іліції 
закр іплено свящ еника, покли
канням якого  буде відповідна 
просвітницька робота. Планується 
організація роботи недільних шкіл 
при райвідділах МВС, палом
ництва до святих місць. Разом з 
тим працівники правоохоронних 
орган ів пообіцяли обладнати 
храми сигнал ізац ією , щоб не 
допустити їх пограбування.

Справжню аферу затіяв
о.Данило з УПЦ Московського 
Патріархату, організувавш и 
будівництво церкви в Києві у дворі 
за адресою Володимирська, 45. 
Так оцінив його діяння головний 
лікар розм іщ еної тут дитячої 
л ікарні М икола Іваха. Анатолій 
Товмасян, який очолює Комітет 
порятунку подвір'я, відзначив, що 
буд івництво якоїсь будівлі у 
невеличкому дворику в центрі 
столиці - просто хуліганство, а 
тим більше, коли відсутні на те 
будь-які документи... Навіщо нам 
церква, коли неподалік висяться 
М ихайлівський та Володимир-

ський собори?" Сам о.Данило 
визнав, що "до нас ходять 
буквально кілька людей і з 
коштами досить сутужно". Він 
сподівається, що коли буде храм, 
то люди сюди потягнуться. Але чи 
буде то святиня? М еш канка 
будинку Н.Крюкова розповідає: 
"М и - віруючі люди. Щ ороку 
ходимо з сином на сповідь до 
Києво-Печерської лаври. Але як 
пояснити хлопцю, що прим і
щення, де колись знаходився 
см ітник і зберігалися мітли та 
відра, тепер святе місце? 
Обурливо, коли людина прикри
вається вірою і водночас вирішує 
власні корисливі інтереси". 
(Хрещатик, - № 139)

У митрополита Володимира 
(Сабодана) - глави УПЦ  
найбільшою мрією є "єдність 
Православної Церкви в Україні, 
добробут і щастя наш ого 
благочестивого українського  
народу". В своєму інтерв'ю  
кореспондентам "П резидент
ського вісника" (№ 40) владика 
зауважив, що побудова нової 
вільної України неможлива "без 
відродження справжньої духов
ності, яка базуватиметься на 
вічних християнських моральних 
цінностях". Визнаючи Україну 
православною державою, пред
стоятель УПЦ водночас висло
вився за мирне співіснування 
різних конфесій в Україні: "Ми 
повинні взаємно поважати інші 
переконання, пам'ятаючи про те, 
що живемо в одній державі й 
будуємо спільний д ім ." Прочи
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тавши інтерв'ю, зауважило, що в 
ньому не знайдеш чогось недоб
рого про інші конфесії, в тому 
числі й про Церкву Київського 
Патріархату і Автокефальну, як то 
було раніше. Той факт, що 
Патріарх Московський не приїхав 
на 950-р ічний ювілей Лаври, 
владика з'ясував "неможливістю 
забезпечити гідну зустріч ви
сокого гостя. Приїде Патріарх в 
Україну тоді, коли для цього тут 
будуть "належні умови".

День пам'яті жертв 
концтаборів, голодомору і 
репресій щорічно в останню 
неділю вересня відзначатиметься 
в Києві УПЦ М осковського 
патріархату. Це відбуватиметься у 
православному соборі Божої 
Матері, що на Сирці (вул.Щусєва, 
5). Проведення днів узгоджено із 
Київським міським головою.

Одеські вірні УПЦ в новій 
формі виявили своє україно
фобство. Тут утворено рух 
"Держава православна", метою 
якого є відродження православної 
державності на територіях Росії, 
Білорусі й України.

Г ромадське об'єднання 
імені святого Володимира 
"Шлях православних" у кінці 
вересня провело конференцію з 
питання православно-ісламських 
відносин в Україні. Н аголо
шувалося, що теракти в США 
засвідчили, що зло не має меж і 
бар’єрів. Керуючий справами УПЦ 
єп. Митрофан зауважив, що

"життя - це дар Божий, на який 
ніхто не має права посягати". 
Владика сказав, що православна 
Церква має мирні відносини із 
всіма релігіями. При цьому вона 
не ототожнює іслам з 
міжнародним тероризмом, бо ж і 
для цієї релігії заповідь "не убий" 
має святе значення. Єпископ 
вважає, що США не можуть 
керуватися принципом  "око за 
око", бо ж це призведе до світової 
бійні. Поруч із цим керівник 
Центру В.Анісімов звернув увагу 
на те, як мусульмани на території 
Сербії при бездіяльності 
м іжнародних сил стримування 
нищать православні святині, 
руйнують храми. Сказано було й 
про акти екстрем ізм у щодо 
хрестів в Криму "Наша відповідь 
на тероризм - релігійне відро
дження та щоденне сповідування 
своєї віри, - сказав редактор 
богословського часопису "Синоп
сис" о. Петро Зуєв. - Н епри
пустимо потурати будь-яким 
виявом релігійного екстремізму, 
що може легко  перерости у 
справжній тероризм".

Православне братство "Усіх 
святих" з Донецька, утворене 
ще в 1997 р., н іяк не може 
добитися офіційної реєстрації: Як 
сказав керівник спільноти О.Ільїн, 
їх "ф утболять" від однієї 
державної інстанції до іншої без 
належного пояснення. Братчики 
добралися і в Київ в Д ерж - 
комрелігії. В Донецьку їх навіть 
охрестили "небезпечною  тота
літарною сектою ". А між тим
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братство хоче налагодити 
належну християнську освіту, 
ставши над тим великим 
конфесійним різноманіттям, яке 
наявне в Україні. Воно відкидає 
пропоноване йому включення до 
Української Православної Церкви.

10 жовтня прихильники 
Церкви Московського Патріар
хату силоміць захопили храм,
що належав громаді Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату в с.Д орочинка 
Ічнянського району. Влада 
Чернігівщини виявила байдужість 
до цих протиправних дій.

Святині Києво-Печерської 
Лаври в чужих схованках. Під
час війни фашисти вивозили 
п’ятитонними вантажівками на 
Захід лаврські цінності. Так, хрест 
Є ф росинії Полоцької нині в 
колекції Рокфеллерів, ср ібні 
царські ворота з Хресто- 
Воздвиженської Церкви - в музеї 
мистецтв США. Є святині Києво 
Печерської Лаври і в Грановитій 
палаті М осковського Кремля, як і 
вся Українська святиня 
знаходиться зреш тою  в 
юрисдикції Московського Патріар
хату. То ж чи не пора повертати 
Україні її святині?

Глава Елладської Церкви 
Христодул утнув щось 
незрозуміле для росіян під час 
приїзду у серпні в Київ. Він не
повіз голову апостола Андрія 
північніше, де звучать заяви про 
"Третій Рим", а залишив там,

Релігійне життя України___________

звідки пішло християнство на 
Північ, підкресливши цим те, хто, 
власне, і для кого є Матір'ю. Та й 
не залишився Христодул в Києві 
на відзначення 950-річчя Лаври, 
бо ж не гоже патріархові 
принижуватися до єпархіального 
рівня, коли навіть сам 
М осковський Патріарх Олексій II 
виріш ив не приїздити. Д ійсно, 
греки лукаві! (День. - № 172)

5 -9  жовтня у Криму 
перебувала делегація із Греції
у складі більш як 120 осіб начолі із 
архимандритом Нектаріусом. 
Делегація прибула на поклоніння 
крим ським  святиням і мощам 
святителя Луки, які перебувають у 
Свято-Т роїцькому соборі
м.Сімферополя.

Кафедральний Свято-
Покровський собор постав у 
всій своїй величі перед  
рівенчанами, які прийшли 14 
жовтня на його освячення 
патріархом УПЦ КП Філаретом. 
Будувався він 10 років за 
проектом архітектора В. 
Ковальчука. Кошти на будову (а це 
майже 19 млн. грн..) спонсору
вали не лише рівенчани, а й вся 
Україна і діаспора. Спорудженням 
храму керувала церковна рада, 
старостою  якої є народний 
депутат України В. Червоній. Храм 
вивершують 13 великих і 8 малих 
куполів. Його збудовано в 
українському стилі, що засвідчує 
Золотий (Володимирський) три
зуб із хрестом на ф ронтоні, 
вітражні хрести на дверях з
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Релігійне життя України

орнаментами волинських руш 
ників, блакитного кольору стіни та 
ін. Собор може вмістити до 13 
тисяч парафіян. В храмі діють 
підйомники для інвалідів та людей 
похилого віку. Є приміщення для 
дитячої недільної школи, 
репетицій церковного хору, 
бібліотеки, медпункту, музею.

Митрополит Полтавський 
Феодосій на 75-році життя був 
покликаний Богом в світ 
Небесний. Якщо в роки 
брежнєвського застою  владика 
своєю двохсотсторінковою  
працею, направленою до М огучи, 
викривав радянський атеїст їй 
режим, за що був "висланий” в 
Астраханську єпархію , то із 
здобуттям Україною незалежності 
опинився серед тих, хто активно 
протистояв утвердженню в Україні 
її національних Церков - Греко- 
Католицької та Київського 
Патріархату. У Листі до галицької 
молоді він виявив себе ревним 
охоронцем М осковського Патрі
архату. Водночас в своїх 
проповідях митрополит Феодосій 
добрим словом згадував героїв 
Крут, а в листах Л .Кравчуку і 
Л .Кучм і піднімав питання 
морального виховання, виступав 
проти засилля масової ерзац- 
культури та ін.

Вперше відкрито Право
славну Церкву в педагогічному 
навчальному закладі. Храм 
святих Костянтина і Мефодія 
відкрито на Покрову в Уманському

педагогічному університеті
ім.П.Г.Тичини.

СВІТ РИМО-
КАТОЛИЦИЗМУ І ГРЕКО- 

КАТОЛИЦИЗМУ

Папу Івана Павла II знову 
вітали українці, але вже в
Казахстані, де їх більше 500 тисяч. 
Греко-католицька Церква має тут 
2 парафії та 5 громад. На 
богослужіння до Астани вони 
з'їхалися із всіх куточків великого 
Казахстану. Папа освятив каміння, 
яке ляже у фундамент греко- 
католицького храму, молився в 
Кафедральному храмі перед 
іконами греко-католиків  
блаженних єпископа М икити 
Будки і о.Олексія Зарицького. 
Понтифіка до Астани супровод
жував Екзарх Київський єп.Василь 
Медвіт -апостольский візитатор 
для греко-католиків в Казахстані.

Рефлексії з приводу візиту 
Папи Івана Павла II в Україну у
виданнях Церкви М осковського 
Патріархату загалом є несхваль
ними. Тут іншого й чекати не 
треба, якщо дехто з її владик 
навіть бажав нещ асливого 
приземлення літака Понтифіка. 
Але й у мирянських виданнях 
греко-католиків , окрім
відзначення позитиву приїзду 
Папи Римського, знаходимо 
розчарування. Так, журнал 
"Патріярхат" (№6) пише: "Прикро 
було довідатися, що сподівання 
відносно проголош ення м итро
полита Андрея Ш ептицького
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блаженним таки не справдилися"; 
"М имо названого та всіх інших 
заслуг Патріарха Йосифа його не 
включено у список тих, кого Папа 
Іван Павло II проголосив бла
женними"; "Також не справдились 
надії на визнання патріархату 
Української католицької церкви". 
Ця важлива справа чомусь 
постійно натрапляє на нездоланні 
переш коди мимо постанови II 
Ватиканського Вселенського 
Собору".

Прийом з нагоди 2 3 -ї  
річниці Обрання Святішого 
Отця Папи Івана Павла II
орган ізував 16 жовтня 
Апостольський Нунцій архи
епископ М икола Етерович. На 
прийом і були присутні, окрім  
церковних діячів, свящ еників 
католицьких церков України, 
державні прац івники, народні 
депутати, науковці, представники 
різних громадських організацій. 
Під час спілкування говорилося 
про наслідки візиту Понтифіка до 
України, шляхи реалізації 
домовленостей, зафіксованих під 
час приїзду Папи Римського.

УГКЦ з нагоди відзначення 
року митрополита Андрея 
Ш ептицького, організувала 
конкурс дитячої та юнацької 
творчості "Слідами Митрополита". 
Розпочався він 16 вересня у ЛБА 
Святою Л ітур гією  за участю 
владики Михаїла Гринчишина і 
святочним концертом. В конкурсі 
в різних вікових групах можуть 
взяти участь діти віком 6-19 років.

Релігійне життя України___________

Програма охоплює різні форми 
літературної творчості, малярство 
та інші мистецькі галузі.

Українська Греко-Като- 
лицька Церква готується до 
проведення в наступному році 
III сесії Собору під гаслом "Ісус 
Христос - джерело відрод
ження українського народу”. 
Буде проаналізовано соціальні 
проблеми, які сьогодні стоять 
перед Україною і вироблена 
офіційна позиція Церкви з цих 
проблем.

Кафедральний собору УГКЦ 
інтенсивно будується в Києві
на березі Дніпра в районі метро 
Л івобереж на за проектом 
архітектора Миколи Левчука (див. 
обкладинку часопису). Собор 
В о с к р е с і н н я  Х р и с т о в о г о  
вознесеться на 61 м до неба 
п'ятьма золотими куполами і 
матиме площу майже 3 тис. кв. 
метрів. За українською традицією 
храм буде споруджено у 
класичних формах хресто- 
купольної Східної Церкви, в якій 
б у д е  п е р е х р е х р е щ у в а т и с я  
головна нава з трансептом.

" Б р а т с т в о  с в я т и х  
архистратига Михаїла за 
тверезий спосіб життя". Таку 
назву має громадська організація, 
утворена при тернопільській 
церкві св.Йосафата. Мета її 
діяльності - допомагати кожному, 
хто має алкогольну залежність, 
захоплюється наркотиками. Як 
повідомив директор місцевої філії
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організації "Карітас" о.А.Говера, 
до роботи в Центрі реабілітації 
Братства залучаються досвідчені 
лікарі й духовні особи.

Майже 1,5 тисячі колишніх 
в'язнів концтаборів з України 
одержать матеріальну допомогу 
до кінця н.р. від німецької 
гуманітарної католицької органі
зації імені Максиміліана Кольне - 
католицького священика, який в 
1941 р. в Освенцімі добровільно 
пішов на смерть. Окрім 300 
дойчм арок, кожен в'язень 
персонально одержить ще й 
матеріальну допомогу.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Всеукраїнський союз
об'єднань християн-баптистів
України підтримує творчі зв'язки із 
Відділенням релігієзнавства 
Інституту філософії НАН України. В 
минулі роки ними було 
організовано спільний пошук в 
Центральних і обласних архівах 
документів з історії баптизму на 
українських теренах, які видру
кувані окремою  книгою . Зараз 
відомі баптистські богослови 
С .Санніков та Ю .Решетніков 
долучилися до написання розділу 
з істор ії євангельсько-баптист
ського руху в томі "Протестантизм 
в Україні” багатотомного видання 
Відділення релігієзнавства "Істо
рія релігії в Україні". ВСОХБУ взяв 
на себе часткове фінансування 
видруку книги.

Керівництво Церкви Адвен

тистів сьомого дня завжди  
гостинно приймає в своєму 
Центральному офісі студентів 
Національних університетів 
"Києво-М огилянська академія" та 
ім .Т .Г.Ш евченка, які спец іал і
зуються з релігієзнавства. Безпо
середні контакти з носіями цієї 
християнської традиції дають їм 
можливість пізнати всі тонкощ і 
віровчення АСД, д ізнатися про 
проблеми діяльності в Україні цієї 
протестантської конфесії. П ер
шого жовтня заняття із 
студентами провів керуючий 
справами Церкви АСД 
П.В.Ганулич.

В и к о н а в ч и й  д и р е к т о р  
фундації "Лютеранська спадщина"
Роберт Ран відвідав у серпні Україну. 
Гостя цікавила можливість подальшої 
співпраці з українськими лютеранами і 
організації українських видавництв. 
Р.Рану сподобався підручник 
українських лютеран для недільних 
шкіл "Світло для стежки".

П'ять років вже здійснює 
мовлення радіопередача  
Української Лю теранської 
Церкви "Лю теранська хвиля". 
Вона виходить в ефір щоп'ятниці о 
21:45 на каналі "П ром інь" 
українського радіо. Як відзначив 
пастор Юрій Ф ізер, який очолює 
студію, "Україна, як і весь світ, 
потерпає від гріха. Українці 
потребують Слова". Саме тому, на 
його думку, "потрібно витрачати 
кошти на проповідування Божого 
слова на радіо". Ф інансові 
труднощі не дають можливості
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УЛЦ перейти на більш доступні 
для слухачів канали.

Йде до завершення рекон
струкція світської будівлі 
(ресторану) у храм Української 
Лютеранської Церкви у м .Кре
менці. Влітку над будинком 
піднялося п'ять куполів. За ходом

Релігійне життя України__________ _

буд івництва постійно слідкує 
єпископат УЛЦ, зокрема частим 
відвідувачем Кременця є єпископ 
Церкви В'ячеслав Горпинчук.

Тематичність журналів 
свідків Єгови "Вартова башта" 
й "Пробудись" привертає до них 
увагу не лише послідовників 
конфесії, а й світського читача. 
Кого не зац ікавить інтригую ча 
назва часопису "Для чого 
говорити про релігію?", "Релігія. 
Що це?", "Для чого нам сьогодні 
релігія?" та ін. Будь-якого 
християнина привабить журнал 
питаннями: "Як виглядав Ісус?", 
"Якими були останні дні земного

життя Ісуса?", "Основи істинної 
віри". Не проходить повз увагу 
журналістів і питання: "Таємниці 
Всесвіту", "Чи загине наша 
планета?", "Чи настане зрештою 
кінець війнам?", "Чи змінюємо ми 
нашу погоду?". Зацікавлять хвору 
людину часописи під назвою 
"Хімічні речовини і ваше 
здоров'я", "Як жити після інс
ульту?", "Чи спричинює розлади 
харчування?", "Як жити довше?". 
Людину, яка замислюється над 
своїм життям, безумовно 
за інтригую ть винесені на 
обкладинку часопису питання "В 
чому сенс життя?", "Чи вашим 
життям керує доля?", "Як 
досягнути щастя в шлюбі?", "Як 
відрізнити добро від зла?", 
"Страждають діти. Хто їх захи
стить?". Перефразуючи відомий 
вислів, скажемо: вміла готувати й 
вміла подавати. Ось і останні 
числа часопису не залишаться 
поза увагою  тих, хто живе 
депресивно: ("Д опом ога  п ід 
літкам, які страждають д епре 
сією". - "Пробудись", вересень) чи 
ж не знає, звідки зло в світі ("Чи 
існує диявол?" - "Вартова башта", 
вересень). То ж можна повчитися 
у свідків Єгови тому, як 
оформляти часописи з тим, щоб 
дійти до свідомості людей, які 
шукають в житті істину. А відтак в 
журналах багатьох конф есій, 
особливо традиційних Церков, 
часто маємо оф іціоз із 
організаційного життя, слідування 
по стопам владик і вловлювання їх 
слів як останньої істини, змістовну
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орієнтацію на давності, пам'ятки. 
Часописи конфесій мають бути 
читабельними.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Громада Українських рідно- 
вірів-язичників заснувала свою 
нагороду - ср ібний орден 
Святослава Хороброго. Саме цей 
князь був останнім правителем, 
який одстоював рідну віру. 
Орденом нагороджують тих, хто 
відзначився у відродженні етнічної 
віри українців. За номером 
перший орден було виписано на 
ім 'я В.Ш аяна. Посмертна 
н а г о р о д а  
відзначає роль 
проф есора у 
в і д р о д ж е  н н і 
рідної віри. Всі 
деталі нагороди 
щось сим во
лізують. Рідно- 
віровські наго 
роди скоро ур із
н о м а н ітн я ть ся .
Буде виготов
лено орден Ма- 
тері-Слави і 
медаль "За рідну віру".

Громада РУНВіри "Сонячна"
проводить Священні години 
Самопізнання в Українському 
центрі духовної культури 
(Софіївська, 10). Вона видає 
часопис "Слово оріїв", в якому 
регулярно публікує відповіді 
Вчителя Лева Силенка на гострі 
питання. Тут коментуються події з

істор ії і сьогодення в оцінках 
РУНВіри. Часопис виявляє 
протиставляння християнству, 
зневажання його. "Доки в Русі 
царювала віра в Дажбога, 
Сварога, Перуна, Ярила тощо, 
здолати нас не міг ніхто: ні перси, 
ні гуни, ні римляни, ні візантійці", - 
зауважує один з авторів під ім'ям 
М стислав. "Бажаємо читачам 
викинути християнський вірус до 
печі” , - завершує своє писання 
він. Часопис закликає до
толерантного ставлення до них 
українських язичників. "В наших 
віровченнях більше того, що нас 
може об'єднати в спробі побудови 
могутньої Української держави, 
ніж роз’єднати. Все залежить від 
наш ого ставлення один до
одного". Водночас зроблене 
застереження, що "рунвісти і 
язичники ніколи не об'єднаються в 
одну релігійну організацію. Це - 
неможливо. Але ми найближчі 
союзники у боротьбі із засиллям 
чужовір'я". В "Слові Оріїв" наявне 
прагнення довести, що язич
ництво українці вже сприйняти 
неспроможні. "Пізнавши РУНВіру, 
яка найбільше нам підходить, 
українцю легше буде розібратися і 
з язичництвом. І не виключено, 
що тільки в такий спосіб українці 
зможуть повернутися до віри 
предків". Громада "Сонячна" має 
свій сайт (www. geoc i
ties. com/sonyachna), а також сайт 
свого  часопису (www. geo
cities. com/slovoor).
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МУСУЛЬМАНИ В 
УКРАЇНІ

Дипломи, які видає 
Ісламський університет, утво
рений Духовним управлінням 
мусульман України, одержав 
м іжнародне визнання. Відомий 
ісламський Університет "Аль- 
Азхар" прирівняв їх до своїх 
диплом ів. Це є визнанням 
високого рівня орган ізац ії нав
чального процесу в мусуль
манському вузі України.

Духовне Управління Мусуль
ман України перед своїм 
від'їздом на батьківщину 
відвідав посол Єгипту в Україні 
Умар Ал-Фарух Хасан. Висло
вивши свою повагу і визнання до 
діяльності ДУМУ, посол подарував 
Управлінню декілька комплектів 
комп'ю терної техніки. Водночас 
Ал-Фарух Хасан повезе додому 
пам'ятний подарунок від ДУМУ. 
("М інарет". - №38)

Протистояння православних 
і мусульман в Криму наростає 
знову. Приводом для цього 
послужила повна передача 
монастирю Православної Церкви 
М осковського  Патріархату всіх 
некультових будівель Успенського 
монастиря в Бахчисараї. Татари 
вважають, що будівлі знаходяться 
на священній землі мусульман і 
повинні бути передані у власність 
медресе, яке розташоване біля 
монастиря, з метою розміщення в 
них елітного ліцею для татарських

дітей. Татарські лідери запев
няють, що вони 9 років 
домагалися л ікв ідац ії псих
диспансеру, що був на території 
монастиря, а наслідками їх 
боротьби "скористався М осков
ський Патріархат".

іу д е й с ь к и й  св іт

Керівництво громад Прогре
сивного іудаїзму в Україні 
висловило Голові Державного 
комітету України у справах релігії 
В.Бондаренку незадоволення тим, 
що їх об'єднання не включене до 
складу Всеукраїнської Ради Церков, 
що єврейську громаду в ній 
представляє лише рабин Блайх. 
Відповідаючи, В.Бондаренко від
значив, що визначення представ
ництва у ВРЦ перебуває у компетенції 
не Держкому, а самої цієї організації. 
"Держком виконує лише функції 
своєрідного секретаріату", має 
обов'язок лише "технічної роботи по 
забезпеченню діяльності цієї Ради". 
Характеризуючи загалом нинішній 
стан в іудаїзмі України, В. Бондаренко 
відзначив, що факт наявності декількох 
напрямків в ньому, у відносинах яких, 
до того ж, існують проблеми, "це не 
найкраще. Найліпше в цій ситуації 
зрозуміти один одного, а не 
використовувати якісь агресивні дії 
одного щодо іншого". Держава 
виявляє абсолютно однакове 
ставлення до реформістського і до 
ортодоксального напрямків в іудаїзмі". 
( Открытая д в е р ь . -  №  9( 12)
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Релігійне Об'єднання
Г р о м а д  П р о г р е с и в н о г о  
Іудаїзму підводить підсумки 
організації літнього відпочинку
дітей і молоді, в чому воно 
одержало підтримку від "Сохнута". 
Влітку було проведено два літніх 
табори для дітей віком 11 - 17 
років, а також студентський табір. 
Відзначаючи важливість прове

дення таборів, рабин Об'єднання 
Олександр Духовний сказав: 
"Тема табору "Я +" дозволила 
учасникам табору краще 
зрозум іти й осмислити ідеали 
молодіжного руху С іоністського 
Реф ормістського Руху, сутність 
людських взаємовідносин".

Маца протягом року. Для
щоденного вжитку її в різних видах - 
солону, з тміном, ваніліном та ін. - 
випускає мац-пекарня Києва. 
Вважаючи мацу дієтичним продуктом, 
що сприятливо випливає на здоров'я 
людини, віруючі євреї вико
ристовують її як інгредієнт при 
приготуванні багатьох єврейських 
блюд. Купити мацу можна в синагозі 
Київської іудейської громади на вулиці 
Щекавицькій, що на Подолі.

"Меморіали пам'яті" - так 
називають відновлені старі 
єврейські цвинтарі на Старо- 
Самбірщині. В них поховано багато 
знаних представників єврейської 
громади. Поховання в Ралівці можна 
назвати галицьким Бабиним Яром, бо 
ж тут було розстріляно більше 9 тисяч 
євреїв. На цвинтарі відновлено 
близько 900 пам'ятників. При цьому 
відбувалися постійні консультації з 
рабинами. Згідно канонів іудаїзму ні в 
якому разі не слід доторкуватись до 
кісток померлої людини, бо ж євреї 
вірять, що вона має воскреснути саме 
з праху.

Одеський іудейський центр 
"Мігдаль" організував поїздку по 
могилах єврейських праведників,
похованих в українській землі. 
Маршрут проліг через Поділля, 
Буковину і Гуцульщину. До участі в 
поїздці зголосилися члени клубу 
"Єврейська сім'я" та єврейського 
студентського клубу. Перша зупинка 
була в Меджибожі, де поховано рабі 
Ісраеля Баал Шем-Това - засновника 
хасидизму, людину, яка перевернула 
весь світ іудаїзму. Над могилою рабі 
збудовано своєрідне шатро (оИель), 
наявний красивий надмогильник з 
білого мармуру. В Чернівцях в районі 
Садгори паломники відвідали могилу 
рабі Ісраеля Фрідмана, який разом із 
своїми синами заснував династію 
(шейшелес) сади гірських цадиків, яка 
є найвідомішою в єврейському світі і 
включає в себе також цадиків 
бояківських, чортківських та 
гусятинських.
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Апостоли церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів
час від часу приїздять в Україну. В 
середині жовтня відбувся візит до 
нас апостола Дж. Голланда. Гість 
цікавився життям громад 
мормонів, виріш енням питання 
побудови храму Церкви в Києві. 
Вірні Церкви в Києві 15 жовтня 
провели вечір разом з апостолом 
Голландом, почули його 
міркування про моральні засади 
життя послідовника Церкви.

