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Сторінка редактора
Дорогий читачу "Релігійної панорами"!

До цих роздумів спонукала мене наукова 
конференція "Християнство і мораль", яка 
відбулася в листопаді ц.р. на базі Тернопільської 
медичної академії. Багато говорилося там про 

християнську мораль, про відсутність викладання богослов'я в 
навчальних закладах як причину всіх наших моральних вад. І *я 
вже там заперечив таке бачення й аргументацію. Хіба в 
радянські часи, коли взагалі про християнську мораль не 
прийнято було говорити в позитивних тонах, ми мали такий 
розгул аморальності як нині, коли про неї так багато говориться 
і пишеться?

Хіба в країнах Заходу, де богословські дисципліни є 
обов'язковими у різних системах освіти, ми від того маємо 
високу мораль? Певно, що моральність залежить не лише від 
того, викладає священик у школі, а чи ні, відвідує людина храм 
Божий, а чи ж ні. Адже не від того їдуть торгувати собою за 
кордон наші дівчата, що вони такі аморальні, а чи ж не вивчали 
Закон Божий. Можна знати, що є гріхом, але коли маєш умови 
життя такі, що треба якось вижити, то тут вже моральні виміри 
стають дещо іншими. Тут уже спрацьовує принцип: а чи 
морально не вчинити здавалося б аморальний вчинок, щоб не 
спасти вищий Божий дар - життя, життя своє, життя своїх 
близьких? Моральні норми самі по собі відтак релятивні і 
суб'єктивні в їх оцінках. Але ж є ще й совість! Це - той критерій, 
який, як голос Божий, ніколи не підводить. Її лише слід 
пробудити.

Як на мене, то існує якесь обмежене сприйняття 
християнського морального кодексу, самої місії Ісуса Христа. 
Спаситель прийшов не тільки для того, щоб вмерти і своєю 
смертю спокутувати первородний гріх, а й для того, щоб дати 
кодекс морального життя людини. Мойсеїв Закон його не давав, 
бо він лише вносив заборони на певні види життєдіяльносіі чи 
поведінки людини, насамперед єврея у його відносинах а іншим 
євреєм, а не з представниками інших народів (чиїай Біблію: 
останніх тут можна вбивати, ґвалтувати, обмапюиаіи). Ісуо 
прагне зробити моральні принципи внутрішнім Імпорт ином 
життя людини, елементом їїсовісіі. Він сам поспи; як талон цієї 
моралі. Людина, яка дотримуєшся лиши дссліи Заповідей
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Мойсея, не є моральною, бо вона живе так лише із-за боязні 
покарання Богом. Людина ж, яка слідує за Христовою заповіддю 
любові, його Заповідями Блаженства, яка морально діє не тому, 
що інакше заборонено діяти, а внаслідок свого глибокого 
переконання в необхідності саме такої дії, є високоморальною. 
То ж на відміну від морального Закону біблійного іудаїзму 
моральне блаженство християнина є вищим виявом людської 
моралі. Нам лише слід актуалізувати власне християнську 
мораль і не обмежувати її відомими Десятьма Заповідями 
Мойсея, які самі по собі людину моральною не роблять, 
тримають її в страсі, а не в совісті.

Християнство має свої самодостатні моральні цінності без 
прив'язки його до іудейського морального Закону. "Закон був 
виховником до Христа, щоб нам виправдатися вірою, - зауважує 
апостол Павло, - а як віра прийшла, то ми вже не під 
виховником" (Гал. 3: 24-25). Перед Богом ніхто Законом не 
виправдовується, бо ж Закон не від віри і даний він був з причин 
переступів. Згідно Нового Завіту, виправдані будуть не ті, хто 
знає Закон, а ті, хто, можливо, й не знають його, але "з природи 
чинять законне", "виявляють діло Закону, написане в серцях 
своїх, як це свідчить їм сумління та їхні думки" (Рим.2 : 15).

Як бачимо, проблеми ролі Церкви в моральному вихованні на 
основі моральних принципів християнства не такі вже й прості. 
Вони вимагають ще свого осмислення і переосмислення. 
Християнство міняє свої парадигми. Життя саме (часто стихійно) 
всупереч прагненню до збереження традицій породжує нові його 
конфесійні форми. Характерно, що молодь більш відкрита до 
сприйняття, скажімо так, оновленого християнства. Воно ж, 
будемо відвертими, чомусь поганому не вчить. Побувайте на 
службах в баптистів чи харизматів, у адвентистів чи мормонів і 
переконаєтеся в цьому. В неохристиянстві зберігаються і, 
визнаємо, часом є навіть більш дієвими, ті ж християнські 
моральні цінності, що і в традиційних церквах. Необхідно тут 
рахуватися з тим, що змінилися в сьогоднішнього віруючого 
орієнтації на сприйняття християнства. Він вже хоче знати свою 
релігію, а не лише бачити її в обрядовому відтворенні чи 
засвідчувати свою християнськість простою присутністю на 
богослужінні. Він хоче славити Бога, а не поставати перед ним в 
постійному проханні "подай, спаси і помилуй". Бог створив 
людину в образ свій і подобу. То ж має вона бути мислячою, 
діяльною і щасливою від "сродності", як зазначав Г.С.Сковорода, 
своєї праці, а відтак і жити за совістю.

Професор А. Колодний
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ 

і ЦЕРКВИ

Президент України Леонід Кучма,
виступаючи на зїзді працівників 
освіти, відзначив, 
що як засвідчує 
історія, "певним 
чином орієнтована 
школа, і на
самперед універ
ситети, відіграли 
разом з Церквою 
якщо не вирі
шальну, то одну з ключових ролей в 
консолідації та становленні нинішніх 
націй і держав".

В рідному селі Президента 
України Чайкіне, що на 
Чернігівщині, 16 листопада 
відбулося свято відкриття 
новозбудованого храму. Бу
дівля належить УПЦ Московського 
патріархату. Високі достойники 
Церкви провели освячення храму і 
перше богослужіння в ньому.

Унікальний для України музей 
ікони діє в Луцьку. Його 
експозицію складають 1109 екс
понатів - ікони, книги, церковний 
одяг і начиння. В музеї збері
гається більше 600 ікон, серед них 
є унікальні, зокрема такі, як 
Чудотворна ікона Холмської Божої 
Матері (ХІ-ХІІ ст.), шедеври 
Волинської школи іконопису XVI- 
XVII ст., роботи Йова Кондзе- 
левича, Станіслава і Томаша

Михальських та інших авторів. У 
день ювілею незалежності України 
музей отримав нове приміщення. 
Першим його відвідувачем став 
Президент України Л. Кучма.

Побудували храм в Хатанзі, 
поверталися в Україну на 
лайнері ЇЛ-18, загинули під час 
аварії літака в Тверській 
області 19 листопада. Дім 
Божий збудували і Бог покликав 
до себе громадян України 
Т.Мазурика, В.Косміна, Ю.Топчія, 
М.Гнідіна та В.Греб.

Верховний отаман Війська 
Запорізького Дмитро Сагайдак
"за значний внесок у відродження 
козацтва не тільки в Україні та 
Росії, але й у всьому світі" вручив 
нагороду - орден "Козацької 
слави" І ступеня і удостоїв звання 
генерала козацтва посла Росії 
Віктора Чорномирдіна. Останній 
став третім кавалером цього 
ордена. Перший одержав глава 
УПЦ Московського Патріархату 
митрополит Володимир (Сабодан). 
Одержуючи орден, В.Чорномирдін

слушно паяним: "Я дужо радий
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нагороді, та не знаю, чим я її 
заслужив...". Але фото корес
пондента "Дня" Миколи Лаза- 
ренка ставить все на свої місця. 
Красномовною є й заява В.Чор- 
номирдіна: "Росії дуже важко 
підняти свою економіку без 
України".

Релігійне життя на Тернопіллі є 
найнасиченішим із всіх об
ластей України. Про це сказав 
на конференції "Християнство і 
мораль" 3 листопада начальник 
Управління у справах націо
нальностей, міграції та релігії 
Тернопільської облдержадмініст
рації І.Паляниця. В області на 
кожні 10 тис. населення припадає 
майже 13 релігійних громад, а за 
їх кількістю вона на другому місці 
(близько 1600 громад 28-ми 
напрямків, течій, церков). Якщо в 
недалекому минулому мали місце 
конфлікти із-за храмових споруд 
між православними і греко- 
католиками у 297 населених 
пунктах, то тепер таких 
залишилося лише 28. Конфлікти 
часом вирішувалися через 
побудову нових храмів. У цьому 
держава й інші установи надали 
релігійним громадам допомогу, 
виділивши за цільовим призна
ченням понад мільйон гривень, 
забезпечивши будівництва ще й 
транспортом, будівельними мате
ріалами та ін. Відтак було 
побудовано або реконструйовано 
близько 200 культових споруд. 
Керівники обласних церковних 
органів підписали меморандум 
"Про неприйняття силових дій у

міжконфесійних взаєминах". Йде 
робота з налагодження почер- 
гових богослужінь в конфліктних 
селах.

Католикосові вірмен вручено 
український орден. 29 жовтня в 
Ечміадзині Надзвичайний і 
Повноважний Посол України у 
Вірменії Олександр Божко вручив 
орден Ярослава Мудрого V 
ступеня Католикосові всіх вірмен 
Гарегіну N. Президент Л.Кучма 
удостоїв главу Вірменської Апо
стольської Церкви найвищої 
української відзнаки "за значний 
внесок у розвиток вірменсько- 
українських духовних зв'язків та 
зміцнення стосунків між Церк
вами". Вручаючи орден, Посол 
України наголосив, що Гарегін II є 
першим духовним лідером, який 
отримав найвищу українську 
нагороду. Орден Ярослава 
Мудрого встановлений 1995 р. 
Ним нагороджують високих 
державних посадовців, відомих 
громадських і духовних діячів як в 
Україні, так і за кордоном. (КАІ)

Голодування як форма 
протесту про™ дій властей в 
Червонограді. До нього вдався 
священик УПЦ МП о.Стефан 
Деркач, вимагаючи в такий спосіб 
якщо не передачі його громаді, 
яка тут в явній меншості - лише 
150 парафіян - каплиці, збудо
ваної до 1993 р., коли в селі діяла 
лише Церква Московської 
юрисдикції, а Київський Патріар
хат прийшов їй на зміну, то 
виділення земельної ділянки для
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побудови храму. Міська влада 
Червонограду в останньому чомусь 
зволікає. А між тим це є 
порушенням принципу свободи 
віросповідань.

Збір підписів за відміну праці й 
торгівлі в неділю і великі 
християнські свята, а також за 
заборону переносити робочі 
дні на неділю ведеться в 
Рівному. Щоб міська рада 
прийняла питання до розгляду, 
треба зібрати до 5 тисяч підписів 
мешканців міста. Ініціатори звер
нення переконані, що їх підтри
мають близько 80% рівненчан.

Щомісячно збираються на свої 
Круглі столи представники 
різних християнських конфесій
- православних, баптистів та 
п’ятидесятників разом із 
представниками громадських 
організацій Радивилівщини
(Рівненщина). У листопаді захід 
мав назву "Християнські цінності і 
соціальні проблеми у XXI ст.". 
Учасники розглянули цілий ряд 
соціальних та моральних 
проблем, породжених змінами 
нашого життя і закликали всіх 
віруючих до спільної роботи з 
морального виховання молоді.

За даними опитування 
громадської думки, прове
деного фондом "Демократичні 
інціативи" в листопаді Церкві 
цілком довіряють 48 відсотків 
опитаних, 27% - наскільки
довіряють, настільки й ні, 16% - не 
довіряють зовсім, 10% не

визначилися з відповіддю. Церква 
продовжує утримувати лідерство 
за показниками довіри/недовіри.

Християнські демократи з 
партії, де лідером є В.Журав- 
ський, пливуть за течією. Іншого 
й бути не може, бо ж ця партія в 
неодноразових опитуваннях май
бутнім електоратом майже не 
згадується. В блоці "За єдину 
Україну", до якого після довгих 
вагань вирішила зрештою при
стати ХДПУ, їх привабило те, що 
тут поєдналися "найуспішніші 
люди", а "невдахам не можна 
довіряти майбутнє". Вирішальну 
роль в тому, що християнські 
демократи приєдналися до блоку 
"За єдину Україну", відіграло 
обрання лідером блоку голови 
Адміністрації Президента України 
В.Литвина. В.Журавський сказав, 
що основне співробітництво між 
ХДПУ і членами блоку "За єдину 
Україну" розгорнеться в мажо
ритарних округах, де християни- 
демократи хочуть висунути значну 
кількість своїх представників.

"Довідник ви борця-христия
нина" уклав Львівський католицький 
центр суспільних досліджень. Праця 
дає орієнтири, якими має керуватися 
виборець, характеризує тип політика- 
християнина, за якого слід голосувати. 
Довідник буде безкоштовно поширю
ватися серед віруючих.

Декларацію "Про позицію Кому
ністичної партії України щодо 
ставлення до релігії і церкви"
прийняв жовтневий Пленум КПУ.
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В ній висловлено вибачення 
перед віруючими "за страждання і 
незгоди, які випали на їх долю в 
часи соціальних катаклізмів" і да

но обіцянку, 
що "подібне 
не може і не 
п о в и н н е  
повторити
ся". Раніше 
з подібними 
з а я в а м и  
в и с т у п а в  
л і д е р  
К о м п а р т ії  
П . С и м о -  

ненко. Проте, в документі поняття 
"віруючі" й "комуністи" вжито як 
відмінні. При цьому КПУ заявляє, 
що ситуація в країні потребує 
"єдності всіх чесних, порядних 
громадян".

Рукопис Євангелія XVS ст. 
поповнив 9 листопада руко
писну спадщину Національної 
бібліотеки ім. Вернадського.
Написане воно напівстатутним 
письмом церковно-слов'янською 
мовою з використанням україн
ських слів. Заставки оформлено в 
стилі українського народного 
мистецтва з православною тра
дицією, а Євангелія була куплена 
"рабом Божим Данилом" в селі 
біля Кам'янця-Подільського і 
передані храму св.Миколая. 
Водночас до бібліотеки надійшло 
наукове видання "Пересоп- 
ницького Євангелія". Раритет- 
оригінал створювали архи
мандрит Григорій і син протопопа 
Сяноцького Михайло. Свого часу

ним володів гетьман Іван Мазепа.

23 жовтня, на 78 році життя, 
помер відомий український 
історик Михайло Брайчев- 
ський. Як свій прощальний 
автограф народний академік 
залишив книгу "Літопис Аско
льда". Науковець довів, що із 
"Повісті врем'яних літ" під час 
третьої її редакції князем Мсти

_________ Релігійне життя України

славом було вилучено відомості 
про Аскольдове хрещення, яке 
відбулося у 860 р. Із більше як 500 
праць М.Брайчевського увагу 
релігієзнавця привертає книга 
"Утвердження християнства на 
Русі". Історик вболівав за долю 
свого народу. Для нього 
Переяславський акт Богдана був 
не возз'єднанням, а приєднанням, 
після якого розпочалося нищення 
Росією української самобутності.

Трагедія на вул. Мельникова в 
Києві викликана релігійним 
фанатизмом. Глава сім'ї Артур 
Гримайло з середини вересня 
завів суворий піст. Дозволялося 
пити лише воду з-під крану.
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Відтак від голоду 
померла менша

27 вересня 
донька, 2 
листопада 
- старша і 
їх бабуня. 
О с к іл ь к и  
"Бог нібито 
не подавав 
н і я к и х  
знаків", то 
глава сім'ї 
в и з н а в  
неправиль
ною форму 

дотримання посту, зібрався і зник 
у невідомому напрямку. Раніше 
Гримайло належав до Церкви 
п'ятидесятників, але за пору
шення норм християнського життя 
був з неї виключений. В ньому 
жила ідея якогось месіанського 
покликання в світі, яку він ніяк не 
міг зреалізувати. Жертвою цього 
"месіанства" стала його сім’я.

Сумські міліціонери конфе
сійно визначилися, довівши 
цим, що вони не зовсім добре 
вивчили українське законо
давство, Принаймні до такого 
висновку можна дійти, спосте
рігаючи за "співпрацею" між УПЦ 
Московського патріархату та 
Обласним управлінням міністер
ства внутрішніх справ (УМВС). 
Відповідно до Угоди між на
чальником УМВС Миколою 
Плехановим та єпископом Іовом, 
за кожним підрозділом усіх міст і 
районів закріплені православні 
священики цієї Церкви. Вони ж 
будуть "прищеплювати" слухачам 
культуру у відкритому при УМВС

народному університеті культури. 
Залишається лише вияснити, 
якими чинниками користувався 
керівник правоохоронців Сум
щини, обираючи московський клір 
для "підняття бойового духу" своїх 
підлеглих. Адже вже завтра на 
Львівщині "дух" правоохоронних 
органів офіційно будуть піднімати 
греко-католики, на Рівненщині 
УПЦ Київського патріархату, а на 
Вінниччині протестантські Церкви. 
Міністерству внутрішніх справ, 
напевно, не достатньо участі 
міліції у залагодженні міжкон
фесійних чвар. То ж є шанс 
отримати подібну ситуацію і в 
самих держорганах.

Україна в листопаді відзначила 
250-рІччя свого славетного 
сина Дм.Бортнянського. В Софії 
Київській, окрім виставки 
живописних творів, у виконанні 
ансамблю солістів "Благовіст" 
звучала хорова музика XVIII ст. - 
твори Березовського, Веделя, 
Турчанінова...