Церква "Слово віри", 
відзначаючи в цьому році своє 
семиліття, має за мету стати 
сильною і багатотисячною. В
Україні нині є її парафіянами 
більше 15 тисяч осіб. Церква є 
м іс іонерською , що сприяє її 
ш видкому зростанню . В газеті 
церкви "Слово веры" сказано: 
"Для того, щоб парафіяни Церкви 
не залишалися один на один зі 
своїми потребами і нуждами, 
щонеділі вони збираю ться в 
домашні групи, які створені за 
системою  учнівства. Там вони 
спілкуються один з одним, 
діляться своїми переживаннями, 
успіхами й невдачами, вивчають 
Слово Боже, моляться, вчаться 
робити перші кроки у вірі". Церква 
має Центр реабілітації для 
наркоманів та алкогол іків 
"Любов", понад 70 різних служінь, 
які може обрати для себе кожний 
з її членів. Це - служіння 
наставників, милосердя, жіноче,

Релігійне життя України__________

дитяче, сімейне, зцілення, театр 
"Путь", школа англ ійської мови 
для місіонерів та ін. На кошти 
членів Церкви по вул. 
Регенераторній д іє благод ій 
ницька їдальня "Стефанія", яка 
годує щодня понад 1500 
нужденних. Телепрограму Церкви 
"На початку було Слово" веде 
щонеділі по каналу ТЕТ її пастор, 
народний депутат України 
В .Шушкевич.

Фестиваль Ісуса Христа 
провела у вересні в місті 
Макіївці Християнська Церква 
"Перемога". В ньому взяло 
участь понад 10 тисяч осіб, сотні з 
них одержали від Бога 
благословення і зцілення. 
Фестиваль співпав з відзначенням 
Дня міста. В його проведенні 
взяла участь команда служителів з 
Києва, зокрема пастор Церкви 
Генрі Мадава. Головним своїм 
завданням Церква "П ерем ога" 
вважає проповідь Євангелія, 
допом огу нужденним. Члени 
Церкви щ иросердно жертвують
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кошти, одяг та продукти 
харчування для малозабезпечених 
людей, надають їм регулярну 
допомогу. В жовтні нужденні 
Києва одержали більше трьох 
тисяч продуктових наборів від 
Церкви "Перемога".

П р о т е с т у ю ч и  п р о т и  
необґрунтованих звинувачень 
на адресу Великого Білого 
Братства, які подеколи 
з'являються на сторінках ЗМІ, 
посвячені Спільноти в своїй заяві, 
надісланій до "РП", відзначають:
1. Ю .Кривоногов не був причет
ний до створе-ння ВББ, а проник 
в ньо-го, призначив самочинно 

д а т у  
С т р а ш н о г о  
С у д у ,  
о р г а н і з у в а в  
п о д і ї  
л и с т о п а д а  
1993 р., за що 
ю с м а л і а н и  
були піддані 
гонінню , а 

керівництво - ув'язненню; 2. 
вчення ВББ не допускає 
самогубство в будь-якій формі і 
розглядає його як великий гріх; 3. 
ВББ не займається якимось 
"кодуванням", "зом б ію -ванням ", 
не призначає конкретних дат 
Божого Суду; 4. від імені ВББ 
розсилаються листи р ізного  
змісту, але до них Юсмалос не 
має ніякого відношення; 5. вже 
чотири роки на свободі Марія Деві 
- Христос та Іоанн - Петро Другий, 
які не допустили жодного

порушення законодавства про 
релігійну діяльність, хоч надіслана 
заява до державних органів про 
реєстрацію  громади в Києві 
залишається без аргументованої 
відповіді; 6. ВББ не є якоюсь 
антидержавною спільнотою, бо ж 
дотримується принципу "Всяка 
влада - від Бога", а тому поважає 
Закони України і виявляє 
законопослушність.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Анастасіївці - так називаються 
члени організації "Рідної землі", 
яка три місяці тому з'явилася в 
Києві, але вже має біля сотні своїх 
послідовників. Якщо релігійні течії, 
існуючі досі, не дають відповіді на 
питання, як жити на Землі, окрім 
закликів до постійної молитви, то 
Анастасія - жителька тайги вбачає 
це в гармонії із світом. Природа 
нагодує і напоїть, якщо людина 
вміло буде поводитись з нею. 
Л ідер київських анастасіївці в 
С .Соловйов мріє про перший 
український Рай - повністю  
автономне поселення. "Елек
трика, опалення, каналізація, 
водопровід і, зрозуміло, продукти 
- все тільки своє. Зараз ми 
вибираємо місце. Ведемо 
переговори з місцевою владою 
Кагарлицького та Макарівського 
районів". Одна перепона - на 
кожного анастасієвця треба мати 
у вічну власність по 1 га землі і 
без оплати, а, згідно Законів 
України, вони можуть мати лише
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по 0,6 га і з певною оплатою. "Ми 
збираєм ося лише сіяти та 
збирати врожай. Все решту земля 
і рослини зроблять самі. Земля 
буде самовідновлюватися... Вітер 
закрутить вітряки, сонце нагріє 
повітря в конвекторних порож
нинах будинку... Будуть у нас печі 
тління".

Сатаністи сплюндрували на 
Замковій горі в Києві могилу 
героїв Крут. Цегляний фунда
мент її зруйновано, хрест 
підкопано. Поруч кинуто інший 
хрест, принесений із цвинтаря. На 
хресті вандали залишили 
кабалістичні знаки. Ш кода, що 
влада до цього часу не 
долучилася до створення на 
могилі героїв меморіалу. На ній 
відсутня меморіальна дошка, а 
тому мало хто знає, що це за 
могила. Може саме це дозволяє 
декому не ставитися до неї як до 
святині, влаштовувати тут пікніки, 
залишати після себе сміття. А 
щодо того , що сатаністська 
молодь так ставиться до пам'яті 
борців за свободу України, то це є 
виявом відсутності в наших 
школах виховання патріотів- 
українців, що й нині виявилося 
навіть в тій перспективній 
програмі розвитку освіти, яка була 
прийнята на з 'їзд і освітян. 
Національно вихована молодь не 
піде шукати себе в таборі 
сатаністів.

МІСТИКА

Чотирьохсотлітня липа біля 
фундаментів Десятинної
Церквй в Києві вся обвішана 
прив'язаними до гілок 
різнокольоровими шматками  
матерії: Якщо хтось з киян має 
бажання, то він йде до липи і 
"зав'язує" його на одній з гілок. 
Вважають, що тоді задумане 
неодмінно зд ійсниться. Існує 
застереження: про задумане
нікому не казати. В Києві є ще й 
інше місце, яке допом агає 
збутися бажанням: на території 
Лаври, біля дзвіниці. Це - бесідка 
із фонтанчиком. Розповідають, що 
тут колись був колодязь із святою 
водою, який засипали. Сприяє 
здійсненню бажань простий дотик 
до неоштукатурених стін Софії 
Київської, рештки Андріївської 
Церкви. Існує повір'я, що 
загадувати треба реальні речі і не 
повторюватися у свої побажаннях.
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
РЕЛІГІЯ І СВІТ

Група депутатів литовського 
парламенту виступила за такі 
поправки до Закону про 
релігійні громади й організації,
які давали б можливість 
зарахувати давні вірування балтів 
до традиційних релігій. "Релігійне 
навчання і вірування давніх балтів 
не суперечать закону й моралі, - 
говориться в роз'яснювальному 
листі до проекту, - а їх ґрунт в 
суспільстві значно вищий, ніж у 
визнаних законом традиційних 
релігійних громад та організацій 
іудеїв, мусульман і караїмів". На 
думку депутатів, джерела релігії 
балтів "зовсім необґрунтовано не 
були узаконені". Відомо, що 
останні ідолопоклонці Європи - 
литовці прийняли хрещення лише 
наприкінці XIV ст.

Англійці все рідше бувають 
в храмах, хоч при цьому й 
зберігаю ть віру в Бога. Це 
засвідчили соціологічн і досл ід 
ження. Якщо 80 % людей віком 
понад 65 років вірять, що Христос 
д ійсно жив, то серед молоді 
вікової групи 18-24 років таких 
лише 54 %. Найбільш "церков
ними" серед англійців є католики. 
Хоч вони й складають лише 11 % 
населення країни, але налічують 
26 % тих християн, які відвідують 
храми більше разу на місяць. 
Мусульмани й індуси становлять 9 
% тих британців, які регулярно

відвідують богослужіння. Мусуль
мани кількісно переважають 
англіканців у відвідуванні храмів. 
Англіканці, які становлять 43 % 
населення Великобританії, скла
дають лише 24 % тих англійців, які 
відвідують церковні служби 
більше разу на місяць. Біля 
половини англ ійців взагалі не 
ходять до Церкви. Протягом 1980- 
2000 років кількість англ ікан 
скоротилася на 27 %. Так само 
зменш илися і католики. На 
першому місці з відвідування 
недільних богослужінь в Англії є 
графство Марі Сайд (12,1 %), на 
останньому - граф ство Піва 
Йоркшір (4,5 %).

Зустріч християн і мусуль
ман відбулася 3-4  жовтня в 
Римі. О рганізована вона була 
спільнотою Сан Еджідіо з метою 
нагадати про потребу діалогу між 
релігіями і, як сказав один з 
учасників зустрічі, "видобути його 
з -п ід  звалищ  тероризм у і 
звільнити від спокуси відплати". 
Учасники зустрічі закликали 
християн і мусульман, зокрема 
тих, хто "вбиває в ім'я Бога", 
припинити акти насилля. 
Створено контактну групу, яка 
найближчим часом працюватиме 
над питанням про релігійний 
екстремізм, а головна її мета - 
поглиблення взаємовідносин обох 
релігій, "поруш ених ниніш ньою 
міжнародною кризою". У спільній 
заяві, ухваленій на зустріч і,
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наголошено, що "не можна 
використовувати ім ’я Бога, щоб 
убивати невинних і беззахисних".

Кожний народ повинен 
прилучитися до Святого 
Письма через свою рідну мову.
Так вважають в Б іблійному 
товаристві. Нині Біблія повністю 
чи частково видана більше ніж 
2260 мовами народів світу. В 
цьому році можливість прочитати 
її рідною  мовою одержали 
представники племені крі, що 
проживає в канадській провінції 
Квебек. До цього 7,5 тис. індіанців 
крі читали Новий Заповіт у 
перекладі на діалект сусіднього 
племені, який був здійснений ще 
1876 р.

Найбільший від часів 
Середньовіччя дзвін буде 
вилитий для дзвіниці Свято- 
Троїцької Сергієвої Лаври, що 
в підмосковному Сергієвому 
Посаді. До 1917 р. із дзвіниці 
звучав "вечірній дзвін", але в 30-ті 
роки великі дзвони були зняті й 
переплавлені. І ось на заводі 
ім.Лихачова для Лаври готують за 
старою технологією три бронзові 
гіганти вагою 27, 34 і 68 тонн. 
Найбільший дзвін стане другим за 
вагою після велетня дзвіниці Івана 
Великого в Москві. Але він буде у 
два рази важчим, ніж 
виготовлений в Америці "Дзвін 
тисячоліття". Звичайно, його не 
слід прирівню вати до 
знаменитого московського Царя- 
дзвона, вага якого  становить 
приблизно 203-206 тонн.

Зіткнення християн і 
мусульман в Нігерії, які
почалися 7 вересня, не затихають. 
Причиною їх послужило введення 
шаріату в 12 північних штатах 
країни. Руйнуються мечеті і 
церкви. Рахунок вбитих пере
вищує сотню. Для припинення 
зіткнень використовуються арм ій
ські підрозділи.

Акти насилля проти непра- 
вославних громад стали регу
лярні в Грузії. На вересень їх 
нараховувалося вже біля 40. Про 
це інформує міжнародна право- 
захисна організація "Human Rights 
W atch". Характерно, що право
славні фанатики нападають на 
вірних інших конфесій під час їх 
зібрань. При цьому поліція не 
тільки не відвертає злочини, а 
сама розганяє молільників 
неправославних конфесій. В 
листівці за підписом відлученого 
від Грузинської Православної 
Церкви свящ еника Василя 
Мкалавішвілі, який йменує себе 
керуючим справами Глданської 
Єпархії, звучать нові погрози і 
заклик до свідків Єгови, 
п ’ятидесятників, баптистів,
адвентистів, кришнаїтів "п р и 
пинити антиправославну і 
сатанинську діяльність в Грузії'. 
"Human Rights Watch" закликала 
президента Буша виявити 
належний тиск на Грузію з метою 
добитися від неї дотримання в 
країні свободи віровизнань.
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Бюст вбитого православ
ного священика Олександра 
Меня десь в перших днях жовтня 
викрали з подвір’я будинку, де 
живе його дружина і син - віце- 
губернатор столичної області. 
Вважають, що бюст забрали 
збирачі кольорових металів.

Британська організація 
"Молодь для Христа" спонсо
рувала роботу над фільмом 
"Відсутність каміння". Традицій
ний б іблійний сюжет в фільмі 
підтасований під специф іку 
нашого часу. В ньому є секс, 
насилля, наркотики. Ісус в фільмі - 
складний юнак 15-літній. Марія 
Магдалина - жертва випадкових 
сексуальних зв 'язків , що хоче 
зробити аборт. Христос веде її 
для цього в спеціальну клініку, але 
при цьому аргументовано 
відмовляє Марію це коїти. 
Магдалина вирішила залишити 
дитину. Вмирає Христос в фільмі 
не на хресті, а під час бійки. 
Воскресає він в графстві 
Лестершір.

Перш ніж вбити дитя в 
утробі матері його хрестять,
дають ім ’я, а матері - відповідну 
довідку. Так роблять в канзаській 
клініці Тіллера (США) з 
переривання вагітності. Цей 
обряд здійснюється в рамках так 
званої "Церемонії спогадів” .

Колумбійські марксисти  
хотіли вбити кардинала Педро 
Рубіано Саенса. Це готувало 
лівацьке повстанське угрупування

"Революційні збройні сили
Колумбії", екстрем істські і 
терористичні дії якого засуджував 
відомий прелат. Арешт чотирьох 
бойовиків дав можливість 
відвернути вбивство. Було
вилучено закамуфльовані під 
Біблію вибухові пристрої.

Гігантську статую Діви Марії
споруджують в м .Белен - столиці 
бразильського штату Пара.
Керівник проекту Ф .П ессоа 
відзначив, що статуя буде 
найвищою в Латинській Америці. 
Вона буде на 20 метрів вище від 
32-метрової статуї Ісуса Христа в 
Р іо-де-Ж анейро. Г ігантська 
скульптура зображає Назаретську 
богоматір  - покровительку 
Амазонії.

АНТИТЕРОРИСТИЧНА 
АКЦІЯ США: 

КОНФЕСІЙНА ОЦІНКА

Дві третини дорослих 
американців (68 %) розгля
дають теракт 11 вересня як 
війну проти США, а 60 %
вважають, що воєнну кампанію 
треба проводити, навіть якщо під 
час неї загинуть мирні люди. То ж
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християнський принцип "не вбий" 
у масовій св ідом ості США не 
спрацьовує. Більшість опитаних 
(51 %) не схильні думати, що 
а м е р и к а н ц і - м у с у л ь м а н и  
співчувають терористам, але 28 % 
думають навпаки. Про 
відчуженість, яка з'явилась після 
теракту між немусульманами та 
послідовниками ісламу в Америці, 
заявили 48 % опитаних, ще 41 % 
вважають, що ця відчуженість 
проявляється деякою мірою.

Погроми на релігійній основі 
викликали занепокоєння Пре
зидента США, який закликав 
американців до вияву релігійної 
терпимості. Дж.Буш мав зустрічі із 
групою американських сикхів і з 
представниками арабів-м усуль- 
ман, під час яких засудив 
вбивства Сінгха Соді. Він закликав 
американців цінувати кожне 
людське життя й поважати, як він 
сказав, "ц інності, які зробили 
нашу країну такою унікальною". 
США веде боротьбу з екстре
містами, а не з мусульманами, 
зауважив Президент, бо ж "Іслам 
- це вчення миру і добра". Голова 
Ісламського товариства Північної 
Америки, як знак поваги, 
подарував Дж .Б уш у "Коран". 
В ідтепер запланована США 
операція відплати за теракти буде 
називатися не "Безмежне 
правосуддя", а "Незруйнована 
свобода", бо ж згідно  мусу
льманських канонів "безмежне 
правосуддя є прерогативою лише 
Аллаха".

Тероризм під гаслом ісламу 
неприпустимий. Муфтій Духов
ного Управління мусульман 
України Ахмед Тамім засудив 
прагнення говорити про якесь 
протистояння двох цивілізацій - 
мусульманської і європейської, 
мусульманської і християнської. 
Важливо упереджувати ситуацію. 
В цьому важливу роль відіграють 
знайомства і контакти представ
ників р ізних релігій. "Коли ми 
ближче пізнаємо одне одного, - 
заявив муфтій, - ми зможемо 
разом розв’язувати проблеми й 
запоб ігти  неприємним неспо 
діванкам". Злочини кояться під 
р ізними приводами і р ізними 
поглядами. Тому говорити про 
"ісламський екстремізм", "іслам
ський тероризм " некоректно. 
"Треба просто відрізняти зло від 
добра". Водночас Ахмед Тамім 
зауважив, що ДУМУ "чітко 
відмежовується від таких мусуль
манських об'єднань, які можна 
вважати екстремістськими... Ми 
мусимо зробити все, щоб у нас в 
Криму не повторилося те, що 
трапилося вже у багатьох 
мусульманських і немусульман
с к и х  країнах".

Муфтій України, глава 
Духовного Управління
Мусульман України Ахмед 
Тамім засудив тих, хто здійснив 
терористичні акти у США. 
"Тероризм під гаслом ісламу 
неприпустимий. Такі дії ні в якому 
разі не відповідають нашим 
принципам , принципам нашої
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релігії Іслам, - заявив шейх. - Ми 
приєднуємо свій голос до тих, хто 
закликає і вимагає покласти 
кінець екстремізму й тероризму у 
всіх її формах і проявах".

Меджліс кримсько
татарського народу й глава 
мусульман Криму засудили 
тероризм. Але при цьому муфтій 
застеріг, що спецоперації США в 
Афганістані не повинні призвести 
до загибелі мирних жителів. 
Водночас ліві парті Криму, 
засуджуючи США, прагнуть 
приписати мусульманам здатність 
до екстремізму, тероризму і т. п. 
При цьому вони без будь-яких 
підстав розглядають посл ідов
ників ісламу як "ф ундамента- 
лістів", "ісламістів", "ваххабітів" і 

т.п. Народний 
депутат Украї
ни, заступник 
голови меджлі
су Рефат Чуба
ров в своєму 
і н т е р в ' ю  
" К и е в с к и м  
в е д о м о с т я м "  
(18 жовтня) 
засудив такі 

звинувачення. Водночас він 
сказав про можливість появи 
нової хвилі повернення до Криму 
татар із країн Середньої Азії.

Представники Ісламської 
Партії Криму засудили 
американські бомбардування 
Афганістану. Один із лідерів 
партії Рустем заявив, що справжні 
мусульмани просто зобов 'язан і

осудити американців, бо війна 
проти якоїсь мусульманської 
країни - це війна проти ісламу. 
Ісламська партія Криму виступає 
проти тероризму і вбивств мирних 
людей - як бен Ладеном, так і 
США. Але при цьому вона не 
впевнена у вині першого. 
Характерно, що на виборах до 
Курултаю ІПК одержала лише 5,6 % 
голосів кримських татар.

Покарати бандитів за теракт 
в Америці мали б мусуль
манські країни, оскільки від дій їх 
найбільше постраждав Іслам, його 
імідж Мирної релігії. Так вважає 
лідер М еджлісу крим сько 
татарського  народу Мустафа 
Джемілев. Він думає, що до 
антитерористичних операцій мали 
б приєднатися і мусульманські 
держави. "Було б доцільніше для 
взаєморозум іння між христия
нами і мусульманами, щоб 
рішення про знищення терористів 
ухвалила Організація Ісламської 
Конференції. Оскільки цього не 
сталося, то мусульмани мусять 
бути вдячними США за те, що 
вони роблять справу, яку мусили 
б робити ми самі". (Д зеркало  
тижня. - № 40)

"Американські атаки на 
Афганістан не вирішать 
проблеми, а допровадять до 
наступних актів тероризму", -
заявив м аронітський патріарх 
Антіохії кардинал Нашраллах 
ШфайрЗ з Лівану, учасник Синоду 
Єпископів у Ватикані. Коментуючи 
ситуацію на Близькому Сході й у

__________ Релігія у сучасному світі
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світі після американсько- 
британських атак на Афганістан, 
він сказав, що на Землі не буде 
миру, доки радикально не 
зм іниться ситуація на користь 
справедливості. На думку 
кардинала Ш файра, атак на 
Аф ганістан не можна було 
уникнути, бо після того, що 
сталося 11 вересня в США, треба 
було передовсім  заспокоїти 
гром адську думку. "Терористи 
хотіли тримати світ у страсі й 
жаху, а це люди, які нічого не 
бояться, бо їм нічого втрачати", - 
сказав кардинал. Однак він 
вважає, що найкращим способом 
розв’язання конфліктів є діалог і 
справедливість. "У всьому світі 
передовсім  має запанувати 
суспільна справедливість, а в 
цьому напрямі н ічого це 
зроблено", - наголосив він. Ієрарх 
не погоджується з думкою, що ця 
атака націлена на іслам і що це 
конф лікт м іж культурами. 
"Йдеться про війну, єдиною  
причиною  якої є неспра
ведливість".

Постійна Рада Конференції 
Єпископів Франції висловила 
занепокоєння розпочатими 7 
жовтня американськими
нальотами на Афганістан. На 
дум ку речника єпископату 
о.Станісласа Лалана, цей 
конф лікт "може небезпечно 
пош иритися і вийти з -п ід  
контролю, а його наслідки буде 
важко передбачити". Він додав, 
що тепер більше, ніж будь-коли, 
якраз на часі молитися за мир.

Релігія у сучасному світі__________

Католики Італії не 
схвалюють дії американців з 
помсти за теракти в Нью-Йорку 
та Вашингтоні. Сотні католицьких 
священиків і монахинь збиралися 
в жовтневі дні біля посольства 
США. "Ми не хочемо тероризму, 
але не хочемо і війни", - заявила 
монахиня Пілар. "Ми прийшли не 
для виголошення антиамерикан- 
ських гасел, - сказав священик А. 
Рупер. - Ми прийшли запитати, чи 
не можна знайти іншого рішення". 
"Не можна за допомогою насилля 
покінчити із насиллям" - заявила 
монахиня з Кенії Мері Черутто.

Всесвітня Рада Церков 
закликала США і Велико
британію, збройні сили яких 
беруть участь у діях проти 
талібів, "якомога швидше 
покласти край цій акції". Вона 
попросила також інші країни не 
прилучатися до цих дні. Глава 
Лю терансько ї Євангелічної 
Церкви в США єпископ Джордж 
Андерсон нагадав, що обов'язок 
християн - шукати альтернативи 
війні. Однак у заяві, оприлюдненій 
через кілька годин після перших 
нальотів, він згадав про "певні 
обставини", коли застосування 
збройних сил може бути єдиною 
ф ормою "захист невинних лю 
д е й ". Лю теранський єпископ 
закликав військових начальників 
"робити все для захисту цив і
льного населення" та негайно 
почати дипломатичні кроки, щоб 
підтримати мирні заходи.
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Глава Конференції Католи
цьких Єпископів США єпископ 
Джозеф Фіоренза в опубліко
ваній 9 жовтня заяві зазначив, що 
коли наша країна веде воєнні дії, 
"ми, єпископи, закликаємо до 
молитви, щоб відповідь на 
теракти вирішила справу і не 
вийшла з-п ід  контролю". Єпископ 
наголосив, що "військові акції 
завжди тягнуть за собою негативні 
наслідки, але часом такі акції 
неминучі, щоб захистити невинних 
або моральні засади". Від імені 
Церкви в США єпископ Фіоренза 
висловив переконання, що військові 
дії скеровані тільки проти терористів 
і тих, хто їх підтримує, а не проти 
афганського народу чи ісламу. (КАІ)

Конференція Єпископів Чехії 
закликала, щоб у боротьбі з 
міжнародним тероризмом  
застосовувати якомога менше 
насильства. В опублікованій 8 
жовтня заяві єпископи стверд
жують, що вони цілковито 
підтримують зусилля Івана Павла 
II, скеровані на уникнення 
насильства і мирне розв'язання 
конфлікту. На їхню думку, 
"конфлікти треба розв’язувати без 
застосування насильства", але 
водночас додають, що 
ам ерикансько-британська  атака 
на Афганістан дістала в них 
"повне зрозуміння".

Телезвернення Усами бен 
Ладена транслювалося катар- 
ською  телекомпанією  "Аль- 
Джазіра". Бен Ладен заявив, що 
"Аллах всемогутній вдарив

Америку". Тепер вона живе в 
стресі. І це за те, що "ісламський 
світ переживав страх і 
несправедливість більше 80 
років". "Аллах благословив групу 
мусульман, які є передовим 
загоном ісламу, на. руйнування 
Америки". За це вони будуть на 
небесах. "Лиш е Аллах здатний 
вознести їх туди". Бен Ладен 
сказав, що їхня боротьба - це 
відплата за Палестину, Ірак... 
Ізраїльтяни нищать невинних 
людей, але не чутно голосів 
підтримки їх. "Але коли нещастя 
прийшло в Америку, то весь світ 
закричав, весь світ побачив і весь 
світ захотів помсти". "В Японії 
загинули сотні тисяч людей, і вони 
не сприйняли це за злочин. В Іраці 
гинуть мільйони дітей, і вони 
також не називають це 
терактами". Всі ці події, зауважує 
бен Ладен, поділили світ на два 
табори: табір, в якому є віра, і той, 
де її немає. "Хай захистить нас 
Аллах від них! Кожний 
мусульманин повинен піднятися 
на захист своєї релігії". 
(А р гум е н т ы  и  ф акт ы. -  № 4 1 )

Бен Ладен вину за теракти в 
Америці поклав на іудеїв. У
своїх відповідях палестинській 
газеті "Уммат" він сказав: "Ні я, ні 
моя організація "Аль-Каїда" не 
маємо ніякого відношення до тих, 
хто атакував Америку. Це м іг 
зробити будь-хто, навіть люди, які 
є частиною американсько ї 
системи, але такі, що протистоять 
чомусь їй. Вони мають намір 
перетворити наш час в епоху
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протистояння між мусульма
нством і християнством. Це могла 
влаштувати єврейська громада 
Флориди, яка не вибачила Бушу 
його перемогу під час 
президентських виборів".

Причетність Усами бен 
Ладена до терактів в США 
повністю не доведена. Про це
заявив в інтерв’ю радіо "Свобода" 
муфтій мусульман Криму Аджи 
Еміралі Аблаєв. Муфтій водночас 
висловив стурбованість діями 
США та їх союзників в Афганістані, 
бо ж вони до чогось хорошого не 
призведуть. "Це може викликати 
хвилю протестів в ісламському 
світі, оскільки від американських 
бомб та ракет насамперед 
страждають тисячі мирних 
афганських громадян". Це може 
спровокувати міжрелігійну війну, 
протистояння християнського та 
ісламського світів. "М оже так 
статися, що підніметься весь 
ісламський світ", - додає муфтій.

Мусульманські держави  
налаштовані підтримувати 
палестинський інтифад. Про це
заявила шиїтська організація 
Ливану "Х ізбалла". Президент 
Іраку Саддам Хусейн просить 
сусідні держави відкрити кордон 
для проходження 6 млн. 
бойовиків. П резидент Єгипту 
Хосні Мубарак заявив, що той 
терор, який творить Ізраїль щодо 
палестинців, викликав невдо
волення в його країні, що він вже 
не може нехтувати вимоги тих

сил, які вимагають, щоб "Єгипет 
надав допомогу Палестині".