ПРАВОСЛАВ'Я

Чергова зустріч делегацій 
Константинопольського і Мос
ковського патріархатів відбу
лася в Цюріху 29-30 жовтня.
Темою зустрічі було подолання 
церковної кризи в православ'ї в 
Україні. Делегацію Константино
польського патріархату очолив 
митрополит Мелітон, а Москов
ського - митрополит Смоленський 
і Калінінградський Кирило. У
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зустрічі взяв участь голова 
Держкомітету в справах релігій 
України Віктор Бондаренко, який 
представив точку зору уряду 
України на цю проблему. Як 
повідомляє інформаційна служба 
Московського патріархату, сто
рони "визнали корисним обмін 
поглядами", а "розмови трива
тимуть далі, беручи до уваги 
пропозиції сторін під час зустрічі". 
Регулярні зустрічі представників 
двох патріархатів, розпочаті мину
лого року, на разі не дали жодних 
конкретних результатів. (КАІ)

Митрополит Одеський та 
Ізмаїльський Агатангел оцінив 
переговори у Цюріху як 
конструктивні, в першу чергу 
через те, що цього разу в них не 
брали участь представники так 
званих "розкольницьких угру
повань". Сторони "зійшлися на 
тому, що поки є Філарет, не 
можна приймати ніяких доле
носних рішень", - підкреслив 
Агатангел. Вирішено також "більш 
глибоко вивчати ситуацію в 
Україні". Щодо розколу в украї
нському Православ'ї, то, на думку 
митрополита, "його давно вже не 
було б, якби не підтримка з боку 
уряду та навколоцерковних полі
тичних кіл, котрим вигідна 
дестабілізація ситуації в країні". Як 
бачимо, незважаючи на декла
ровані "плідні результати перего
ворів", конкретних результатів 
досягнуто не було, і, можливо, не 
в останню чергу саме із-за 
відсутності представників УПЦ КП 
та УАПЦ.

В політичній грі навколо 
православ'я владні структури 
України сприяють Москов
ському Патріархату, нехтуючи 
при цьому заяви Президента про 
потребу утворення Єдиної 
Помісної Православної Церкви. 
Так оцінили на прес-конференції 
Патріарх УПЦ КП Філарет і голова 
Всеукраїнського громадського 
об'єднання "Україні - Помісну 
Церкву" П.Мовчан доповідну 
записку на ім'я прем'єр-міністра 
державного секретаря Кабінету 
Міністрів В.Яцуби №15379/97 від 
24 жовтня 2001 р. Занепокоєння

Релігійне життя України

учасників прес-конференції ви
кликали також поїздки до Москви, 
Цюріха і Константинополя голови 
Державного комітету у справах 
релігій В.Бондаренка. Виявля
ється, що в плані заходів, 
запланованих у рамках прове
дення Року України в Росії, 
названо "працю над подальшим 
просуванням питання про 
автономію УПЦ, в т.ч. ініціювання 
проведення архиєрейського со
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бору", а також "будівництво 
спільного україно-російського 
храму". УПЦ КП вважає, що в 
Україні має бути не підпо
рядкована Москві автономна 
православна Церква, а Єдина 
Помісна Українська Православна 
Церква. Надання автономії - це 
засіб відкладення питання про 
автокефалію в "довгу чиновницьку 
шухляду". Патріарх Філарет не 
виключає спробу поділу Украї
нського Православ'я на дві 
Церкви - автономну з підпоряд
куванням Московській Патріархії, і 
об'єднання іншого статусу, з 
підпорядкуванням вже Константи
нополю. Ця засторога з'явилася 
із-за того, що архиепископ УПЦ в 
США Всеволод, який знаходиться 
в підпорядкуванні Константинопо
льської Патріархії, активно веде 
переговори з питань стану і 
перспектив Православ'я в Україні, 
не маючи на те жодних 
повноважень.

Апостольська Нунціатура
висловила своє здивування 
заявою глави УГЩ КП Філарета
про визнання його Папою 
Римським. Це було під час прес- 
конференції, на якій Патріарх 
сказав дослівно наступне: "По- 
перше, Папа зустрічався з 
Патріархом. Не із світською 
особою, а з Патріархом. І цей 
факт засвідчив те, що Папа 
визнає мене Патріархом". В 
Нунціатурі заявили, що нічого не 
змінилося в Католицькій церкві і 
канонічним митрополитом в 
Україні визнається тільки Бла-

женійший Володимир". І це при 
тому, що в Києво-Печерській 
Лаврі продається книжечка з серії 
"Церковь и "церкви", в якій до 
останніх, тобто до "церков в 
лапках", віднесли окремою бро
шурою й католицьку Церкву. До 
того ж, Папа мав зустріч із 
Всеукраїнською Радою Церков. 
Ніяких офіційних застережень до» 
зустрічі, що когось Папа чи 
нунціатура не визнають як Церкву, 
не було. Відтак зустріч із 
Патріархом Філаретом відбулася 
як з главою Церкви. Це 
підтверджує й виступ Папи, в 
якому він всіх присутніх вітав як 
глав Церков.

Утворення нової Православної 
церкви - Української Апосто
льської Православної Церкви - 
критикується іншими україн
ськими православними Церк
вами. Зокрема Патріархія 
Української Автокефальної Право
славної Церкви у своїй Заяві різко 
засудила сам факт цього 
утворення. Патріархія Української 
Автокефальної ПЦ звертає увагу 
на те, що учасники акцій, 
проведених у Таращі в червні- 
жовтні 2001р., на час організації 
богослужінь не належали до 
ієрархії жодної з Православних 
Церков, перебували поза кліром. 
Тому з погляду православного 
канонічного права вони не мали 
повноважень до поставлення 
нового архиерея. Збір поза 
штатних архиереїв но о Церквою і 
розглядається канонами як 
самочинно зібрання. Здійснений
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цим зібранням чин не має 
благодатної сили і не може бути 
визнаний за дійсну хіротонію. 
Тому для повноти Української 
Автокефальної ПЦ особи, які 
прийняли поставлення в єпископи 
від позаштатних архиєреїв 
Михаїла (Дуткевича) і Феоктиста 
(Пересади) без благословіння 
канонічної церковної влади, не 
можуть вважатися єпископами. 
Патріархія звертає увагу на те, що 
обидва рази чини були від
правлені перед черговим етапом 
переговорів про творення єдиної 
Помісної ПЦ в Україні, котрі 
проходять під благословенням 
Всесвятішого Вселенського Пат
ріарха, в той час, коли Українська 
Автокефальна ПЦ та УПЦ 
Київського Патріархату прийняли 
на себе зобов'язання утриматися 
від єпископських хіротоній. 
Навмисне перебрана собі 
організаторами самочинного зіб
рання назва "УАПЦ" має на меті 
ввести в оману громадськість і 
знеславити добре ім'я Української 
Автокефальної ПЦ. Це вказує на 
провокаційне спрямування акцій, 
покликаних дискредитувати пра
вославну спільноту України в очах 
світового православ'я і зупинити 
процес унормування церковного 
життя в Україні. Запобігання 
подібним деструктивним акціям 
можливе лише за умов ди
намічного й невпинного прове
дення міжцерковних переговорів 
за участи всіх частин право
славної спільноти України, при 
неухильному дотриманні право
славних догм і канонів та

завершення переговорів віднов
ленням єдиної Української 
Помісної ПЦ в канонічній єдності зі 
Вселенським Православ'ям. 
(Офіційна хроніка, Ч. 14)

Фундація духовного єднання 
України все частіше нагадує 
про свою основну мету -
утворення Єдиної Помісної 
Православної ' Церкви Руси- 
України. Про це вона заявила і в 
своєму новому документі 
"Концепція духовного відро
дження України". Саме за участі 
національних Церков поставали 
нові міцні держави і навпаки - без 
церковної підтримки держави 
зникали з карти світу, а такі 
народи розчинялися серед інших. 
Згідно Концепції, УППЦ з 
патріаршим управлінням в 
св.Софії має з'явитися на основі 
поєднання православних Церков і 
греко-католиків. Майбутній Київ
ський патріархат мав би очолити 
Православний ієрарх. "Що сто
сується УПЦ М осковського 
Патріархату, залишків часів 
Радянського Союзу, то вона 
повинна бути перейменована і 
перереєстрована згідно з її суттю 
в "Російську Православну Церкву 
Московського Патріархату на 
території України".

Українське Православне
братство св„ Апостола Андрія 
Первозванного провело 2 
листопада пікетування Посо
льства Російської федерації в 
Україні. Пікетування було 
приурочене до 60-річчя, як було

Релігійне життя України
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заявлено, "знищення Успенського 
Собору Києво-Печерської лаври 
московськими диверсантами- 
терористами". У виступі голови 
Братства О.Гудими звучали 
вимоги повернення з Росії ви
везеного туди з України цер
ковного майна, відшкодування 
витрат на відбудову українських 
православних храмів, ліквідації 
Церкви Московського Патріархату 
в Україні. Пікетувальників підтри
мала лише Українська націона
льна консервативна партія (лідер 
- О.Соскін) та група молодих 
членів ОУН.

Патріарх УПЦ КП Філарет
освятив відкритий в Рівному 
перший в Україні пам'ятник 
Симону Петлюрі. В бронзі 
повертається в рідну йому Україну 
головний отаман військ УНР і 
голова Директорії. В Рівному він 
свого часу мешкав і видавав 
газету "Рада".

В Києві на території Лук'я- 
нівської в'язниці діє храм Йова 
Багатостраждального, який на
лежить УПЦ Київського Патріар
хату. Відновлено його в 1999 р. 
після багаторічного закриття в 
більшовицькі часи. При храмі є 
хор з числа ув'язнених, право
славна духовна бібліотека.

Соляна Православна Церква 
Артемівська в листопаді була 
освячена єрархом УПЦ. Церква 
знаходиться на глибині в декілька 
сот метрів. Не лише стіни, стеля і 
підлога в ній із солі, а й іконостас.

Релігійне життя України_________
Цей храм функціонував в 
Артемівську ще до революції. 
Молилися в ньому солекопи 
перед початком зміни. В 
нововисвяченій Церкві уже від
бувся перший обряд вінчання.

Подарунок Святоуспенському 
монастирю на Волині. Копію 
Києво-Печерської чудотворної 
ікони Успіня Божої Матері і ковчег 
з мощами преподобних отців 
києво-печерських привіз в 
с.Низкиничі земляк - намісник 
Києво-Печерської лаври єпископ 
Павло. Хресним ходом зустріли 
волиняни дар владики. Останнім 
часом в православних церквах 
спостерігається захоплення мо
щами святих замість того, щоб 
приділити більше уваги за
своєнню православними вірую
чими основ християнської віри, 
що має місце в протестантів, 
неохристиян. На такому своє
рідному язичництві в свідомості 
сьогоднішнього віруючого
християнство не утвердиш.

Настоятель Свято-Іллінського 
храму, що на Одещині,
о.Михайло взяв в оренду декілька 
гектарів землі. Його почин 
підтримали односельчани. Так 
з ’явилося сільгосппідприємство 
"Злагода". Цього року тут зібрано 
по 33 ц. зерна з гектара. На неї 
селяни одержали по 800 кг. 
пшениці й 200 кг. ячменю. Січка 
роздавалася безкоштовно. Онов
лено сад, закуплено багато 
сільгосптехніки. Митрополит 
Одеський Агатангел нагородив
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священика церковними відзна
ками, надав йому сан протоієрея.

Православний духівник запо
різького козацтва протоієрей Адам 
Кучмій, який одержав благословення 
на цю працю від митрополита 
Володимира (Сабодана), з’ясовуючи 
ситуацію непростих відносин держави 
і Церкви в Україні, згадав слова 
Сталіна, що "лише православна віра 
може врятувати Русь від розпаду".

СВІТ РИМО» 
КАТОЛИЦИЗМУ І 

ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Щедрого Божого Благо
словення побажав Папа Іван 
Павло II українському народу, 
відповідаючи на одержане ним 
поздоровлення від Президента 
України Л.Кучми з нагоди 23-ї 
річниці Понтифікату. "Щиро 
вдячний Вам за цей люб'язний 
жест і висловлюю мої щирі

Релігійне життя

побажання, щоб український 
народ, такий дорогий мені, 
завдяки його міцним христия
нським корінням, міг більш 
активно брати участь в побудові 
вільної і єдиної Європи".

30-31 жовтня у Трускавці 
відбувся Синод Єпископів 
Києво-Галицької митрополії 
Української Греко-Католицької 
Церкви. Правлячі Архиєреї на 
чолі з Верховним Архиепископом 
УГКЦ кардиналом Любомиром 
Гузаром, особливу увагу при
ділили укладенню статуту Синоду 
та окремими питанням фінансової 
політики Митрополії. Єпископи

ознайомилися з працею украї
нських осередків благодійницької 
організації "Карітас", а також 
заслухали доповідь директора 
новоутвореного Департаменту 
інформації Мирослава Павлюка. 
На засіданні Синоду був присутній 
патріарх Вірменської католицької 
Церкви Нерсес XIX.
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Гошівському монастирю у день 
свята Покрови повернули 
чудотворну ікону Божої Матері.
50 років тому її вилучили з 
монастиря служби НКВС. 27 
березня 1950 року, за звину
ваченням в антирадянській 
діяльності і зв'язках з УПА, 
монастир було закрито. А шлях 
збереження ікони виявився 
складним і заплутаним. Зрештою 
- вона знову в монастирі. Десятки 
тисяч паломників зі всієї України 
йдуть до Гошева для вшанування 
святині, здобуття заступництва, 
очищення й духовного відро
дження.

Патріарх Вірменської Като
лицької Церкви Нерсес Бедрос
ХІХ перебував в Україні протягом 
десяти днів на початку листопада. 
У Львові він мав зустріч з главою 
УГКЦ кардиналом Гузаром, був 
присутнім на Синоді єпископів 
Києво-Галицької митрополії. 
Патріарх відвідав Хмельницький, 
Кам'янець-Подільський, Чернівці, 
Івано-Франківськ, Снятии і Кути. В 
Україні нині наявна всього одна 
громада вірмено-католиків у 
Львові, яка стала проявляти 
активність лише після зустрічі її 
членів з Папою Іваном Павлом II. 
Офіційна інформація про те, чи 
мав у Львові зустріч Патріарх з 
главою вірмено-григоріанської 
митрополії, яка має в своєму 
підпорядкуванні по Україні 17 
громад, відсутня. Як відомо, між 
цими двома церквами існують 
гострі протиріччя.

Реліквії візиту Папи Івана 
Павла II в Україну можна 
побачити в київському храмі 
св.Олександра. Тут є вівтар, біля 
якого Папа проводив бого
служіння, його трон. Відомий 
ковчег на стадіоні "Чайка" вже 
розібрали, не виявляючи при 
цьому, як відзначив єпископ РКЦ 
Станіслав Широкорадюк, ніякого 
фанатизму.

Г реко-католицька газета
"Вірую" розпочала дискусію з 
приводу переходу українців на 
використання латинського шриф
ту. Ініціатори такого переходу 
називають азіатами (в нега
тивному підтексті цього слова) 
тих, хто тримається за 
"кирилицю". Як відомо, кирилиця 
не є витоковою абеткою українців, 
бо ж до неї була буквиця, але за 
більше як тисячу років вона стала 
традиційною для них і вдало 
виражає весь різноманітний 
спектр українського багатого
лосся. Адже в латині немає 
вдалих замінників українських ш 
чи щ. То чи не криється у таких 
дискусіях прагнення галицьких 
клерикалів усунути з українства 
те, що стало для нього самобутнім 
і повністю достатнім?

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Церква Євангельських христи- 
ян-баптистів провела на початку 
листопада двотижневу єванге- 
лізаційну кампанію на Закарпатті. 
Показ фільму "Ісус", який Церква
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провела у співробітництві з 
організацією "Україна за Христа", 
відвідали більше 3 тисяч осіб, 
значна частина яких замислилася 
над місією Христа і можливостями 
власного служіння Йому.

Група пасторів Лютеранської 
Церкви Німеччини на чолі з 
Єпископом земель Гессен і 
Пассау Гельгою Трескен відвідала 
29-30 жовтня Лютеранські 
громади Західної України з метою 
кращого ознайомлення із релі
гійною ситуацією в Україні. 
Відбулася також їх зустріч з 
Главою УГКЦ Любомиром 
Гузаром. Гості висловили 
зацікавлення станом богослов
ської освіти в Україні, зокрема, 
розвитком Львівської Богослов
ської Академії, яка з часом має 
набути статусу Українського 
католицького університету.

Новий Великий молитовний 
зал одержала Східна Кон
ференція Церкви Адвентистів 
Сьомого Дня до свого VI з'їзду, 
який відбувся 14-17 листопада в 
Донецьку. З'їзд зібрав 109 
делегатів від 76 громад Східної 
Конференції, до якої входять 
громади Донецької та Луганської 
областей. Гаслом для з'їзду було 
обрано біблійні слова "Приго
туйтеся до зустрічі Бога свого". 
Окрім традиційних звітів керів
ництва, з'їзд вирішив питання 
прийняття до Конференції ще 10 
нових громад, обрання її 
керівництва. Очолив Східну Кон
ференцію ЦАСД Микола Тука.

Нових керівників одержали відділи 
суботньої школи, роботи з дітьми, 
інформації, родини, ресурсів та ін. 
Було проведено церемонію 
висвяти у найвищий, пропо
відницький сан ще двох пастирів.

Акції за здоровий спосіб життя 
були проведені молоддю Цер
кви АСД у Сімферополі, Полтаві, 
Кіровограді та Житомирі протя
гом листопада. Вулицями цих 
міст молодь не лише пронесла 
плакати та проскандувала зак
лики, а й своїм власним приклад
ом засвідчила, що можна і треба 
жити здоровим життям. Були 
також проведені молодіжні про
грами "Тиждень жахів", де молоді 
люди змогли набути інформацію 
про наслідки наркоманії, паління, 
пияцтва, захворювань на СНІД.

В Криму відбулися урочистості 
з нагоди 115 річниці діяльності 
Церкви Адвентистів Сьомого дня 
в Україні У них взяли участь 
Президент Української Уніонної 
конференції Церкви В.А.Круп- 
ський, секретар Ввро-Азіатського 
відділення Генеральної Конфе
ренції М.Камінський, президенти 
українських регіональних конфе
ренцій. Відбулося посвячення 
другого Сімферопольського моли
товного будинку, в одному із залів 
якого відкрито перший на 
території СНД меморіальний 
музей Церкви.

В Маріуполі міліція затримала 
злодія, який пограбував міс
цевий молитовний будинок

Релігійне життя України
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Церква Адвентистів Сьомого 
дня, забравши електронний під
силювач і музичний синтезатор. 
Як з’ясувалося, до скоєння 
злочину злодій відвідував бого
служіння цієї громади АСД.

Черговий Синод Української 
Лютеранської Церкви відбувся у 
вересні ц.р. У його роботі взяли 
участь пастирі і голови громад 
Церкви, а також чисельні гості із- 
за кордону. Після звіту посадових 
осіб з єпископату, розглядалися 
різноманітні питання роботи 
місійного, бюджетного, освітян
ського, гуманітарного та буді
вельного комітетів. Схвально було 
сприйняте повідомлення про 
започаткування місійної діяльності 
в містах Одесі, Кам'янці-Поді- 
льському, Коростишеві, Олексан
дрії, Чугуєві та ін. На Синоді також 
розглядалося питання перене
сення семінарії Святої Софії з 
Тернополя до Києва після побу
дови тут храмового комплексу 
Єпископату УЛЦ, освітніх програм 
для молоді Церкви та ін.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Київська громада "Сонячна"
вийшла із підпорядкування ОСІД 
РУНВіри, який очолює Богдан 
Островський. Мотивом цього є ті 
зміни, які нібито вносив останній у 
віровчення й обрядову практику 
Рідної Української Національної 
Віри, визначені Левом Силенком. 
Тут і заміна слова , Бог на Біг, 
Священної Години Самопізнання -

Свягоси на Набоженство, рунтата 
на священика, зміна календаря 
свят РУНВіри та ін. Спочатку 
громада збиралася на свягоси на 
березі Дніпра в тих місцях, де був 
колись Священний Гай. Тепер 
вона орендує приміщення біля 
Майдану Незалежності в Центру 
духовної культури (Софіївська, 
10). За сприяння громади постала 
Косацька Сотня ім.князя 
Святослава Хороброго. Гетьма
ном Звичаєвого Косацтва обрано 
довічно полковника Святослава

Петренка. Громада "Сонячна" є 
єдиною, яка має свій друкований 
орган - газету "Слово Оріїв". її 
можна придбати в Києві на 
майдані Незалежності. Громада 
беззастережно приймає "Мага 
Віру" за свою священну книгу, а її 
автора Лева Силенна - за 
Пророка.

Урочисто відзначили крішнаїти 
Києва своє традиційне свято 
"Солодкої гори". Згідно 
переказів, близько 5 тис. років 
тому жителі містечка Вріндван, 
щоб встановити єдинобожжя,
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відмінили жертви напівбогу Інді і 
принесли їх всі до гори Говардхан. 
Розгніваний Індра послав дуже

сильний дощ на селище, але його 
виручив Крішна, який підняв гору і 
тримав її сім днів на .мізинці лівої 
руки. На спомин цієї гори й 
витворюється щороку кришнаї
тами, як копія, гора Говардхан у 
вигляді оригінального торту. В 
цьому році в киян він мав вагу 900 
кг. Ширина торту - 2,5 метри, 
довжина - 12, а висота - близько 
1,5 метра. На виготовлення торту 
пішло 150 літрів згущеного 
молока, 180 кг. масла, 130 кг. 
цукру, 125 кг. муки, 80 літрів 
молока і ще багато дечого, окрім 
яєць, які* використовують, як 
правило, при випіканні тортів. 
Споруду увінчував маленький 
водограй. Кулінари попрацювали 
над тим, щоб ця річка не 
розмивала "тортові" береги. 
Дивовижної краси торт був 
з'їдений за годину присутніми в 
палаці ім.Корольова учасниками 
урочистостей, яких зібралося 
близько трьох тисяч.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

Чш можливий ісламський 
екстремізм в Криму? Лідер 
Меджлісу кримсько-татарського 
народу Мустафа Джемільов 
терористичні акти в США назвав 
злочином, який можна прирівняти 
до злочинів нацистів і комуністів. 
Він, як мусульманин, прокляв дії 
терористів, заявивши, що жодна 
релігія, в т. ч. й іслам, не виправ
дують вбивство людини. Водночас 
М. Джемільов застеріг, що цю 
трагедію прагнутимуть викори
стати деякі політичні сили з метою 
розпалювання в Криму анти- 
мусульманської істерії. І він не 
помилився. Під стінами кримсь
кого парламенту громадська рада 
із захисту Свято-Успенського 
монастиря, що в Бахчисараї, 
організувала мітинг і хресний хід на 
захист православ'я в Криму. Кілька 
сот демонстрантів закликали 
депутатів і громадськість захистити 
християнський Крим від світового і 
місцевого мусульманського екст
ремізму і фундаменталізму, 
виселити кримських татар з Криму, 
взагалі заборонити діяльність 
мусульманських громад. В унісон із 
закликами демонстрантів звучала 
заява лідера кримських комуністів, 
спікера Верховної Ради Криму 
Л.Грача про протистояння в світі 
християнського та ісламського 
світів, наявність на півострові 
"екстремістських сил", до яких 
дещо раніше спікер відносив 
татарський меджліс.

Релігійне життя України
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ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Обрано рабинів Об'єднаної 
єврейської спально™ України»
Це відбулося на з'їзді Все
українського єврейського кон
гресу і Об’єднаної Єврейської 
Спільноти. Вибори пройшли 
шляхом відкритого голосування. 
Рабинами України обрані від 
Прогресивного іудаїзму Алекс 
Духовний і від Ортодоксального 
іудаїзму Моше-Реувен Астан.

Керівництво Об'єднаної єврей
ської громади України та 
Всеукраїнського єврейського 
конгресу, а також головний 
рабин Моше Реувен-Асман. 
надіслало звернення до Прези
дента США з проханням відмінити 
дію "поправки Джексона-Веніка" 
щодо торгового законодавства 
України. Поправка ця була 
прийнята ще в 1974 р. як відповідь 
на політику державного анти
семітизму в СРСР. Вона нині 
ускладнює розвиток торгівлі між 
США й Україною, не дає 
можливості останній стати краї
ною "найбільшого сприяння". 
Спроби політиків добитися 
скасування цієї поправки зали
шилися безрезультатними. Тепер 
таку ініціативу висловили об'є
днання, у складі яких понад 113 
тис. євреїв України. Відміна 
поправки принесе нашій країні 
багатомільйонні прибутки, спри
ятиме її економічному розвитку.

Релігійний плюралізм як 
міжконфесійного, так і 
в н у т р і ш н ь о к о н ф е с і й н о г о  
характеру - особливість нашого 
часу. Але, як це відзначає 
друкований орган Прогресивного 
іудаїзму України "Відкриті двері" 
(№10’2001), такий плюралізм 
передбачає толерантне співісну
вання різних релігійних напрямів. 
Проте в Україні це співіснування 
не завжди є мирним. Це 
зумовлене не лише глобальною 
кризою релігійних структур, а й 
кризою політичної влади в Україні. 
Газета відзначає болючість роз
витку іудейського плюралізму в 
Україні. Півмільйонне українське 
єврейство шукає й обирає свій 
власний шлях самоутвердження. 
Прогресивний іудаїзм часто при 
цьому постає як більш при
ваблива течія для основної маси 
українських євреїв молодого і 
середнього віку. Прогресивний 
іудаїзм виник саме в Україні в XIX 
ст. із створенням реформістських 
громад і будівництвом синагог в 
Одесі і Львові, відродився в 1991 
р. Нині він має 46 громад в 
Україні. Проте становлення його 
громад зустрічає протидію з боку 
ортодоксального іудаїзму, що 
мало місце і у Львові. Але громада 
тут вже є і активно діє: регулярно 
проводяться Шаббати, працює 
клуб міжконфесійного спіл
кування, відкрито дитячий садо
чок, загальноосвітня школа із 
поглибленим вивченням івриту, 
єврейської історії та культури. Але 
все це, як відзначає часопис,
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чомусь "не зустрічає схвальною 
підтримки з боку влади і 
відбувається на фоні холодного й 
жорстокого ігнорування з боку 
ортодоксальної іудейської громади.

Дружньо і весело зустріли 
Рош-Га-Шана в громадах Про
гресивного Іудаїзму України. В 
Миколаєві в Клубі залізничників 
зібралося близько 80 осіб. В 
оновленій сімф еропольській 
синагозі "Нер-Тамід" було до 
сотні віруючих. Київські про
гресисти зібралися в колишній

караїмській кенасі. Тут церемоню 
зустрічі Єврейського Нового року 
провів рабин Олександр Духо
вний. В Бердичеві на свято 
прийшли навіть представники 
місцевої влади. У всіх громадах 
проводилася новорічна служба, 
відбулися святкові концерти.

Українська спільнота Прогре
сивного іудаїзму розш ирює 
свої зв'язки із зарубіжжям, часто 
приймає в себе делегації із різних 
країн. У вересні до України з 
робочим  в ізи то м  приїхали 
представники реформістських

синагог Великобританії. Гості 
відвідали громади Прогресивного 
іудаїзму в Криму, ознайомилися з 
історичними, культурними і ланд
шафтними пам'ятками півострова. 
Окрім іудейських громад, англійці 
відвідали караїмські кенаси.

Головний рабин Києва й 
України Яків Дов Блайх 24
жовтня мав зустріч із Прези
дентом України. Обговорювалися 
питання виплати Україною 
компенсацій родинам загиблих 
пасажирів літака, збитого украї
нською ракетою. Рабин Блайх 
підкреслив, що українсько- 
ізраїльські відносини досить добрі 
і вони не зазнають кризи із-за 
трагедії, що відбулася випадково. 
Обговорювалося також питання 
реституції будівель громад іудеїв 
та збереження єврейських 
кладовищ. Друга зустріч Якова 
Блайха із Леонідом Кучмою 
відбулася 8 листопада. Обгово
рювалися перспективи скасу
вання конгресом СІНА поправки 
Джексона-Веніка для України і про 
ті кроки, які слід вжити 
українському уряду. При цьому 
було наголошено на тих 
досягненнях, які має Україна у 
вирішенні проблем єврейської 
меншини: понад 20 тис. дітей 
відвідують близько ЗО єврейських 
денних шкіл; державою 
повернуто 40 будівель, які нині 
діють як синагоги та центри 
єврейських громад; понад 500 
єврейських організацій активно 
працюють в різних сферах
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суспільного життя України; 
регулярно видається до 40 
єврейських газет та ін.

Яків Дов Блайх, який входив 
до складу очолюваною Пре» 
м'єр-міністром А.Кінахом де
легації, що відвідала наприкінці 
жовтня США, організував зустріч 
українських гостей із керів
ництвом Конференції президентів 
єврейських організацій США. Під 
час обговорення проблем життя 
іудеїв в Україні, рабе Блайх 
підкреслив, що в нас наявна 
рівність всіх етносів - великих і 
малих, відроджуються єврейські 
традиції. Президент Конфедерації 
Мортимер Цукерман пообіцяв 
сприяти скасуванню Конгресом 
США поправки Джексона-Веніка 
щодо України.

М І С Т И К А

Що спонукає українців звер
татися до ворожок і "чак
лунів”? Соціологічні дослідження, 
проведенні Центром суспільного 
моніторингу "Демоскоп", засвід
чили, що 74% це роблять із-за 
невпевненості в майбутньому, 
46% опитаних в такий спосіб 
прагнуть уникати можливих 
негараздів, 27% - просто із-за 
цікавості. Цікавим є те, що 84% з 
цих опитаних є "практикуючими 
християнами", а 34% - взагалі 
регулярно відвідують церкву.

"Вулична церква реперів і 
кислотників". Саме так її назвав

священик Ігор Шепіцин. Діє вона в 
"Трубі" на Майдані Незалежності 
Києва. Особливістю цієї Церкви є 
те, що Слово Боже в ній 
проповідується на репівський 
манер, а сам священик при цьому 
одягнутий в кращих клубних 
традиціях з повним набором 
різних фенечок і шапочок. 
Кожного кварталу він змінює колір 
волосся. Ось що сказав сам'Ігор 
Шепіцин: "Одного разу Бог сказав 
мені: прийди до них, стань таким, 
як вони. Тому два роки тому я 
одягнув широку штанину, пофар
бував волосся, проколов вуха і 
пішов на Майдан пропо-відувати 
Слово Боже. Зрозуміло, спочатку 
було страшно, особливо вра
ховуючи те, що мені було 42, а їм 
по 13-15 років. Але з часом я 
навіть став гордитися своїм віком:

зрозумів, що репрезентую на 
Майдані покоління батьків. 
Шкода, але батьки не турбуються 
із своїми дітьми, а тому часто не 
розуміють одне одного. Я прагну 
примирити одних і других". 
Священик в незвичній формі 
проповідує заповіді: не пити, не 
палити, наркотиками не
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захоплюватися, сексом до шлюбу 
не займатися. "Всі ці речі 
роз’єднують нас із Богом і між 
собою" - твердить благовісник. 
Учасники тусовок називають його 
МС Пастор, "МС Папа". "Моя мета 
- змінити все це покоління, бо ж 
всі вони нині якісь втрачені" - 
сказав І.Щепіцин. ("Киев. Ведо
мости". Приложение № 26. - 
2001).

Київські чаклуни продовжують 
збиратися на Лисій Горі, що над 
Видубичами. Найменшому з них 
лише 15 років, але він користується 
найбільшим авторитетом серед інших, 
оскільки добре знає магічний алфавіт. 
Ім’я собі він взяв Джісус (від англ.

Jesus - Ісус). Ісуса Христа юнак 
розглядає як кваліфікованого мага, а 
вже опісля ®- як Сина Божого. Джісус 
вважає, що він перебрав на себе

могутність Христа. Як з'ясував 
журналіст Микита Чижов, який відвідав 
зібрання київських магів ("КВ на 
диване". - N924), чаклунами стають від 
захоплення езотеричною літературою. 
Переважно це особи, які є 
невдачливими і незадіяних десь в 
житті. Тут не мають значення твої 
шкільні оцінки, наявність авторитету в 
однолітків чи фізична сила. Всі, хто 
захоплюється магією, не розглядають 
її як засіб, що спрацьовує раптово. 
"Магія - це насамперед володіння 
ситуацією" - вважають вони. - Але 
коли людина приходить в езотерику, 
то потім кинути її стає просто 
неможливо.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
УКРАЇНИ

Церква "Перемога" спонсо
рувала Міжнародний фести
валь юних талантів "Чарівна 
свічка", який відбувся в Києві на 
початку листопада. В номінації 
"балет Церкви" звання лауреата 
виборов колектив "Естрадний 
дивертисмент". В квітні ця група 
стала лауреатом Першого 
Всеукраїнського фестивалю степ- 
танцю.

Релігійне життя України
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
РЕЛІГІЯ І СВІТ

Прем’єр-міністр Великобри
танії Тоні Блер відхилив пропо
зицію щодо включення католи
цьких єпископів і представників 
ряду інших релігій до складу 
палати лордів британського 
парламенту. Зараз у верхній 
палаті Британського парламенту 
представлені лише єпископи 
Англіканської церкви. На думку 
уряду, надавати місця в палаті 
лордів представникам інших 
віросповідань було б "непрак
тично", оскільки це поставило б 
питання про те, які релігійні 
громади мають право на таке 
представництво. Зокрема, на 
думку експертів, найбільш гостро 
постала б проблема з новітніми 
релігіями та іншими нетради
ційними для цієї країни конфе
сіями.

Президент Німеччини Йога- 
ннес Pay підтримав міжрелі
гійних діалог під час свого візиту 
в женевську штаб-квартиру 
Всесвітньої Ради Церков. При 
цьому він процитував слова 
відомого німецького богослова 
Ханса Кюнга: "Без миру між 
релігіями мир між народами 
неможливий". Це особливо 
важливо в контексті подій 11 
вересня. Президент брав участь в 
роботі Круглого столу з питань

міжрелігійного і міжконфесійного 
діалогу.

25 жовтня після дворічних 
гарячих дебатів сенат Бельгії 
узаконив евтаназію. Отож 
Бельгія - друга країна в Європі, 
після Голландії, яка узаконила 
добровільний відхід з життя. 
Голова Конференції католицьких 
єпископів Бельгії кардинал 
Годфрід Даніель засудив рішення 
сенату. Він зауважив, що цей 
закон матиме небезпечні 
наслідки. Йдеться про вибір 
певного типу цивілізації, в якій 
індивідуалізм бере гору над 
солідарністю, а право на життя 
мають тільки ті, хто цього 
заслуговує. Кардинал наголосив, 
що закон залишає багато знаків 
запитання: "В ньому нічого не 
говориться про паліативну 
медицину. Закон не передбачає 
покарання за зловживання. 
Боюся, що родина частіше 
наполягатиме на евтаназії, щоб 
хворий не був тягарем ані для неї, 
ані для суспільства. Це, по суті, 
поганий закон, бо евтаназія 
суперечить життю". Новий закон 
допускає умертвіння невиліковно 
хворої людини за умови, що вона 
добровільно й обдумано напише 
письмове прохання. Лікар буде 
зобов'язаний поінформувати 
пацієнта про всілякі можливі 
способи лікування та тамування 
болю. Якщо хворий усе ж
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наполягатиме, то лікар повинен 
зачекати місяць і скликати 
консиліум, поінформувати близь
ких. Усі випадки евтаназії 
контролюватиме спеціальна 
комісія, яка повідомлятиме про 
сумнівні акти прокуратурі. Якщо 
всіх умов не буде дотримано, 
винних каратимуть. За різними 
джерелами, у Бельгії щороку 
відбувається від кількох до 
кільканадцяти тисяч випадків 
виконання самовироків. Опиту
вання показали, що 72% 
бельгійців висловлюються на 
користь евтаназії. (КАІ)

Рух "Християни за кому» 
нїзм" заявив про себе цього року 
в Москві участю в демонстрації 7 
листопада. Ідеологи руху відна
ходять подібність християнського і 
комуністичного вчення. Репресії 
20-30-х. років вони пояснюють 
боротьбою не проти христия
нства, а проти церковників-лицемірів.

"Мовчазний атеїзм". Так
глава Англіканської Церкви 
архиепископ Джордж Kepi оцінив 
домінуючу "релігійність в його 
країні. Лідер Католицької Церкви 
Англії й Уельсу відзначив, що тут 
люди байдужі до Церкви і 
християнських цінностей. "Єдине, 
що цікавить людей, то це людські 
примхи. Християнам нічого не 
залишається, як тільки присто
совуватися до нової культури". 
Владика вважає, що особливістю 
майбутніх церков будуть маленькі 
групи, такі, як групи з вивчення 
Біблії або молитовні групи.

Західна преса відзначає 
значне збільшення кількості 
парафіян різних церков після 
терактвв 11 вересня. Частота 
відвідування церков, як і рейтинг 
релігійних програм, зросли при
близно вдвічі. Подібні факти 
спостерігаються і у Великій 
Британії. Скажімо, якщо до 
Ексетерського кафедрального 
собору зазвичай ходило щонеділі 
150 осіб, то в жовтні цей показник 
стандартно дорівнював вже 800. 
За словами професора Празького 
університету Т.Халіка, "атаки на 
США зруйнували надію на те, що 
ідеали відкритого демократичного 
суспільства є настільки приваб
ливими для всього світу, що він 
рано чи пізно повністю їх 
сприйме, так як сприйняв західні 
технології".