Духовний глава Ірану Сайєд 
Алі Хам енеї різко засудив
операцію  США в Аф ганістані. 
Водночас уряд Індонезії вико
ристовує силу поліції проти 
ісламських фундаменталістів, які 
орган ізували антиамериканські 
марші протесту.

"Війна між християнською 
та ісламською традиціями не 
може статися, бо ж війна в 
Афганістані - це боротьба не з 
ісламом, а з тероризмом". Це - 
слова посла США в Україні 
Карлоса Паскуаля. "Іслам - велика 
релігія. Ми маємо надзвичайну 
повагу до неї. На жаль, певні 
індивіди здійснюють найжахливіші 
злочини, прикриваю чись релі
гією". Пан посол наголосив на 
тому, що США тричі брали участь 
у військових операціях із захисту 
мусульманських народів - в 
Кувейті, Косові і Боснії. США 
мають найтісн іш і контакти з 
багатьма ісламськими країнами, 
Організацією ісламських держав. 
Якщо подивитися на цифрові 
показники, зауважив Посол, то 
переважна більшість ісламського 
населення проживає в тих країнах, 
які п ідтримую ть м іжнародну 
спільноту у боротьбі з 
тероризм ом . "М и ніколи не 
повинні помилково ототожнювати 
злочинні дії осіб, які прикривають 
свої злочини ісламом, з
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Нігерійські мусульмани 
влаштували 12 жовтня акцію 
протесту проти американо- 
англійських бомбардувань Афга
ністану. Учасники маніфеста-ції в 
м.Кано зд ійснили напад на 
поліцію, підпалили три церкви. 
Рятуючись втечею, християни 
спалили мечеть. Під час сутичок 
на релігійному ґрунті в м.Кано 
загинуло понад 200 осіб, а в 
м.Джес - близько 70.

Індонезійські мусульмани з 
Ради ісламських організацій
закликали мусульман всього світу 
"о б ’єднатися й мобілізуватися 
проти американської агресії". 
Напад на Афганістан вони 
розглядають як атаку на іслам. 
Водночас генеральний секретар 
Ради засудив теракти в Нью- 
Йорку та Вашингтоні.

Талібан виніс смертний 
вирок всім, хто буде
співпрацювати з їх ворогами.
Колишньому королю Афганістану 
Захір Шаху, який хоче
повернутися в країну і очолити 
уряд примирення, мулла Омар 
написав: "Не захоплюйтесь. До 
вас прийдуть і уб'ють. Якщо нас 
витіснять, ми підемо в гори і 
звідти будемо продовжувати 
боротьбу".

"Повітряні атаки на Афганістан - 
це теж тероризм", - так їх оцінив 
настоятель Свято-Троїцького собору 
УПЦ Дмитро Григорак. Отець вважає, 
що у війнах гинуть невинні люди. 
"Християнство вчить терпіти і

прощати, не відповідати ударом на 
удар". Гинуть діти, старики, жінки... 
"Тепер вже ісламісти будуть 
мститися за смерть близьких, - 
зауважує отець Дмитро. - "Насто
рожує й те, що антитерористичні 
акти таліби називають спробою 
знищ ити їхню релігію . В 
мусульманських державах не 
приймають наш постулат "Б ог 
велів прощати". Там битимуться 
до останнього. Якщо війна пе
реросте з політичної в релігійну, 'то 
вона може затягнутися на роки".

Ватикан сприймає з 
розумінням д ії Сполучених 
Штатів з покарання винних у 
трагічних подіях 11 вересня.
Про це заявив прес-секретар 
Понтифіка кардинал Х.Наварро- 
Вальс. "Якщо хтось приніс велику 
шкоду суспільству і є небезпека, 
що це може повторитися, то ви 
маєте повне право на сам о 
оборону, навіть якщо мова йде 
про її агресивний варіант". При 
цьому прес-секретар наголосив, 
що Ватикан надає перевагу 
"ненасильницькому виріш енню 
конфлікту".

Вселенський патріархат 
виділив 50  тис. доларів на
відновлення Свято-Миколаївської 
Церкви, зруйнованої в Нью-Йорку 
під час терористичної атаки 11 
вересня. Про це 
повідомив 1 жовтня 
П а т р і а р х  
Варфоломій І архи
епископу Америка
нському Димитрію .
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Патріарх Варфоломій І архи
епископу А м е р и ка н сь ко м у  
Димитрію. Пожертву в 500 тис. 
доларів на відновлення храму 
внесла також влада італійського 
міста Барі, в якому покояться 
мощі святителя Миколая. Серед 
святинь С вято-М иколаївського 
храму, які знаходяться під руїною, 
частки мощів св. Миколая і святих 
Савви і Катерини. Спроби знайти 
їх виявилися безуспішними.

Погроми як форма помсти 
поширюються в США. З д ій 
снюють напади на всіх, хто чимось 
нагадує азіата. В м. Меса (штат 
Арізона) вбито індуса - володаря 
автозаправки. В р ізних містах 
влаштовуються погроми арабів- 
мусульман. В Нью-Йорку жінка 
телефонувала всім Абдулам, 
проклинаючи їх і бажаючи їм 
смерті. Таксисти-мусульмани із- 
за можливого побиття бояться 
виїздити на лінії. Америка 
переживає екзамен на свободу 
віровизнань. Лише в Солт-Лейк- 
Сіті (штат Юта) наступного дня 
після погром у ресторанчика 
пакистанців до нього прийшли із 
словами підтримки, грош овими 
пожертвами натовпи відвідувачів 
(переважно мормонів).

Підготовка фанатичних 
ісламських бойовиків
проводиться за спеціальною  
програмою. В табори бен Ладена 
юнаки попадають в найбільш 
вразливі 13-14 років.
Промиваючи їм м ізки, наголос

робиться на тому, що ісламу 
загрожує смертельна небезпека з 
боку кафірів (невірних), а тому їм 
треба оголосити священну війну - 
джихад. При закінченні навчання 
(18-19 років) юнакам влаштовують 
церемонію "Прощання з життям - 
осягнення вищ ого щастя". їх 
загортають в спеціальний саван, 
кладуть в домовину і живцем 
відспівують, а відтак навіюють, що 
вони є вже мерцями й 
перебувають в раю. Якщо так, то 
цим "живим покійникам" втрачати 
вже нічого. А тому вони можуть 
легко виконувати роль камікадзе. 
Ось що написав у своєму заповіті 
ще в 1996 р. один з тих, хто вів 
літак на будинок торгівлі в Нью- 
Йорку, єгиптянин Мухаммед Ата. 
При його похоронах ніхто не має 
плакати, кричати. Чоловіків при 
цьому має бути декілька, а жінок - 
жодної. Кинувши в могилу жменю 
землі, слід сказати: "Ти виник із 
праху, ти є прах, ти 
перетворюєшся у прах. Із твого 
праху буде створена нова 
людина". Після цього всі можуть 
заклинати Аллаха й засвідчити, 
що Мухаммед Ата "помер як 
істинний мусульманин, що 
сповідує віру Всевишнього".

К А Т О Л И Ц И З М

В Апостольській Столиці з 
ЗО вересня до 27 жовтня 
працював X Синод Єпископів.
Його тема: "Є пископ - слуга 
Євангелія Ісуса Христа - заради
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Релігія у сучасному світі

різноманітних покликань у Церкві. 
Більшість учасників Синоду (213 із 
247) є ординаріями чи 
є п и с к о п а м и - п о м і ч н и к а м и .  
Дбаючи про те, щоб вони мали 
зв ’язок зі своїми дієцезіями, в 
Залі Павла VI встановили 
ком п'ю тери, підключені до 
електронної мережі Інтернет.

Римсько-Католицьку Церкву 
в Україні на Синоді пред
ставляє Глава Конференції 
єпископів латинського обряду 
кардинал Мар'ян Яворський. 10 
жовтня він виступив перед його 
учасниками. Кардинал Яворський 
говорив про значення папського 
візиту в Україну, який відбувся 23- 
27 червня ниніш нього року. 
Паломництво Івана Павла II, 
сказав кардинал, було прикладом 
надто потрібної для нашої країни 
пре-євангелізації. Він зазначив, 
що "для багатьох людей, 
вихованих за часів радянського 
атеїзму, який формував їхню 
свідом ість і життя, візит Івана 
П а в л а  I I  б у в  о с о б л и в о  
несподіваним". "Цю подорож не 
можна звести до рангу 
державного візиту або звичайного 
візиту єпископа. Ця подія також 
подолала напруження, викликане 
позицією Московського патріар
хату після оголошення папського 
візиту, вона відбувалася на зовсім 
іншому р івні", - підкреслив 
митрополит, маючи на думці те, 
що на вулиці Києва зустрічати 
Папу вийшли люди, які не мали 
нічого спільного з релігією, а на 
Служби Божі прийшли не тільки

католики обох обрядів, а навіть 
православні й невіруючі. "Ці люди 
до того запитували в орган іза
торів паломництва: чи можна до 
вас прилучитися, щоб зустріти 
Папу? Він приїхав до всіх нас". 
Кардинал наголосив, що ця подія 
зробила пролом у мурі, за яким ті 
люди були досі. "Вони слухали 
слова Папи про Христа - тільки 
про Христа - про Христа для всіх, 
поза будь-якими поділами, про 
Христа як надію людини. (КАІ)

Звістка про початок вій
ськової акції США в Афганістані 
застала Папу Івана Павла II та 
учасників Синоду Єпископів 
зненацька. "Увечері 7 жовтня ми 
ознайомилися з першими подіями 
в Афганістані, які нас дуже 
стривожили. Просимо Господа, 
нехай просвітить керівників 
народів, щоб вони знайш ли 
дорогу миру", - сказав італійський 
кардинал Джованні Баттіста Ре. 8 
жовтня вранці, перед початком 
синода-льного засідання, Папа та 
єпископи молилися, щоб Бог 
збер іг людство в мирі. До 
останньої хвилини Папа 
сподівався, що військової акції 
проти талібів можна буде 
уникнути. Це повідомив
неофіційний орган Апостольської 
Столиці газета "L 'O sservatore 
Romano". "Ми мали надію, що 
кризу вдасться розв'язати 
мирним шляхом, передавши в 
руки м іжнародного трибуналу 
відповідальних за терористичні 
акти 11 вересня", - пише газета. 
Водночас вона із задоволенням
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сприйняла запевнення Ваш инг
тона й Лондона, що йдеться не 
про війну, а про "обмежену 
операцію", поготів "немає мови 
про війну з невинним афганським 
народом, який вже страждає 20 
років". Однак газета висловлює 
переконання, що не було 
зроблено всього, щоб уникнути 
силового розв ’язання. Вона не 
приховує своїх побоювань, що 
операція може перерости у 
військові дії й бути загрозою для 
цивільного населення. (КАІ)

Католицькі реформісти в 
час роботи Синоду єпископів в 
Римі провели демонстрацію.
Серед її учасників були 
представники організацій "Ми - 
Церква" та "Європейська мережа 
"Церква і свобода". Демонстранти 
провели паралельно із Синодом 
єпископ ів  Синод католицького 
народу або "тіньовий Синод". 
Основні вимоги: відкритий діалог 
мирян з єпископами; дозвіл на 
рукопокладення жінок.

Папа Римський Іван Павло II 
21 жовтня у своєму виступі 
перед вірними у Ватикані
засудив новий спалах 
протистояння між Ізраїлем і 
Палестиною. Найбільшу стур
бованість, заявив він, викликає те, 
що насилля перекинулося у 
Віфлеєм - місто, де народився 
Ісус Христос. Відомо, що це місто 
знаходиться під ю рисдикц ією  
палестинців.

Папа Іван Павло II виступив

Релігія у сучасному світі__________

проти клонування. В питаннях, 
які стосуються дару мирського 
життя, "не все, що технічно можна 
з р о б и т и ,  є м о р а л ь н и м . . .  
Страждання не можна здолати 
л и ш е  о д н и м и  м е д и ч н и м и  
методами, бо ж воно має ще й 
д у х о в н і  в и м і р и " .  П р о т е  
правовірний мусульманин - глава 
Лівії Муаммар Кадафі не тільки 
дозволив проводити досліди з 
клонування в своїй країні, а й 
пообіцяв їх профінансували.

Вперше в історії Папа Іван 
Павло II відслужив мессу в 
Ечміадзіні - духовному Центрі 
Вірменської Церкви Понтифік три 
дні перебував у Вірменії з нагоди

відзначення нею 1700-річчя 
прийняття християнства. Службу 
Папа вів вірменського, латин
ською і англійською мовами. Він 
наголосив на тому, що католицька 
і Вірменська апостольська Церкви 
- не конкуренти. Відносини між 
ними мають ґрунтуватися на мирі 
й любові. Біля 5 тисяч віруючих
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Вірменської Церкви зустріли 
Папу, стоячи на колінах. Це було 
знаком поваги до його віку, 
статусу в християнському світі, 
прагнення до примирення всіх 
християн. "Ваша віра - це наша 
віра в Ісуса, - сказав Іван Павло II.

Я схвильований тим, що 
знаходжуся на землі, народ якої 
першим прийняв і схвалив вищі 
ідеї християнського гуманізму на 
державному р івн і” . Під час 
перебування у Вірменії Папа ще 
відвідав монастир Хор Вірап, де 
на межі III і IV століть тринадцять 
років провів у відлюдді перший 
вірменський духовний єпископ 
Григор ій  - просвітник, поклав 
вінок до Меморіалу пам'яті жертв 
геноциду вірмен в Османській 
Туреччині в 1915 році, провів 
екуменічне богослужіння в новому 
кафедральному соборі в Єревані, 
відвідав вірменський католицький 
центр в Канакрі, де його вітала 
150-тисячна католицька громада 
Вірменії ( за іншими оцінками - 
20-тисячна). В дні перебування в 
Єревані стан здоров'я Понтифіка 
помітно погірш ився: в каф ед
ральному соборі він не зм іг 
закінчити службу, а в Ечміадзіні 
надто тряслися в нього руки, що.є 
виявом тієї хвороби Паркінсона, 
якою святий отець хворіє. "М ій 
візит у Вірменію, - сказав Пон- 
тифік, - засвідчує нашу добру 
волю добитися того повного 
союзу, якого Господь бажає для 
своїх посл ідовників". Під час 
зустрічі із Президентом Вірменії 
Р .Кочаряном Папа благословив 
його сім 'ю. Патріарх Московський,

небажаючи зустрітися з Папою, за 
день до приїзду Понтиф іка у 
Вірменію чкурнув до Москви, чим 
виявив своє "людинолюбство".

Папа Римський до кінця 
року може відвідати ще Баку й 
Мінськ. До Азербайджану він 
поїде, щоб якось вирівняти 
відносини до ворогуючих сторін, 
другою  з яких є у вересні 
відвідана ним Вірменія. Щ о ж 
стосується М інська, то якось 
неочікувано Президент Білорусії 
заявив, що не виключає 
можливість приїзду Понтиф іка. 
В ідтак всілякі протести-заяви 
М о с к о в с ь к о г о  П а т р і а р х а  
нагадують бульку на воді, а Росія 
до кінця року буде вже 
обрамленою країнами, які відвідав 
Папа. Газетні оглядачі за з 
начають, що ці візити Понтифіка 
мають не стільки духовний, 
скільки економ ічний п ідтекст. 
Ватикан як одного з найбільших 
світових банкір ів цікавить 
можливість одержати прибутки. 
Власне, й цим можна пояснити 
географ ію поломництва Папи в 
цьому році.

П р е з и д е н т  Б і л о р у с і ї  
О.Лукашенко запросить Папу
Римського в свою країну лише при 
згоді на цей візит Православної 
Церкви, бо ж, як він зауважив, 
Іван Павло II є не лише главою 
держави Ватикан, а й "служ и
телем культу". Ц ікаво, які 
аргументи виставить Президенту 
Церква, бо ж тут вона не зможе 
мотивувати своє заперечення
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"погромами єпархій", як то було 
щодо України.

Пошуки кандидата на пост 
Г л а в и  Р и м о - К а т о л и ц ь к о ї  
Церкви розпочали владики країн 
третього світу. В ідомо, що 
обрання Папою слов’янина Івана 
Павла II зруйнувало 445-л ітню  
монополію  на посаді італійців. 
Пошуковці сподіваю ться, що 
новообраний Папа допоможе 
вирішити складні проблеми життя 
третього світу. Впливовий 
кардинал Карл Лемани пропонує 
шукати кандидатуру наступника 
серед латиноамериканських 
кардиналів. Колумбійці хотіли б 
бачити ним свого кардинала 
Даріо Кастрійон Хойєса, який є 
частим відвідувачем районів 
проживання бідноти і одним із 
наймолодш их серед можливих 
претендентів. Нігерійці - за свого 
кардинала Ф ранц іє  Арінз, а 
в'єтнамці - кардинала Франкоса 
Нгуйена Ван Туана. Зрозуміло, що 
список цей можна продовжити.

Кардинал Кормак Мерфі 
О'Коннор, який є духовним 
пастирем чотирьох м ільйонів 
католиків Англії, на національній 
конференції в Лідсі визнав, що 
для значної частини населення 
країни сучасна музика, нові 
вірування та екологічні проблеми 
є важливішими, ніж віра в Христа. 
"Створюється враження, - сказав 
кардинал, - що в сучасній 
Британії, особливо в Англ ії та 
Уельсі, християнство, яке є 
оплотом повсякденного  життя

Релігія у сучасному світі__________

людей і їх моралі, нині практично 
повністю зникло". Молодь "шукає 
для себе когось або щось, кому 
вона могла б довіряти або у що 
могла б вірити". "Серед багатьох 
молодих людей живе байдужість 
до християнських цінностей та 
церкви, - зауважив владика. - Але 
не лише серед молодих ми 
спостер ігаєм о значною мірою 
деморалізацію  суспільства, де 
благом є власне бажання, а єдина 
цінність і значення життя полягає 
в тому, щоб вони відповідали 
особистим потребам".

"Опрозорення" сповіді 
відбулося в католицьких 
храмах Великобританії. Тут
зам інили дерев ’яні кабіни для 
сповіді на скляні. Зроблені вони із 
звуконепроникливого скла з тим, 
щоб інші парафіяни не чули 
сповідника, але свящ еник при 
сповіді може бачити грішника. Як 
повідомило агентство "Renters", 
однією  з причин цих змін є 
боротьба із сексуальними 
збоченнями, які були за останні 
чотири роки двадцять один раз 
скоєн і в дерев'яних кабінах 
священиками з Англії та Уельсу. 
Католицька Церква нині тут має 
більше п'яти тисяч служителів 
культу.

Ватиканські вчені готують 
до видання оновлений текст 
Біблії. Про це повідомила західна 
преса. До нього будуть внесені 
додатки на основі опрацьованих 
текстів . Зм іни скоріш е всього 
будуть стосуватися Нового Завіту.
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Зокрема йде мова про п'яту 
Євангелію - Євангелію від Хоми. 
Кумранська знахідка оцінюється 
тепер не як бібліотека ессенів, що 
діяла на березі Мертвого моря, а 
як бібліотека Єрусалимського 
Храму, евакуйована у 68 році для 
схову в одну з печер Кумрану під 
час так званої Єврейської війни. 
Чому так прискіпливо вивчаються 
тексти Кумрану? - тому, що вони 
по-новом у висвітлюють життя 
Ісуса Христа, бо ж писалися в 
роки його діяльності, а не через 
десятки років після його 
мученицької смерті. Відповідальне 
з а в д а н н я  в д о с к о н а л е н н я  
біблійних текстів покладено на 
ф ранцузького вченого Е. Ноде 
(автор праці "Походження 
Х р и с т и я н с т в а " ) ,  в і д о м о г о  
італійського бібліографа П. Чаруті, 
керівника групи з вивчення 
документів Кумрану Г.Мартінеса. 
Але по -р ізном у сприйняли 
і н і ц і а т и в у  В а т и к а н у  в 
християнськом у світі. Єпископ 
УПЦ КП Д им итр ій  (Рудюк) 
розцінив це як посягання на 
встановленні канони, а тому 
Православ’я не відступить від 
істин, закладених десятки віків 
тому в Біблії. А ось доктор теології 
із Ш елф ілдського ун іверситету 
М .Персі сказав: "Н іколи не
існувало встановленої, остаточної 
версії Біблії. Ця книга постійно 
еволюціонувала завдяки багатьом 
перекладам. Лиш е фундамента- 
лісти можуть думати, що Господь 
надіслав її нам факсом з неба". По 
радіо в кінці жовтня прозвучала 
заява, що н ібито Ватикан

спростував повідомлення про 
п ідготовку оновленого видання 
тексту Святого Письма.

Католицький храм буде 
збудовано на найвищ ому 
гірському масиві світу в Гімалаях. 
Хоч його будують на висоті всього 
5 тисяч метрів (найвища точка 
Гімалаїв Еверест здіймається на 
8848 м), але, як заявив голова 
інд ійської єпархії Джамму 
Сринагар Пітер Селестин, це буде 
початком проповіді Слова Божого 
на "даху світу".

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Російські протестанти
об'єднуються в протистоянні 
тиску на них державних органів. 
Біля ЗО лідерів протестантських 
деномінацій Росії зібралися 11 
жовтня на молитовний сніданок в 
Християнському центрі в Москві. 
Ініціювали зустріч Рада Християн 
Євангельських Церков Росії, 
Російський союз Євангельських 
християн-баптистів , Асоціація 
"Духовне відродження" та ін. На 
сніданок зібралися президенти й 
в іце-президенти євангельсько- 
баптистських, п'ятидесятницьких, 
адвентистських та харизматичних 
об'єднань, директори найбільших 
релігійних місій Росії. Учасники 
зустрічі визначили шляхи протидії 
фактам явного тиску на них з боку 
держави й Православної Церкви. 
Вирішувалося питання створення 
" З а г а л ь н о г о  р о с і й с ь к о г о  
протестантського альянсу".
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А н г л і к а н с ь к а  Ц е р к в а  
оголосила, що має намір 
відмовитись від давньої 
традиції оголошувати про 
заручення і майбутнє весілля. 
До цього часу такі оголошення 
Церква робила під час Л ітургії три 
тижні поспіль, аж до самої 
весільної церемонії. Мотивується 
відмова тим, що тепер ті, хто бере 
шлюб, часто проживають на 
території не тієї парафії, у храмі 
якої вони мають намір 
повінчатися.

Б у т и  а н г л і к а н с ь к и м  
священиком - найнебез- 
печніша професія у Великій 
Британії. За останні 2 роки три

чверті священнослужителів зазна
вали нападів в тій чи іншій формі, 
причому кожний восьмий 
зазнавав ф ізичного насильства. В 
1996-2001 роках було вбито 5 
свящ еників. Йде мова про 
організацію  курсів самооборони 
для свящ еник з, бо ж вони часто

мають праву із декласованими 
суб’єктами, п'яницями, наркома
нами, людьми, схильними до 
насильницьких дій.

П’ятидесятницький рух 
"Життя і світло" у Франції
поповнило біля ЗО тисяч циган. Це 
відбулося в кінці серпня на 
колишній авіаційній базі НАТО в 
Марвілі. Хрещення відбулося у 
величезному шатрі, розмішеному 
серед літального поля. Цигани 
прибули на обряд в п'яти тисячах 
кибітках. Згідно даних організації, 
серед її членів нині біля половини 
280-тисячної циганської громади 
Франції. Раніше цигани приймали 
переважно католицизм.

Протестанти в північній 
Ірландії взяли під свій приціл 
дівчаток-католичок віком від 4-х 
до 11-ти років. Уніоністи не 
допускаю ть дітей до школи. 
Вибухають тут саморобні, 
наповненні цвяхами бомби і 
гранати, навіть чутно автоматні 
черги. В темний час доби в 
столиці країни Ольстері йдуть 
дійсні бойові дії. В прагненнях 
утихомирити ворогуючі сторони 
вже загинуло тут біля 50 
поліцейських.

Представники "Добровіль
ного загону роялістів" застре
лили в Белфасті журналіста 
дублінської газети "Санді Уорлд" 
М.О'Хейгана. Це - перший жур
наліст, який загинув тут із-за
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Московський Патріархат 
разом з мусульманами Росії 
торпедують свободу віроспо
відання в Федерації. Біля 100 
м іліц іонерів вимушені були 
охороняти в Тюмені Палац 
Спорту, де проходив конгрес 
свідків Єгови з Тюменської та 
Курганської областей, на який 
з ’їхалося біля 3-х тисяч делегатів. 
Обласні глави православної і 
мусульманської спільнот напра
вили листи-протести владним 
структурам, організували пікету
вання Палацу Спорту.

Згоріли храмові будівлі 
методистської Церкви та 
Вселенської Церкви Бога, що
на півночі Кенії. Експерти 
вважають, що за підпалами стоять 
ісламські фанатики, бо ж на 
обгор ілих стінах залишилися 
гасла: "Аллах акбар" та "Ми
засуджуємо Америку".

ПРАВОСЛАВ'Я

Московський патріарх
О л е к с і й  I I  н а п р а в и в  
Президенту України лист, в
якому подякував за особисту 
участь Л.Кучми в святкуванні 950- 
річчя Києво-Печерської Лаври та 
участь Української держави в 
організації ювілею. Предстоятель 
Російської церкви висловився за 
найскоріше "в озз ’єднання відо
кремлених груп з Українською 
православною церквою ". На 
закінчення патріарх подякував 
Л.Кучмі за запрошення відвідати 
Україну. Така подяка Російського

патріарха є прямим свідченням 
невіддільності й несамостійності 
т ієї частини М осковського  
патріархату, яка нині називає себе 
Українською православною церк
вою. Більше того, саме Олексій II 
звернувся з подякою до 
Предстоятелів інших Помісних 
православних церков за 
направлення у Київ відповідних 
делегацій. Не міг обійти увагою

______ Релігія у сучасному світі

Олексій II і позицію  делегації 
Константинопольського патріарха. 
Вселенському патріарху "в дусі 
братської в ідвертості" було 
висловлене нерозуміння "неспо
діваного" (для РПЦ) відбуття з 
Києва Константинопольської 
делегації, яка залишила "Києво- 
Печерську обитель ще до 
закінчення літургії'.

Глава РПЦ Олексій II 
висловив своє незадоволення 
текстом "Послання у зв'язку із 
950-річчям заснування Києво- 
Печерської Лаври", яке було 
направлене в Київ Констан
тинопольським патріархом  
Варфоломеем І. Московського 
патріарха не влаштовує те, що в 
Посланні останнього навіть не 
згадано главу УПЦ МП митро
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полита Володимира, а початок 
Послання ("Возлюблені в Господі 
брати і се стр и ...” ), на думку 
Олексія II, є класичним зве р 
ненням до своєї пастви, а не до 
пастви сусідньої Церкви. Та 
найбільше не сподобалося Москві 
те, що у Посланні заклик до 
єдності всіх віруючих не супро
воджений вказівкою на наявність в 
Україні канонічної і неканонічної 
православних Церков.

Православний Громадський 
Комітет "За моральне відрод
ження Вітчизни", який об'єднує 
православних свяще-ників, діячів 
культури, вчених та політиків, 
закликав мера Москви упоряд
кувати діяльність ф ірм, що 
займаються рекламними щитами, 
зокрема ф ірми "А гор". Так, в 
столиці Росії в рекламі ф ірми 
одягу "Hugo boss" нещ одавно 
з ’явилися зображення зовсім  
голих чоловіка і жінки на фоні 
храму Христа Спасителя. Журнал 
для чоловіків "M an" рекламує 
б ілизну на фоні спокусливих 
зображень жінок. "Оскільки Уряд 
Москви дозволяє таку рекламу, то 
в моральному плані від заодно з 
рекламниками" - робить висновок 
Комітет.

Московська Патріархія 
вперше канонізувала латиша.
Це - колишній архієпископ Риги і 
всієї Латвії Іоан Поммерс. 
Православ'я він сприйняв від 
батьків. В 1911 році 35-річний 
Поммерс став наймолодш им 
архієпископом  імперії. Двічі

стріляли в нього чекісти під час 
його перебування на посаді 
церковного ієрарха Пензи. В 
середині 1921 р. владика 
обирається главою Православної 
церкви Латвії. В незалежній Латвії 
нелегко було православним, бо ж 
їх там вважали агентами 
Російської радянської імперії. 
Будучи членом парламенті, Іоан 
Поммерс захищав інтереси 
Російського Православ’я в Латвії. У 
1934 р. архиепископа знайшли 
вбитим на дачі. Тіло його було 
прив’язане до верстака. За вірність 
Московській Церкві владику 
канонізована як святого РПЦ.

Молдавська митрополія 
Руської Православної Церкви
27 вересня Урядом країни 
визнана єдиним правонаступ
ником Бессарабської Митрополії. 
До цього на такий статус 
претендувала і Бессарабська 
Митрополія Румунського Патріар
хату. Хоч директор Департаменту 
М олдови із справ культів 
Г.Армашу й вважає, що це 
рішення Уряду буде сприяти 
встановленню злагоди в Церкві 
М олдови, але керівництво БМ 
Румунської Церкви вважає, що 
воно навпаки збільшило їх шанси 
на успіх в Європейському суді з 
прав людини, куди вони 
звернулися. Мотивують свою 
позицію  вони тим, що 
Бессарабську митрополію Румун
ської Православної Церви 
ліквідувала окупація країни 
Червоною Армією в роки Другої 
світової війни і насильницьке
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включення її до М осковської 
Православної Імперїї. З метою 
відновлення історичної справед
ливості й було в 1992 р. відно
влено Бессарабську митрополію. 
А тим часом 25 вересня з 
Кафедрального Собору Кишинева 
було викрадено п'ять ікон початку 
XIX ст., вартість яких оцінюється в 
50 тис. доларів.

Православні перевершили  
католиків. Якщо Папа благо
словляє ком пакт-диски  з 
католицькими месами в модному 
аранжуванні, то православні вже 
звертаються до тяжкого року. В 
альбомі "Я обираю  свободу", 
записаному ченцями монастиря 
св. Августина й Серафима 
С аровського (Греція), музика 
сягає вже вершин хіт-парадів. 
Зокрема, відеокліп пісні "Анархія і 
рок", що виконується черницями у 
стилі суворого "металу", не 
сходить з телеекранів країни. 
Настоятель монастиря о. Нектаріс 
вдоволений монастирською рок- 
групою : "Так, це не церковна 
музика, зовсім не церковна. Але 
коштів, виручених від продажу 
альбому, так багато, що їх 
вистачить для оплати багатьох 
богоугодних справ".

Реєстрація Православної 
Церкви в Естонії стала питанням 
політики Росії. Голова 
зовніш нього відомства М оско
вського Патріархату митрополит 
Кирило висловив надію, що новий 
президент Естонії А.Рюйтель 
вирішить позитивно це питання.

Владика застеріг, що якщо 
реєстрація не відбудеться, то 
Росія буде чинити переш коди 
вступу Естонії в Євросоюз, бо ж 
це є виявом порушення прав 
людини, дискрим інацією  р ос ій 
ськомовного населення. Нині в 
Естонії оф іційно зареєстрована 
лише Естонська Православна 
Церква, що знаходиться в 
ю рисдикц ії Константинополь
ського Патріархату. Нереєстрація 
Урядом Естонії структури М ос
ковського Патріархату м оти
вується тим, що в країні може 
бути лише одна Православна 
Церква, а спільнота М осковського 
підпорядкування має називатися 
по іншому.

Патріарх Олексій II вважає 
неможливим свій візит в 
Україну. Про це він заявив 5 
жовтня РІА "Новости". Глава РПЦ 
мотивує своє нескористання 
запрошенням Президента Л .Куч
ми тим, що наявне нині в Україні 
релігійне протистояння не сприяє 
такій поїздці. Для того, щоб візит 
відбувся, слід створити певні 
умови: урівняти в правах в
Західній Україні православних, що 
належать до М осковського  
Патріархату, з греко-католиками; 
припинити переманювання като
ликами у свою віру православних 
на канонічній території РПЦ.

Свастика з'явилася на 
куполі Церкви Московського 
Патріархату в с.Ведення 
(Ярославщина). Це пояснюється 
тим, що м ісцевий свящ еник є

__________ Релігія у сучасному світі
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прихильником партії Баркашова 
" Р у с с к о е  н а ц и о н а л ь н о е  
единство". Отець Сергій повчає, 
що свастика - давній православ
ний символ і не має н іякого 
відношення до фашизму. На 
рекомендацію  Ярославської 
єпархії зняти ф аш истську 
сим воліку о .С ергій , колишній 
оф іцер-підводник, не реагує.

БУДДИЗМ

Духовного лідера буддистів 
Далай-ламу госпіталізували в
одну із лікарень Бомбею. Д іагноз 
захворювання не афішується, але 
медики засвідчують терміновість 
лікування. Представники Далай- 
лами заявили, що чогось 
особливого з їх духовним лідером 
не трапилося і що він пройде 
н е о б х і д н і  п р о ф і л а к т и ч н і  
процедури, зумовлені віком.

Останнім притулком в 
боротьбі з неприємностями
для відомої зірки кіно Кіана Рівза 
став буддизм. Захворіла сестра 
на лейкемію, кохана загинула в 
автокатастрофі, закінчила життя в 
авіакатастроф і партнерка по 
фільму співачка Алія, сам ледве не 
розбився на мотоциклі... Що 
робити, щоб подібне не 
траплялося? Тепер Рівз і його 
колеги регулярно і вперто 
розспівують буддійські молитви. 
Американський гуру буддизму 
преподобний Кюсейла прокомен
тував це так: "Те, що Кіану співає 
мантри, дозволить студії уникнути 
впливу злих духів. Так актор

Релігія у сучасному світі__________

забезпечує собі й фільму добру 
карму".

Б у д д і й с ь к и й  х р а м  
завалився в китайській провінції 
Сичуань. Це вперше за всю 
історію  тибетських святинь. 
Загинуло тридцять осіб, сім було 
поранено.

30-сантиметрову статуетку 
бога Шіви знайш ов в горах 
Кашміру пастух овець. Відтепер 
печера знахідки стала м ісцем 
масового паломництва індуїстів. 
10 % від виручки, одержаної від 
відвідувачів, буде передаватися 
протягом п’яти років віднахіднику 
святині.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Європа через 50 років буде 
мати більше мусульман, ніж 
християн. Німецький професор- 
сходознавець з Геттінгенського 
ун іверситету Бассам Тібі 
підрахував: якщо в 1950 р. в 
Європу емігрував лише мільйон 
мусульман, то в 2000 р. їх там 
було вже 15 мільйонів. Тенденція 
збільшення така, що в 2050 р. їх 
буде десь 40 мільйонів.

В.Путін під час зустрічі з 
г л а в а м и  м у с у л ь м а н с ь к и х  
духовних управлінь подякував 
їм за те, що вони прагнуть не 
допустити в Росії протистояння на 
національному та рел ігійному 
ґрунті. Президент Росії відзначив, 
що правовірні мусульмани й 
молоде покоління мусульман "не
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повинні опинитися в небезпеці із- 
за негідників, які стають на шлях 
терору". "Як в жодній іншій країні 
світу, в Росії іслам і християнство 
створюють унікальний культурний 
простір й існують в гармонії". 
Порушення останньої матиме 
руйнівні наслідки для країни. 
Підтримавши Президента, муфтії 
духовних управлінь мусульман 
заявили, що вони підтримують 
ідею проведення в М оскві 
м і ж н а р о д н о ї  і с л а м с ь к о ї  
конф еренції "Іслам проти 
тероризму".

Наплив в Росію іноземних 
проповідників ісламу хвилює 
Верховного муфтія, голову 
Ц е н т р а л ь н о г о  Д у х о в н о г о  
управління мусульман РФ Талчата 
Таджуддіна, "Вони приїздять сюди 
не допомагати, а вербувати 
прихильників, створювати "п'яту 
колону". Але, на думку муфтія, це, 
зрештою, може призвести до 
руйнування країни, бо ж вони 
закликають брати приклад з Чечні, 
обіцяють гроші, зброю тим, хто 
^підніметься проти російської 
влади. Т.Таджуддін закликає 
державу слідкувати за всіма цими 
рухами, бо ЦДУМ не в змозі сам 
їм протистояти. "В Росії є десятки, 
а то й сотні екстрем істів та 
терористів, людей, які морально 
готові до того, щоб скоїти 
теракти, подібні нью-йоркському".

В Азербайджані створює
ться мережа зарубіжних 
ісламістських організацій.
Зарубіжні емісари р ізних

напрямів, в тому числі ваххабіти, 
засилаються в країну з одного й 
того ж центру, входять до 
а з е р б а й д ж а н с ь к о г о  
мусульманського населення. 
Мета їх, як відзначив глава 
Духовного управління мусульман 
Кавказу Аллахшукюр Паша-заде, 
"словами Аллаха наповнювати 
небезпечні для мусульман ідеї, в 
т.ч. й ідеї джихаду". Пересліду
ється також мета відсторонення 
від влади Президента Алієва, 
утворення ісламської держави. 
Щоб якось обмежити діяльність в 
країні зарубіжних емісарів, 
нещодавно створений Комітет із 
справ релігії збирається провести 
інвентаризацію релігійних громад 
та організацій.

Екстремістську ісламську 
організацію "Хізбут-Тахрір"
виявлено в Азербайджані. 
Д іяльність цієї орган ізації була 
спрямована проти державності 
Азербайджану, як це відзначило 
М ін істерство національної без
пеки країни. Стало відомо, що 
саме з Баку відомий ісламський 
екстрем іст бен Ладен 
організовував свого часу диверсії 
проти посольств США.

Заборона на спорудження 
мечеті на південному сході 
Грузії в селах азербайджанців 
надійшла після того, як 
з'ясувалося, що вони будують без 
узгодження із парламентською 
комісією із зв'язків з народами 
Кавказу, з духовним керівництвом 
азербайджанців Грузії і ф інан-
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су ються п ре дстав н и ка м и
близькосхідних країн, що 
прикриваються вивіскою якихось 
благодійницьких мусульманських 
організацій.

Татарська націоналістична 
організація "Татарський
громадський центр" закликає 
владу ввести в календар "День 
пам'яті захисників Казані". Цим 
буде вшановано пам'ять тих, хто 
загинув в 1552 р. при захопленні 
міста військами Івана Грозного. 
Як відомо, Росія не визнає 
Декларацію  про суверенітет 
Татарстану, а Російська 
Православна Церква відзначає 
свято ікони Казанської Божої 
Матері, яку нібито влітку 1579 р. 
знайшла дев’ятирічна дівчинка і, 
як це сказано в церковному 
обґрунтуванні свята, "в підтримку 
віри християнсько ї серед 
магометан з'явилася Б ого 
родиця". В ідтак одні вже на 
всеросійському (і більше, бо це 
має м ісце й в Україні) рівні 
відзначають свою перемогу, а інші 
лише хочуть віддати данину 
пам'яті. Наміри їх - небезпідставні.

Ісламські радикали Киргизії 
з релігійної партії "Хізб-ут- 
Тахар" мають прямий зв 'язок з 
Талібаном. Хоч офіційно партія й 
заборонена, але вона має в свої 
рядах 3, 5 тис. членів. Це
переважно колишні студенти 
духовних навчальних закладів, 
працівники держслужб. За 8 
місяців^ц.р. 117 з них притягнуто 
до судової відповідальності за

екстремістську діяльність. Ради
кали проводять масштабні акції 
протесту проти дій США в 
Афганістані. Управління мусуль
ман Киргизії веде ш ироку 
роз'яснювальну роботу, спрямо
вану на розвінчання мети і 
завдань релігійних екстремістів.

Боячись мусульманського 
сепаратизму в китайській 
провізії Сіньцзян, що межує з 
Пакистаном та Афганістаном, 
військові формування тут 
приведені в стан повної бойової 
готовності. Але не тільки тут, а й в  
інших містах Китаю, в тому числі й 
у столиці, "У зв'язку з можливими 
атаками мусульман" введено 
ретельний огляд речей пред
ставників мусульманських
народів.

Влада ісламських міст- 
анклавів на території Марокко 
взяла під свій захист 
католицькі храми. Приводом 
для цього стало паплюження 
м о л о д и м и  м у с у л ь м а н а м и  
кладовища в іспанському місті- 
анклаві Мелілья (написи "Смерть 
євреям", "Бен Ладен, ми з тобою" 
і т.п., политі фарбою могильні 
плити), напади на католицькі 
храми і підпали їх (Мелілья, Сеута 
та ін.). Хоч офіційна влада 
М арокко і заявляє, що на 
території країни немає ісламських 
фундаменталістських угруповань, 
але вже почалися судові розгляди 
дій екстрем істів. Офіційно це 
розглядається як "хуліганство".
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Назріває громадянська 
війна в Пакистані через 
підтримку його урядом військових 
дій США. Заарештовані сотні 
активістів ісламських угруповань, 
які підтримують уряд талібів. Уряд 
велів закрити кордон з 
Афганістаном, щоб перешкодити 
активістам релігійних партій 
перейти аф ганський кордон і 
долучитися до талібів. Деякі 
мусульманські фундамента- 
лістські партії організували набір 
добровольців для свящ енного 
джихаду проти Америки.

Пакистанські мусульмани не 
підтримали свого Президента.
Сім впливових діячів ісламу країни 
засудили агресію США та Англії в 
Аф ганістані. "Рада оборони 
Афганістану", яка об'єднує біля ЗО 
релігійних і воєнізованих угру- 
пувань, бомбардування сусіда 
назвала "нападом на іслам". Її 
л ідер Ріаз Дудан зазначив: 
"Обов'язок кожного мусульманина 
в цей критичний час підтримати 
своїх братів".

Під домашній арешт влада 
Пакистану посадила радикально 
налаштованих мусульманських 
лідерів однієї з найбільших 
релігійних організацій "Джаміат уль- 
улама-іслам". її керівник шейх Фазл 
ур-Рахман звернувся до всіх народів 
світу "захистити афганський народ". 
Характерно, що більшість керівників 
руху Талібан закінчили пакистанські 
школи-медресе, які знаходяться під 
опікою "Джаміат уль-улама-іслам".

МЗС Туреччини висловило 
протест Ватикану через свого 
Посла за те, що Папа Римський, 
перебуваючи у Вірменії, висловив 
свій сум з приводу вбитих 
турками в 1915-1923 роках 1,5 
млн. вірмен, відвідав в Єревані 
меморіальний комплекс жертв 
геноциду. Турція вважає, що Папа 
цим "очорнив історію ТурціГ.

Тимчасовий шлюб, як не це 
дивно, допускає Коран.
Виявляється, що навіть маючи 4-х 
законних, чоловік може мати ще й 
тимчасову дружину (і не одну). 
Проте ця жінка обов'язково має 
бути неодруженою, вдовою чи 
розлученою. "Тимчасовий" чоло
вік (навіть на годину) в Ірані не 
має брати на себе за контрактом 
якісь обов'язки щодо дружини. 
Хіба що обов 'язково він має 
визнати своєю ту дитину, яка 
раптом народиться від такого 
шлюбу. Хоч згідно м ісцевих 
законів в Ірані розлучитися із 
чоловіком можна лише у 
виняткових випадках, але за 
останній рік кількість розлучень 
тут все одно зросла - одне на 
кожні п'ять шлюбів.

В Арабських Еміратах 
введено новий закон, згідно з 
яким чоловікам заборонено 
ходити в шортах і в розстібнутих 
сорочках, а ж інкам не 
дозволяється носити одяг із 
прозорої й облягаючої .тканини, 
одяг з розр ізами на спині й 
животі. Плаття і спідниці мають 
бути нижче колін й ніяких
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розділених купальників і бікін і. 
Цей Закон поширюється не лише 
на арабів, а й на іноземців. Більше 
того, на час місяця рамадана 
заборонено в'їзд до країни 
іноземців, оскільки вони 
відмовляються поститися, гуляють 
по місту в такому одязі, який 
поруш ує рел ігійну атмосферу. 
Контроль за дотриманням закону 
здійснює спеціальна міліція.

Бен Ладен сприяв поширен
ню ісламу в Африці. Зокрема 
більше трьох мільйонів виділило 
ладенівське с ім ейство на 
залучення до мусульманства 
чорнош кірих п івденно-аф рикан
ських зулусів. Було навіть з цією 
метою перекладено зулуською  
мовою і видруковано 100- 
тисячним накладом окремою  
книгою  деякі глави Корану. 
Видання роздавалося безоплатно. 
Нині серед зулусів вже є десь 10 
тисяч мусульман.

Коран в США стає бест
селером. В списку їх він вже зайняв 
161 місце. Тут поширюється Коран в 
класичному англійському перекладі. 
Зацікавленість цією святинею 
мусульман зумовлена скоріше 
терактами в країні.

Перехід мусульман в 
християнство в Алжирі 
вважається карним злочином.
Перебіжчику загрожує страта. 
Поліція країни заарештувала в 
м.Кап-Фальконе 16 молодих осіб 
за зберігання Біблії та інших

християнських матеріалів. Вони є 
ч л е н а м и  х р и с т и я н с ь к о ї  
орган ізації. За християнський 
прозелітизм  їм прийдеться 
постати перед Фемідою Алжиру. 
Згідно свідчень, багато молодих 
алжирців стають християнами під 
час свого перебування у Франції.

Спеціальна релігійна поліція 
слідкує в Саудівській Аравії за 
ставленням чоловіків до жінок, 
дотриманням норм ісламської 
моралі. Як повідомляє газета 
"Араб Тайме", нещодавно в Ер- 
Ріяді лише за одну ніч вона 
затримала до 40 залицяльників. 
15 різок одержали публічно 13 
вересня двоє хлопців, які 
приставали до однієї з в ід 
відувачок їх торгового центру. В 
Мецці за такі "антигром адські 
вчинки" на перший раз б'ють ЗО 
разів р ізкою , а вдруге 
ув'язнюють ще й штрафують. В 
Тауфі нещодавно затримано аж 
350 настирливих молодиків. 
Поліція регулярно робить рейди в 
райони ж іночих навчальних 
закладів.

В серпні-вересні уряд 
Талібів оприлюднив нові свої 
заборони. Так, не дозволяється 
імпорт в країну ЗО "неісламських" 
предметів - краваток, помади, 
лаку для нігтів, шахмат та ін. В 
країні заборонено ф еєрверки, 
статуї, каталоги мод, листівкі з 
зображенням людей, музикальні 
інструменти, касети та ін. 
"Антишаріатськими" визнано ком-
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гїютерні диски, кінофільми, продукти, 
які вміщують свинячий жир, все, що 
зроблене з людського волосся. Згідно 
наказу лідера "Талібан" мулли 
Мухаммеда Омара, все це має 
конфісковуватися і передаватися 
Міністерству боротьби з гріхами, яке 
виконує функцію релігійної ПОЛІЦІЇ.

Священну війну за 
незалежність 10 років веде 
чеченський народ. Поставити 
його на коліна не вдається. 
Значну роль в цьому від іграє 
релігійна віра. Як сказав один з 
чеченців, " я не боюся смерті. 
Якщо я загину на війні, то попаду 
в рай". В першу чеченську війну 
(1994-1996 рр.) більше 100 тис. 
чеченців "відійшли в рай". Скільки 
їх там додалося під час останньої 
війни - невідомо.

Закони Шаріату надій на 
якусь скидку не дають. Приклад 
цього - два чеченських бойовики - 
Арсаєв і М агомерзаєв, які 
перегнали російський пасажир
ський літак в Саудівську Аравію. 
Вони постали перед судом. 
Закони Шаріату тут діють в їх 
ваххабітському витлумаченні. Із- 
за очевидності суд пройде 
швидко і без адвокатів. Суддя 
Мохамед Лухайдаш заявив: 
"Злочин вже скоєний, злочинці 
відомі, вони визнали свою вину". 
Скоріше їх чекає смертельний 
вирок через відрубання голови. 
Ер-Ріяд відмовився передати 
бойовиків Росії.

Багато абсолютно нормаль
них дівчат в Ірані виявляють 
бажання змінити свою стать. До 
цього спонукає строгість  
ісламських законів. Половина 
іранських дівчат, як це засвідчили 
дослідження професора соціології 
Тегеранського  ун іверситету 
М.Мохсені, хотіли б народитися 
заново і стати чоловіками. При 
тому, що Іран все більше стає 
світською  державою, ставлення 
до ж інок тут практично не 
змінилося.

Справу Салмана Рушді
президент Ірану Мохаммад Хатамі 
оголосив "закритою". Як відомо, 
Рушді прославився своєю книгою 
"Сатанинські в ірш і", яку імам 
Хомейні в 1989 р. оголосив 
"богохульною" і "образливою для 
мусульман всього світу", а її 
автора прирік до смерті. З того 
часу Рушді вимушений був 
Приховувати місце свого 
проживання в Англії, бо ж за його 
голову було обіцяно заплатити 
велику суму. Навіть ще в лютому 
цього року організація ісламської 
пропаганди Ірану підтвердили 
смертний вирок "найманцю 
Сатани".

В Палаці шлюбів столиці 
Монголії Улан-Батор в один 
день реєструвалося за 
буддійською традицією біля ста 
пар. Згідно переказів, раз на рік в 
жовтні співпадають щасливі дні 
"балжінням" і "дашням". Вважає
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ться, що день цей є 
найщ асливіш им. Ті, хто побе
реться в день співпадання 
матимуть в житті мир і спокій. Ось 
тому й переповненим був Палац 
шлюбів столиці, який почав 
працювати о 3-й ночі і завершив 
роботу об 11-й вечора.

Кров'ю доводять свою 
відданість імаму Ель Хусейну -
внуку пророка Мухаммеда в день 
А ш у р а  м у с у л ь м а н и - ш и ї т и .  
Учасники. ритуалу роблять 
ножницями невеличкий розріз на 
голові, б'ють по ньому долонями, 
щоб ранка не закривалась. 
Заюшені кров 'ю  натовпи 
шиїтських чоловіків ходять в Ірані 
по поселенням, співаючи пісні 
вдячності й відданості.

К и с л о т у  в о б л и ч ч я
одержують в місті Срінагар (штат 
Джамму і Кашмір) ті ж інки, які не 
перейшли на мусульманську 
форму одягу й ходять з відкритим 
обличчям. Цю акцію здійснює тут 
релігійне угрупування "Лашнар - е 
- джаббар". Уже є жертви серед 
жінок, які ходять без паі^анджі. 
Індуїсти, щоб їх не облили

кислотою, мають носити на лобі 
бінді - яскраву крапку, а сікхіні - 
оранжеву хустку на голові.

ж иття  ІУДЕЇВ
Змішані шлюби руйнують 

духовні традиції євреїв.
Дослідження Американського 
Єврейського комітету в 127 с ім ’ях 
виявили, що більшість єврейських 
ж інок, вийшовши заміж за 
неєвреїв, виховують своїх дітей у 
єврейському дусі, а ось менше 
половини чоловіків-євреїв,
одружених на неєврейках, не 
мають можливість на це. 
Більшість змішаних сімей, навіть 
ті, які дають дітям єврейську 
освіту, беруть участь скоріше в 
християнських святах, д о три 
муються християнських обрядів. 
Намітилося дві тенденції у 
ставленні американських єврей
ських лідерів до змішаних сімей. 
Одні вважають за потрібне 
залучати їх у єврейську спільноту 
з тим, щоб підсилювати вияви у 
них єврейського способу життя, 
інші ж вважають, що вони будуть 
служити дурним прикладам для 
неодружених євреїв, а відтак 
сприятимуть подальшій руйнації 
специф іки життя єврейських 
спільнот. Дослідники прийшли до 
висновку, що динаміка нац іо
нальної ідентичності в змішаних 
с ім ’ях загрожує \  єврейській 
наступності і щр єврейська 
громада має біл^ш активно 
виступати проти зм іш аних 
шлюбів. Хоч 50 % опитаних 
американських євреїв розгля-
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дають негативне ставлення до 
змішаних шлюбів як вияв расизму, 
а 78 % висловилися за те, що 
рабин повинен засвідчувати 
шлюби між євреями і неєвреями, 
все одно ортодок-сальні й 
консервативні рабини
забороняють такі шлюби, а серед 

^реформованих рабинів лише 43 % 
згодилися здійснювати церемонію 
шлюбу між євреєм і неєвреєм. 
(Еврейский обозреватель - №9/12)

Єврейська громада в 
Афганістані зменшилася з 40 
тис. до двох осіб - Іцхака Левіна 
та Зебулана С іментова. Обоє 
живуть в різних кінцях однієї і тієї 
ж зруйнованої синагоги в Кабулі, 
ворогують між собою, бо кожний з 
них вважає себе її власником. 
"Інколи Іцхак намагається 
поговорити зі мною, але я не 
люблю його, - заявляє Сіментов. - 
Я просто відвертаюся". Останній 
відзначає, що ніякі закони не 
можуть порушити його віру: "Якщо 
навіть вони захочуть вбити мене, я 
все одно лишусь євреєм". Левіну 
нині 72 роки. Він на ЗО років 
старіше Сіментова. Мусульмани- 
сусіди називають його то муллою, 
то рабинам, хоч він ні тим, ні 
іншим не є. Незважаючи на 
негативне ставлення інших 
конфесій до ісламу, афганські 
таліби дозволили релігійним 
меншинам - сікхам, індусам й 
іудеям - безперешкодно практи
кувати свою релігію.

З а к о н  р е г л а м е н т а ц і ї  
процедури обрізання, який

Релігійна панорама № Ю  ’2001

вимагає від* 
іудеїв та
м у с у л ь м а н  
робити цю 
о п е р а ц і ю  
обов ’язково з 

наркозом й у присутності лікаря, 
викли-кав невдоволення у євреїв 
Швеції, які вважають цей 
релігійний обряд не небезпечним. 
Смерть трьох-літньої дитини під 
час обрізання
р а б и н и  п о я с н ю ю т ь  л и 
ше передозуванням снотворного, 
а присутність лікаря при обряді - 
порушенням права на свободу 
релігійної діяльності.

Нарешті в столиці Єврей
ської Автономії Росії в синагозі 
з'явився рабин. В громаді Бейт- 
Тшува ним став Олег Ш ува- 
льський. Тепер правовірні євреї 
Біробіджану можуть здійснювати 
безвиїздно основні обряди своєї 
релігії, зокрема обряд шлюбу й 
обр; ння.

"Жиды, убирайтесь из 
России!" - такий заклик було 
написано у вересні на стінах 
М осковської хоральної синагоги. 
На одній із колон було 
намальовано свастику, на іншій - 
емблему СС. Антисем ітські 
написи у жовтні виявлено на 
дверях московського  офісу 
КЕРООР. Але таке відбувається не 
лише в Росії. Відверто анти
семітською є газета "Ідеаліст", що 
виходить у Львові. Анти
семітські написи "прикраш аю ть" 
будинки в Талліні (Естонія). Такі
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настрої поширює тут організація 
естонських скінхедів. Зруйновано 
могили на єврейському кладовищі 
в іспанськом у м істі-анклав і 
Мелілья, що знаходиться в 
М арокко. Хвиля антисем ітизм у 
наростає.

Знову антисемітизм в Росії.
В Москві в ніч на 23 вересня 
невідом і чорною фарбою 
обмалювали хоральну синагогу. 
"Х удожники" залишили на ній 
антиєврейські заклики і свастики.

ІНДІЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ТРАДИЦІЯ

Традиції індуїзму для нас 
постають як дещо незвичне.
Так, в Індії одну дівчину одружили 
з паровозом. Справа в тому, що 
тут існує повір'я, згідно з яким 
якийсь механізм буде працювати 
добре лише тоді, коли одержить 
собі "в дружини" найкрасивішу 
дівчину. А оскільки локомотив - річ 
потрібна і корисна, то дружину 
йому підбирали надто 
прискіпливо. Під час шлюбу вона 
танцювала різні танці для свого 
"чоловіка", а вночі лежала 
оголеною в порожньому вагоні й 
співала мантри. Все це не 
завадило дівчині з часом стати 
дружиною  звичайного, чоловіка, 
жити з ним нормальним сімейним 
життям.

Вимогу виплати компенсації 
в сумі 400  млн. доларів,

виставлену в США ІСККОНу - 
Центру Товариства свідомості 
Крішни, окружний суд Далласу 
(штат Техас) відхилив. Процес 
почався ще в червні 2000 року. 
Йшлося про різноманітні форми 
насилля, які нібито коїлися в 1970 
- 1980 роках проти дітей в деяких 
парафіяльних школах і храмах 
ІСККОН. Рішення суду адвокат 
ІСККОНу Д. Л іберман назвав 
"чистою  перемогою  рел ігійної 
свободи". Характерно, що свою 
підтримку в цей час Товариству 
свідомості Крішни висловили 
Національна Рада Церков США, 
католицька церква США, 
баптисти, Конгрес Іудеїв Америки 
та ін.

Ф е с т и в а л ь - ф о р у м  
крішнаїтів відбувся 2-8  жовтня 
в Дивноморську біля Сочі. Він
зібрав більше 2-х тисяч віруючих.

Фестиваль називається "Садгу - 
санга", що в перекладі із 
санскриту означає "спілкування із 
святими лю дьми". На духовне 
свято крішнаїтів приїхали духовні 
вчителі із всіх кінців планети. 
Одинадцять гуру протягом тижня
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читали лекції, проводили сем і
нари. На фестивалі були прийняті 
принципи розвитку Російського 
товариства свідомості Крішни, які 
будуть покладені в основу 
майбутньої Конституції Това
риства.

Виставку-ярмарку "Нова 
ера" провели в Пензі релігійні 
об'єднання східної орієнтації.
Основним організатором її було 
місцеве відділення Товариства 
свідомості Кріш ни. Було 
влаштовано дегустац ію  блюд, 
приготовлених за традиційними 
і н д і й с ь к и м и  р е ц е п т а м и .  
Ф інансував захід пензенський 
підприємець, який захоплюється 
індійською філософією.

Масове одруження дітей,
приурочене до релігійного свята 
індуїзму Ганеш Гатуртхі, відбулося 
в Індії. Оскільки закон країни 
забороняє шлюб малолітніх, то 
батьки, які за допомогою  
одруження своїх дітей прагнуть 
н а л а г о д и т и  г о с п о д а р к у ,  
поріднюються лише через 
виконання обряду. Вже після 
досягнення повноліття таке 
одруження одержує офіційне 
документальне визнання.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Від практики полігамії 
мормони офіційно відмовилися 
ще в кінці XIX століття.
Неслухняних виганяли із Церкви. 
Але ще у віддалених куточках

штатів Юта та Арізона 
трапляються мормони-двоєжонці. 
Готуючись до зимових 
О лімпійських ігор, влада Юти 
вирішила не закривати очі на такі 
порушення законодавства США. 
Попередня облава на 
багатоженців тут була ще в 1954 
роках. Один з полігамістів 53- 
літній Том Грім судом штату 
позбавлений свободи на 5 років і 
оштраф ований на 78 тисяч 
доларів. Його ще звинуватили і в 
зґвалтуванні, бо одна з його 
дружин народила першу дитину в 
13 років. Але все одно Грін вважає 
себе "дійсним мормоном". (Наша 
газета - № 37)

Х р и с т и я н с ь к и й  
р е а б іл іта ц ій  н о -о зд о р о в ч и й  
центр "Свобода", що знахо
диться в Євпаторії, вивів біля 
трьохсот наркоманів із пастки 
залежності. І в цьому визначальну 
роль від іграло не якесь 
медикаментозне лікування, а 
насамперед віра в Бога. В Центрі 
звернулися до суто християн
ського  методу боротьби за 
здоров’я людини.

В Челябінську переслідують 
послідовників Великого Білого 
Б р а т с т в а .  П р а ц і в н и к и  
адм ін істрації міста всіляко 
переш коджаю ть проведенню 
юсмаліанами масових заходів, 
зокрема концертів, в будинках 
культури, клубах, незаконно 
конф іскуються духовні видання 
"Ю смалос". Не солодко п р и 
ходиться тим завідуючим уста-
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новами культури, які п о го 
джуються прийняти до себе 
послідовників ВББ для про 
ведення того чи іншого заходу. 
Анологічний випадок мав місце і в 
Є катеринбурзі в серпні цього 
року, коли головлікар санаторію- 
п р о ф і л а к т о р і ю  м а ш и н н о -  
будівного заводу Руфіна Воло
дим ир івна мало не лишився 
роботи за дозвіл ВББ провести в 
Будинку культури концерт.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

С т а т у я  з а с н о в н и к а  
релігійної секти "Мандаром"
знищена 6 вересня в французьких 

А л ь п а х .  
Жільбер Буден, 
я к и й  
п р о г о л о с и в  
себе "косм о- 
п л а н е т а р н и м  
месією ” , помер 
в 1998 р. Його 
с к у л  ь п т у р н а  
копія висотою 
33 метри і 

вагою в 1,41 тони була зве-дена 
10 років тому. Щоб не допустити 
зни-щ ення статуї, послідовники 
Будена позалазили на неї. З 
ризиком  для життя поліції 
прийш лося зн імати їх звіти. 
Прокуратура звинуватила "свято- 
го ” в зґвалтуваннях і сексуальних 
домаганнях.

М І С Т И К А

Найбільше відьом і чаклунів

є в Румунії. їх тут можна зустріти 
в кожному місті і селі. Вони 
користуються великою популяр
ністю як в місцевого населення, 
так і в туристів. Відтепер відьми й 
чаклуни будуть платити податок із 
своїх "трудових доходів". В Румунії 
вирішили поповнювати місцеві 
бюджети за рахунок чарівниць і 
відьом. Вони обкладаються 
податками на ті послуги, які 
надають своїм клієнтам. Одержані 
кошти підуть на допом огу 
нужденним.

Установче зібрання клубу 
відьом Литви відбулося в кінці 
вересня в місті Мар'ямпол. Клуб, 
згідно ритуалу, має об’єднувати 
лише 13 дійсних членів, бо ж ця 
цифра - магічна. Решта, а в Литві 
нині нараховують біля 200 
чаклунів, є недійсними членами 
клубу. Очолила відьом 69-річна 
Клева Вербацкене - в минулому 
вчителька історії. Згідно Статуту 
Клубу його члени мають бути 
незаміжніми, бо ж вони віддалися 
дияволу на все життя. Відтепер на 
свої зібрання чаклунки будуть 
приїздити в спеціальному одязі і 
носитимуть відрізняльні знаки. 
Свої таємні зібрання - фієсти - 
вони будуть проводити щомісячно 
13 числа.

Слід сатаністів шукають в 
мотивах смерті семи школярів
волзького міста Котово. Один з 
них, Денис Сергеев, незадовго до 
смерті сказав: "V нас по вулиці 
ходять сатаністи". По-різному діти
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поверху, і утопления. Слідчі 
органи, батьки, діти ніяк не 
можуть з'ясувати причини 
самогубств, що йдуть одне за 
другим . М ісцева провидиця 
називає їх причиною "секти” .

Відьомство постає найбільш 
популярною релігією в 
Шотландії. Його послідовників 
тут нараховується вже більше 10 
тисяч. Лише за останнє 
десятиріччя кількість неоязич- 
ників, як повідомляє "Благовіст - 
ін форм", тут вдесятирилось. 
Значну роль в популяризації 
окультизму в ід іграю ть теле
серіали про вампірів і відьом. 
Зростання відьомства підтвердив 
цього річний перепис населення 
Шотландії, в анкету якого були 
включенні пункти про належність 
до цих вірувань або язичництва. 
Ш отландська "язичницька
федерація", яка нараховує 5 тис 
своїх активних членів, має своїх 
відьм і жерців серед різних 
прошарків населення.

Судовий процес над 
Кашпіровським буде проведено 
в М оскві. Ю рист Т.Галковська 
вважає незаконним акт експертної 
групи з психіатрії і медичної 
психології Комітету охорони 
здоров’я Москви, який розглядає 
діяльність екстрасенса лише як 
форму "медичної освіти 
населення". Позивач відзначає, 
що Каш піровський займається 
"масовими сеансами психотерапії 
з використанням гіпнозу". Він 
практикує "ц ілитильство" без

Релігія у сучасному світі

ліцензії, за що підпадає відразу 
під дві статті - "незаконне 
п ідприєм ництво" та "незаконна 
медична діяльність". Т.Галковська 
подала відповідний позов в 
Бауманський суд рос ійсько ї 
столиці.

Будиночок для медитації під
назвою "Будинок або дещо про 
гени" з ’явився біля резиденції 
Президента Болгарії в Софії. 
Споруда з різними скульптурами є 
витівкою мера міста, який сам 
надто схильний до медитування.
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досьє
"РЕЛІГІЙНОЇ ПАНОРАМИ"

ХТО Є УСАМА БЕН ЛАДЕН?
"Ісламський терорист № 1", як нині його називають, 

народився 1957 р. в родині Саудівського мільярдера 
Мохаммада бен Ладена. Правомірний мусульманин 
Мохаммад виховував дітей у релігійному дусі. В будинку 
бен Ладенів нерідко зупинялися паломники, частими 
гостями були серйозні ісламські теологи й лідери 
мусульманських рухів. Усама ж відзначався не лише 
глибокою набожністю, а й нетерпимістю до будь-якого 
інакомислення. У віці 16 років він став членом одного із 
фундаменталістських угруповань, згодом служив у 

шаріатській поліції королівства, котра здійснювала нагляд за дотриманням 
громадянами принципів Корану.

Остаточно його світогляд сформувався в університеті імені короля Абдель 
Азіза у Джидді, де Усама бен Ладен закінчив факультет економіки і менеджменту. 
1979 р., коли радянські війська розпочали інтервенцію в Афганістані, юнак 
вирушив на "священну" війну - добровольцем до лав партизанів-моджахедів. 
Активну допомогу Усамі надавав в цей час уряд США: так, на початку 80-х у 
Пешаварі було засновано "бюро служби джихаду" ("Мактаб-аль-хідмат"), яке, за 
задумом адміністрації Рейгана, повинне було стати центром дії мусульман всього 
світу проти Радянського Союзу. Кількість послідовників бен Ладена зростала. В 
1988 р. він вирішив зібрати воєдино дані про всіх арабів, які воювали тоді в 
Афганістані. Отриманий звід інформації й отримав назву "Аль-Каїда" ("База").

За час війни бен Ладен стає харизматичним лідером радикальних ісламістів, 
символом джихаду. Він перейнявся ненавистю до всього неісламського, особливо 
до Заходу, то ж надалі протиставляє себе не лише "невірним", а й багатьом 
"недостатньо радикальним" мусульманам. 1991 р. бен Ладен відкрито виступає 
проти дислокації американських військ у Саудівській Аравії під час війни у Перській 
затоці. Це було сприйняте як відвертий виклик королівській родині, Усаму 
позбавили Саудівського громадянства і вислали з країни. Відтоді всі члени родини 
бен Ладенів припинили з ним будь-які явні контакти.

Бен Ладен поселився в Судані, де в той час при владі були ісламські 
фундаменталісти. Живучи на фермі на березі голубого Нілу, Усама 
зосереджується на підготовці до здійснення свого давнього плану: створення 
"Єдиної ісламської держави", яка до 2100 р. мала б об'єднати всю земну кулю в 
"халіфат" зі столицею в Саудівській Аравії. Бен Ладен допомагає організаторам 
терактів матеріально й організаційно, створює бази для підготовки терористів. 
Відбувся ряд терактів, які згодом приписали Бен Ладену, зокрема вибух у
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Досьє “Релігійної Панорами

Всесвітньому торговому Центрі 1993 р. У травні 1996 р. Судан, громадянство якого 
прийняв Усама, підтиском Саудівської Аравії та США позбавив його громадянства 
і вислав із країни. Ладен знову перебирається до Афганістану і стає "дорогим 
гостем" режиму талібів.

Проте таліби прагнули до міжнародного визнання, а бен Ладен із 
задоволенням грав роль "супертерориста". Стосунки між муллою Омаром і бен 
Ладеном ускладню ться, і останній починає налагоджувати контакти з улемами - 
духовними лідерами мусульман країни. Радикальні афганські улеми сприйняли 
погляди бен Ладена, особливо його ідею "джихаду проти Америки", незважаючи 
на те, що Талібан діставав значну підтримку США. 1997 р. улеми випускають фатву 
(розпорядження релігійного змісту, яке є обов’язковим для виконання), в якій 
говорилося, що мусульмани мають право застосовувати всі засоби для вигнання 
американців із Аравійського півострова.

1998 р. пролунали вибухи в американських посольствах в Кенії і Танзанії, 
внаслідок яких загинуло близько 300 осіб. Уряд США оголосив про розшук бен 
Ладена, призначивши за будь-яку інформацію про нього велику винагороду. Втім, 
пошуки виявилися безрезультатними.

Після 11 вересня 2001 р. про Усаму бен Ладена знову згадали. Його оголосили 
головним винуватцем терактів у Нью Йорку та Вашингтоні. Це, природно, 
викликало зацікавлення його особою. Винагорода за його життя складає зараз 
вже мільярд (!) доларів, до спецоперації з його захоплення планується залучити 
елітні підрозділи військ США.

Ідеологія ісламського екстремізму, провісником якої виступає бен Ладен, стає 
зрозумілою, якщо врахувати особливості тлумачення бен Ладеном принципів 
мусульманської релігії. Досі немає однозначного тлумачення принципу "джихаду": 
його намагаються тлумачити як війну для самооборони або просто як війну із 
будь-яким злом. Але цілком очевидне релігійне підґрунтя терактів. Розрахунок 
терористів простий: здійснивши самогубство задля джихаду, вони автоматично 
потрапляють в рай (питання про гріховність самогубства тут не ставиться). Своїм 
першочерговим завданням фундаменталісти на чолі з бен Ладеном вважають 
боротьбу зі Сполученими Штатами - "найбільшим ворогом ісламу".

За словами з останньої промови терориста, яку транслювала катарська 
телекомпанія "Аль-Джазіра", "Кожен мусульманин тепер повинен стати на захист 
ісламу". На запитання, хто винен у здійснені терактів у США, бен Ладен відповів: 
"Аллах всемогутній спрямував вірних мусульман, захисників ісламу, і сказав їм 
зруйнувати Штати". Тобто, ісламський терорист фактично визнав причетність 
своїх одновірців до терактів 11 вересня, назвавши це "відплатою за гріхи 
Америки", "помстою за злочини, здійснені нею в Іраці і Палестині". Уряд талібів 
після початку терористичних атак на США оголосив священну війну Сполученим 
Штатам, а це означає, що конфлікт дедалі більше набуває релігійного 
забарвлення. Дехто прагне зорієнтувати його на конфлікт двох світових релігій - 
християнства та ісламу.

(Підготував С.Лячинський)
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СВОБОДА СОВІСТІ
Стан релігійної свободи в Україні оцінюється 

найрізноманітнішими інституціями. У щорічному Всесвітньому 
огляді, опублікованому Департаментом громадських зв 'язків  і 
релігійної свободи Церкви Адвентистів Сьомого Дня 2001 рік у плані 
релігійної свободи оцінюється так: "Релігійні організації продовжують 
стикатися з труднощами, які чинять місцеві органи влади в Україні. 
Серед багатьох випадків варто виділити заборону на проведення 
євангелізаційної акції Адвентистської церкви в м.Чечельник (Вінницька 
обл.). Адміністрація Чернігівського університету намагалася виключити 
студента, який відмовлявся відвідувати заняття в суботу з релігійних 
міркувань. У Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях 
було заборонене проведення низки євангелізаційних акцій". (Релігійна 
свобода. Щорічний Всесвітній огляд Церкви Адвентистів Сьомого Дня.- 
Сільвер-Спрінг (США).- 2001. - С. 59-60).

Низка міжнародних конференцій, присвячених проблемам 
сучасного стану та перспективам розвитку свободи совісті в 
світі відбулася 8 -12  жовтня у США. Організаторами конференцій 
виступили М іжнародна Академія свободи релігії і переконань, 
Міжнародна комісія із свободи совісті, М іжнародні асоціації релігійної 
свободи, М іжнародний центр правничих та релігійних досліджень 
Бріґам Янґського ун іверситету, Ш кола права Університету 
ім .Дж.Вашингтона та інші установи США. У роботі конференцій взяли 
участь науковці та відповідальні чиновники, що займаються 
проблемами свободи 
совісті, із більш як ЗО 
країн. Цікавими були 
виступи представників 
Бразилії, Г ватемали,
Індонезії, Киргизії, Ко
л у м б і ї , Л и т в и ,
М а ке до н ії, Монгол ії,
Пакистану, Перу, Росії,
Румунії, Сенегалу,
Словаччини, США,
Туреччини, Угорщини,
України, Ф іліппін, Чехії,
Чилі, Югославії, Ямай
ки та ін. країн.
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Свобода совісті

8-10  жовтня у Бріґам Янґському університеті (м .Прово, штат Юта) 
відбулася конференція "Впровадження Декларації Асамблеї ООН від 
25.X I.1981 р. "Про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації 
на основі релігії чи переконань": двадцять років досвіду". Велике 
зацікавлення учасників конференції викликала одна із регіональних 
сесій, що була присвячена українським проблемам.

11 жовтня конференція продовжила роботу у Колумбійській школі 
права Американського католицького університету (м .Ваш ингтон). 
Учасники обговорювали проблеми ролі коаліцій релігійних організацій 
у забезпеченні релігійної свободи і загального добробуту у світі. В 
пленарній частині зі змістовними доповідями виступили директор 
Ш коли права, професор Роберт А.Дестро, президент П івнічно
американської ліги ж інок-мусульманок Шаріфа Алкатіб, секретар 
Конференції католицьких єпископів США Франк Монаґан та ін.

12 жовтня на базі Школи права Вашингтонського університету 
ім .Дж .Ваш ингтона обговорювалися проблеми ролі м іжнародних 
принципів релігійної свободи у зовнішній політиці США. Із пленарними 
доповідями виступили виконавчий директор Комісії із міжнародної 
релігійної свободи США Стівен Фарленд, старш ий сп івроб ітник 
Представницького комітету Уряду США з міжнародних справ Джозеф 
Ріс, член комісії з міжнародної релігійної свободи Міхаель Юнг та ін.

У роботі всіх зазначених конференцій брала участь делегація з

України - співробітники Відділення релігієзнавства Інституту філософії 
імені Г.С.Сковороди НАН України В.Єленський та О.Саган. Науковці з 
України взяли участь в обговоренні проблем релігійної свободи під час
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зустрічі учасників конференції із сенаторами та конгресменами США у 
приміщенні Конгресу, виступили із доповідями про сучасний стан 
свободи совісті в Україні на засіданні Комісії Державного Департаменту 
США із питань міжнародної свободи совісті, демократії та гуманізму. 
Окрім участі у конференціях, В.Єленський та О.Саган ознайомили 
студентів Бріґам Янґського університету (м .Прово), що вивчають 
українську мову, із основними проблемами розвитку сучасного 
українського суспільства, взяли участь у дискусії щодо стану свободи 
совісті у сучасній Росії та Україні, організованої студентами, що 
вивчають російську мову. Українські науковці ознайомилися також із 
станом релігієзнавчих досліджень, що ведуться у Бріґам Янґському 
університеті (м .Прово), Колумбійській школі права Американського 
католицького ун іверситету (м .Ваш ингтон), Ш колі права
Ваш ингтонського  університету ім .Д ж .Ваш ингтона, ознайомили 
науковців зазначених університетів із основними напрацюваннями та 
напрямками роботи українських релігієзнавців. Спільно з іншими 
учасниками конференцій, делегація відвідала у районі Сільвер Спрінг, 
недалеко від Вашингтону, головний адміністративний офіс Адвентистів 
Сьомого Дня та ознайомилася із діяльністю М іжнародної Асоціації 
релігійної своббди (МАРС). Екскурсію по офісу проводив особисто 
Генеральний секретар МАРСу Джон Ґратц, за що учасники конференції 
йому щ иро вдячні. Була досягнута домовленість про взаємне 
інф ормування про основні заходи із свободи совісті, що 
проводитимуться Відділенням релігієзнавства Інституту філософії 
НАНУ, Українською  Асоціацією  рел ігієзнавц ів та М іжнародною 
Асоціацією релігійної свободи.

Виступи, що виголошувалися на конференціях, були Насичені 
фактологічними даними, давали уявлення про стан релігійної свободи 
в кожній країні. Тому закономірно, що витяги із деяких виступів на 
конференції будуть надруковані у цьому та наступних числах "РП".

Проблеми впровадження міжнародного досвіду у сфері 
свободи совісті в нинішній Україні в світлі Декларації Асамблеї 
ООН 1981 р. "ГІро ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації 
на основі релігії чи переконань" були підняті Олександром Саганом. 
Зазначена проблема розглянута у двох площинах:

- що зроблено і робиться Українською державою для імплементації 
Декларації ООН Ів сфері державно-церковних відносин, в діяльності 
державних і незалежних засобів масової інформації, в розвитку 
системи державнЬї і недержавної освіти та ін.;

- що зроблено і може бути зроблено самими Церквами для 
покращення ситуації із свободою совісті в країні, нормалізації тут 
суспільного життя. Адже, згідно Преамбули Декларації, "свобода релігії 
чи переконань пойинна також сприяти досягненню цілей всезагального
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миру, соціальної справедливості і дружби між народами і ліквідації 
ідеологій і практики колоніалізму і расової дискримінації” . Отже, нині 
слід виходити за межі критики чи схвалення лише урядових дій, як це 
зроблено у "М іжнародному пакті про громадянські і політичні права". 
Аналізована Декларація справедливо додає до відповідальних за 
дискримінацію на основі релігії і переконань, окрім "держави та 
інституцій", також і "групи осіб і окремих осіб" (ст. 2, §1). Це дає право 
запитати в Церков України: Чи готові вони не просто вимагати у 
держави забезпечення толерантності, але й реально докладати 
значних зусиль для досягнення цих умов?

Утворення Української держави і введення у 1991 р. Закону "Про 
свободу совісті та релігійні організації" значно покращило ситуацію із 
свободою совісті в країні. Можна сказати, що всі можливі свободи, 
визначені статтею 6 Декларації в Україні на законодавчому рівні 
гарантовані. Закон дозволив локалізувати конфлікти на релігійній 
основі. Однак повністю уникнути порушень релігійної свободи в Україні 
не вдається. Ще залишаються рудименти минулого, коли місцева 
влада у регіонах вирішує релігійні питання з врахуванням лише своїх 
конфесійних уподобань, а не прерогативи Закону. На жаль, особливо 
багато випадків порушень існує в Криму, Донеччині, Львівському та ін. 
регіонах. Це стосується питань реєстрації нових громад і 
перереєстрац ії уже існуючих, повернення культових споруд і 
конф іскованого б ільш овицьким режимом церковного майна, 
забезпечення рівності в оренді приміщень та ін. Причому нині 
спостерігається певний ріст правопорушень у сфері свободи совісті. 
Так, у 2000 р. число правопорушень зросло на 25 % - притягнуто 102 
особи проти 75 у 1999 р.

Ці рудименти минулого є неминучими в умовах переходу країни від 
більшовицьких до демократичних соціальних і духовних умов існування. 
Комуністична партія, в Програмі якої декларується боротьба із 
релігійним світоглядом, залишається в Україні однією  із 
найвпливовіших політичних партій. Вона займає перші місця у 
виборчих рейтингах. За цих умов особливо важливу роль відіграють 
засоби масової інформації (ЗМІ), які повинні об'єктивно висвітлювати 
та аналізувати події релігійного життя. Однак їх авторам підчас важко 
абстрагуватися від своїх конф есійних уподобань, що особливо 
відчувається в регіонах країни. Тобто практична реалізація законів 
України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні" та ін. ще не є бездоганною. І в конфесійних, і в 
світських засобах масової інформації час-від-часу з'являються статті, 
що намагаються пояснювати злочинну поведінку деяких осіб через їх 
конфесійну належність. Так, зовсім недавно українські газети досить 
активно обговорювали конфесійну належність М.Солтиса, який в США
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вбив шістьох своїх родичів. Справа в тому, що він протестант 
(п'ятидесятник) - і цей факт, що накладає тінь на всю конфесію, було 
подано на перших сторінках деяких газет. Але коли злочинець 
православний чи католик, то їх конфесійна належність у ЗМІ взагалі не 
згадується. УПЦ М осковського патріархату дозволяє собі друкувати 
неправдиві статті про інші Церкви, захоплювати приміщення інших 
Церков, однак ще не відбулося жодного судового розгляду щодо 
подібних порушень законодавства.

Тут ми підходимо до питання: Наскільки велика роль самих 
конфесій у порушенні прав і релігійних свобод населення України? 
Особливо це стосується тих конфесій, які почувають себе релігійною 
більшістю і не бажають рахуватися з менш численними релігійними 
напрямками. В Україні нині існує кілька тенденцій з цього питання. 
Виділилися Церкви, які претендуються на "особливий статус" в межах 
країни - УПЦ М осковського патріархату та УПЦ Київського патріархату. 
Українська греко-католицька церква претендує на роль релігійної 
дом інанти у Західній Україні. Поглиблення цих тенденцій може 
призвести до значного  ускладнення життя рел ігійних менш ин. 
Особливо деструктивною нині є позиція УПЦ МП, яка своїми акціями 
викликає релігійне напруження в суспільстві. Особливо одіозними 
виглядають недавні виступи Московської церкву проти приїзду Папи 
Римського в Україну. М айже три роки опозиція М осковського  
патріархату перешкоджала мільйонам віруючих-католиків України 
зустрітися із своїм духовним главою. Тільки чітка позиція державного 
керівництва України дозволила не допустити насильства під час цього 
візиту. У світлі положень аналізованої нами Декларації можна 
констатувати, що Московський патріархат є рудиментом "практики 
колоніалізму", засудженої у Преамбулі цього документу.

Зазначимо, що Державним комітетом України у справах релігій, 
створеною  ним М іжконф есійною  радою, деякими громадськими 
організаціями нині проводяться певні заходи з прищеплення ідей 
зазначеної Декларації в українському суспільстві. Зокрема, при 
Держкомі релігій створена міжвідомча Координаційна рада з питань 
нейтрал ізації негативних проявів у рел ігійному середовищ і. Із 
врахуванням рекомендацій М іжвідомчої комісії з питань впровадження 
в законодавство України норм і стандартів Ради Європи, Урядом країни 
підготовлено відповідні зміни до Закону "Про свободу совісті та 
релігійні організації” , які подані у Парламент України.