Впливові релігійні лідери 
різних конфесій Великобританії 
відмовилися підписати заклик 
"глибше розуміти мусульман",
складений англійською Іслам
ською спільнотою і підтриманий 
прем’єр-міністром Тоні Блером. 
Серед них лідер Англіканської 
церкви архиепископ Джордж Kepi, 
верховний рабин Дж.Сакс, 
католицький лідер консервативної 
партії Ян Сміт, глава католицької 
громади Англії та Уельсу кардинал 
Кормак Мерфі-О'Коннор та ін. 
Коментуючи ситуацію, редактор 
"Daily telegraph" Ч.Мур висловлює 
своє здивування необхідністю 
якоїсь заяви на користь 
мусульман, нібито християни,
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іудеї, індуси та інші, в т.ч. й 
агностики, "не мають таких же 
підстав остерігатися релігійного 
догматизму й непорозуміння".

Близько 2,5 тисячі 
поліцейських і військовослуж
бовців Ізраїлю із настанням 
місяця рамадана чергують регу
лярно в районі Храмової гори в 
Єрусалимі з метою відвернення 
можливих зіткнень християн і 
мусульман.

Британські соціологи
зафіксували те, що мешканці
багатих районів Англії частіше 
відвідують Церкву. Співвідно
шення тут таке: 10% - 6%.
Невисокий відсоток відвідувань 
бідними соціологи пояснюють їх 
"душевним станом", бо ж вони 
втратили віру в краще життя і 
допомогу їм в цьому Бога. 
"Значна кількість парафій має 
репутацію храмів для пред
ставників середнього класу, а 
мешканці бідних районів, особ
ливо шахтарських - не відчувають 
себе належними до цього класу", 
відзначають соціологи. Більш 
активно, ніж білі, Церкву 
відвідують чорношкірі англійці 
(25%), що приблизно в 4 рази 
вище, ніж показники відвідувань в 
середньому по країні). Кількість 
практикуючих християн всіх 
конфесій в Англії неухильно 
зменшується. Якщо в 1980 р. їх 
було 6, 4 млн., то в 2000 р. - 4, 6 
млн. Якщо ця тенденція збе
режеться, то через 5 років

регулярно відвідувати недільні 
служби будуть всього 5,9% 
англійців, тобто в 2 рази менше, 
ніж в 1980 р. Лише в 5% громад 
було виявлено зростання кількості 
парафіян, в 14% - їх кількість 
стабільна, в решті - зменшується. 
67% британців вірять у Бога, 52% 
- в небеса, 49% - в Ісуса Христа як 
сина Божого. Лише третину 
новонароджених хрестять у віці до 
року, половина шлюбів береться в 
храмі і 3/4 померлих ховають за 
релігійним обрядом. То ж 
спостерігається явна тенденція 
секуляризації.

У Туреччині вперше за всю її 
історію дозволено продаж 
християнської літератури. Уряд 
цієї країни заявляє про намір 
вступу до Європейського Союзу, а 
однією з умов для цього є 
релігійна свобода. Книжковий 
магазин, у якому кожен зможе 
придбати християнську літера
туру, буде відкрито неподалік від 
консульства США в Анкарі.

Уряд Росії розглядає  
питання про можливість 
внесення доповнень до закону 
"Про свободу совісті і релігійні 
організації". Мета перегляду 
закону - запобігання проникненню 
до країни "іноземних сект та 
екстремістських релігійних
організацій". Про це заявила віце- 
прем'єр РФ Валентина Матвієнко 
після закінчення засідання 
урядової комісії з питань 
релігійних об'єднань. Відвідування

24 Релігійна панорама № 11 ’2001



країни іноземними громадянами, 
які займаються релігійною 
діяльністю, на разі аналізується в 
МЗС і МВС РФ, які готують 
відповідні пропозиції щодо 
внесення змін у чинне зако
нодавство країни. Віруючі проте
стантських церков Росії серйозно 
занепокоєні можливістю внесення 
таких змін в законодавство країни, 
оскільки на разі невідомо, кого 
урядовці віднесуть до "іноземних 
сектантів".

Католикос-Патріарх всієї 
Грузії Ілля Іі дав свою оцінку 
гострій політичній кризі в цій
країні. У зв’язку з останніми 
подіями, які призвели до 
відставки уряду країни та зміни 
керівництва парламенту, Глава 
Грузинської Православної Церкви 
виступив зі зверненням до нації. 
Патріарх високо оцінив пат
ріотизм молоді і студентства, 
однак при цьому висловив надію 
на поміркованість учасників акції 
протесту  проти пол ітики  
грузинської влади, яка проходила 
на початку листопада біля будівлі 
парламенту в Тбілісі. Патріарх 
закликав політиків та пред
ставників ЗМІ "бути поміркова
ними". "Країна повинна провести 
реформи у спокійній обстановці і 
в найкоротш і те р м ін и " - 
підкреслив Ілля II.

В третьому ТИСЯЧОЛІТТІ 
основні зіткнення на планеті 
відбуватимуться не між хри
стиянами і мусульманами, а
між послідовниками цих двох

релігій, з одного боку, і 
сатаністами, безбожниками - з 
іншого. Таку заяву зробив 
Президент Ірану М.Хатамі під час 
своєї зустрічі з Іваном Павлом II. 
Хатамі також відзначив, що "з 
теологічної точки зору між 
християнством та ісламом немає 
нерозв'язних проблем". Журна
лісти радіо "Ватикан" відзначили, 
що з цим погодився Папа.

Індонезії загрожує "балка- 
нізація". Про це заявила Пре
зидент країни Мегаваті Су- 
карнопутрі. Це станеться, на її 
думку, якщо релігійні і соціальні 
конфлікти вийдуть з-під контролю. 
Президент закликала покласти 
край релігійному екстремізму та 
сепаратизму на релігійному 
ґрунті. Виступ її' викликаний 
ситуацією в країні, яка склалася 
після демонстрацій ісламістів на 
підтримку Афганістану.

"Релігійна нетерпимість - 
причина міжнародного теро
ризму". Ці слова прозвучали у 
зверненні Прем’єр-міністра Індії 
Ваджпаї до Всесвітнього конгресу 
за збереження релігійного 
плюралізму, який працював у 
листопаді в Делі. Саме релігійна 
нетерпимість, на думку глави 
уряду, лежить в основі таких 
злочинів, як знищення статуй 
Будди в Баміані, тероризм в 
індійському штаті Джамму і 
Кашмір. Проголошуючи "свя
щенну війну", терористи цим 
ображають почуття віруючих 
людей, адже будь-яка релігія

_____  Релігія у сучасному світі
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головною цінністю проголошує 
саме людське життя.

В Італії відкрито перший 
цвинтар трьох релігій, У свято 
Усіх Святих у передмісті м.Ріеті, 
яке вважається географічним 
центром Апеннінського півостро
ва, був відкритий перший 
спільний цвинтар трьох релігій - 
іудаїзму, християнства та ісламу. 
Цього дня тут разом молилися 
місцевий ординарій єпископ 
Деліо Лучареллі, колишній 
головний рабин Риму Еліо 
Тоаффем та голова місцевої 
мусульманської громади. Ідея 
створення цього цвинтаря наро
дилася десять років тому, а його 
будівництво було розпочато 1999 
р. Як наголосив єпископ 
Лучареллі, це ще один доказ того, 
що релігія не розділяє, а єднає, а 
"мир померлих є наукою для 
живих, зокрема після того, що 
сталося у США 11 вересня". 
Цвинтар трьох релігій розташо
ваний поруч зі старим като
лицьким кладовищем. (КАІ)

Арештовано шість осіб, 
підозрюваних у нападі 28 
жовтня на костел св„Домшіка у 
Пакистані (м.Бахавалпур). По
ліція провінції Пенджаб поінфор
мувала, що всі затримані - 
мусульмани. Убиті - переважно 
протестанти, які, не маючи своєї 
святині, цього дня були в 
католицькому храмі. "Різня в 
нашому костелі є відповіддю 
пакистанських мусульманських 
фундаменталістів на бомбар

Релігія у сучасному світі_______

дування Афганістану", - сказав 
настоятель парафії о.Рокко 
Патрас.

Вчителька зняла зі стіни 
хрест заради учня-мусульма- 
нина. Цей вчинок вчительки 
однієї з середніх шкіл у місті Ла 
Спезіа на півночі країни викликав 
загальне обурення в Італії. В один 
із класів прийшов новачок. 
Учителька попросила його роз
повісти про себе. Коли хлопець 
визнав, що він мусульманин, 
педагог вирішила дати іншим 
дітям урок толерантності і ... зняла 
хрест, який висів коло дошки. Це 
рішення вчительки не схвалили ані 
освітяни, ані місцеві політики. 
Навіть місцева мусульманська 
спільнота, яка налічує понад ти
сячу осіб, визнала, що вчителька 
перегнула палицю. Законний 
обов'язок вішати хрести на стінах 
у школах та інших громадських 
закладах був чинний в Італії з 1925 
р. Та навіть коли в 1984 р. в дію 
вступив конкордат, який про
голосив світський характер 
держави, Вищий Арбітражний суд 
ухвалив рішення, що хрести 
можуть залишитися, бо, "не 
кажучи вже про їхнє значення для 
віруючих, вони є символом 
християнської цивілізації і 
культури, яка має загальну 
значимість, незалежно від того, 
хто яку релігію визнає". (КАІ)

Рівень ненависті між 
протестантами і католиками 
в Ольстері зараз є одним із 
найвищих за останні ЗО рокі
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Так оцінив ситуацію начальник 
поліції Північної Ірландії Ронні 
Фалангана. Під час зіткнень в 
одному з районів Белфаста 27 
жовтня 23 особи одержали 
поранення. Спрацьовують са
моробні бомби. 26 жовтня мала 
місце "війна камінням" між 200 
католиками і протестантами. За 
цими зіткненнями стоять 
скоріше бойовики-роялісти.

Протест проти захоп
лення ізраїльскими війсь
ками Віфлеєму висловили 
глави християнських громад 
Єрусалиму. Вони звернулися з 
посланнями до лідерів світових 
держав, Ватикану й ООН із 
закликом висловити свою 
підтримку Святій Землі, зму
сити Ізраїль змінити нинішню 
позицію. Після десятиденної 
окупації Віфлеєму Ізраїль вивів 
свої війська за межі міста.

В Італії зростає кількість 
католицько-мусульманських 
шлюбів. Тут вже нарахо
вується понад 150 тисяч 
змішаних сімейних пар, де 
дружина, як правило, като
личка, а чоловік мусульманин. 
Це викликало значне зане
покоєння у католицьких єпис-

копів, місцева Конференція 
яких готує навіть спеціальний 
документ, яким відраджува
тиме жінок-католичок від таких 
вчинків.

Музей релігії відкрився 
на Тайвані. 66 млн. Доларів 
на його створення пожер
твував уродженець Бірми 
китайський чернець Дхарма 
Сін Тао. Йому хотілося пока
зати "різноманіття взаємо
зв'язків, які, безумовно, існу
ють між найбільшими релігіями 
світу". Експонати Музею 
демонструють різні періоди в 
розвитку й становленні 
світових релігій, неперервний 
зв'язок минулого з нинішнім. 
Найціннішим артефактом уста
нови є бронзова фігурка бога 
Гора періоду правління 
двадцять шостої династії (664 - 
525 р.р. до н. е.).

Примітка. В Україні також є 
єдиний Музей історії релігії, 
який знаходиться у м.Львові. 
Але якщо в інших країнах 
відкривають Музеї релігії, то у 
нас чомусь над єдиним, який 
має величезну кількість 
унікальних експонатів і штат 
кваліфікованих наукових
співробітників, постійно висить 
тягар можливого закриття.

_____  Релігія у сучасному світі

Релігійна панорама № 11 12001 27



Релігія у сучасному світі

К А Т О Л И Ц И З М

27 жовтня у Ватикані 
завершив роботу Синод 
єпископів Римсько-католицької 
Церкви. В його роботі взяли 
участь 247 єпископів з різних 
країн світу. У своїй проповіді на 
заключній месі синоду Папа Іван 
Павло II підкреслив необхідність 
відданого служіння, мужності у 
захисті "істинного вчення Церкви, 
оскільки менталітет, що базується 
виключно на людських критеріях, 
часто відкидає вимоги Божого 
закону". На синоді опрацьовано 
70 пропозицій, на підставі яких 
Іваном Павлом II було 
опубліковано посинодальну 
адгорацію. До складу Ради з її 
підготовки ввійшов, зокрема, 
кардинал Любомир Гузар. У заяві, 
опублікованій Ватиканом напере
додні завершення роботи Синоду, 
єпископи висловлюють вдячність 
за надану їм можливість почути 
голос окремих церков і народів. В 
тексті відзначається необхідність 
продовження і розвитку еку
менічного і міжрелігійного діалогу.

Папа римський має намір 
відвідати Болгарію у травні 
2002 р. Про це заявив міністр 
закордонних справ цієї країни 
Соломон Пасі, повідомляє 
Інтерфакс. За словами міністра, 
Ватикан підтвердив це "за 
дипломатичними каналами". Ра
ніше Апостольська Столиця

заявляла про підготовку такого 
візиту, котрий покликаний, за 
словами Папи, "засвідчити повагу 
до православної Болгарії". В ході 
відвідання цієї країни Папа також 
має намір зустрітися з пред
ставниками болгарських мусу
льман. Візит слугуватиме також 
нормалізації "моральних відно
син" між двома сторонами. Свого 
часу висловлювалася підозра 
стосовно причетності болгарських

спецслужб до замаху на Івана 
Павла II 1981 року, хоч це і не 
було доведено.

Папа Іван Павло II вперше 
звернувся до світового спів
товариства через Інтернет.
Свій перший набір на ноутбуці 
Понтифік присвятив вибаченню за 
невідповідні сану негідні вчинки 
католицьких місіонерів в Океанії 
щодо корінного населення 
регіону. Мова йшла про 
сексуальні збочення посланців
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віри. В Австралії, Новій Зеландії та 
Океанії була надія на приїзд Папи 
до них, але через стан здоров'я 
Понтифіка в ізит довелося 
відкласти.

День засобів масової 
інформації у 2002 р„ буде 
присвячений Інтернету. Про це
повідомило прес-бюро Апосто
льської Столиці. Тема заходу: 
Интернет: новий форум прого
лошення Євангелія". День ЗМІ у 
більшості країн буде святкуватися 
в останню неділю перед святом 
Зішестя Святого Духа.

"Тіньовий синод", що 
представляє ліберальне крило 
католицької Церкви, завершив 
своє засідання в Римі. В 
заключний день роботи його 
учасники передали секретареві 
офіційного Синоду Католицьких 
єпископів листа з вимогою 
засудити удари США і їх союзників 
по Афганістану. "Тіньовий синод", 
організатором якого є відомий 
католицький ліберальний рух "Ми 
- Церква", закликав Папу Івана 
Павла II звільнити директора 
прес-служби Ватикану Хоакіна 
Наварро-Вальса, який виправ
довував військову акцію США. 
Синод цей водночас в своїй заяві 
закликав до децентралізації 
управління Церквою, до 
виборності єпископату, висло
вився за допущення жінок до 
органів управління Церкви, 
скасування целібату для свяще
ників латинського обряду.

Кардинал Карло Мартіні,
якого називали серед можливих 
наступників нинішнього Понти
фіка, виявив бажання залишити 
свою міланську єпархію і виїхати 
до Єрусалиму, щоб "присвятити 
своє життя молитві та навчанню". 
Невідомо, чи залишиться після 
цього Карло Мартіні в Колегії 
кардиналів. Можливим мотивом 
такого рішення є те, що група 
лібералів, лідером яких він є і яка 
протистоїть консервативності 
нинішнього Папи, складає 
меншість в Колегії і надій на 
визначене майбутнє Мартіні не 
має.

Апостольська адміністрація 
Молдови стала двєцезією. Таке 
рішення ухвалив Іван Павло П. До 
нової дієцезії з центром у 
Кишинеу належать терени доте
перішньої Апостольської Адміні
страції, тобто вся Молдова. 
Дієцезія безпосередньо підлягає 
Апостольській Столиці. Першим 
ординарієм Кишинівської дієцезії 
став 40-річний єпископ Антонія 
Кошу, який виконував обов'язки 
апостольського адміністратора. 
Святіший Отець установив 
Апостольську Адміністрацію Мол
дови 28 жовтня 1993 р. На її 
території проживає близько 20 
тисяч католиків (населення 
Молдови - 4,5 млн.осіб). Вони 
зосереджені переважно в 11 
парафіях, де служать 17 
священиків, один диякон і 20 
черниць. З 1884 р. католики цього 
регіону, який належав до складу
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Румунії, підлягали єпископу 
дієцезії в Яссах. Після приєднання 
в 1940 р. Молдавії до складу СРСР 
упродовж багатьох років вірні 
були позбавлені душпастирської 
опіки. Тільки наприкінці 50-х років 
тут став працювати священиком 
Броніслав Ходаньонек з Литви. 
Після його смерті в 1973 р. ними 
опікувалися священики з інших 
радянських республік. У 1992 р. 
Молдова як незалежна держава 
встановила дипломатичні відно
сини з Ватиканом. (КА!)

Про можливість візиту Папи 
римського до Росії поки-що 
говорити рано- "В оцінці 
перспектив візиту Папи до Росії 
деякі журналісти прагнуть видати 
бажане за дійсне". Заяву такого 
змісту зробив глава католиків 
Росії архиепископ Тадеуш 
Кондрусевич після повернення з 
Риму, де він брав участь у Синоді 
єпископів католицької Церкви. 
"Коли мене запитали, чи хочу я, 
щоб Папа приїхав у Росію 
наступного року, я відповів 
ствердно, а згодом прочитав у 
газетах, що глава католиків Росії 
впевнений, що візит Папи в Росію 
найближчим часом відбудеться". 
Архиепископ висловив побою
вання, що журналісти своєю 
поспішністю "можуть нашкодити 
нормальному розвитку відносин 
РКЦ з Російською Православною 
Церквою".

Прийняття евро в якості 
офіційної валюти Ватикану
знайшло своє вдячне відлуння.

Релігія у сучасному світі

Віднині на монетах в один і два 
евро буде викарбовано образ 
Папи Івана Павла Іі.