В Україні регулярно проводяться міжнародні та всеукраїнські 
конференції, де представники Церков мають можливість висловити 
свої думки з приводу певних питань релігійного життя. Відбуваються 
спільні акції з участю багатьох віруючих різних конфесій. Серед таких
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міжнародних заходів назвемо щорічну конференцію із загальною 
назвою "Свобода совісті", що проводиться Відділенням релігієзнавства 
Інституту філософії Національної Академії наук України спільно із 
М іжнародною академією свободи релігії і переконань. Щ ороку на ній 
розглядається певний аспект проблеми. У 2000 р., наприклад, 
аналізувалася роль мас-медіа, школи і Церкви як суспільних факторів 
утвердження свободи совісті. Без цієї щорічної конференції нині вже 
важко уявити собі український правовий простір.

Особливо слід виділити зусилля Центру релігійної інформації і 
свободи (ЦеРІС), який був створений у березні 2000 р. зусиллями 
Української Асоціації релігієзнавців. Центр активно шукає нетрадиційні 
засоби утвердження в Україні основних релігійних прав і свобод. Він 
видає часопис "Релігійна панорама", де кожна конфесія може вільно 
надрукувати свою інформацію про порушення чи здобутки у сфері 
свободи совісті. Особлива увага приділяється ЦЕРІСом питанню 
виховання молоді. Так, у липні цього року зусиллями Центру та деяких 
інших організацій була організована Міжнародна Молодіжна Літня 
Школа "Релігійна толерантність".

На превеликий жаль, Центр релігійної інформації і свободи поки що 
майже єдина громадська інституція в Україні, яка має реальні практичні 
результати в сфері імплементації в країні міжнародного досвіду у сфері 
свободи релігії і переконань. Нині особливої актуальності набуло 
питання створення осередків ЦЕРІСу в регіонах України - хоча б в тих, 
де ситуація з релігійною свободою залишається напруженою. Однак 
таке розширення ЦЕРІСу вимагає додаткового фінансування і поки що 
є неможливим.

Але ми повинні розуміти, що таке розширення громадських 
структур, які реально, а не на словах, займаються утвердженням в 
суспільстві ідей Декларації, виховують молодь в дусі рел ігійної 
терпимості, є життєво необхідним. Адже і через 10 років Незалежності 
в Україні ситуація із утвердженням основних прав і свобод віруючих ще 
не є незворотною. Об’єктивно суспільство повністю і безповоротно ще 
не стало на шлях релігійної терпимості й не позбавилося дискрим інації 
на основі релігії чи переконань. Безповоротність цієї ідеї існує поки що 
як мрія, до якої ми прагнемо. В Україні необхідне своєрідне моральне 
зростання суспільства, перетворення декларованих Декларацією прав 
і свобод в органічний фактор життя людей. На жаль, загальний 
моральний стан пост-радянського  українського суспільства 
залишається складним і нині переживає загострення негативних 
тенденцій. Поки останні будуть прогресувати, доти народ може бути 
жертвою маніпуляцій з боку як політичних, так і релігійних діячів.

Що мається на увазі під негативними тенденціями в українському 
суспільстві? Україна переживає катастроф ічне падіння основних
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показників якості життя населення. Це можна прослідкувати за 
багатьма факторами. Незадовільна демографічна ситуація - за останні 
сім років чисельність населення в країні зменшилася на 3 млн. (із 52 до 
49 млн.). Окрім економічної еміграції, цьому сприяло зростання у вісім 
разів показника смертності людей працездатного віку, скорочення на 
п’ять років середньої тривалості життя, зростання на 41 % кількості 
випадків самогубств. В країні помирає вдвічі більше осіб, аніж 
народжується (758 тис. проти 385 тис). На кожні 100 пологів в Україні 
припадає 121 аборт.

Збільш ується рівень захворю ваності населення. Особливо 
небезпечні так звані соціальні хвороби, зумовлені незадовільними 
умовами життя та катастрофічним станом екології. Наприклад, Україна 
перебуває в стані епідемії туберкульозу, а за темпами поширення 
СНІДу є лідером серед європейських країн. Все це відбувається на 
фоні надзвичайно низького рівня системи охорони здоров'я. Потреби 
населення в медичних послугах нині задовольняються лише на ЗО %, а 
54 % населення змушені відмовитися від медичної допомоги через 
в ідсутність коштів. З інш ого боку, висока см ертність осіб 
працездатного віку збільшує кількість неповних сімей та сиріт. 
Зростання безробіття (офіційні дані становлять 4,2 %, але експерти 
оцінюють безробіття на рівні 35-40 %) провокує ріст кількості 
алкогол іків  та наркоманів. В країні спостер ігаю ться тенденції і 
гуманітарної кризи. Це проявляється в обмеженні доступу до освіти 
(понад 22 % дітей не навчаються), скороченні видання книг тощо.

Не будемо зупинятися на причинах такого становища в країні. Це 
надто широка проблема і вона характерна для багатьох країн пост
радянського простору. Зупинимося лише на реакції Церков в Україні на 
ці та інші фактори суспільного буття народу. Тут ми повинні відповісти 
на питання: Чи може Церква очікувати толерантне ставлення до 
себе з боку суспільства, яке перестало поважати Життя в усіх 
його проявах? На наш погляд, це два взаємопов’язані поняття. 
Виховуючи повагу до життя, особистості людини, Церква виховує і 
повагу до себе навіть у невіруючої людини.

Чи має Церква можливість в українському суспільстві впливати на 
моральний стан суспільства? Можна однозначно відповісти ”так". 
Церква має в українському суспільстві найвищий серед усіх інших 
суспільних інституцій ступінь довіри. Соціологічні дослідження, 
проведені у вересні 2001 р. свідчать, що майже 60 % українських 
респондентів довіряють Церкві. Цікаво, що Президенту довіряють 
всього 17 %, Парламенту - 4 % опитаних. Чи використовують нині 
Церкви в Україні цей величезний потенціал довіри для підвищення 
рівня толерантності в суспільстві? Для покращення якості життя 
народу? Соціологічні опитування, проведені в Україні різноманітними
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інституціями свідчать, що цей потенціал використовується ними не 
повністю.

Насамперед, це проблеми створення громадської думки щодо 
важливих питань, пов'язаних із життям людей: аборти, евтаназія, 
самогубства та ін. Високий відсоток людей, що визнають себе 
віруючими, виправдовують чи погоджуються з можливістю таких явищ 
у суспільстві. Тобто в дійсності не керуються релігійним розумінням 
природи життя. Майже 40 % віруючих, наприклад, підтримали тезу про 
впровадження евтаназії в Україні на законодавчому рівні. Кожен п'ятий 
опитаний віруючий впевнений, що людина може розпоряджатися своїм 
життям на власний розсуд, а, отже, має право на самогубство. Подібні 
приклади можна продовжувати.

Соціологічн і опитування підтверджують готовність підтримати 
активізацію суспільної діяльності Церкви навіть з боку невіруючих. 
Можна констатувати, що суспільна потреба в Церкві в Україні постійно 
зростає і вже виходить за межі суто релігійного поля. Біля 60 % 
опитаних в Україні вважають, що Церква має засуджувати ті дії влади, 
які призводять до погіршення якості життя. Допомагаючи суспільству 
позбавитись залишків більшовицького минулого, відстоюючи й 
захищаючи право людини на життя, Церква автоматично 
збільшуватиме рівень толерантності в суспільстві. Більше того, 
створення суспільства, позбавленого будь-яких форм нетерпимості та 
дискрим інац ії на основі релігії чи переконань неможливе без 
об’єднання зусиль Церкви, держави і громадських організацій.

Чи готові Церкви в Україні сприйняти виклик часу? Деякі із них 
роблять активні кроки в цьому напрямку. Так, Українська греко- 
католицька церква у жовтні 2000 р. виступила із заявою, в якій 
засудила факти "безкарного обкрадання народу". "Невиплата зарплати 
протягом останніх років стала узаконеним беззаконням, внаслідок 
якого більшість українського народу опинилася за межею виживання... 
Люди вмирають через відсутність коштів на лікування, від неякісного 
харчування...". Ці слова звучать докором владі, яка "втратила 
моральний авторитет". Багато робиться для виживання людей в 
сучасних українських реаліях протестантськими церквами, всі з яких 
практично мають широкі соціальні програми. Однак представники 
найбільшої конфесії України - православної - нині витрачають свої 
зусилля на зведення стосунків між собою та на утвердження якогось 
"особливого статусу в суспільстві", тобто на те, від чого суспільство в 
цілому багато втрачає.

Що, на наш погляд, можуть зробити Церкви в Україні вже зараз? 
Насамперед, по-перш е, організувати спільні великі проекти для 
допомоги найбільш вразливим соціальним групам населення. Багато 
Церков в Україні мають благодійницькі програми. Однак вони, у
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більшості своїй є дріб'язковими, розглядаються Церквою як частина 
м ісіонерської роботи. Більш актуальним є створення мережі центрів 
допомоги людям з особливими потребами (інваліди, розумово відсталі 
тощо), тих, які схильні до суїцидної поведінки (безробітні, ліквідатори 
Чорнобильської аварії тощо). Такі центри можливі лише при поєднанні 
спільних зусиль Церков, громадських і державних організацій. По- 
друге, співпрацювати з державними службами зайнятості у справі 
залучення безробітних до роботи в притулках тощо. По-третє, 
розробляти і впроваджувати широкі спільні програми роботи з 
підлітками й молоддю, зокрема з профілактики наркоманії, злочинності 
тощо.

Висновки: 1. Українська держава нині багато зробила на шляху 
утвердження в країні м іжнародного досвіду ліквідації всіх форм 
нетерпимості та дискрим інац ії на основі релігії та переконань. 
Прийнято необхідні Закони, що в цілому відповідають Декларації та 
м іжнародному досвіду з цих питань. Однак соціальна напруга і 
політична нестабільність суспільства не дає гарантії незв( оотності 
досягнутих здобутків у сфері свободи совісті. Виходом ІЗ цього 
становища є активний розвиток недержавних громадських інституцій 
по всій Україні, які активно пропагували б позитивний міжнародний 
досвід у сфері свободи совісті.

2. Одним із шляхів покращення ситуації із утвердження Декларації, 
інших міжнародних документів із релігійних свобод є активна позиція 
Церков в Україні. Вони повинні відкинути свої політичні амбіції та 
міжконфесійні претензії, відмовитися від спроб здобуття "особливого 
статусу", що передбачатиме ущемлення прав і свобод інших релігійних 
напрямів і течій.

Необхідним є створення у структурі Церков спеціальних центрів, які 
займалися б пропагандою м іжнародних документів із релігійних 
свобод, сприяли б утвердженню їх в суспільстві. Це дисциплінуватиме 
і самі Церкви, утримуватиме їх від нетолерантних дій. Адже не секрет, 
що деякі Церкви свободу совісті розуміють лише як свободу буття 
їхньої конфесії. Бажаючи потягнути "ковдру" свободи на себе, вони не 
турбуються щодо становища інших конфесій. Таку психологію треба 
змінювати.

Проблеми реалізації прав громадян Киргизької республіки на 
свободу совісті і віросповідання були висвітлені у виступі зав. 
відділом соціально-культурного розвитку Апарату Президента Киргизії 
Бактибека Жекшенова. Було зазначено, що лише після повалення 
комуністичного режиму народ Киргизстану зм іг повернутися до витоків 
своєї духовності. На 1990 р. в республіці залишилося діючими всього 
36 мусульманських мечетей і 25 православних храмів. Через 10 років
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тут функціонувало 1200 мечетей і 40 православних храмів, діють понад 
200 протестантських молитовних будинків. Всього ж в країні діє більше 
двох тисяч культових об’єктів та споруд. Загальна кількість релігійних 
конфесій та напрямків досягла ЗО. Із них 15 напрямів нараховує 
християнство. Найбільшою конф есією  серед християнських є 
православ'я, якого притримуються 17% слов'янського населення 
країни. Біля 15 напрямів нараховують нові релігійні течії. Переважна 
більш ість населення країни - 80 % - мусульмани. Начолі
мусульманських організацій стоїть Духовне управління мусульман 
Киргизстану (ДУМК). Виборним керівним органом ДУМК є Рада Улемів.

В країні діють кілька десятків релігійних навчальних закладів, 
найкрупнішими серед яких є Ісламський інститут, Теологічний інститут 
"Емануїл" (пресветеріани), Теологічний факультет в О ш ському 
держуніверситеті, біля десяти медресе.

З 1995 р., відповідно до Постанови Уряду республіки "Про релігійну 
ситуацію  в Киргизькій  республіці і завданнях орган ів влади із 
формування державної політики в релігійній сфері” , проводиться більш 
виважена політика щодо контролю за дотриманням релігійними 
орган ізац іям и законодавства республіки, проводиться робота з 
упорядкування діяльності релігійних організацій, місій і місіонерів.

В 1996 р. утворена Державна комісія у справах релігій при Уряді республіки 
як спеціальний орган виконавчої влади. Завданнями Комісії є:

здійснення державної політики щодо рел ігії і релігійних 
організацій, утвердження взаємопорозуміння і толерантності між 
різними релігіями;

контроль за здійсненням законодавства у сфері релігії, Указів 
Президента, постанов і розпоряджень Уряду;

сприяння релігійним організаціям у зв'язках із державними 
органами, надання їм необхідної допомоги.

14 листопада 1996 р. був виданий Указ Президента "Про заходи з 
реалізації прав громадян Киргизької республіки на свободу совісті і 
в іросповідання", яким затверджені Тимчасові положення про 
реєстрацію  релігійних орган ізац ій , м ісій закордонних релігійних 
організацій та іноземних громадян, а також Тимчасове положення про 
релігійне навчання. Відповідно до цього Указу всі релігійні організації та 
їх об'єднання, об’єкти релігійного призначення, релігійні навчальні 
заклади, місії й місіонери підлягають обов’язковій реєстрації в Комісії у 
справах релігій. Будь-яка релігійна діяльність на території республіки 
без такої реєстрації заборонена.

У січні 1997 р. було створено Міжвідомча Рада у справах релігій як 
консультативний та координаційний орган, що розробляє відповідні 
рекомендації з проведення державної політики у релігійній сфері.
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Зокрем а розглядаю ть питання орган ізац ії хаджа (паломництва), 
проекти нових законодавчих ініціатив у цій сфері.

Велика увага в країні надається налагодженню ситуації релігійної 
терпимості. Зокрема ісламські ("О розо-айт" та "Курман-айт") та 
християнські (Різдво Христа та Пасха) свята отримали статус офіційних 
державних свят. Дні святкування цих свят є вихідними, але ніяких 
заходів із їх відзначення в державних установах не проводиться. В 
республіці проводяться м іжконфесійні конференції та семінари з 
обговорення та впровадження Національних програм  "Аракет" 
(подолання б ідності), "А рдагер” (турбота про літніх людей), з 
обговорення стану свободи совісті в країні та ін. Найважливішим 
напрямом роботи державних орган ів  республіки залишається 
проф ілактика і недопущення рел ігійного  екстрем ізм у, проявів 
релігійного фундаменталізму.

Підсумкам перереєстрації релігійних організацій органами 
Міністерства юстиції Російської Федерації був присвячений виступ 
заст. керівника Департаменту у справах громадських і релігійних 
організацій М іністерства юстиції Віктора Корольова. Було зазначено, 
що на момент вступу в силу Федерального закону "Про свободу совісті 
і релігійні об'єднання" (1.10.1997 р.) в РФ було зареєстровано 16017 
релігійних організацій. Відповідно до нового Закону, всі вони повинні 
були до 31.12.1999 р. пройти перереєстрацію. Однак у визначений 
термін це зробили лише 33 % (5200) релігійних організацій, що у 
лютому 2000 р. змусило російських законодавців відповідним законом 
продовжити строк перереєстрації ще на рік. Однак деякі органи юстиції 
суб ’єктів  РФ, всупереч Закону "П ро продовження строків 
перереєстрації', подали у суди документи на ліквідацію тих релігійних 
організацій, що не пройшли перереєстрацію. Це викликало значне 
напруження у релігійному середовищі РФ.

Причин затягування процесу перереєстрації багато: деякі керівники 
централізованих релігійних орган ізац ій  вирішили спочатку 
перереєструвати свої центральні управлінські органи, а лише тоді 
давати п ідтвердження орган ізац іям  на м ісцях; виявилися 
внутрішньоконфесійні конфлікти, яскравим прикладом чого є ситуація з 
Ново-Нахічеванською  та Російською  єпархією  В ірменської 
Апостольської Церкви та Ечмадзіном та ін. Часто мало місце також 
неправильне витлумачення і порушення окремих положень Закону 
1997 р. Зокрема, вимога про підтвердження 15-річного існування на 
території суб'єкту не поширюється на всі релігійні організації, а лише на 
ті місцеві релігійні організації, які не надали відповідного підтвердження 
про себе від централізованої організації. Всі релігійні організації, що 
були зареєстровані в РФ до вступу в силу Закону 1997 р., повинні
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користуватися правами юридичної особи в повному обсязі, без 
підтвердження терміну свого перебування в Росії. Всі місцеві релігійні 
організації повинні були перереєстровуватися незалежно від того, чи 
перереєстровано їх централізовану організацію, а чи ні. Ті ж організації, 
що не пройшли перереєстрацію, не повинні обмежуватися у своїй 
діяльності.

Прийняті Урядом РФ заходи принесли певні результати. Так, станом 
на 1.01.2001 р. перереєстрацію пройшли 13922 релігійних організацій 
(87 %), в т.ч. РПЦ - 7909 (90 %), старообрядських - 171 (84 %), 
католицьких - 206 (92 %), ісламських - 2604 (90 %), буддистських - 110 
(69 %), іудейських - 76 (96 %), інших деномінацій - 2407 (87 %). Разом 
по РФ підлягають ліквідації 2095 юридичних осіб (біля 10 %) релігійних 
організацій. Із цих організацій багато було створено не з релігійними, 
а з комерційними чи суспільно-політичними цілями, зокрема різні 
православні братства. Тому вони не змогли пройти перереєстрацію як 
релігійні організації. Однак ті з релігійних організацій, які з певних 
причин не пройшли перереєстрацію, позбавляються лише статусу 
юридичної особи. Якщо цій організації такий статус не потрібний, то 
вона може діяти і без реєстрації (здійснювати богослужіння, релігійні 
обряди, навчати основам своєї віри і здійснювати релігійне виховання, 
здійснювати іншу діяльність, що не потребує статусу юридичної особи).

Деякі положення Закону 1997 р. не позбавлені певних неточностей, 
двозначності, що дає підставу для їх широкого витлумачення. Зокрема, 
вимагають уточнення поняття і терміни, що стосуються порядку проведення 
реєстрації, міри відповідальності релігійних організацій за недотримання 
вимог Закону, прав державних органів із здійснення контролю за 
дотриманням законодавства. Закон недостатньо регламентує діяльність 
деяких суб'єктів правового регулювання, зокрема релігійних груп і 
місіонерів, що прибувають в РФ для релігійної діяльності і т.ін. Мінюст Росії 
вже підготував проект Федерального закону про внесення змін і доповнень 
до Закону 1997 р. Цей проект нині розглядається Комісією із справ 
релігійних об'єднань при Уряді РФ.

(Підготував О.Саган)
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КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, 
КРУГЛІ СТОЛИ

Церковно-богословська конференція, присвячена 80-річчю Першого 
Всеукраїнського православного церковного собору і утворення УАПЦ,
відбулася 22 жовтня в стінах Київської Духовної Академії і Семінарії УПЦ КП. На 
конференції були заслухані доповіді єпископа Димитрія (Рудюка) "Способи 
проголошення автокефалії Помісними Православними Церквами і утворення 
УАПЦ 1921 р.", професора КДА Д.Степовика "Києво-Печерська лавра в період І 
Всеукраїнського православного церковного собору 1921 р.", викладача КДА 
І.Преловської'ЇІ Всеукраїнський православний церковний собор 1927 р." та ін. В 
роботі конференції брав участь Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, 
весь єпископат УПЦ КП. Патріарх наголосив, що Церква Київського Патріархату 
є канонічною, але невизнаною всеправославною спільнотою, що треба 
відрізняти. Він обґрунтував правомірність тієї пресвітерської висвяти в 
митрополити Василя Липківського, до якої вдався Собор 1921 року після того, 
як російські архієреї відмовилися це зробити.

Міжнародна зустріч за мир, що об'єднала релігійних лідерів з 40 країн 
світу, працювала у вересні місяці в Барселоні, ії організувала італійська релігійна 
організація Тромада Сант-Егідіо". Зустріч мала назву "Кордони діалогу: релігії і 
суспільство в новому сторіччі". В роботі кворуму, окрім релігійних, беруть участь 
відомі європейські політики (зокрема, М.Горбачов) та інтелектуали. Тут - 
кардинали Барселони, Варшави, Дар-ер-Саламу, Патріарх Дамаський Ігнатій IV, 
Ефіопський - Павло, головний рабин Ізраїлю Меїр Лау, глава римо-католиків 
України Мар'ян Яворський та ін. Основні проблеми зустрічі - мир на Балканах і в 
Середземномор'ї, виклики біологічного прогресу, збереження природного 
середовища та ін.

Міжнародна конференція "Велика Успенська церква Києво- 
Печерської' Лаври. Слід у віках" відбувалася 1-2 жовтня у Києво-Печерській 
Лаврі. Конференція присвячувалася 950-річчю Лаври та 75-річчю створення на 
території Лаври Києво-Печерського державного історико-культурного 
заповідника, який з 1996 р. має статус Національного. В рамках роботи 
конференції відбулося відкриття виставки "Історія Києво-Печерського 
заповідника в фотографіях і документах".

4-й міжнародний конгрес гомеопатів відбувся в Одесі. Понад 170 його 
учасників представляли Україну, Росію, Польщу, Білорусь, Чехію та Молдову. 
Занепокоєння учасників Конгресу викликало шарлатанство під виглядом 
гомеопатії і при цьому з використанням реліпї (особливо в Україні).
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
СОБОР 1921 р. БУВ ВІДГУКОМ НА ВИКЛИК ЧАСУ...

саме такий висновок робить наш 
співрозмовник, докторант Інституту філософії 
імені Г.С.Сковороди НАН України, кандидат 
філософських наук Олександр Саган. Привід 
нашої зустрічі - 80-річчя Собору 1921 р. і 
утворення першої Української автокефальної 
православної церкви (УАПЦ).

Кор.: п.Олександре, Ви були одним із перших, хто ще в радянські 
часи небезуспішно почав розробляти заборонену тоді тему 
особливостей православ'я в Україні. Як з позицій Українського 
православ'я можна оцінити Собор 1921 р. і утворення тодішньої 
УАПЦ?

О.Саган: Коли я почав працювати над дисертацією, одним із моїх 
стратегічних завдань було з'ясувати - чи були якісь відмінності в обрядах, 
звичаях у Київській та Московській митрополіях до трагічного для 
Української церкви 1686 року. Більшість науковців і практично всі 
священики, навіть владики, до яких я звертався за консультацією, часто не 
могли зрозуміти мого питання, бо воно здавалося їм "неправильним та 
заполітизованим". Лише потрапивши в "спецхрани" та прочитавши праці 
Огієнка, Чехівського, Річинського та деяких інших дослідників, я зумів 
визначити головні орієнтири своєї роботи. Таким довгим вступом до 
відповіді я хочу показати складність проблеми і, можливо, пояснити 
неоднозначність сприйняття нинішніми православними в Україні рішень 
Собору 1921 р.

Певне несприйняття Собору 1921 р. нині закономірне. Адже більшість 
православного кліру в Україні є вихованцями московських за своїм духом 
богословських шкіл (навіть якщо ці школи й були розміщені в Україні), а дві 
третини православних громад і досі перебуває у юрисдикції Московської 
церкви. Вони органічно не сприймають української ідеї. Це - важка 
спадщина України. Вона відчувається навіть в українськоцентричних 
православних Церквах. Але зі зміною поколінь, з приходом у Церкву 
молодих священиків, для яких Боже слово українською мовою вже не є 
диковиною, ситуація поступово змінюється на краще. Змінюються й оцінки 
Собору, який починають оцінювати не як виключно політичну акцію, а як 
об’єктивно зумовлене явище, що стало одним із кроків до так потрібного 
нині оновлення Православ’я.
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Науковий аналіз факторів формування і розвитку автокефалії в Україні 
дає нам змогу стверджувати, що політичний чинник, будучи важливим на 
певних етапах розвитку цього руху, все ж не є головним. Витоки 
сьогоднішнього автокефального руху слід шукати навіть не у православно- 
церковній боротьбі, що розгорілася у 20-30-х роках цього століття чи ж під 
час німецької окупації України у роки Другої світової. Вони значно глибші і 
сягають часів хрещення Руси-України. В основі цього руху лежить 
етноконфесійний синкретизм (поєднання етнічного і конфесійного), що 
часто навіть не усвідомлюється людиною, але на підсвідомому рівні є 
важливим спонукально-дієвим фактором.

Формування етноконфесійного синкретизму здійснюється на основі 
взаємодії обрядово-культових (іноді і віроповчальних) особливостей тієї чи 
іншої конфесії з традиційною духовною та матеріальної культурою певного 
народу, який виявляє в основній своїй масі прихильність до даного 
віровчення. Тобто, взаємодіють релігійний комплекс в усій сумі його 
складових - релігійний культ, свідомість, відчуття, релігійні організації - та 
вся система етносфери народу з його антропологічними й соціальними 
детермінантами, його історією, системою комунікацій тощо.

Саме етнокофесійний синкретизм є основою формування Українського 
православ'я, про яке так багато пишуть сьогодні, часто не вловлюючи його 
самобутності і розуміючи під цим терміном історію розвитку "російського” 
православ’я на теренах України. Не маючи змоги деталізувати 
характеристику Українського православ'я, зазначимо лише, що за сім (XI- 
XVII) століть існування на автономних засадах Київської митрополії в 
юрисдикції Константинопольського патріархату виробилось настільки 
оригінальне розуміння православного вчення і культу, що консервативно- 
реакційні московські богослови довгий час не бажали навіть визнавати 
українців православними. І причин для цього вони знаходили багато. Ось 
лише деякі з них: обливальне хрещення (при переході у московські землі 
українців перехрещували занурюванням у воду); таке розуміння 
транссубстанції (часу переміни Святих Дарів), яке суперечило 
константинопольським і московським поглядам; наявність та велика 
популярність проповідей-казань у Київській митрополії і т.ін. Зазначимо, що 
дещо з особливостей Українського православ'я перейшло, завдяки 
українським богословам, в РПЦ і сьогодні уже нікого не дивує, зокрема 
наявність там обливального хрещення чи проповіді. А коли порівняти 
обрядово-культові сфери, то різниця між Московською та Українською 
православними церквами була настільки разючою, що важко повірити в те, 
що Московська церква - церква-дочка Київської. Особливо це стосується 
традицій у виконанні таїнств, наявності у Церквах своїх оригінальних 
обрядів, свят, молитв, Місяцеслова й культу святих, іконопису, релігійних та 
церковних книг тощо.

Саме етноконфесійний синкретизм спричинився до появи у Київській
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митрополії часу її підпорядкування Константинопольському патріархату 
таких рис, як: демократизм (широка участь мирян у вирішенні питань 
церковного життя, виборах кліру, проведенні Соборів церкви тощо); 
соборноправність (вирішення найважливіших питань церковного життя 
спільно, на Соборах церкви, при широкій участі мирян); толерантність 
(уточнимо - порівняно до тогочасних Церков в Українському православ'ї 
вона була досить високою, але до толерантності у нинішньому розумінні 
цього слова, звичайно, було ще далеко. До цього, як показує життя, не 
готові навіть і сьогоднішні Церкви); європейскість (збагачення надбаннями 
інших, найчастіше європейських, культур, захист прав особи, боротьба за 
підвищення рівня освіченості народу тощо); євангелістськість та гуманізм 
(своєрідне, у відповідності до національних традицій, прочитання Біблії в 
Україні, формування на основі цього прочитання устрою життя українців; 
подальший розвиток гуманістичних традицій Київської Русі); щирокі 
процеси онаціональнення православ'я (обрядово-культова сфера 
Православної церкви в Україні XII-XVII століть як етноконфесійне 
синкретичне утворення).

Як бачимо, об'єктивна база до відновлення чи збереження в Україні 
власних православних звичаїв та обрядів була наявною. Тому не дивно, що 
це питання почало виникати ще у 60-70 рр. XIX ст., коли з'явився перший 
поміркований проект церковної реформи. Вбивство Олександра II 
зупинило цей процес. Але події 1903-1906 і створення у 1905 р. 
"Предсоборного Присутствія", а у 1912 "Предсоборної наради" - 
спеціальної комісії з підготовки Всеросійського Собору відновило надії 
українців на те, що в себе дома вони почують Слово Боже українською, 
матимуть Церкву, яка не позбавлятиме їх власної культури, мови. До речі, 
вже у 1905 р. майбутній митрополит УАПЦ В.Липківський став одним із 
лідерів прогресивної частини київського духовенства, що виступала за 
реформи в Церкві. Тому можна стверджувати, що Собор 1921 р. є 
вистражданим і закономірним етапом релігійного розвитку України.

Тема, піднята Вами, надзвичайно багатогранна. Я окреслив лише 
основні підходи до відповіді. Для тих, кого це питання цікавить більш 
детально, хочу відправити до своєї книги "Національні прояви православ’я: 
український аспект" (К.: Світ Знань, 2001).

Кор.: Ви згадали, що Собор 1921 р. був вагомим кроком до того 
оновлення, яке нині потребує Православ'я. Чи не можна розвинути 
цю тезу у світлі нинішньої кризи православ'я в Україні?

О.Саган: Собор 1921 р. намагався відповісти на своєрідний виклик
часу, визначити сучасне йому бачення Церквою свого місця і ролі в 
політизованому українському суспільстві, суспільстві, що звільнилося від 
трьохсотрічного імперського ярма й намагається будувати власну державу. 
Нинішнє ж урбанізоване і техногенне суспільство XXI сторіччя має свої 
проблеми і питання. Православ'я в Україні має знайти на них відповіді,

___________________________________________________ Актуальне інтерв’ю
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повинне здійснювати відповідні організаційні реформи, щоб не залишатися 
Церквою "середнього і старшого покоління” , а відтак і Церквою без 
майбутнього.

Однак ми повинні враховувати й негативний досвід Собору 1921 р.: 
важливі реформи в окремій Церкві не можуть йти зі значним відривом від 
загальних реформ у Вселенському православ'ї'. Адже у 30-х роках це дало 
противникам української ідеї, Церкви додатковий сакральний козир: "Як же 
їх визнавати, якщо вони ввели такі-то зміни, а, отже, не є православними?".

З іншого боку, Вселенська Православна церква ось уже понад 12 століть 
так і не змогла скликати Вселенського Собору. А не проводити реформи 
вже не можна. Більшість православних церков й до сьогодні не мають 
богословсько обґрунтованих та суспільно значимих соціальних доктрин - 
своєрідної конституції існування у сучасному суспільстві. Вони не мають 
масштабних програм роботи з молоддю, сучасних освітніх програм, які 
передбачали б отримання повноцінної світської освіти і т.ін.

Я вже не говорю про цілу плутанину із канонами, яка й є причиною 
непорозумінь та кризових явищ в багатьох національних Церквах. До речі, 
відсутність канонічно обґрунтованої традиції надання автокефалії й стало 
однією з причин скликання Собору 1921 р. Послуговуючись православними 
канонами можна практично кожного вірного відлучити від Церкви. Адже 
канони, наприклад, забороняють спілкування з іновірними, лікування в них, 
миття разом з іновірними в лазні тощо (2 правило 6 Вселенського Собору), 
вкладання грошей в банк під проценти (44 апост. пр., 21 пр. 
Карфагенського Собору), відрощування і заплітання волосся на голові (96 
пр. 6 Вселенського Собору). Відлученню підлягають ті, хто не відстояв до 
кінця богослужіння (9 апост. пр., 20 пр., Антіохійського Собору) або хто 
пропустив три недільні служби підряд (11 пр., 6 Вселенського Собору) і т.ін.

На закінчення хочу сказати, що підґрунтям авторитету нинішніх 
Православних Церков України всіх юрисдикцій, як на початку XX століття, 
так і нині, є традиційність мислення українців, що за активної місіонерської 
діяльності інших конфесій швидко знецінюється. Причиною цього 
знецінення є перш за все низький рівень освіти кліриків Церкви, втрата (а 
то й взагалі відсутність) навиків місіонерської роботи. Це відштовхує 
високоосвічених мирян, які прагнуть бачити у священикові не лише 
требовиконавця, але й свого духовного вчителя. Зробити православ'я саме 
духовним провідником нації, вивести українців із духовної сплячки, в якій 
вони опинилися за часів "імперської церкви" й намагалися отці Собору 
1921 р. І навіть тодішні їх опоненти змушені були визнавати, що робили це 
вони щиро і з глибокою вірою.

Розмову провів С. Маслаков.
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СТОРШКА КОНФЕСІЇ*
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА** ***

Українська Греко-Католицька Церква (далі УГКЦ) є найбільшою 
Східною Католицькою Церквою. УГКЦ належить до групи Церков 
візантійського обряду, які перебувають у повному сопричасті з 
Римським Архиереем і визнають його духовну та юрисдикційну владу. 
У цьому контексті "обряд" означає л ітургічний, богословський, 
духовний і дисциплінарний спадок, різний щодо культури та історичних 
обставин народів. Він виявляється у способі практикування віри, 

для кожної Церкви. Оскільки в ізантійський обряд
пристосовувався до 
конкретних обставин, 
українці надали йому 
неповторного харак
теру. Отже, йдеться 
про спадок в ізант ій 
с ь к о - у к р а ї н с ь к о г о  
обряду, який українці 
греко-католики творчо 
розвивали з викори
станням доцільного 
досвіду західного хри
стиянства й відповідно 

до актуальних душ-пастирських потреб. Обряд охоплює Божественну 
Літургію  (Євхаристію), Таїнства хрещення, миропомазання, подружжя, 
єлеопомазання, покаяння і священства; церковне Правило - утреню, 
вечірню й інші часи; літургічний рік із циклами рухомих і нерухомих 
свят, різні благословення й посвячення, а також інші церковні практики 
в галузях організації монашого життя, просвіти, благодійництва тощо.

Щодо УГКЦ вживаються й інші назви: Унійна Церква; Греко- 
Католицька Церква; Українська Католицька Церква; Українська 
Католицька Церква візантійського обряду; Київська Католицька Церква. 
Назву Греко-Католицька Церква запровадила імператриця Марія- 
Тереза у 1774 р. для того, щоб відрізнити її від Римо-Католицької та 
Вірменської Католицької Церков. В офіційних церковних документах

* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній 
течії.

** Матеріал взято з офіційного інтернет-сайту УГКЦ за адресою 
http://www.ugcc.org.ua/ukr/. Підготувала до друку к.філос.н. О.Недавня.

*** На першій сторінці обкладинки проект храму УГКЦ у Києві.
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для окреслення УГКЦ вживали термін Ecclesia Ruthena unita. З 1960 р. 
в офіційних документах фігурує назва Українська Католицька Церква 
стосовно українських католиків діаспори та підпільної на той час 
Церкви у радянській Україні. У папському статистичному річнику 
Annuario Pontificio використовують назву Українська Католицька Церква 
візантійського обряду. На Синоді Єпископів УГКЦ (вересень 1999 р.) 
було запропоновано вживати назву Київська Католицька Церква, яка 
підкреслювала б ідентичність цієї Церкви.

ІСТОРІЯ УГКЦ
Українська Греко-Католицька Церква є спадкоємицею  й має 

єпископське наступництво від Київської Церкви, що постала внаслідок 
християнізації Київської Русі й оф іційного запровадження 988 р. 
християнства в його східному (візантійсько-слов'янському) обряді як 
державної релігії Київської Русі князем Володимиром Хрестителем. 
Київська Церква успадкувала традиції візантійського Сходу і стала 
частиною Константинопольського патріархату, проте відбулося це 
перед великим церковним розколом 1054 р. на християнський Схід і 
Захід. Отже, ця Церква також залишалася у повній сопричасній єдності 
із латинським Заходом і його патріархом - Папою Римським. 
Незважаючи на те, що між Константинополем та Римом існували 
суперечки, київські ієрархи намагалися зберегти християнську єдність. 
Посланці з Русі брали участь у соборах західної Церкви в Ліоні (1245) 
та Констанці (1418). Сам київський митрополит Ісидор був одним із 
ін іц іаторів Ф лорентійської унії (1439). Поки Київська митрополія 
працювала на відновлення єдності, на північ від Києва, у Москві, 
виникла нова митрополія. Московська Церква відмовилась визнати 
Флорентійську унію і відокремилась від давньої митрополії в Києві, 
проголосивши свою автокефалію (самоврядування) у 1448 р. У 1589 р., 
скориставшись занепадом грецького православ'я та Константинополя 
під турецьким пануванням, Церква у М оскві здобула статус 
патріархату.

Київській Церкві був кинений виклик з боку протестантської 
Реф ормації та посттридентського  католицизму. Водночас вона 
переживала серйозну внутрішню кризу. І ось Синод єпископів Київської 
Церкви приймає рішення перейти під юрисдикцію Римського престолу, 
забезпечивши при цьому збереження традиційної східної обрядовості 
та власної Церковної й етно-культурної самобутності. Таку модель 
Церковної єдності було утверджено на соборі 1596 р. в Бересті, від 
якого й починається інституційне існування Греко-Католицької Церкви 
в Україні. Однак частина ієрархів та вірних Київської митрополії 
наполягала на дотриманні канонічної приналежності до
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Константинопольського патріархату. Внаслідок внутрішнього розколу 
центральна та східна частина України перейшла під "високу руку 
єдинов ірного м осковського  правителя" у 1654 р. Невдовзі і 
православна Київська митрополія була підпорядкована Московському 
патріархатові (1686). З розвитком російської імперії посилювались і 
репресії проти греко-католиків та їх насильницьке навернення на 
одержавлене російське православ'я (1772, 1795, 1839, 1876 роки).

На час проведення Берестейського собору територія всієї України 
входила до складу Польсько-Литовської держави. У західній частині 
України, яка й надалі залишалась у складі Речі Посполитої, Церква була 
найголовнішим чинником збереження культурно-рел ігійної 
самобутності українського населення. З переходом західноукраїнських 
земель до складу Австрійської держави греко-католицька ієрархія 
здобула всебічну підтримку і сприяння уряду Габсбурзької монархії.

На порозі XX ст. Греко-Католицька Церква в Галичині удостоїлася 
визначної постаті митрополита Андрея 
Ш ептицького (1901 -1944). Його духовне 
правління припало на тривожні часи двох 
світових війн та семиразової зміни політичних 
режимів, зокрема радянського й нацистського. 
Його наполеглива душ пастирська праця, 
захист національних і соціальних прав народу, 
харитативна діяльність, екуменічні зусилля 
зробили Церкву впливовою суспільною 
інституцією  Західної України. Тож після 
радянської окупації влада розпочала утиски й 

Андрей Шептицький переслідування Церкви. 11 квітня 1945 р. було 
заарештовано митрополита Йосифа Сліпого та інших ієрархів. 
Більшість єпископів згодом померла у засланні.

Після невдалої спроби силою змусити єпископів зректися єдності з 
Римом, радянська влада під страхом смерті зібрала 216 священиків: 9- 
10 березня 1946 р. в Соборі Святого Юра 
відбувся так званий "Львівський Синод".
Було скасовано унію  Берестейського 
собору, на якому Українська Церква 
офіційно приступила до церковної єдності з 
Апостольським Престолом. Греко-католиків 
було насильно приєднано до Російської 
Православної Церкви. Були заарештовані та 
заслані до таборів праці сотні священиків, 
ченців, черниць та вірних мирян, дуже часто 
разом зі своїми дружинами та дітьми. В 
період між 1946 та 1989 рр. Українська Греко- Йосиф Сліпий
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Католицька Церква була найчисельнішою забороненою Церквою в 
світі. Водночас вона стала найбільшою структурою суспільної опозиції 
радянській системі в СРСР. Незважаючи на жорстокі переслідування, 
Церква продовжувала жити підпільно завдяки ретельно відпрацьованій 
системі таємних семінарій, монастирів, парафій та молодіжних груп 
доти, поки її було легалізовано 1 грудня 1989 р.

СУЧАСНИЙ СТАН ЦЕРКВИ
Українська Греко-Католицька Церква є найбільшою Східною 

Католицькою Церквою в світі. Вона налічує понад 5,5 мільйонів 
віруючих. За статистичними даними Державного Комітету у справах 
релігій в Україні, станом на 1 січня 2001 року Українська Греко- 
Католицька Церква нараховувала: 3240 громад, 78 монастирів з 1188 
насельниками, 12 навчальних закладів з 1294 слухачами, 1976 
священиків (53 з яких - іноземці), 755 недільних шкіл, 2721 храмів (306 
споруджуються).

Структура, ієрархічний устрій, територія УГКЦ. У 1963 р. УГКЦ 
офіційно визнав Римський Апостольський Престол як Верховно- 
архиєпископську Церкву. Глава Церкви - Верховний Архиепископ - 
рівний у правах з Патріархом, але в традиційному ієрархічному ранзі 
стоїть безпосередньо після Патріарха. Верховне архиепископство в 
Україні поділено на такі території: Львівська архиєпархія на чолі з 
Верховним Архиепископом Любомиром; Івано-Франківська єпархія на 
чолі з Є пископом  Софроном М удрим; Коломийсько-Чернівецька 
єпархія на чолі з Є пископом  Павлом Василиком; С амбірсько- 
Дрогобицька єпархія на чолі з Єпископом Юліаном Вороновським; 
Тернопільсько-Зборівська єпархія на чолі з Єпископом Михаїлом 
Сабригою; Бучацько-Чортківська єпархія на чолі з Єпископом Іринеєм 
Біликом; Стрийська єпархія на чолі з Єпископом Юліаном Ґбуром; 
Сокальська єпархія на чолі з Єпископом Михаїлом Колтуном; Києво- 
Виш городський екзарахат на чолі з Єпископом Василем Медвітом. До 
останнього належать греко-католики Центральної та Східної України. 
Одночасно Владика Медвіт є апостольським візитатором для греко- 
католиків Казахстану і Середньої Азії. Автономний статус зберігає 
Мукачівська єпархія ГКЦ, яка формально є окремою Церквою свого 
права і не підпорядкована Главі УГКЦ. Мукачівською єпархією з осідком 
єпископа в Ужгороді керує Владика Іван Семедій та його помічник 
Владика Іван Марґітич.

Поза межами України до Верховного архиепископства входять: у 
Польщі Перемишльсько-Варшавська греко-католицька Митрополія (з 
П ерем иш льсько-Варш авською  архиєпархією  та Вроцлавсько- 
Ґданською єпархією), яка нараховує понад 100 парафій, більше 300
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тис. вірних; у Західній Європі три апостольські екзархати для 
українських греко-католиків: у Німеччині, Франції та Великобританії; у 
П івнічній Америці дві греко-католицькі митрополії: в США -
Філадельфійська Митрополія, яка складається з чотирьох єпархій: у 
Філадельфії, Пармі, Чикаґо і Стемфорді; в Канаді - Вінніпеґська 
Митрополія, яка складається з п'яти єпархій: у Вінніпегу, Едмонтоні, 
Нью-Вестмінстері, Саскатуні й Торонто. Крім того, існують єпархії УГКЦ 
в Буенос-Айресі (Арґентина), Куритибі (Бразилія) і Мельбурні 
(Австралія). Українські греко-католики мають також громади у Литві 
(Вільнюс), Латвії (Рига і Даугавпілс), Естонії 
(Таллінн), Австрії, Парагваї, Венесуелі, Португалії,
Іспанії, Греції, Швейцарії, Бельгії та Росії.

У своєму управлінні та орган ізаційн ій  
діяльності УГКЦ керується Кодексом Канонів 
Східних Церков (1991 р.) та партикулярним 
правом. На Синоді Єпископів у серпні 2000 р. 
було прийнято 156 канонів цього права ad ехрег- 
imentum. Органами верховної влади УГКЦ є:
Верховний Архиепископ, а також Синод 
Є пископів , до складу якого входять всі 32 Любомир Гузар 
єпископи УГКЦ.

Упродовж 1989-2001 рр. відбулось одинадцять Синодів Єпископів 
та дві сесії Патріаршого Собору УГКЦ: перша була присвячена 
проблемам нової євангелізації (1996 р.), а друга - ролі мирян у житті 
сучасної Церкви (1998 р.). На 2003 р. заплановано третю сесію: "Ісус 
Христос - джерело відродження українського народу", на якій 
обговорюватимуться соціальні проблеми українського суспільства, 
зокрема проблеми абортів, розлучень, корупції та алкоголізму.

Нинішнім Верховним Архиепископом УГКЦ, Митрополитом 
Львівським і Галицьким, єпископом Кам'янець-Подільським є 
кардинал Любомир Гузар.

У Римі постійно перебуває апокризіарій Верховного Архиепископа - 
Владика Іван Хома.

МОНАШІ ЧИНИ ТА ЗГРОМАДЖЕННЯ УГКЦ.
Серед чоловічих монаших чинів і згромаджень УГКЦ найстаршими є 

Василіяни. Засновник чину василіан (Василіанський чин святого 
Йосафата - ЧСВВ) - св. Василій Великий (IVct.), правила якого стали 
зразком для українських монастирів XI-XVI ст. Чин був реформований 
митрополитом уніатської Церкви В.Рутським та його архимандритом 
Й .Кунцевичем (17 ст.) із урахуванням досвіду орденів Римо- 
Католицької Церкви. З чину Василіан вийшло більшість ієрархів 
уніатської Церкви. Василіани організували її освітню мережу. В період
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з кінця XVIII до поч. XIX ст. ЧСВВ зазнав великих втрат через його 
цілковиту ліквідацію на теренах, що в результаті поділу Польщі 
перейшли до Російською імперії, і через утиск монастирів на теренах 
Австрійської імперії. З 1882 р. за наказом Папи Лева XIII отці єзуїти 
провели реформу ЧСВВ. Виховані цією реформою ченці (а серед них і 
митрополит А .Ш ептицький) відновили активну діяльність Чину, 
розгорнули видавничі та просвітницькі програми, стали місіонерами у 
Бразилії, Канаді, США та Аргентині. До 1949 р. комуністична влада 
ліквідувала всі європейські василіанські провінції (крім Польщі та 
Югославії), 350 ченців було заслано до Сибіру. Незважаючи на великі 
втрати, ЧСВВ активно діяв у період підпілля УГКЦ. З'явилося багато 
нових покликань. Також чин продовжував розвиватися у Канаді, США, 
Бразилії та Аргентині, у яких нині нараховується 31 монастир і близько 
250 ченців. Після падіння комуністичного режиму відновлено провінції 
ЧСВВ в Україні, Румунії, Угорщині, Словаччині. На сьогодні в цих країнах 
діють ЗО монастирів і 37 резиденцій. Місія ЧСВВ: душпастирська праця 
- в Україні обслуговують 62 парафії, близько 250 дочірних Церков, 9 
місійних станиць на Східній Україні; видавнича діяльність - видавництво 
"М ісіонар" у Львові та видавництво "Записки чину святого Василія 
Великого" у Римі; просвітницька діяльність - майже в кожній провінції є 
дім для виховання молодих ченців, дім філософських студій, мала 
семінарія. Василіани є ректорами Папської колегії св. Йосафата в Римі, 
ведуть просвітницьку радіопрограму з Ватикану.

Монастир студитського уставу (Студити). Монастир студитського 
уставу заснував М итрополит Андрей Ш ептицький, і як його 
архимандрит у 1906 р. уклав "Типікон” м. с. На початок другої світової 
війни у різних монастирях Галичини, Лемківщини та Гуцульщини 
нараховувалося 196 монахів студитів. З приходом комуністичної влади 
монастирі зліквідували, більшість братів вислали до Сибіру. Лише 
маленькій групі студитів удалося виїхати на Захід і заснувати 
Святоуспенський монастир у Вудстоку (Канада). В Україні студити 
продовжували діяти у підпіллі. Сьогодні у 8 монастирях в Україні, 
Канаді, Італії нараховується 90 монахів студитів. Діють дві Лаври. Місія 
м. с.: Катехизація дітей та молоді - щороку студитський реколекційний 
будинок у Яремче (Карпати) приймає 200 дітей із зони Чорнобиля; 
ведення господарства - вирощування лікарських рослин, бджільництво; 
просвітницька праця - при монастирі у Львові д іє видавництво 
рел ігійної літератури "Свічадо", майстерня церковно-сакрального 
мистецтва "Розвій". День в монастирі включає по вісім годин молитви, 
праці й відпочинку.

Чин Найсвятішого Ізбавителя (ЧНІ) (Редемпторзаснований св.
Альфонсом Ліґорі у 1732 р. В 1906 р. бельгійський редемпторист 
о.Ахіль Делярій, працюючи серед українців у Канаді, започаткував
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східну вітку ЧИЇ. У 1913 р. за сприяння М итрополита Андрея 
Ш ептицького ЧИЇ постав в Україні. Чин поширює культ Матері Божої 
Неустанної Помочі (МБНП). Осідком архибратства МБНП для вірних 
східного обряду став Станіслав. У 1938 р. нараховувалося близько 200 
таких братств і 100 000 їх членів. На початок другої світової війни 
нараховувалося 8 домів ЧНІ, в яких проживало біля 70 ченців. У роки 
підпілля багато отців ЧНІ були задіяні до викладацької праці в підпільній 
семінарії. В Канаді українські редемптористи на сьогодні мають 6 
будинків, у США - 1. У них проживає 35 членів ЧНІ, з них 5 єпископів. Із 
виходом УГКЦ з підпілля отці ЧНІ розпочали легальну душпастирську 
працю. Найбільшим осередком роботи ЧНІ став Львів (монастир на 
Голоско). Також ЧНІ відкрив свої будинки у Тернополі, Івано- 
Ф ранківську, Кам 'янець-Подільському, Новояворівську, м іс ійну 
станицю в Прокопєвську (Кемеровська обл., Росія). На сьогодні в 
Україні нараховується 97 братів-редем птористів . Студенти чину 
навчаються у Варшавській провінції ЧНІ. Львівска провінція ЧНІ має 
двох ісповідників віри - кир Миколая Чарнецького та Кир Василія 
Величковського. Місія ЧНІ: євангелізація, духовний вишкіл священиків 
монахів, монахинь та мирян, праця з молоддю в пошуці нових шляхів у 
діалозі з сучасними молодими. В рамках літньої програми ЧНІ молоді 
люди працюють у м ісійних будинках, безплатних їдальнях, 
налагоджують тісний контакт із особливо нужденними людьми.

Згромадження отців селезіан святого Івана Воска (Селезіани) 
засноване італійським священиком о. Іваном Боско (1815-1880). 
Перший українець селезіанин - о. Кирило Селецький. На початку 30-х 
рр. владика Перемиський Кир Йосафат Коциловський послав до 
генерального осередку з.с. в Італію ЗО питомців Перемиської семінарії. 
Після війни селезіани розгорнули свою працю серед української 
діаспори в країнах Західної Європи. Була створена мала семінарія 
спочатку у Франції, а потім - у Римі (1951-1996). Особливо активну 
працю українські селезіани розгорнули на теренах Аргентини. З 
відновою УГКЦ в Україні селезіани розпочали свою справу при храмі 
Покрови Божої Матері у Львові. Сьогодні це одна з найбільших у Львові 
парафій - біля 20 000 вірних. Парафія діє при домі з. с. з 27 членами 
згромадження. Місія селезіан: З.с. складається із священиків та мирян, 
що живуть разом у спільнотах. Перевага надається праці з молоддю, 
особливо "важкою". У вихідні дні діє молодіжний осередок - т. з. 
ораторій, де збирається молодь та діти для спільної молитви та 
відпочинку. Під час літніх вакацій з.с. організовує щоденні прогулянки 
дітей та молоді до історичних місць та пам'яток природи. Щ ороку у 
таких акціях бере участь близько 400 чоловік.

Спільнота "Воїнство Ісуса" - "Мілус єзу" (МЄ). В 1992 р. заснована 
перша спільнота МЄ в с. Борники, у 1993 р. ще одна - у Львові. У двох
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спільнотах сьогодні проживає 14 членів. Рівноправними членами МЄ є 
одружені миряни. Місія МЄ: поява спільноти зумовлена новим 
розумінням покликання мирянина у Церкві, яке визріло у конституції II 
Ватиканського Собору Lumen Gentium. Пріоритетом для спільноти МЄ 
є робота з мирянами: реколекції, що проводяться переважно на 
квартирах вірних, "Виклик" - специфічна форма реколекцій, які 
відбуваються впродовж 10 днів. Під час "виклику" члени спільноти 
живуть разом із реколектантами, займаються благодійною працею, 
залучають до цієї спільноти сиріт та безпритульних.

Найстаршими серед жіночих монаших чинів та згромаджень УГКЦ є 
Василіанки. Традиційні на українських землях жіночі монастирі були 
реформовані слідом за чоловічими митрополитом В.Рутським. У 1772 
р. нараховувалося 25 монастирів. Історія решти жіночих монаших чинів 
та згромаджень УГКЦ сягає кінця ХІХ-пер.пол. XX ст., а їх створення 
пов'язане з актуалізацією активної духовної праці монахинь "в миру". В 
цей період вони динамічно зростали та розгортали свою діяльність як 
в Україні, так і в різних країнах поселення земляків. За роки підпілля 
УГКЦ жіночі чини не переставали діяти і зростати. Сестри допомагали 
в душпастирській праці підпільним священикам.

Нині існує 11 жіночих монаших чинів та згромаджень УГКЦ, кожне 
нараховує до кілька сот сестер (найбільше Сестер чину святого Василія 
Великого - 644). Жіночі чини і згромадження УГКЦ відносяться у своїй 
переважній більшості до спільнот активного апостольського життя, де 
сестри живуть в невеликих домах по декілька осіб, є мобільні в 
пересуванні згідно  потреб свого служіння, а окремі (Студитки, 
М ироносиці) поєднують апостольське життя з контемплятивним 
(молитовним усамітненим). Більшість з них, як це є в жіночих орденах 
РКЦ, складають частину великої родини сестер, що діють в багатьох 
країнах, та підпорядковуються Папі. Кожен чин та згромадження мають 
серед своїх покликань особливе служіння, пов'язане з вирішенням тих 
чи інших проблем духовно наповненого розвитку суспільства. Це, крім 
характерного для багатьох чинів служіння з катехизації дітей і молоді та 
опіка знедолених, немічних і старих, - праця в редакціях ЗМІ, 
видавництвах, друкарнях (Василіянки), праця на професійних посадах 
в лікарнях та інших місцях згромадження немічних та особливо 
потребуючих (Згромадження сестер св. Йосифа Обручника Пречистої 
Д іви Марії - Йосифітки), організація прицерковних товариств: 
Апостольства молитви, марійської дружини, євхаристійного лицарства 
(Згромадження сестер катехиток святої Анни (Катехитки), екуменічна 
співпраця (Згромадження сестер селезіанок "Дочки Марії помічниці 
християн" (Селезіанки), м ісії у Східній Україні та серед української 
діаспори на теренах колишнього радянського союзу (Згромадження 
сестер Пресвятої Родини та З гром адж ення сестер святого
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свящ енномученика Йосафата Кунцевича. Йосафатки - також 
займаються розповсюдженням католицької преси.