Папа Іван Павло II прийняв у 
Ватикані палестинського лідера 
Ясира Арафата. Зустріч відбулася 
ЗО жовтня. Йшла мова про 
припинення збройної боротьби та
насилля на близькому Сході. На*

відміну від попередніх, ця зустріч 
тривала лише 15 хвилин.

Християнський світ висту
пив проти святкування 
традиційного Хеллоуїну. Так, 
англійський католицький архи
епископ Вінцент Ніколе закликав 
віруючих бути в надвечір'ї 
урочистостей всіх святих 31 
жовтня в храмі, щоб "протистояти

ЗО Релігійна панорама № 11 ’2001



зростаючим тенденціям у масовій 
свідомості пов'язувати це свято зі 
світськими, якщо не сказати 
язичницькими, обрядами". Като
лицький рух "Світло Христове" 
почав святкувати останню ніч 
жовтня як "Ніч світла". Вони 
закликають батьків наряджати 
дітей як святих і ангелочків, а не 
як злих духів і відьм, а також 
проводити цей вечір в храмі, а не 
десь на маскараді.

Країни третього світу, 
особливо африканські, ворожі 
до нашої культури і нашої 
цивілізації, особливо амери
канської» Цей факт, а також 
конфронтацію з ісламом, назвав 
головним викликом Католицькій 
Церкві учасник її Синоду кардинал 
Жан Оноре (Франція). "Я відчув 
ненависть, домінуючу в багатьох 
південних і східних країнах, де є 
бідність, злидні й іслам, до 
західної культури, західного 
багатства і добробуту". В ісламі 
бере гору "логіка примусу й 
насилля", відзначив Жан Оноре.

Національна конференція 
католицьких священиків Англії 
невдоволена спробами Ватикану 
"тримати на повідку" місцеві 
Церкви. Цей протест зумовила 
ситуація з відомим капеланом 
університету графства Суссекс 
Робертом Есдейлом, якого Рим 
відмовився прийняти викладачем 
в Англійський коледж в Римі.

Офіційний Ватикан спро
стував повідомлення щодо

можливості зміни тексту Свя
того Письма, зокрема доповне
нням його свідченнями із сувоїв, 
знайдених на березі Мертвого 
моря. Католицька церква вважає, 
що практично всі достовірні події, 
засвідчені в сувоях, знайшли своє 
відображення в тексті Нового 
Заповіту, який набув канонічного 
статусу ще в IV столітті.

Протест Ватикану і світової 
католицької громадськості 
проти побудови в Назареті на 
місці зруйнованої християнської 
церкви Благовіщення в Ізраїлі 
почули. Уряд країни видав роз
порядження про негайне 
припинення будівництва.

З присвятою Інтернету готує 
нове щорічне послання Интернет 
як новий засіб пропаганди 
Святого Письма" Папа Іван Павло 
II. А пише він їх за звичкою лише 
від руки. Хоч це Послання й 
приурочене до Всесвітнього дня 
спілкування 12 травня, але 
опубліковане воно буде 24 січня з 
тим, щоб віруючі мали можливість 
завчасно вивчити його зміст і 
приготувати до обговорення.

Єпископат Католицької цер
кви Польщі виступив з 
відкритим листом до громад
ськості й політиків, в якому 
закликав застосувати негайно 
відповідні заходи проти такого 
соціального зла, як безробіття. 
Згідно інформації головного 
статистичного управління, в 
Польщі "зайвими людьми" є 16,
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3% працездатного населення, а 
це 3 млн. поляків. З них 2,5 млн. 
не одержують від держави ніякої 
допомоги з безробіття.

24 січня 2002 року в 
італійському місті Асізі від
будеться "День всіх релігій". 
Про його проведення оголосив 18 
листопада Папа Римський Іван 
Павло II. Понтифік зауважив на 
тому, що за нинішньої складної 
ситуації в світі релігії не можуть 
знаходитися в конфлікті між 
собою.

Прощення за гріхи та 
помилкиэ скоєні католиками 
щодо китайського народу, які
проголосив Папа Іван Павло II, 
МЗС Китаю не прийняло. Його 
представник Сунь Юси заявив, що 
Понтифік мав би ще вибачитися 
за минулорічну канонізацію 120 
китайських мучеників, яких 
комуністична влада цієї країни 
розглядає як "поплічників коло
нізаторів" і таких, що зазнали 
справедливого покарання. Китай
ців образило те, що канонізацію 
цю Папа здійснив 1 жовтня - в 
день п р огол ош ення  КНР. 
Приймаючи покаяння Івана Павла 
II за помилки, здійснені като
лицькими місіонерами в Китаї, 
Сунь Юси водночас зазначив, що 
переговори про нормалізацію 
відносин Китаю зі Святим 
Престолом почнуться, якщо 
останній припинить свої зв'язки з 
Тайванем і відмовиться від 
призначення своїх єпископів у 
КНР. Як бачимо, бимоги Китаю

такі, що сподіватися на пере
говори з ними Ватикану не 
доводиться.

Католицький єпископ
Сингапуру засудив здійснену 
операцію з відокремлення 
дівчаток, бо ж нібито згідно 
передання сіамські близнюки - 
дар Божий типу всенародного 
талісману. Медики засвідчили, що 
без відокремлення великою є 
вірогідність того, що дівчатку 
скоро загинуть, а при відок
ремленні одна з них може 
померти. Батьки ризикнули. Поки
що обидві дівчатка живуть. То ж 
хто виявився щодо них більш 
гуманним - єпископ чи батьки й 
лікарі?

ПРОТЕСТАНТИЗМ

У Москві відновилися судові 
слухання за позовом проку
ратури щодо ліквідації Моско
вської громади Свідків Єгови.
Справу було порушено ще 1998 
року за ініціативою громадського 
Комітету з врятування молоді від 
тоталітарних сект. Представникам 
цієї релігійної течії інкримі
нувалися, зокрема, розпалювання 
міжрелігійної ворожнечі, дії, 
спрямовані на руйнування сім'ї, 
примушування до самогубства, 
залучення до діяльності громади 
неповнолітніх громадян. В ході 
судового розгляду було допитано 
45 свідків, проведено комплексну 
психолінгвістичну і релігієзнавчу 
експертизу літератури і доку-
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ментів Свідків Єгови. У лютому 
цього року суд відмовив у поданні 
про ліквідацію юридичної особи і 
забороні діяльності Свідків Єгови. 
Однак ЗО травня суд прийняв 
рішення про поновлення слухань, 
цього разу не за кримінальним, а 
за цивільним порядком, що, на 
думку адвокатів конфесії, є 
"несумісним з нормами між
народного права".

Церква Об’єднаних
Методистів США вшанувала 
пам'ять тих, хто загинув під час 
теракту 11 вересня, вста
новленням в День подяки понад 5 
тисяч дерев'яних хрестів на згадку 
про кожного із загиблих. У 
Вашингтоні біля меморіалу 
Лінкольна було покладено 6 тисяч 
жовтих троянд. Тисячі людей були 
присутні на двогодинній молитві.

Ірландська республіканська 
армія, здається, назавжди 
склала зброю. Британська армія 
водночас веде демонтаж постів 
спостереження, розташованих в 
католицьких регіонах. В 
північноірландській парламент 
повернулися п'ятеро міністрів- 
п ротеста нті в. Остаточ н е
вирішення питання конфлікту між 
протестантами і католиками 
перенесене на лютий 2002 р. Але 
якщо за угоду з протестантами 
виступає 90% католиків Ольстеру, 
то серед протестантів її визнають 
трохи більше половини. 
Ворожнеча ця має вже 900-літню 
історію. Останні тридцять років 
по значе н і гр о м а д я н сько ю

міжконфесійною війною в 
провінції. Ніяк не можуть 
відмовитися від политики терору 
підпільні військові організації 
протестантів. Серед них названо 
Ulster Freedom Fighters (борці за 
свободу Ольстера), Lotalist 
Volunteers Forses (армія 
лоялістських волонтерів), які 
нараховують близько тисячі 
членів. Вони не збираються поки 
що складати зброю, хоч 94,4% 
ірландців в 1998 р. висловилися 
за мир в Ольстері.

Лідер найбільшої протестан
тської політичної парти 
Північної Ірландії Девід Тримбл
привітав повідомлення ІРА про її 
роззброєння. Він сказав, що 
домагатиметься повернення його 
партії до багатопартійної асамблеї 
провінції: "Кроком вирішальної 
ваги" назвав рішення ІРА 
британський прем'єр Тоні Блер. 
Значний вплив на позицію ІРА 
справили теракти в США, які 
показали дійсне обличчя 
тероризму.

П і д л а т к и - п р о т е с т а н т и  
намагалися спалити живцем
шотландського католицького 
священика Пітера Сіїні в його 
храмі в Глазго. Вони кинули в 
нього пляшку із запалювальною 
сумішшю і хотіли підпалити храм 
св.Івана. Терор щодо священика 
продовжується уже півроку. За 
цей час згоріли його машина й 
гараж, стіни помешкання храму 
неодноразово були обписані 
ображаючими написами. Пітер
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Суїні відзначив, що більшість 
мешканців його району - і 
католики, і протестанти - є 
вихованими людьми. Злочини 
коїть "невеличка група підлітків- 
фанатиків".

Протестантські пасторш 
м„Чехова Московської області
просять захисту від гонінь у 
Президента В.Путіна. Має місце 
почуття пасторів, дехто з них 
навіть потрапив до лікарні; 
спалено молитовний будинок 
євангельських християн, підпа
лювався - пресвітер іанської 
церкви; надходять застрашення з 
боку кримінальних елементів 
віруючим-протестантам та ін. 
Місцева влада не реагує на 
скарги віруючих. "Називаючи себе 
"православними", чиновники 
навіть відмовляються розмовляти 
з нами. Ми відчуваємо себе 
ізгоями...". Представники влади, 
які покликані захищати громадян 
незалежно від їх віросповідання, 
налаштовані проти нас". Якщо 
держава не наведе порядок, 
говориться в листі, то віруючі 
вимушені будуть просити зарубіж 
надати їм політичний притулок. 
Те, що відбувається в Чехові, 
заявлено в листі Президенту, не є 
якимсь окремим виявом чи 
вихваткою дрібних хуліганів. "Це є 
частина тієї тривожної картини, 
яку останнім часом можна бачити 
по всій країні. Хвиля нетерпимості 
переповнила Росію, нетерпимості 
релігійної, як і національної... До 
того ж, ще часто можна чути заяви 
політичних діячів і представників
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православної церкви, в яких 
звучить заклик до "боротьби з 
сектантством".

Баптистський пастор,
директор Біблійної Ліги Росії 
ВаОбровець відзначив у своєму 
інтерв'ю, що консервативні сили 
Росії ще не усвідомили те, що 
країна стала на шлях 
демократичних перетворень. 
Проявом останніх є ріст 
протестантських громад, які уже є 
не лише релігійним, а й 
загальнокультурним фактором. 
Тому боротьба з ними - це 
супротив паросткам нової 
російської культури. "Гоніння на 
протестантів в Чехові навіює на 
думку, що дехто в Росії явно 
зацікавлений в установленні 
православно- націоналістичної 
диктатури". Директор бла
годійного фонду "Християнське 
милосердя" М. Ш алатовський 
антипротестантські акції в Чехові 
назвав "проявом цілеспрямо
ваного руху за перетворення РПЦ 
в державну". Але якщо 
Б.Обровець розглянув прагнення 
російських пресвітеріан, п'яти
десятників і євангелістів як 
реальний вихід із ситуації гоніння, 
то М.Шалатовський вважає, що 
протестанти мають лишатися в 
країні й своєю духовністю й 
особистою порядністю зміцню
вати її.

Вперше в Росії адвентист з 
релігійних мотивів звільнений 
від служби в армії і буде 
проходити альтернативну службу.
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Про це повідомило "Благовест 
инфо". Юрій Хвалєв буде 
працювати санітаром в 1-й міській 
лікарні Нижнього Новгорода. 
Документ "Про експеримент із 
створення механізму про
ходження альтернативної циві
льної служби" під тиском 
правозахисник організацій 
підписав нижньоновгородський 
мер.

ПРАВОСЛАВ'Я

Священний Синод Болгар
ської Православної Церкви 
г от о в и й  з у с т р і т и  Папу  
Римського. Однак прес-служба 
Синоду висловила сподівання, що 
візит Папи не буде проводитися у 
дні відзначання у Болгарії свята 
Кирила і Мефодія (24 травня). 
Папі не обіцяють зустрічі, рівної 
приїзду православного патріарха, 
однак готові прийняти у Палаці 
Святійшого Синоду. Члени Синоду 
також  впевнен і, що Папа 
перепросить Болгарську ПЦ за 
провини католиків, як це зробив 
Понтифік у Греції.

У Підмосков'ї відкрився 
культурний центр, спору
джений згідно із задумами 
О.Меня. Його освячення здійснив 
митрополит Крутицький і Коло- 
менський Ювеналій. Центр 
включає в себе недільну школу, в 
якій займаються 60 дітей і 
відбуваються заняття з тими, хто 
бажає охреститися, а також 
іконописна майстерня, бібліотека і

конференц-зал. Центр має стати 
місцем для зустрічей більше 300 
прихожан парафії храму благо
вірного князя Олександра 
Невського.

Щорічний Собор Російської 
Православної Старообряд
ницької Церкви завершив свою 
роботу в Москві. Керував його 
роботою глава РПСЦ митрополит 
Московський і всієї Русі Алімпій 
(Гусєв). В роботі Собору брало 
участь 5 єпископів, близько 60 
священиків та дияконів, 50 мирян. 
Учасників собору привітав 
Президент РФ В.Путін. Форум 
старообрядців розглянув питання 
відмови своїх вірних від 
ідентифікаційних номерів як 
свідчення відходу від 
християнської віри, процедури 
прийняття в лоно Церкви нових 
парафіян, стану ф інансового 
життя, канонізації нових святих, 
зокрема про місцеве вшанування 
єпископа Іркутського, Амурського 
і Давньосхідного Йосипа (помер 1 
січня 1927 р.) і страченого в 30-х 
роках єпископа Київського та 
Вінницького Рафаїла. Стало 
відомо, що готуються до свого 
Собору й українські старообрядці. 
Вони провели з цього приводу 
зібрання представників громад.

Предстоятель Константи
нопольської Православної 
Церкви Варфоломій 3-5
листопада відвідав Вірменію, куди 
його запросив глава Вірменської 
Апостольської Церкви Гарегін II. 
Патріарх взяв участь в заключних
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урочистостях з нагоди 1700-річчя 
християнства у Вірменії і другої 
річниці перебування на престолі 
Католикоса Гарегіна II. Візит 
Варфоломія І завершує низку 
візитів з нагоди ювілею до 
Ечміадзину представників 24 
християнських Церков.

З радістю сприйняла 
М осковська Православна 
Патріархія повідомлення про 
зміщення з посади глави РПЦ 
Зарубіжної митрополита Віта
лія і призначення виконуючим 
обов'язки ї ї  глави архие
пископа Лавра. Останній стоїть 
на позиціях возз'єднання з РПЦ, 
очолюваною Патріархом Олексієм II. 
Владика Лавр вважає себе 
частиною православного росі
йського світу й "не сприймає 
галицьку уніатську самостійщину".

Позачерговий А р х іє р ей 
ський Собор Російської 
Заруб іж но ї Православної 
Церкви опублікував свою від
повідь на братське Послання 
Синоду РПЦ і Патріарха Олексія II 
від 6 жовтня, яке визнане 
дружнім. Наголошено, що праг
нення до єдності Російського 
Православ’я "пронизувало моли
товне життя російської діаспори". 
Собор Зарубіжної Церкви 
запропонував "приступити до 
пошуків можливих способів 
відновлення єдності Російської 
Церкви". І тут мова має йти не про 
компроміси, а про "вічне спасіння 
чи вічну загибель всіх членів 
Церкви". Собор заперечив полі
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тичну природу поділу Російської 
Церкви, оцінив "совєтизацію 
Росії" як "моральну, глибоко 
релігійну катастрофу". Але, на 
думку Собору, "декларація 
митрополита Сергія від 1927 р. 
поширила цю катастрофу і на 
внутрішнє життя Церкви... 
Особливість сергіанства проя
вилася у співпраці церковних 
ієрархів з КДБ. Архиєреї 
російської Зарубіжної Церкви 
відмовляються засуджувати ієра
рхів - "сергіан", а лише 
закликають їх "розкрити й 
засудити гріх такої співпраці".

Об'єднання Російської Пра
вославної Церква Зарубіжної з 
Московським Патріархатом
може й не відбутися. Відбулий 
було на "спокій" її 92-літній 
першоієрарх митрополит Віталій 
(Устинов) відмінив своє рішення і 
відмовився визнати новим главою 
РПЦЗ обраного нещодавно на цю 
посаду Архиєрейським собором 
митрополита Лавра (Шкурло). 
Митрополит Віталій не сприйняв 
схвально дії останнього із 
зближення з "лжецерквою - 
Московською Патріархією", поста
вив вимогу про згадування під час 
богослужіння його імені, призу
пинив рішення Архієрейського 
Собору і призначив на складні 
ситуації життя можливого 
виконавця функцій глави Церкви. 
В свою чергу, Московський 
Патріархат підганяє "зарубіж- 
ників" в тому, щоб скоріше 
відбулося об’єднання Церков. 
Якщо в зарубіжжі лінію
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митрополита Віталія підтримує 
близько третини Церкви, то в 
самій Росії "церковні ліберали" не 
бажали б об'єднуватися з РПЦ.

Тосударственнобразующую 
роль Русской Православной 
Церкви" прагнуть зафіксувати в 
додатках до російського Закону 
про свободу совісті. Про це йшла 
мова на листопадовому засіданні 
Комісії з питань релігійних 
об'єднань Уряду Російської 
Федерації. Пропонується в закон 
включити поняття "традиційні 
конфесії". Що ж після цього 
скажуть ті державні чиновники 
України, які підтримують Церкву 
Московського Патріархату в 
Україні? Чиїй "державоутворюючій 
ролі" ця Церква служитиме в 
Україні?

Священний Синод Російсь
кої Православної Церкви 
ухвалив рішення про розробку 
в н у т р і ш н ь о ц е р к о в н о г о  
стандарту своїх семінарій та 
академій, що дасть можливість 
провести Jx ліцензування і 
підготувати до державної акре
дитації. При духовних навчальних 
закладах відтепер діятимуть 
наглядові ради.

Місіонерський відділ РПЦ 
утворив місіонерський храм- 
вагон, який з благословіння 
Патріарха Олексія II здійснив 
благодійну поїздку по невеликих 
поселеннях Сибіру і Далекого 
Сходу, де немає храмів і віруючі 
не можуть взяти участь в

богослужіннях і таїнах Христових. 
Священики - учасники місіонер
ської поїздки по шляху вагону- 
храму відвідали військові 
частини, поселення будівельників 
БАМу, передавали медичним і 
дитячим установам гуманітарну 
допомогу.

Р осійська Православна  
Церква активно працює в 
сфері розвитку богословської 
науки Православ'я. Вона 
регулярно проводить різнопланові 
богословські конференції, сим
позіуми, круглі столи. На початку 
листопада було проведено 
конференцію "Вчення Церкви про 
людину", на основі матеріалів якої 
буде вироблено документ з 
православної антропології. Є чому 
повчитися в РПЦ і Церквам 
Українського Православ'я.

Чотири грузинські монахи 
викрадені з монастиря в
Ахметському районі не з 
релігійних причин. Патріархія 
Грузинської Православної Церкви, 
відзначаючи це в своїй заяві, 
зауважує, що вона утримується 
від публічних протестів, щоб не 
викликати реакції, здатні поро
дити протистояння в Панкіській 
ущелині, де проживають чеченці- 
кістинці, які сповідують іслам". 
Викрадачі вимагають за монахів 
викуп в мільйон доларів.

Глава Коптської Церкви 
Шенуда ІІІ, а Церква ця є 
найбільшою християнською 
спільнотою Єгипту, заявив про
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обмеження доступу туристів в 
коптські монастирі. Рішення це 
мотивується турботою про 
дотримання порядку й тиші у 
святих місцях.

Єрусалимська Православна 
Церква закликає ООН втрутити
ся в ізраїльсько-палестинський 
конфлікт "в ім'я захисту 
палестинського народу". Архіман
дрит ЄПЦ Аталла Ханна назвав 
політику Ізраїлю "теро
ристичною". Ізраїль "цинічно 
використовує в своїх інтересах" 
нинішню ситуацію, винищуючи 
палестинський народ. Власне такі 
заяви ЄПЦ зумовили те, що 
Ізраїль відмовляється визнати 
новообраного патріарха Єруса
лимського. Таке визнання він має 
від Йорданії й Палестини. 
Потрібна ж згода від цих трьох 
сторін.

Союз православних братств 
Росії творить партію "Святая 
Русь", незважаючи на те, що в 
наш час, як це визнав голова 
Російської національно-культурної 
автономії Дм.Меркулов, "завер
шується нині Апокаліпсис в 
останніх своїх фазах". Партія 
переслідуватиме мету створити в 
Росії "духовно освічену й 
морально чисту, соціальну 
справедливу владу".

В православному монастир] 
м.Саранська (Російська феде
рація) кожний 10-й послушник 
виявився хворим на СНІД. Вік 
вірусоносіїв не перевищує 27

років. Всі вони відправлені 
додому. Припускають, що 
зараження відбулося через 
гомосексуальні контакти.
Саранська єпархія в шоці, бо ж 
заражень на СНІД в монастирі 
більше, ніж в таборах ув’язнених 
мордовської автономії. Прес- 
секретар єпархіального управ
ління вину за захворювання 
списує на іногородніх паломників.

Організатори громадя
нського форуму в Кремлі 
знайшли непотрібним запро
шувати на нього Російську 
Православну Церкву. В цьому 
зіграло свою роль Ісусове 
застереження: кесареве - кесарю, 
а Боже - Богові. Але РПЦ певно 
що забула ці слова Христа, а тому 
її речник митрополит Кирило 
(Гундяєв) висловив обурення, 
сказавши, що організатори "не 
зовсім добре продумали справу, 
бо ж Церква є однією із 
найбільших громадських органі
зацій" і вона переконана "в 
необхідності розвивати всі 
інститути громадянського суспіль
ства".

В Москві православна 
моральність не в пошані. Такий 
висновок зробив громадський 
комітет "За моральне відрод
ження Вітчизни", оцінюючи бум 
порнографічних видань і їх 
повсюдну відкриту рекламу й 
викладку після того, як було 
відмінене розпорядження мера 
Москви від 11 серпня 1994 р., 
згідно з яким реалізація
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еротичних друкованих видань 
здійснювалася лише в відведених 
для цього торгових точках. Може 
б меру Києва варто було 
подумати про запровадження в 
Києві такого ж, бо московська 
порнографія вже скоро затопить 
Київ, зокрема кіоски "Преса".

БУДДИЗМ

У Швейцарії розпочалася 
кампанія по збору коштів для 
відновлення статуй Будди, 
з р у й н о в а н и х  тал і б а м и , 
Ініціативна група, до складу якої 
входять переважно історики 
мистецтва і вчені, планує спочатку 
створити копії пам'яток розміром 
у третю частину оригіналу, а потім 
відновити статуї із піщанику на 
тому ж місці, де знаходились 
зруйновані оригінали. На думку 
ініціаторів, ця акція дозволить 
зміцнити зв'язки між західною і 
східною культурами.

На місці, де народився
Будда, зведено новий храм.
Урочисте відкриття його відбулося 
в містечку Лумбіні, де, за 
переказом, 2600 років тому 
народився Будда. Храм зведено 
на пожертви японської буддист- 
ської організації Nipponzan
Myohoji. Будівництво храму 
обійшлося в 915 тисяч доларів.

З а  м и р  на п л а н е т і
молилися в таїландських  
храмах близько 300 тисяч 
буддійських монахів. Спону

кало їх до цього занепокоєння 
а м е р и к а н с ь к и м и  б о м б а р 
дуваннями Афганістану, по 
сут і в ійна  ізра їл ьтян  з 
гіалестинцями, інш і криваві 
зіткнення на нашій планеті. В 
головній молитві за мир у 
храмі смарагдового Будди 
взяло участь 400 свящ е
ннослужителів.

Релігія у сучасному світі

Три доби в транзитних  
зонах аеропортів "Борис
піль" і "Ш ереметьево" зна
ходився відомий японський 
миротворець і правозахисник 
буддійський монах Дзюнсей 
Терасава. В Москві монаха 
навіть побили, зламали його 
барабан, забрали паспорт і 
квиток до Алма Ати, бо нібито 
в нього не було казахської візи 
(хоч відомо, що її можна 
оформити в консульській 
службі аеропорту при наяв
ності візи в якусь із 
середньоазіатських республік, 
а в монаха була відкритою віза 
до Киргизії). Пояснення було
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одне: "Тут - Росія", а, як
відомо, Таресава засуджує 
війну Росії в Чечні. Чому 
монаха не впустили в Україну, 
залишається нез'ясованим, бо 
ж він уже протягом десяти 
років одержував сюди візу 
безпереш кодно. Єдине, що 
йому сказали в українському 
посольстві у США: "Не
звертайтеся до нас більше 
ніколи". Оскільки в транзитній 
зоні аеропортів немає 
торгових точок, то вчителю 
буддійського ордену Ніпло- 
ндзан Мьодхоз довелося три
п н і  бути Г О Л О Д Н И М .

Релігія у сучасному світі ______

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ
СВІТ

За збереження наявних 
тенденцій іслам може стати 
провідною релігією Велико- 
британії до 2039 р. Такі 
результати дослідження, прове
деного статистичною органі
зацією Christian Research. 
Головним чинником, який визна
чає релігійну активність, у 
проведених дослідженнях є 
регулярність відвідування бого
служінь послідовниками тієї чи 
іншої релігії. Якщо в 2000 р. в 
Британії нараховувалось близько 
620 000 практикуючих мусульман, 
то в 2005 р. ця цифра складе 750 000, 
а в 2013 р. - 800 000, тобто 
стільки ж, скільки й англікан, які 
регулярно відвідують бого

служіння. До 2039 р., за
прогнозами соціологів, іслам 
може стати найпоширенішою 
конфесією у цій країні. До 
мусульман у даному випадку 
соціологи відносять представників 
всіх напрямів ісламу - суннітів, 
шиїтів, суфіїв.

Влада Мекки і Медіни  ̂ - 
святах міст мусульман 
розпочала боротьбу з палінням. 
Міністр охорони здоров'я 
Саудівської Аравії Усама Шабакші 
повідомив, що після повної 
заборони паління в цих містах 
буде введена заборона на паління 
у всьому королівстві. Паління 
мусульмани розглядають як таке 
явище, що належить до "життєвих 
вад".

Треті Ігри мусульманських 
жінок відбулися в кінці жовтня 
в Тегерані. У їх проведенні взяли 
участь спортсменки з 27 країн. 
Незвичним було те, що на 
церемонії відкриття Ігор висту
пила перед об'єднаною 
глядацькою аудиторією - жінками і 
чоловіками (раніше останніх не 
було) - відома іранська співачка
Парі Зангане. На знак
солідарності з жінками Афгані
стану, яких таліби позбавили
права брати участь в суспільному 
житті, спортсменки запалили
свічки. Голова делегації 
афганських спортсменок Насрін 
Арбабзаде заявила: "Ми приїхали 
сюди, щоб засудити дикунське та 
анти-ісламське поводження Талі- 
бану з жінками в ім'я ісламу".
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Ісламські країни переважно не 
посилають своїх жінок на 
міжнародні спортивні змагання, 
бо ж вони не можуть порушити 
традиційні канони одягу. На іграх 
в Ірані жінки будуть виступати в 
звичайному спортивному одязі, 
але при цьому чоловікам 
заборонено бути присутніми на 
цих змаганнях.

Зросла популярність Корану 
і книг про іслам. Так, лише 
магазини Роттердаму за останні 
два місяці продали на 80% 
примірників більше священної 
книги мусульман, ніж звичайно. 
Особливе зацікавлення викликала 
книга пакистанського автора 
Ахмеда Рашіда "Талібан - оз
б р о є н и й  іс л а м , н а ф та  і 
фундаменталізм в центральній АзіГ, 
яку перевидавали вже тричі. Із 
зацікавленням її вивчали прем'єр- 
міністр Англії Тоні Блер, міністр 
закордонних справ Німеччини 
Йошка Фішер, дипломати.

Носити туфлі на високих 
каблуках заборонив у Сау
дівській Аравії верховний муфтій 
країни Абдель Азіз бен База. 
Мотивом цього, по-перше, є те, 
що жінка на каблуках є вищою, ніж 
вона є в дійсності, а по-друге, 
таке взуття зайвий раз підкреслює 
її жіночу принадливість, а це 
суперечить законам шаріату.

Найбільш приниженими в 
талібському Афганістані вия
вилися жінки. їм було 
відмовлено в праві на освіту (її

обмежили початковою школою), а 
коледжі та інститути, в яких 
навчалися жінки, взагалі були 
закриті. Жінка не мала права на 
працю, а тому весь час 
знаходилася вдома. Оскільки вона 
не могла залишити свій будинок 
без супроводу чоловіка, її було 
позбавлено права здійснити будь- 
яку подорож. Обмеження були й в 
медичному обслуговуванні, 
оскільки чоловікам-медикам 
дозволялося лікувати лише своїх 
жінок. Жінці заборонялося не 
лише співати, а й навіть слухати 
нерелігійну музику. Вона не мала 
права з'являтися перед чужим 
чоловіком з відкритим обличчям, 
носити одяг яскравих кольорів, 
взуття на високих каблуках, їздити 
в автомобілях разом чоловіками, 
фарбуватися тощо. За порушення 
норм життя, запроваджених 
талібами, жінок карала спеціальна 
релігійна поліція. Якщо 10 років 
тому в Афганістані жінки складали 
70% учителів, 40% - лікарів, 50% - 
державних службовців, то нині 
90% їх - неграмотні. Освічені 
афганки залишили країну.

Радикальний палестинський 
рух ісламського опору ХАМАС
налагодив виробництво власних 
ракет малої дальності. Якщо це 
повідомлення відповідає дійсності, 
то це ускладнить процес 
п а л е с ти н с ь ко - із р а їл ь с ь ко го  
мирного врегулювання.

"Ісус - Бог, а чи ж ні?" Таке 
питання на вимогу мусульман 
Танзанії вирішує її Верховний Суд.

Релігія у сучасному світі
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Якщо суд "доведе", що Ісус не є 
Богом, то тоді без загрози 
ув'язнення (що мало місце в 
країні) мусульмани будуть про це 
говорити християнам. Християни 
ж в свою чергу вимагають 
притягти до суду тих, хто порушив 
таке питання.

Музична індустрія Ірану 
стала полем зіткнення між
реформістами, очолюваними 
Президентом країни М.Хатамі і 
підтриманими молоддю, іга 
консерваторами з ісламського 
кліру, які вважають західну рок- 
музику "продажною та амо
ральною". Останні вимагають 
заборонити цю музику, яка 
продається нелегально на чорних 
ринках. Проте, незважаючи на 
всіляку протидію, в Ірані протягом 
останніх років проводяться 
ісламські поп-фестивалі, виро
щуються власні поп-зірки. Але й 
тут консерватори виявляють свою 
агресивність. Так, влада заборо
нила концерти популярного 29- 
річного ісламського поп-вико- 
навця Шадмехра Агхілі, якого 
визнають бунтівником, котрий 
"загрожує національній безпеці 
країни". Накладено офіційну 
заборону на музику та музичні 
записи Ахгілі.

Скільки ж мусульман в 
США? За мусульманськими 
оцінками - 6-7 мільйонів. Амери
канський єврейський комітет, 
пров івш и  в ж овтн і сво ї 
дослідження, наполягає на цифрі 
3,4 млн., а то й навіть 1,5 млн.

Виконавчий директор ради з 
американо-ісламських відносин 
Ніхад Евод звинуватив євреїв у 
спробах "маргіналізувати" іслам у 
США. Маніпуляції з цифрами 
мають і політичний підтекст, адже 
якщо громада євреїв має у США 
десь 6 мільйонів, а мусульман 
всього близько 2 млн., то тоді 
американцям треба займати й 
відповідну позицію підтримки на 
Близькому Сході. В жовтні 
Аспірантський Центр Міського 
університету Нью-Йорку провів 
дослідження на основі теле
фонних опитувань, що дало цифру 
2,8 млн. мусульман. Відтак на 
поставлене в заголовку питання 
можна відповісти новим 
питанням: "А скільки і кому
треба?".

Обережними у виявленні 
своїх почуттів ' мають бути 
молоді люди в мусульманських 
країнах. Так, юнак з м.Дубаї 
(Арабські Емірати) заплатив 
штраф у 250 доларів за зізнання в 
коханні по сотовому телефону. 
Лише три його слова: "Ти мені 
подобаєшся", які зафіксувала 
автоматика, судді кваліфікували 
як "насильницьке приставання". В 
Саудівській Аравії за такий 
"злочин" юнака прилюдно висікли 
б різкою, а це щонайменше 14 
різок обов'язково на багато
людному місці.

Мусульмани Росії ніколи не 
погодяться з "агресивною " 
політикою щодо мусульман
ських країн. Про це заявив
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голова Духовного управління 
мусульман Азіатської частини 
Росії, співголова Ради муфтіїв 
Росії Нафігулла Аширов. "В 
Афганістані йде хрестовий похід 
проти ісламу з участю в ньому 
Російської Федераці'Г. Там йде 
війна проти суверенної держави, 
зо р іє н то в а н а  зреш тою  на 
розправу із всім ісламським 
світом. Муфтій звинуватив 
визнаний міжнародним співто
вариством уряд Раббані в 
"руйнації Афганістану". Водночас 
Нафігулла Аширов засудив 
позицію з підтримки дій США і 
Росії в Афганістані глави 
Центрального Духовного Управлі
ння мусульман Росії Талгата 
Таджуддіна. Він сказав, що 
останній благословляв ще 
радянських воїнів на війну в 
Афганістані, вбивства там своїх 
братів-мусульман в інтересах 
безбожної Радянської держави. А 
тому його структура не 
користується повагою в Росії. Що 
стосується дій США і їх союзників, 
то вони порушують ісламський 
принцип справедливості, бо ж 
афганці не мають вини за теракти 
11 вересня, за що їх карають 
американці. "Кожний російський 
мусульманин скоро має 
визначитися в тому, на якому боці 
барикади він буде воювати із 
зброєю в руках", - заявив муфтій. 
17 листопада Московські мусу
льмани провели мітинг на захист 
народу Афганістану і руху Талібан.

ПОДІЇ В АФГАНІСТАНІ: 
РЕЛІГІЙНІ ВІДЛУННЯ

Політики та релігійні діячі 
арабських країн відкинули 
заклик Усами бен Ладена
приєднатися до "релігійної війни" 
проти християнського Заходу. У 
відповідь на висловлювання 
міжнародного терориста гене
ральний секретар Ліги арабських 
держав Амр Муса заявив, що "бен 
Ладен не говорить від імені арабів 
і мусульман". В свою чергу, 
міністр закордонних справ Єгипту 
Ахмед Махер охарактеризував 
події, які зараз відбуваються, як 
"війну між бен Ладеном і рештою 
світу". Міністр закордонних справ 
Йорданії Абдель Іля Аль-Хатиб 
також піддав критиці бен Ладена 
за його заклик до мусульман 
вести священну війну. "Концепція, 
яка розглядає арабо-мусу- 
льманську цивілізацію як таку, що 
знаходиться в конфлікті з рештою 
світу, дуже небезпечна для всього 
арабського світу, - заявив він. - 
Ми не повинні дозволити поши
рюватися подібним поглядам".

Кофї Аннан категорично 
заперечив твердження Усами 
бен Ладена про те, що Об'єднані 
Нації є противником ісламу і 
потурають Сполученим Штатам у 
винищені афганського народу.. За 
словами прес-секретаря Аннана, 
всі дії ООН є колективними і 
спрямовані на досягнення спі
льних цілей, що базуються на 
рівності, терпимості й повазі до
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людської гідності" . Виступаючи 2 
листопада- в ефірі телекомпанії 
"Аль-Джазіра", бен Ладен 
оголосив, що найбільша між
народна організація "сприяє 
геноциду проти арабських 
народів", тому "мусульмани не 
потребують ООН і її злочинних 
установ".

Голова Ради Муфтіїв Росії 
спростував чутки про те, що з 
Росії на допомогу талібам 
спрямовуються добровольці з 
мусульман. "Жодна мусульман
ська організація країни не 
підтримає таку ініціативу. Ми 
розглядаємо будь-яку таку акцію 
як провокацію проти мусульман 
Росії", - заявив Равіль Гайнутдін.