Видавництва Української Греко-Католицької Церкви:
Видавництво "М ісіонер" було засноване 1897 р. Галицькою провінцією 
Чину Святого Василія Великого (ЧСВВ). 1939 р. З початком другої 
світової війни видавництво було змушене припинити свою діяльність, 
яку відновлено тільки 1992 р. як видавничий відділ монастиря отців- 
василіян. Від 1994 р. видавництво "М ісіонер" має власну реєстрацію. 
Книги "М ісіонера" - це передовсім катехитичні, літургічні та історико- 
пізнавальні видання. За останні роки у видавництві вийшло понад 600 
найменувань книжок загальним накладом понад 2 200 000 примірників. 
Видавництво має свою друкарню у місті Жовква Львівської області.

Видавництво "Свічадо" (www.svichado.lviv.ua) засноване наприкінці 
80-х рр. українським  студентами Лю бл інського  католицького 
університету (Польща). Темою перших брошур були літургійні питання, 
постать митрополита Андрея Шептицького, його листи, історія Церкви. 
Загалом на першому етапі видано 15 книжок і брошур загальним 
накладом 80 000, які розповсюджувалися в Україні. З др.пол.1992 р. 
"Свічадо" розпочало свою діяльність як видавничий відділ Монастиря 
Монахів Студитського Уставу. Щомісячно у видавництві з'являється 
друком 3-5 нових видань. На початок 2001 р. видруковано 320 видань 
загальним накладом близько 2 000 000 примірників. Видавництво 
започаткувало серії "Ікона і літургія", "Джерела християнського Сходу". 
Ш ироко висвітлюється проблема приготування до подружнього життя 
та психології сім'ї, зокрема в серії "Пізнай свою дружину". У "Свічаді" 
виходить щ оквартальний варіант м іжнародного богословського 
часопису "Сопричастя", а з 2001 р. - дитячий журнал "Зернятко".

Видавництво "Нова зоря" створене наприкінці 1995 р. на базі 
редакції однойменного часопису, заснованого ще 1925 р. як орган 
Української Католицької О рганізації, а згодом  - Української 
Національної Обнови. Часопис відродився на початку 90-х рр. як 
офіційний орган Івано-Франківської Єпархії. Із початкових двох тисяч 
наклад часопису зріс до п'ятнадцяти тисяч примірників щомісячно, і 
впродовж семи років розповсюджується по всій Україні. Потенціал 
редакції переріс рамки часопису, й постало видавництво, за час 
існування якого вийшло у світ майже сто книг загальним накладом 
майже 200 000 примірників. Окрім релігійних видань, "Нова Зоря" 
продукує книги художньої, м истецької та науково-краєзнавчої 
тематики.

Навчальні заклади УГКЦ охоплюють недержавні навчально- 
виховні заклади на різних освітніх рівнях та репрезентуються у 
митрополичому осідку у Львові: християнським дитячим садочком
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(відкрито 1995р. при монастирі Сестер Студійського Уставу), греко- 
католицьким ліцеєм (1991), Львівською Богословською Академією 
(1994) та ін.

Львівську Богословську Академію  (ЛБА) (www.lta.lviv.ua) заснував у 
1929 р. митрополит Андрей Ш ептицький. Із приходом радянських 
військ 1945 р. вона була закрита. У 60 рр. в Римі перший її ректор 
Патріарх Йосиф Сліпий засновує Український Католицький Університет 
з метою підготувати ґрунт для відновлення Духовної Академії в Україні. 
Із відродженням на початку 90-х рр. УГКЦ відроджується й Академія. У 
1994 р. проведено перший набір студентів до неї. Промоторами 
проекту відновлення Академії стали молоді науковці з оточення 
Патріарха Йосифа Сліпого: Михайло Димид, Борис Ґудзяк, о. Андрій 
Онуферко, о. Іван Дацько та ін. В Академії здійснюю ться 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження в царині східного 
богослов’я, зокрема ті його аспекти, які сприяють діалогу зі східними 
християнами, розвиваються дотичні до богослов’я та філософії наукові 
дисципліни. Вісім інститутів (Історії Церкви - 1992, Неолатиністки - 
1995, Богословської Термінології та перекладів - 1996, Релігії та 
суспільства - 1997, Родини та подружнього життя - 1997, Катехичний - 
1997 та ін.) займаються науково-досл ідницькою  та видавничою 
діяльністю, творячи в такий спосіб базу для навчання, формують 
перспективу богословсько ї та гум анітарної освіти в Україні. У 
розпорядженні Академії знаходиться найбільша на сьогодні в Україні 
б ібл іотека богословсько ї л ітератури та періодики, скористатися 
фондами якої можуть не лише студенти та викладачі ЛБА, але й 
практично будь-яка  зацікавлена в ній особа. В Академії д іє 
ф ілософсько-богословський факультет, на якому готують священиків, 
науковців з філософії та богослов’я, викладачів, катехитів, перекладачів 
богословської літератури, працівників церковної адміністрації. Вперше 
за тисячолітню  історію  християнства в Україні студентами 
богословського  факультету стали ж інки та сестри монаших 
згром аджень. Навчання на денному відділенні завершується 
присвоєнням затвердженого Конґреґацією Католицької Освіти (Рим) 
наукового ступеня бакалавра, який надає право продовжувати 
навчання в будь-якому університеті за кордоном. Чимало студентів 
перших двох випусків ЛБА (1999 та 2000 рр.) отримали стипендії для 
продовження навчання в університетах США, Канади, Австрії, Італії, 
Бельгії, Н імеччини. ЛБА також  надає можливість здобувати 
богословську осв іту на Вечірній богословській  школі. Академія 
проводить літню пасторальну школу (підготовчі заняття та пасторальна 
праця у східних областях України) для студентів третього курсу та 
спільно з Інститутом Східно-християнських наук ім. Митрополита 
Андрея Ш ептицького Університету св.Павла в Оттаві (Канада) - Літню
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богословську школу для поглиблення знань з богослов'я та духовності 
осіб з вищою або незакінченою вищою освітою, які не навчаються в 
Академії.

Львівська Греко-Католицька Духовна Семінарія Святого Духа  
заснована ще ЗО серпня 1783 р. австрійським цісарем Йосифом Іі. Тоді 
вона мала назву Генеральної Духовної Семінарії у Львові, й була 
призначена виховати свящ еників із Галичини, Закарпаття, 
Пряш івщ ини, Крижевецької єпархії (Ю гославія), С ем игороду та 
Хорватії. Від часу її заснування семінарія стала храмом богословських 
студій та осередком формування національного, наукового та 
культурного світогляду для Галичини і всього українського народу. На її 
основі у 1929 р. було створено Греко-Католицьку Богословську 
Академію за ініціативою і благословенням митрополита Андрея 
Ш ептицького. У 1939 р. з приходом Червоної Армії семінарію було 
закрито. Під час другої світової війни здійснювалися спроби відновити 
семінарію. Але 1945 р. її знову було закрито. Більшість її професорів- 
викладачів було заарештовано і вислано до таборів; приміщення, 
майно й бібліотеку семінарії влада конфіскувала, а її випускники та 
студенти розсіяні по Україні та різних країнах світу. Але семінарія 
продовжувала діяти у підпіллі. З легалізацією УГКЦ, у 1990 р. Львівська 
Духовна Семінарія офіційно відновила свою діяльність. Нині її ректор - 
о. д-р  Богдан Прах. Львівська Греко-Католицька Духовна Семінарія 
Святого Духа - спільнота, яка формує майбутній священиків. У семінарії 
кандидати на священство виховуються з огляду на чотири основні 
аспекти формації: людський, духовний, інтелектуальний та
пасторальний.

Відновлюється й давня традиція навчальних закладів при  
монастирях ЧСВВ і ЧНІ, зокрема: відкриті 4 малі семінарії (1994), в 
м.Бучачі Тернопільської єпархії УГКЦ - історико-ф ілософський ліцей 
(1995) при монастирі ЧСВВ, Вищий Духовний інститут ім.Миколая 
Чарнецького ЧНІ уЛьвові (1997). Створено ряд спеціальних навчальних 
закладів, в яких здобувають богословську освіту як духовні, так і 
світські особи: Івано-Франківський теолого-катехичний інститут - 
перший навчальний заклад такого типу (1991), Д рогобицький  
катехичний єпархіальний інститут (1994), Катехичний інститут при ЛБА. 
Відновлюється практика дяківсько-регентських училищ. Вони нині 
функціонують в містах Коломия та Чортків, а також засновано Львівське 
Музично-Богословське училище (1991).

При кожній єпархії УГКЦ в Україні (крім Зборівськоїта Коломийсько- 
Чернівецької) створено духовні семінарії та діють катехичні курси з 
підготовки катехитів. Крім того, УГКЦ спільно з Інститутом освіти 
(м.Львів) готують вчителів предмету "Християнська етика" (з 1997 р.). 
При храмах працюють недільні школи та ведеться катехизація.
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УГКЦ має чимало власних засобів масової інформації: Її Радіо
"Воскресіння" працює з 1989 р. Передачі "В оскрес іння" 
транслюються всеукраїнської мережею "Д овіра-N iko-FM ", а також 
місцевими радіостанціями у Львові, Дрогобичі, Івано-Франківську, 
Червонограді, Бориславі. Радіопрограми складаються з трьох частин. 
Це, зокрема, блок релігійних новин, актуальна стаття та тематичний 
цикл, що може висвітлювати будь-яке питання, пов'язане з історією 
Церкви, духовним життям християнина, взаємовідносинами Церкви і 
науки та багато інших проблем. У своїй роботі "РВ" керується 
принципам и позаконф есійності й екуменізму. Програми радіо 
розраховані на слухачів р ізних вікових та соціальних категорій, 
віросповідань та суспільних груп. Це - репортажі та інтерв'ю про 
непересічні події в Українських Церквах, радіопроповіді священиків та 
виступи єпископів різних конфесій, розповіді про візантійський та 
латинський церковні обряди, радіоверсії сучасних богословських 
праць, знайомство з літургічним роком у церковному календарі, 
розповіді про мистецтво іконопису, сакральну архітектуру, церковний 
спів та музику, художнє читання класичної, популярної, дитячої 
християнської літератури. У 1994 р. "Радіо Воскресіння" створило 
А г е н ц ію  Р е л іг ій н о ї Ін ф о р м а ц ії - мабуть, першу не лише в Україні, але й 
у цілій Східній Європі. Сьогодні світ побачили вже сотні номерів 
місячних (раніше - щотижневих) бюлетенів АРІ, які мають свою постійну 
читацьку аудиторію. АРІ стало авторитетним джерелом релігійної 
інформації для багатьох газет в Україні і за її межами. Великий обсяг 
матеріалу, що накопичився за всі роки, дозволив редакції проводити 
аналітичні дослідження розвитку Церков, прогнозувати та коментувати 
церковні події. Адреса редакції Радіо "Воскресіння” : вул. Є.Озаркевича, 
4, м .Львів 79016, Україна; E-m ail: rr@ rr.lv iv.ua, In ternet:
h ttp //www.rr.lviv.ua, тел. (0322) 74-23-03, факс 97-08-75.

Прес-бюро УГКЦ: e-mail: info@ press.org.ua. УГКЦ багата на власні 
друковані ЗМ І. Кожна з її єпархій має своє видання (Мета, Н ова  зо р я , 
Б о ж и й  с ія ч , Д ж е р е л о  життя, Ж и в а  в о д а , Х р и с т и я н с ь к и й  в іс н и к ,  
Б л а г о в іс н и к )  - місячники; тільки Нова зоря виходить щотижня і є в 
республ іканській  передплаті. Доволі багато також  парафіальних 
видань, які виходять часто неперіодично, тиражем від сотні до 
декількох тисяч і рідко поширюються за межі парафії. УГКЦ належить чи 
не найбільша кількість молодіжних видань. На загальноукраїнському 
рівні виходить газета Вірую - єдина такого рівня і характеру молодіжна 
газета в Україні. Двотижневик виявляє велике зацікавлення суспільно- 
політичною тематикою та богословсько-моральними проблемами, 
новини життя Церкви та організації "Українська молодь - Христові", якій 
він належить. Свої видання мають комісії у справах молоді у Львові та
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Івано-Франківську (відповідно - Х р а м  і Світло п р а в д и ). Свої видання 
мають також деякі молодіжні організації, студенти духовних семінарій - 
Н аш а газета, Прост ір, Н ад ія  Ц е р кв и , С ол ідарн іст ь . Для своїх парафій 
газету Дзвіниця видають отці Чину святого Василія Великого. В ній 
переважають матеріали катехитично-повчального, суспільного та 
історичного змісту. ЧСВВ також видає журнали М іс іо н а р  (катехитично- 
богословський місячник) і Світло (спільне видання разом з українцями 
в діаспорі) та науково-культурологічний альманах двомісячник К и їв с ь к а  
Ц е р кв а  (високий рівень наукових праць з історії Церкви, української 
культури і богослов'я). Релігійно-суспільна за назвою є двотижнева 
газета Арка - видання загальноцерковного рівня, має свій веб-сайт. 
Більшість із перерахованих греко-католицьких видань мають невеликі 
тиражі - максимум до 4 тисяч примірників.

БЛАГОДІЙНИЦЬКІ ЗАКЛАДИ УГКЦ
Каріт ас У кр а їн и  з 1991 р. є офіційною благодійною організацією 

Української Греко-Католицької Церкви в Україні. На сьогодні Карітас 
України є повноправним членом Карітас Інтернаціоналіс та Карітас 
Європа. В Україні регіональні центри Карітасу діють у всіх єпархіях 
Греко-Католицької Церкви та Києво-В иж городськом у екзархаті. 
Національне Бюро Карітасу України знаходиться у Львові, а також має 
представницький офіс у Києві. Регіональними центрами Карітасу 
України керують директори, яких назначають місцеві єпископи- 
ординарії. Карітас України приходить на допомогу тим, хто потерпає від 
економічних негараздів, від невдач соціалізації, самореалізації в 
складних сучасних умовах перебудови суспільного життя. Карітас 
збирає, отримує з-за  кордону і розподіляє гуманітарну допомогу - їжу, 
вживаний одяг, медикаменти та медичне обладнання. Він організовує 
благодійні кухні, опікується літніми громадянами, психологічно 
підтримує сім ’ї, в яких виникли проблеми. Протягом 1998-2001 рр. 
Карітас надавав і продовжує надавати необхідну допомогу населенню 
Закарпаття, яке двічі потерпіло від стихійного лиха. З 1998 р. 
реалізується всеукраїнський проект "Опіка вдома", за яким надається 
медична, соціальна та інша допомога особам похилого віку, які 
залишились без родинної опіки. Карітас опікується спеціалізованими 
школами-інтернатами, дитячими будинками, дітьми з багатодітних 
родин. З вересня 2000 р. у Львові відкрито і взято під свою опіку 
дитячий садок - "Діти вулиці", де виховуються діти, що опинилися в 
кризовій ситуації. Подібний садок функціонує і в Ізмаїлі Одеської 
області. У Тернополі та Харкові при Карітасі діють сиротинці. При 
орган ізац ії д іє юридична допом ога  для малозабезпечених, 
функціонують центри анонімної духовно-моральної підтримки та 
соціальної допомоги узалежненим від алкоголю та наркотиків. Карітас
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постійно надає допомогу дітям-сиротам, Українському товариству 
сліпих, Українському товариству глухих, приймальникам- 
розподільникам МВС України, виправним закладам. За допомогою 
західних партнерів медичні установи Львівщини отримали необхідні 
медикаменти та устаткування. Адреса: Україна, Львів 79016, 
вул.Озаркевича, 4; тел.: (0322) 97-12-56, факс: 72-00-07; Інтернет: 
www.caritas-ukra ine.org.

"Збереження віри і допомога потребуючим" - це 900-річне гасло 
Мальтійського лицарського ордену, для втілення якого була заснована 
М ал ьт ійсь ка  с л у ж б а  д о п о м о г и .  О середок М альтійської служби 
допомоги (МСД) у Львові зареєстрований 1993 р. Один з його перших 
проектів - створення Благочинної кухні, яка і донині обслуговує 430 
нужденних мешканців міста протягом п'яти днів на тиждень. Для 
відвідувачів Благочинної кухні щороку організовується Поріздв'яна 
вечеря, а до Великодніх свят кожен отримує пасхальний подарунок. Від 
1994 р. діють курси з надання Першої долікарської допомоги, на які 
запрошують всіх бажаючих віком від 14 років. Сьогодні понад 2000 
слухачів долучилися до курсів Першої допомоги. Запроваджено 
консультації з Природного планування родини, які Мальтійська служба 
допомоги проводить у співпраці з Львівським обласним центром 
планування сім 'ї і репродукції людини. Від 1995 р. МСД обслуговує 
Молодіжну Прощу до Святоуспенської Унівської Лаври, забезпечуючи 
прочан харчами, медичною допомогою, підтримуючи інвалідів. 2000 р. 
у прощ і взяло участь близько тисячі прочан, серед них 16 
неповносправних на візках. МСД провадить молодіжний навчальний 
табір, програма якого складається з духовних бесід, занять з Першої 
допомоги і навчальних зустрічей з гостями табору, як-от: "Психологія 
неповносправних осіб і їх реабілітація", "Проблеми спинальників", а 
також чування і прощі до Почаєва. Мальтійська молодь опікується 
дитячим будинком-інтернатом с.Розділ, де проживають діти із вадами 
розумового розвитку. Уже вчетверте у Львові проведено акцію "Святий 
Миколай - дітям шкіл-інтернатів і будинків сироти Львівської області", 
ініційована МСД з благословення Курії Львівської архиєпархії, за 
сприянням  Льв івського  обласного управління освіти. До акції 
долучилося ЗО парафій м. Львова. Загалом близько 3200 дітей-сиріт, 
напівсиріт, з малозабезпечених родин у ЗО дитячих і шкільних закладах 
отримують подарунки від Св. Миколая. Адреса: 79005 Україна, Львів, 
вул. академіка Богомольця, 8 /2; Телефон: (0322) 75-12-00; Інтернет: 
www.malteser.lviv.ua.

Від 1992 р. існує в Україні міжнародний рух спільнот "В ір а  і світло". 
Він об ’єднує у християнські спільноти при парафіях осіб розумово 
неповносправних, їхніх батьків та молодь (приятелів) для взаємної 
дружби та підтримки. Рух "Віра і світло" заснований Жаном Ваньє та
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Марі-Ейлен Матьє у 1971 р. й нараховує більше 1 400 спільнот у 74 
країнах світу. На даний час в Україні існує 14 таких спільнот, у тому 
числі в Києві, Львові, Тернополі, Тячеві, Хусті, Кам’янець-Подільському, 
Жовкві. Члени спільнот регулярно дружньо зустрічаються, діляться 
своїми труднощами і радощами, спільно моляться, беруть участь у 
прощах та літніх таборах. У "Вірі і світлі" неповносправні особи мають 
можливість любити і бути любленими, ділячись багатством своїх 
сердець, своєю ніжністю та вірністю. Батьки відчувають тут підтримку і 
можуть по-новому побачити особливу внутрішню красу своєї дитини. 
Для молоді - приятелів через вірну дружбу з неповносправними, це є 
місце де можуть зустрітися з живим Ісусом, пізнати нові життєві 
ц ін н о с т і, відкрити для себе сенс життя. Адреса: 79011 Україна, Львів, 
вул. І.Свенціцького, 17. Телефон: 380 (0322) 760498 Інтернет' 
www.faithandlight.faithweb.com.

------------------------------------------------ ------------------ ---------------------Сторінки конфесій

Проект офісу КГКЦ в Києві
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Молитва є ефективним засобом психологічної розрядки й 

подолання "хвороб віку” - раку, гіпертонії, інфаркту, діабету. Такий 
висновок зробила Американська асоціація психотерапевтів на основі 
тривалих досліджень. Названо ними ще декілька причин цього. Віруючі 
не зловживають алкоголем, не вживають наркотиків. Більшість з них - 
не палять. М іцнішими є с ім 'ї віруючих, а відтак їх не травмують сімейні 
колізії. Ж інки не вдаються до абортів. Віруючі люди менше знаходяться 
в стані стресу, бо ж по-філософському ставляться до негараздів життя. 
Відвідуючи храм чи молитовний будинок, вони більше відпочивають, 
відволікаються від суєт повсякдення.

Молитва підвищує вдвічі шанси на успіх штучного 
запліднення. Це довели американські вчені. Вони розділили жінок, які 
мали пройти процедуру штучного запліднення, на дві групи. За першу 
постійно молилися віруючі люди, маючи в руках фотографії ж інок з цієї 
групи. Друга група не одержувала такої "п ідтрим ки” . Наслідок - 
позитивний успіх відповідно 51% і 26%.

Наш світ, в т.ч. й людина, зобов'язані своїм народженням 
аномальному явищу. Це довели близько 500 вчених, які протягом 2- 
х років співпрацювали в рамках проекту Вавач. Згідно їх концепції, 
близько 12-14 років тому в універсумі відбувся "первинний вибух". 
Протягом якихось долей секунди утворилися матерія й антиматерія, які 
‘складалися відповідно з частинок і античастинок, що мали взаємно 
проникнути одна в одну і перетворитися у світло. Але щось цьому 
завадило: замість вічного світла утворилися галактики, зірки, планети. 
На одній з них - нашій Землі з часом з'явилася людина.

Душа людини знаходиться в ї ї  серці, а не в мозку. До такого 
висновку прийшов лікар-психіатр із Детройта Пол Пірселлом на основі 
обстеження 140 пацієнтів із пересадженим  їм чужим серцем. 
З'ясувалося, що серце контролює діяльність мозку. Так, 41 -річному 
чоловікові, який мав спокійну вдачу, пересадили серце 19-річноі 
д івчини. Після цього чоловік виявив у себе юначий бурхливий 
темперамент, зацікавленість життям та ін.

Викликає подеколи здивування родослівна ісуса Христа за 
Євангелієм від Матвія, де чоловік народжує чоловіка. І ось 
нещодавно індійський вчений Вінод Пурані зробив сенсаційну заяву, 
що в давній Індії чоловіки вагітніли й народжували дітей. В
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Цікаво знати

розшифрованому ним прадавньому рукописі є описання чоловічих 
пологів: для появи дитини розпорювався живіт чоловіка, як це нині 
буває при "кесаревому розтині".

Содом і Гоморра загинули із-за землетрусу, який відбувся в 
районі сейсмічно нестійкого Мертвого моря. До такого висновку 
прийшов британський науковець-геолог Грем Гарріс. Причина 
землетрусу - стик двох тектонічних плит Землі, що рухаються в 
протилежних напрямках. Неминучі при цьому зсуви просто поглинули 
будівлі: вони пішли під землю або під воду. Водночас з-п ід  Мертвого 
моря вирвався горючий газ метан, який, зайнявшись, утворив над 
колишніми містами стовпи вогню.

Існують живі організми дещо неподібні нам. Про це повідомив 
нещодавно Космічний центр Великобританії. Із-за великої сили тяжіння 
на планетах-супутниках в сузір'ї Діви й Великої Ведмедиці тамтешні 
мешканці нижчі від землянина, але ширші.

Озонова "дірка" вже має ЗО млн. кв. кілометрів. Про це
повідомив Національний інститут води і атмосферних досліджень Нової 
Зеландії. Розширення озонової "д ір ки " сприяє збільшенню 
інтенсивності небезпечного для людини ультраф іолетового 
випромінювання. У великих розмірах воно викликає зміни в клітинах, із- 
за чого зростає кількість онкозахворювань.

Ноїв ковчег повністю зберігся під гігантським льодовиком на горі 
Арарат. Італієць Анжело Палого, який вже 17 років шукає його, 
засвідчив це фотографією величезного темного прямокутника під 
льодом. Дослідник вважає, що після природної катаклізми 1840 року 
ковчег розламався на дві нерівні частини. 56-метровий кусок його 
лежить в ущелені Ахора, а 100-метровий - дещо нижче, на висоті 4300 
метрів.
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А Н О Н С И
Фестиваль "Солодка гора - 2001" відбудеться 16 листопада о 

18-й годині в Київському будинку культури ВО ім. Корольова
(Василенка, 15). З нагоди свята буде виготовлено 900-кілограмовий 
торт, який стане зменшеною копією дійсної індійської священної гори 
Говардхан. В програмі фестивалю конкурси, вікторини, дегустація 
інд ійських вегетаріанських страв, концертна програма. 
Демонструватимуться мультмедій-програми й фільми. Організатор 
фестивалю - програма "Харе Крішна - їжа життя".

Міжнародний Конгрес, присвячений проблемам свободи 
віросповідання, сучасному стану ї ї  і перспективам відбудеться в 
липні-серпні 2002 р. в Будапешті (Угорщині). Організовує його 
заснована ще в 1990 р. Асоціація Свободи Віросповідань (IARF). 
Членами Асоціації є представники практично всіх релігій і ставати ними 
можуть ті, хто підтримує принцип свободи віросповідань. Під час 
Конгресу будуть розглянуті питання ефективності використання в 
правозахисній діяльності інформаційних технологій, сучасні проблеми 
релігійної освіти, буде проведено діалог між представниками різних 
конфесій, численні неофіційні зустрічі тощо. Аналогічні Конгреси 
відбувалися вже в Індії (1993 р.), Кореї (1991 р.), Канаді (1999 р.).

Інститут історії м. Віченца (Італія) проводить на початку 2002  
р. наукову конференцію, присвячену історії релігії в Україні в X-XV 
століттях.

Підприємство УПЦ "Пілігрим 2000” запрошує в подорож по 
святих місцях Православ'я людей віруючих і невіруючих. Окрім святинь 
Києва, організовується відвідування Почаївської, Троїцько-Сергіївської 
(Підмосков'я) та Олександро-Невської (Санкт-Петербург) Лавр, ще 60 
монастирів, відомих своїми чудотворними іконами, святими 
джерелами, мощами святих, тощо.
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Продовжується передплата на часопис
„Релігійна панорама" на 2002 рік!

Ми і надалі оперативно інформуватимемо Вас про головні 
події релігійного життя, свободи совісті в Україні та світі. 
Читаючи наш журнал, Ви матимете об'єктивну інформацію 
про конференції та круглі столи з релігійних питань, про 
новини релігієзнавчої та релігійної літератури. Кожне число 
часопису буде висвітлювати основи віровчення та обрядо
вої практики однієї із конфесій України.
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ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ
(в 10-ти томах)

Вийшов з друку 
4 том

"КАТОЛИЦИЗМ
за редакцією прооф. П.Яроцького, 
Київ, 2001, "Світ знань", 608 с.

Унікальна книга, в якій дається повний 
виклад історії католицизму в Україні від 
княжої доби до відновлення незалежності 
України в 1991 р. У двох розділах книги 
окремо досліджується історія Римо-Като- 
лицькоїта Греко-Католицької церков.

Послідовно висвітлюються різні періоди 
буття і функціонування католицизму на 

українській землі: в умовах княжої України-Руси, під час Литовсько-Польської 
держави, в Речі Посполитій до її поділів в 1772-1795 рр., під владою Російської 
і Австро-Угорської імперії, під час радянської влади, а також на західноукраїн
ських землях у міжвоєнній Польші (1918-1939 рр.). Розрахована на релігієзнав- 
ців, істориків, філософів, культурологів, на широкий загал тих читачів, хто ціка
виться історією України.

І !

Вартість книги 18,80 грн.
Запитуйте книгу в книгарнях та бібліотеках.

Умови придбання книги отримуйте за тел. 8-044-229-04-18, 
або надіславши запит за адресою:
03150 м.Київ-150, а-с № 428 Видавництво „Світ Знань" 
fax 248-44-36 E-mail: svitznan@ukrpost.net
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