Лідер афганського руху 
"Хізб-і-ісламї" - "Ісламська 
пар-тія" Гульбеддін Хекматіяр
заявляв, що, незважаючи на свою 
вимушену еміграцію до Ірану, 
"якщо Америка спрямує свої 
наземні війська в Афганістан - ми 
забудемо наші протиріччя і 
об'єднаємося проти спільного 
ворога - іноземного агресора". 
Якщо росіяни протримались 
десять років, то американців не 
вистачить і на рік". Раббані - один 
із впливових афганських політиків, 
зокрема в середовищі пуштунів, а 
нині проголошений президентом 
Афганістану, під час виконання 
своїх обов'язків у 1992-1996 роках 
також виявляв ортодоксальні 
ісламські погляди.

Афганці Кабулу після 
п'ятирічної заборони талібами
знову дивляться кінофільми. В 
кінотеатрі демонструють вітчиз
няний фільм "Урур", в якому 
розповідається про розгром 
афганцями радянських військ. 
Тисячі прийшли в кінотеатр, що 
вміщує лише 600 осіб. Щоправда, 
це були лише чоловіки. Жінки, 
згідно мусульманської традиції, не 
мають права бути на масових 
заходах поруч із чоловіками. 
Відновила свою роботу єдина в 
країні телекомпанія, яка також не 
працювала протягом 5 років. 
Першою телепередачею був 
виступ імама, який читав Коран.

Мусульмани Пакистану 
протестують проти політики 
підтримки президентом країни 
П.Мушаррафом антитерори- 
с т и ч н и х  акц ій  США в 
А ф га н іс та н і. Рада за хи сту  
Афганістану, яка об'єднує декі
лька десятків різних релігійних 
партій та угруповань країни 
підготувала на кінець листопада 
півторамільйонний нині "мирний" 
марш із Равалпінді в Ісламабад. 
Марші протесту в країні з початку 
в ій с ь ко в о ї о п е р а ц ії США 
проходять регулярно. До речі, 
Америку тут засуджують не лише 
мусульмани. Католицький свяще
ник з Карачі Мунавар Бхатті 
сказав: "Це не війна з
тероризмом, а війна проти 
людяності й беззахисного 
цивільного населення".
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Лідер талібів Мохаммад 
Омар офіційно передав свої 
повноваження Верховного мулли 
молодому муллі Усмані, який 
відзначається надмірною жорсто
кістю й ненавистю до невірних. 
Омар, збривши бороду і 
переодягнувшись в таджика, 
відбув з Джелалабаду в північному 
напрямку, бо ж Пакистан дав 
вказівку арештувати його.

Кінофільм про бен Ладена
готується зняти іракський ре
жисер Фалах Закі. А між тим 
американці в цей же час 
готуються нанести ракетно- 
бомбовий удар по Іраку. їхні 
авіаносці стягнуті в Перську 
затоку. Мотив: "Хусейн - надто 
небезпечна людина". А в Афга
ністані вони обіцяють 25 млн. 
доларів тому, хто вкаже схованку 
бен Ладена. Верховний лідер руху 
"Талібан" мулла Омар нагородив в 
таборі біженців тридцятирічну 
Марину, яка в інтерв'ю по ВВС 
схвалила те, що "Талібан" не 
видав бен Ладена американцям: 
"Бен Ладен - мусульманин, і він не 
має бути виданий неісламській 
країні, який би привід не 
висувався". А в Україні з'явився 
свій бен Ладен. Голова 
запорізького об'єднання "Єдиная 
Родина" Олена Солод подала до 
ЗАГСу заяву з проханням 
поміняти їй прізвище, ім'я і по- 
батькові на (відповідно) Усама 
Бен Ладен. На питання завідуючої 
ЗАГС: "Ви розумієте, яке
прізвище ви хочете взяти? Це ж 
погана людина? була відповідь:

Релігія у сучасному світі

"Це ваша особиста думка. Я ж 
вважаю, що він герой". 
Мусульмани Запоріжжя вітали
О.Солод і запропонували їй 
прийняти свою релігію.

Росія чекає відплати за 
підтримку акції США в 
Афганістані. Стало відомо, що 
під чужими документами в Москву 
прибули три мусульманки- 
камікадзе. Тут чомусь бояться, що 
терористичні акти вони скоять у 
відомих храмах Росії, а тому з 
середини листопада організована 
охорона храмів Москви, зокрема 
Храму Христа Спасителя.

Республіка Білорусь звину
вачується в постачанні зброї 
радикальним ісламським 
угрупуванням. Згідно джерела 
ЦРУ, лише протягом першого 
півріччя 2001 р. Білорусь продала 
зброї більш як на 200 млн. доларів. 
Країна входить до десятки 
найбільших світових виробників і 
постачальників озброєнь.
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Війська Північного альянсу в 
принципі нічим не від
різняються від талібів. Це
сказав лідер 150-тисячної 
афганської діаспори в Росії 
генерал Гулан Мохаммад. Бо ж 
більшість радянських бійців 
загинуло саме від рук бойовиків 
цього альянсу. Вони є тими ж 
"рел ігійними екстрем істами, 
неграмотними фанатиками".

Німеччину турбує засилля в 
країні ісламістів, існує підозра, 
що центр радикальних ісламістів, 
який готував теракти в США, 
знаходиться в Гамбурзі. В 
багатьох мечетях країни йде 
вербування нових бійців для участі 
в "свящ енній війні проти 
невірних". Прем'єр-міністр Баварії, 
голова опозиційного Християн
сько-Соціального Союзу Е.Штой- 
бер вимагає від федерального 
уряду негайно депортувати з 
Німеччини всіх ісламістів, яких 
нібито тут понад ЗО тисяч в різних 
фундаменталістських організаціях 
і для контролю за діяльністю яких 
у ФРН поліцейських і працівників 
служби безпеки не вистачає.

Бен Ладен може покінчити 
своє життя самогубством.
Тлумачі Корану віднайшли 
спеціальну фатву (релігійне 
розпорядження), яка дозволяє 
лідеру "Аль-Каїди" і його 
соратникам прийняти смерть. 
Відтак можливий відхід бен 
Ладена з життя можна узгодити з 
нормами ісламу. Про це 
повідомив імам однієї з мечетей

Релігія у сучасному світі________

Кандагару мулла Абдель Азіз. 
Стало відомо, що бен Ладен 
постійно носить з собою отруту, 
яку має намір використати в 
екстремальній ситуації. За смерть 
свою бен Ладен не боїться, бо він, 
як і терористи 11 вересня, 
переконаний у тому, що Аллах вже 
гарантує йому райське життя.

Вітаючи мусульман світу з 
настанням рамадану, прези
дент США наголосив на
гуманітарному характері дій його 
країни в Афганістані, "іслам, як ми 
знаємо, це віра в єдиного Бога, 
яка проповідується священним 
Кораном, - заявив Дж.Буш. - 
Основними його цінностями є 
милосердя, співчуття і мир. Ми 
посилаємо всім мусульманам 
США і всього світу наші щирі 
побажання здоров’я, розквіту і 
щастя під час рамадану і протягом 
всього року". Як відомо, 
незважаючи на настійні прохання 
Індонезії та Пакистану призу
пинити бомбардування Афгані
стану протягом священного 
місяця мусульман, США 
продовжували це коїти. В своєму 
посланні Дж.Буш зауважив, що 
припинення акції не буде. 
"Америка гордиться тим, що 
відіграє головну роль в гума
нітарних зусиллях світового 
співтовариства в Афганістані, 
зокрема таких, як надання 
допомоги продуктами, медика
ментами та іншими життєво 
необхідними засобами".
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М у с у л ь м а н и  
Великобританії розділилися в 
своїх оцінках терактів 11 
вересня і вій-ськової операції 
в Афганістані. Якщо Велико
британська мусульманська рада 
засудила "чорний вівторок", то 
значна кількість мусульман
країни в різних містах протягом 
листопада провела ряд акцій 
протесту проти військової
операції США і Великобританії, 
вимагаючи припинення бомбар
дувань. Деякі з британських 
мусульман відправилися до 
Кабулу, щоб разом з талібами 
воювати проти агресора.

Пакистанські радикали-
ісламісти виявляли своє 
невдоволення тією підтрим
кою, яку уряд країни виявив 
щодо політики США в
Афганістані. 27 жовтня близько 
10 тис. пакистанців з 
автоматами в руках перейшли 
кордон і приєдналися до 
джихаду, оголошеного талі
бами. 28 жовтня в м.Бахавалпур 
Під час служби в католицькому 
храмі було застрелено 18 
молільників, 6 - поранено. Напа
дники вигукували "Афганістан і 
Пакистан стануть цвинтарем для 
християн". Під час здійснення 
нападу в костелі молилися 
протестанти, які орендували 
приміщення. Папа Іван Павло II 
назвав інцидент в Бахавалпурі 
"трагічним актом нетерпимості". 
Цього ж дня пакистанські 
фундаменталісти захопили м.Чі- 
лас, перекрили і заблокували

дорогу по Каракорумському 
шоссе, що веде до Китаю. 
Американці побоюються, що в 
разі повалення президента 
Мушаррафа ісламісти викори
стають наявний в Пакистану 
ядерний потенціал для допо
моги талібам, бомбардування 
військ США в зоні конфлікту.

8 іноземців, яких таліби 
арештували за проповідь 
християнства в Афганістані,
були забрані ними з собою під 
час залишення Кабулу. Суд над 
ними через а м е р и ка н с ь к і 
бомбардування було припи
нено. Представники "Талібану" 
о б у м о в и л и  це т и м , що 
ісламським суддям надто тяжко 
зб е р іга ти  б е зп р и стр а сн ість  
щодо громадян західного світу в 
новій ситуації. "Бомбардування і 
судовий процес - дві різні речі, - 
заявив афганський суддя 
Маульві Мір Хабібулла. - Ми не 
хочемо їх змішувати. Конфлікт 
між Америкою і талібами не має 
нічого спільного з нашими 
претензіями до затриманих". 
Арештовані так терміново буди 
вивезені до Кандагару, що 
навіть нічого із своїх речей не 
взяли з собою. Вони думали, що 
їх звільнюють від ув'язнення. А 
виявилося, що то не так.

_________Релігія у сучасному світі
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ЖИТТЯ ІУДЕЇВ

Найстаріша іудейська
громада Європи - римська - 
задовольнила прохання про 
добровільний відхід на спокій 
свого духовного лідера 86-річного 
головного рабина Еліо Тоаффа. 
Півстоліття він очолював римську 
громаду, а відтак - практично всі 
громади Італії. В такий спосіб 
досвідчений рабин вирішив 
питання наступності в керівництві 
однією з найдавніших іудейських 
громад, адже новий рабин 
одержить від нього всебічну 
підтримку й допомогу.

"Іудаїзму та сіонізму слід 
йти різними дорогами". Так
заявив лондонський рабин Девід 
Голдберг, назвавши при цьому 
Ізраїль "останньою колоніальною 
державою в світі". Критикуючи 
політику ізраїльського прем'єра 
Шарона, рабин сказав: "Той, хто 
вірить, що Шарон і його уряд 
добровільно віддасть хоч п'ядь 
землі, мав би уявити собі 
ситуацію, при якій Папа Римський 
буде євреєм, який дає згоду на 
здійснення програми контролю за 
народжуваністю і право на 
одруження священнослужителів".

"Реквієм Холокосту" англій
ського композитора Рональда 
Сенатора вперше прозвучав у 
католицькому храмі. Твір було 
виконано в одному з костелів

Риму в присутності декількох 
кардиналів і головного рабина 
Риму Е.Тоаффа.

Розгортання антисемітизму 
в Білорусії відзначалося на 
Конгресі Союзу єврейських 
організацій і громад. Так, в Гомелі 
на будівлі місцевої єврейської 
конгрегації було намальовано 
свастику і заклик "Смерть жидам". 
В Гродно на єврейському 
кладовищі проводять сходки 
місцеві бомжі, обмальовуючи 
могили євреїв свастиками. У 
Вітебську на кладовищі зазнали 
пошкодження близько 40 
пам'ятників. В Борисові в будинок 
синагоги влетіла пляшка із 
запалювальною сумішшю, що 
спричинило пожежу. Зазнав 
сплюндрування обеліск пам'яті 
жертв гітлерівського геноциду в 
Бресті.

Головний рабин Великобри
танії Дж.Сакс разом з іншими 
релігійними лідерами зустрівся з 
прем'єр-міністром країни Тоні 
Блером. Було висловлене 
схвалення твердої позиції Блера в 
боротьбі з тероризмом.

"Іудаїзм без вибачень". Таку 
статтю опублікувала Барбара 
Спінеллі в газеті "Ла Стампа", в 
якій доводить, що "єврейський 
народ повинен вибачитися перед 
тими людьми, які були вбиті чи 
вигнані із місць проживання при 
утворенні держави Ізраїль. 
Б.Спінеллі звинувачує євреїв у 
масових вбивствах й геноциді.
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Представники єврейської громади 
Італії висловили своє обурення 
фактом публікації такої статті.

Антисемітизм у світі 
наростає. Так, в Марселі 
(Франція) вандали підпалили
єврейську початкову школу, 
залишивши написи "Смерть 
євреям" і "бен Ладен переможе". 
Об'єктом нападу місцевих
скінхедів в Тюмені (Росія) стала 
нещодавно відреставрована сина
гога. В Баку (Азербайджан) 
спустошили єврейське
кладовище.

В доповіді "Антисемітизм, 
ксенофобія та релігійні пере
слідування в російських 
регіонах" (1999-2000 р.р.),
підготовленій американською 
неурядовою організацією "Об'єд
нання комітетів за захист євреїв 
колишнього Радянського Союзу", 
наявна рубрика "Переслідування 
за віру". В ній наводиться 
фактичний матеріал переслі
дувань в Росії католиків, 
протестантів, мусульман, буд
дистів, крішнаїтів, свідків Єгови та 
інших, навіть православних. 
Останнє редактор видання
Микола Буткевич пояснив тим, що 
якщо сьогодні фашистські 
організації країни свою 
пріоритетну жертву вбачають в 
названих релігійних меншинах, то 
завтра вони будуть так себе 
поводити вже й по відношенню до 
євреїв. Хоч "ісламський фунда- 
менталізм та екстремізм й 
передбачають антисемінські

погляди", а серед лідерів 
чеченського руху, як і на Кавказі 
взагалі, домінує негативне став
лення до євреїв, але в цих 
питаннях слід виявляти обереж
ність, щоб не накликати ще більш 
біду - погроми. Тому неви
правданою, на думку
М.Буткевича, є заява В.Путіна, що 
чеченська війна - "це війна прати 
антисемітизму".

В першій декаді листопада 
ультраортодоксальні хасиди 
Єрусалиму влаштували демон
страцію проти продажу  
порнографії. Біля магазину 
"Фото Хелен", де виробляються 
порновідеокасети, господар 
магазину штовхнув 70-річного 
Йехуда Саміта, який, упавши, 
одержав смертельну черепно- 
мозкову травму. Його похорони 

листопада закінчилися 
спаленням хасидами магазину 
"Фото Хелен", бійкою з
правоохоронцями і пожежниками.

ІНДІЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ТРАДИЦІЯ

Релігія у сучасному світі

Прем'єр міністр Індії Атала 
Біхарі Ваджпаї зустрівся з 
делегацією Центру громад 
Свідомості Крішни в Росії під
час свого візиту до цієї країни. Під 
час розмови з керівниками 
крішнаїтів розглядалися питання 
створення в Москві ведійського 
культурно-духовного центру, який 
включав би в себе ведійський 
храм. Прем’єр Ваджпаї висловив
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задоволення діяльністю росій
ських крішнаїтів, спрямованої на 
популяризацію унікальних духов
них цінностей Індії і утвердження 
добра в суспільстві.

Індуїсти суворі щодо тих, 
кого підозрюють в чародійстві.
Так, в с.Лачкара (штат Чаттісгарх) 
підозрювану жінку Прат Бай Саху 
роздягли й піддали "лікуванню" 
електричним струмом на спе
ціальному стільці. Опісля 
жертву напоїли алкоголем. Прат 
інкримінують те, що із-за неї в селі 
декілька молодих людей втратили 
глузд.

Індуїсти переходять в 
буддизм. Це виявили декілька 
тисяч індуських делітів 
представників нижчої касти, які в 
такий спосіб вирішили покінчити 
із своєю кастовою приреченістю 
"недоторканих". Під час три
годинної церемонії зміни 
релігійної належності буддистські 
монахи побрили їм голови. 
Церемонію переходу в буддизм 
очолив президент Всеіндійської 
конференції нижчих каст і племен 
У.Радж. Новонавернені прочитали 
22 основні обітниці буддизму. "До 
того часу, поки деліти будуть 
зберігати вірність індуїзму, будуть 
страждати і вони самі, і вся країна,
- заявив Радж, відрікаючись під 
час церемонії від свого 
індуїстського імені. - Релігія, яка 
ґрунтується на понятті каст, 
відкрито виправдовує пожиттєву 
нерівність і дискримінацію". Якщо 
спочатку представники індійсь

Релігія у сучасному світі_________

кого уряду погоджувалися бути на 
церемонії, то потім відмовилися 
від такої участі, а виділену для 
цього територію наказали оточити 
поліцейським кордоном. В?їзд в 
столицю декількох сотень авто
бусів з делітами було блоковано. 
Свою підтримку далітам ви
словили ряд християнських 
Церков Індії, назвавши церемонію 
можливістю скористатися правом 
на релігійний вибір. Водночас 
Всесвітня індуїстська рада 
охарактеризувала церемонію 
"християнською змовою з метою 
дискредитації індуїзму".

Довідка. Кастова система 
зародилася в надрах індуїзму. 
Вона поділяє суспільство на 
брахманів (каста жерців), кшатріїв 
(воїнів), вайш?їв (торгівців) та 
шудр (слуг). Окрім цих каст, ще є 
деліти, яких навіть кастою не 
вважають. В Індії їх близько 200 
мільйонів. Вони нібито покликані 
виконувати брудну і непристойну 
роботу.

Ювілеї у крішнаїтів Росії 
співпали. ЗО років тому на 
територ ії колиш нього  Союзу 
з ' явилася  перша г ромада  
Товариства свідомості Крішни. А 
10 років тому була відкрита перша 
в Росії гурукула - крішнаїтська 
школа. Урочистості з нагоди 
річниці цих подій відбулися в 
Москві.

Викрадені дві священні 
статуї із головного індуїс
тського храму штату Орісса. За
тисячолітню історію храму такий
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злочин скоєно вперше. Винесено 
срібну статую бога Нараяни і 
статую із дорогоцінного металу 
Мадан Махан. Остання крадіжка в 
штаті відбулася в 1985 р,, коли з 
храму Гундіша було винесено 
статую бога Гаруди, знайдену 
потім через два роки.

HOBS РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Уряд США "заморозив" 
рахунки секти "Аум сінрїкьо".
На початку листопада адмі
ністрація додала список з 22 груп, 
включаючи сумнозвісну секту 
"Аум сінірікьо", до тих організацій, 
чиї рахунки в США тимчасово 
заблоковані. "Ці дії є частиною 
програми перекриття джерел 
фінансування міжнародного теро
ризму", - говориться у зверненні 
уряду.

21 листопада із Китаю 
вислано 35 іноземців
послідовників забороненої в країні 
релігійної течії "Фалуньгун". Серед 
них - учасники демонстрації на 
площі Тяньаньмень.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Сумоїсти в Японії виховуються 
як святі люди. Вважається, що 
своєю масою в декілька центнерів 
вони струшують землю, під
вищують її родючість і відганяють 
злих духів. Борці сумо, щоб 
тримати себе у формі, 
безвідлучно живуть в трену-

вальних таборах, виконують тут 
різноманітні фізичні вправи і 
дотримуються такої дієти, яка дає 
їм можливість постійно набирати

Релігія у сучасному світі

вагу. Лише на обід сумоїст 
витрачає дві години. За місяць 
спортсмен поїдає їжі вартістю до 
10 тис. доларів.

Язичництво інтенсивно 
поширюється в Шотландії.
Воно має тут вже понад 10 тисяч 
своїх прихильників. їх кількість за 
останні 10 років збільшилася в 10 
разів. Водночас відзначається 
скорочення кількості практи
куючих християн. За останні 20 
років відвідання католиками 
храмів знизилося з 22 до 12 
відсотків, англіканами - з 40 до 35 
відсотків. Вплив язичництва в 
Шотландії такий великий, що воно 
було назване навіть в переписній 
анкеті серед пунктів можливої 
належності до віросповідань. 
Згідно даних шотландської 
"Язичницької федерації", що 
нараховує близько 5000 активних 
членів, новоявлені жерці і відьми 
належать до різних соціальних 
верств населення. Значну роль в 
попу ляриз ац і ї  язичництва  
відіграло телебачення.
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досьє
’’РЕЛІГІЙНОЇ ПАНОРАМИ”

Піввіковий ювілей свого голови Михайла Степановича 
Паночка відзначив 12 листопада Всеукраїнський Союз Церков

Християн Віри Євангельскої П’ятидесятників. 
Народився він в п’ятидесятницькій сім’ї 12 
листопада 1951 р. Як і всі діти з протестантських 
сімей зазнав в ті роки різних обмежень і духовного 
насилля. Закінчивши середню школу і відслуживши 
строкову службу в армії (1969-1971 рр.),
М.С.Паночко працював водієм будуправління 
Тазбуд” на Львівщині (1972-1980 рр.).

В 1976 р. Михайло Степанович він був 
покликаний до пасторської служби, очолював в 
наступні роки відділ роботи з молодцю Львівщини 
(1984-1992 рр.), був заступником, а потім старшим 
пастором по Львівській області (1994-1998 рр.).

В травні 1998 р. Всеукраїнський зїзд Церков ХВЄ обрав М.С.Паночка своїм 
головою. В 1998-2000 роках він був також Президентом Євразійського 
об'єднання Союзу Християн Віри Євангельскої, згодом перейменованого на 
Міжнародну Асамблею ХВЄ. З серпня 2000 р. Михайло Степанович входить до 
Виконавчого Комітету Всесвітнього союзу Асамблей Божих від Євразії.

Вищу богословську освіту М.С.Паночко одержав на Біблійних курсах ВРЄХБ 
в 1982-1985 роках та в Київському біблійному інституті.

Під час вшанування ювіляра Голова Держкому релігій України В.Бондаренко 
зачитав надісланий йому вітальний лист Президента України. Надійшло також 
вітання і цінний подарунок від Київського голови О.Омельченка. Від 
релігієзнавців України вітав ювіляра Президент УАР проф. А.Колодний. Звучали 
вітання від Союзу Церков ХВЄ, обласних об’єднань, зарубіжних гостей. 
Символічним був подарунок одеситів - модель корабля-вітрильника. Яка б 
погода не була в суспільному і релігійному бутті Всеукраїнського Союзу ХВЄ 
п’ятидесятників, Михайло Степанович мусить вести його по хвилях життя в 
гавань, визначену Ісусом Христом.

В своєму слові-відповіді М.С.Паночко наголосив на тому, що, усвідомивши 
ще з дитячих років, що євангельська віра в Христа є унікальним явищем в житті 
українського народу і що хрещення Духом Святим є євангельською істиною, він 
віддав себе в руки Бога і Його Слова, а відтак прийняв як основний принцип 
своєї життєдіяльності любов до людей, добротворіння їм. Розквіт 
духовний та економічний нашої рідної України для нього також служив 
неодмінним орієнтиром.
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СВОБОДА СОВІСТІ
Продовжуємо друкувати виступи учасників конференцій, що 

відбувалися у США 8-12 жовтня 2001 р. (див. Ч. 10 (14) МРП"). У виступі 
керівника Відділу із релігійних та національних питань Апарату 
Уповноваженого із прав людини в Російській Федерації, д.іст.н. Михайла 
Одинцова характеризувалася діяльність цього уповноваженого у справі 
захисту свободи совісті. Зокрема було зазначено, що хоч у Росії було 
прийнято цілу низку законів, які посилюють гарантії дотримання прав 
громадян, ратифіковані основні міжнародні документи в сфері прав 
людини, але добитися суттєвого прогресу в забезпеченні і захисту прав і 
свобод росіян поки не вдалося.

Відбуваються широкомасштабні порушення громадянських, політичних 
і, особливо, соціально-економічних прав. Не дивно, що у суспільстві 
панують досить скептичні оцінки стану прав людини. Експерти оцінили її 
так: 31,7% опитаних вважають цей стан задовільним чи частково 
задовільним; 64,5% - незадовільним. В суспільстві домінує негативізм щодо 
можливості "приживання" ідеї прав людини на російському ґрунті. Не менш 
негативно сприймається і поступ Росії до реалізації прав людини і 
громадянина. Як змінити цю ситуацію?

Необхідно розвивати і вдосконалювати нині існуючу систему прав 
людини. Вектором її формування повинні стати загальноєвропейські 
стандарти в цих сферах прав і свобод людини. Конституція РФ 
гарантує своїм громадянам державний захист та дозволяє самостійно 
відстоювати свої права. Тобто правозахисна система включає в себе: 
1) судовий захист; 2) надання юридичної допомоги; 3) діяльність 
несудових державних інституцій; 4) діяльність урядових правозахисних 
організацій.

Інститут Уповноваженого у справах людини є однією із ланок 
системи несудових державних закладів. Він покликаний разом із 
Прокуратурою, Мінюстом, іншими федеральними правоохоронними 
міністерствами і відомствами, Комісією із прав людини при Президенті 
України й аналогічними Комісіями у суб'єктах РФ, Уповноваженими із 
прав людини у суб'єктах РФ доповнити існуючий судовий механізм 
захисту прав людини. Уповноважений незалежний і непідзвітний будь- 
яким державним структурам і посадовим особам. Він має подати в 
Державну Думу щорічну доповідь про свою діяльність, а також доповіді 
з окремих питань дотримання прав і свобод у РФ.

Росія знаходиться лише на початку шляху становлення інституту 
омбудсмама (захисника народу). Вперше цей інститут був 
запроваджений в РФ 22.11.1991 р. Декларацією прав і свобод людини 
і громадянина. В 1993 р. посада Уповноваженого була зафіксована в
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Конституції РФ (ст.103). У березні 1997 р. вступив в силу Закон "Про 
Уповноваженого із прав людини в РФ". З травня 1998 р. цю посаду 
займає д.юрид.н. Олег Миронов. Один із важливих напрямів діяльності 
омбудсмана - дотримання релігійних свобод. Для ефективного 
вирішення цих питань у 1999 р. був створений спеціальний відділ із 
релігійних питань. Діяльність відділу зосереджена на чотирьох 
основних напрямках: розгляд звернень і скарг громадян і релігійних 
організацій; підтримка зв'язків із релігійними центрами, 
правозахисними організаціями, що займаються проблемами свободи 
совісті; збір і узагальнення матеріалів про стан свободи совісті в РФ; 
правова просвіта громадян з питань свободи совісті.

За два роки відділом розглянуто більше тисячі заяв громадян і 
релігійних організацій із 40 суб'єктів РФ. Найбільш типовими виявилися 
такі скарги: 1) відмова в реєстрації чи обмеження діяльності 
неправославних об'єднань; 2) поширення в ЗМІ недостовірної і 
наклепницької інформації про діяльність неправославних об єднань; 3) 
відмова з боку органів місцевого самоуправління в наданні релігійним 
об'єднанням муніципальних приміщень для проведення масових 
заходів.

На жаль, в РФ немає державної структури, яка б фіксувала 
порушення прав людини в сфері свободи совісті й відслідковувала б ці 
процеси. Немає й загальнофедеральної правозахисної організації, що 
безпосередньо займалася б проблемами релігійної свободи. Тому 
оцінки стану свободи совісті в РФ часто взаємовиключаючі.

Серед неурядових організацій, що займаються проблемами 
свободи совісті, слід назвати Інститут релігії і права (Москва), яким 
проводяться наукові конференції, зібрана інформація аналізується і 
видруковується у журналі "Религия и право , а також Московську 
Гельсінську групу, яка у 2000 р. випустила збірник доповідей про права 
людини по 60 суб'єктам РФ. В 26 регіональних доповідях наводяться 
конкретні приклади порушення свободи совісті окремих осіб та 
релігійних організацій. Якщо проаналізувати інформацію цих двох 
інституцій, то порушення свободи совісті в РФ можна згрупувати за 
такими ознаками: діффамація окремих релігійних об'єднань в ЗМІ; 
нехтування принципом рівності всіх релігійних об'єднань; відмови чи 
зволікання із поверненням культових будівель та із дозволами на нове 
будівництво; відмова у праві на альтернативну службу; відмова в 
реєстрації чи перереєстрації релігійних об'єднань; відмова у наданні 
муніципальних приміщень для проведення масових заходів; 
використання бюджетних коштів для будівництва культових будинків 
так званих традиційних релігій.

Особливо слід звернути увагу на діяльність ЗМІ, які у своїх статтях, 
присвяченим питанням правового положення релігійних організацій,

Свобода совісті ..................... ..............................  ...............
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найчастіше використовують терміни конфесійно-викривального 
характеру (секта, сектанти тощо) замість наявних правових термінів 
(релігійна група чи об’єднання), поширюють неправдиву інформацію 
про релігійні організації. Складається враження, що в РФ на сторінки 
періодики повертається лексика "войовничого атеїзму".

Виступ другого учасника від України на конференції к.ф.н. 
В.Єленського опубліковано в часописі "Людина і світ" (N210).

Підготував О. Саган

21 листопада в Києві відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція "Релігія і Закон: проблеми правового врегулювання 
державно-церковних відносин" (інформацію про конференцію див. у 
відповідному розділі). Виступ головного консультанта Національного 
інституту Проблем міжнародної безпеки і оборони України Кубеліуса 
Олександра Анатолійовича на тему ’’Проблема доопрацювання 
чинного Закону України "Про свободу совісті та релігійні 
організації" є цікавим в плані утвердження в Україні правових засад 
свободи совісті. Подаємо цей виступ в авторській редакції.

"Вважаю, що усі присутні погодяться з сентенцією - довершених 
законів, розроблених Людиною, не існує. І саме тому ми є свідками 
наступного - чинне законодавство постійно піддається критиці, 
пропонується його вдосконалити. Причому мотивація зацікавлених у 
доопрацюванні Закону найрізноманітніша - і прихована, і явна, від 
змагання за душі громадян до набуття привілеїв, бажання досягти 
влади і вирішення майнових та фінансових проблем на свою користь.

Постає низка питань - чи дійсно Закон України недемократичний, чи 
суттєво обмежуються ним права громадян, чи їм надано занадто широких 
прав? На мою думку, у порівнянні з ситуацією, що склалася, зокрема, у Росії 
та інших деяких країнах посткомуністичного простору чинне законодавство 
України стосовно релігійної сфери виглядає позитивним, тобто таким, що 
відповідає засадам побудови демократичного суспільства. А у випадку 
виникнення юридичних колізій перевага надається міжнародним правовим 
документам, як про це і йдеться у ст.32 Закону України "Про свободу совісті 
та релігійні організації'.

Аргументи на користь позиції
1. Слід зазначити, що за весь час чинності Закону України 

практично не відомо жодного випадку нарікань на його 
недемократичність чи на невідповідність міжнародним правовим 
нормам ні з боку представників релігійних організацій і об’єднань, що 
існують в Україні, ні з боку міжнародних організацій.

2. За даними Міжнародної гельсінської федерації (МГФ) 
наприкінці 1997 р. 19 європейських держав порушували релігійні 
свободи, а релігійні меншини у деяких європейських державах
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стикалися з ще більшими складностями, аніж у часи комуністичного 
періоду. Україна ж не потрапила до "чорного" списку.

3. У щорічній доповіді Держдепартаменту США про свободу 
віросповідання у країнах світу за 2000 р. стосовно України йдеться: "У 
Конституції і Законі 1991 р. "Про свободу совісті та релігійні організації" 
передбачено відокремлення Церкви від держави і право сповідати 
релігію за своїм вибором і Уряд у цілому поважає це право на практиці; 
однак деякі релігійні групи мали затримки з реєстрацією. Але жодній 
релігійній організації не було відмовлено в реєстрації назавжди, хоча 
"традиційні" релігійні організації здійснювали тиск на місцевих 
посадових осіб із тим, щоб вони не реєстрували "нерідні" релігійні 
організації.

За період, охоплений цією доповіддю, рівень поваги Урядом 
свободи віросповідання дещо підвищився. Деякі "нетрадиційні" і 
нечисленні релігійні організації повідомляли, що реєстрація проходить 
легше, ніж у 1999 р. Президент Л.Кучма неодноразово і привселюдно 
висловлювався про необхідність мирного співіснування етнічних і 
релігійних груп. Уряд також ужив заходів із метою повернення 
релігійним групам власності, експропрійованої за радянської доби.

Уряд України продовжував здійснювати свій план по поверненню 
релігійним групам майна, вилученого в них у комуністичний період. 
Крім того, деякі "нетрадиційні" релігійні організації повідомили, що 
Уряд став їм більше сприяти, особливо щодо реєстрації".

4. У щорічній доповіді Уповноваженого з прав людини 
Н.Карпачової йдеться про те, що: "За визнанням експертів розвинутих 
країн світу, українське законодавство з питань свободи совісті та релігії 
в цілому є демократичним і відповідає міжнародним стандартам".

Наведене можна вважати надзвичайно важливою ознакою 
становлення України як суверенної демократичної держави і 
формування позитивного іміджу країни у світовому співтоваристві.

Проте слід зауважити - "Уповноважена з прав людини змушена 
звернути увагу на те, що, на жаль, деякі місцеві органи влади у 
вирішенні питань забезпечення прав громадян на свободу світогляду і 
віросповідання, зокрема, що стосуються передачі культових споруд у 
користування релігійним громадам або виділення земельної ділянки 
для будівництва таких споруд, фактично порушують ці права, 
провокують виникнення конфліктних ситуацій, протистояння між 
віруючими різних конфесій".

Таким чином, можна стверджувати, що проблема захисту прав 
людини у релігійному аспекті полягає не у чинному законодавстві, а у 
його недотриманні на регіональному рівні.

Наведене викликає сумнів у нагальності доопрацювання чинного 
законодавства саме сьогодні. Крім того, постає питання - чому
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проблема актуалізується напередодні важливих політичних подій, 
зокрема, парламентських виборів 2002 р.? Можливо, певні політичні 
сили прагнуть заручитися підтримкою віруючих.

На мою думку, чинний Закон України "Про свободу совісті та 
релігійні організації" є достатньо демократичним і відповідає нормам 
міжнародного права. Тому кардинальне доопрацювання його у даний 
час виходячи з кон'юнктурних політичних міркувань вважаю 
недоцільним.

Водночас все ж можна визнати, що певний дисбаланс у правовому 
просторі державно-церковних відносин має місце і обумовлює деякі 
складності в Україні як у конфесійному середовищі, так і у суспільстві 
взагалі.

Це стосується перш за усе відношення до нових вірувань з боку і 
"традиційних" релігій, і державних органів. Прихильники нових вірувань 
діють інколи деструктивно, що приховує в собі певну загрозу і 
моральному, психічному і духовному здоров'ю народу України 
(насамперед молоді), і безпеці держави. Дедалі помітнішою стає 
міграція представників нових вірувань в Україну для ведення 
місіонерської роботи.

Діяльність представників найпоширеніших конфесій візантійської 
традиції в Україні з метою протидії новим віруванням на ідеологічному 
та методологічному рівнях за браком кваліфікованих фахівців (виняток 
- Українська Греко-Католицька Церква) малоефективна.

Тому деякі представники вищого керівництва конфесій, що 
відносять себе до православної традиції, неодноразово висловлювали 
думку саме про законодавче обмеження діяльності нових вірувань і 
створення умов для надання привілеїв православним, доопрацювавши 
Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" на зразок 
російського.

На мою думку, цей шлях, з огляду на події, що відбуваються в Росії 
у зв’язку з прийняттям останнього Закону РФ (чвари навколо нього 
тривають й донині), видається хибним, оскільки означатиме 
повернення до моделі взаємовідносин між державою і конфесіями, яка 
мала місце за часів СРСР (а у її основі лежить візантійська модель 
державно-церковних відносин - тобто фактичне зрощення Церкви з 
державою). Це може призвести до ускладнення ?к 
внутрішньополітичної ситуації в Україні, так і відносин держави з 
міжнародним співтовариством, не вирішить проблему нових вірувань 
демократичним шляхом і певною мірою зумовить їх делегалізацію і 
перехід до "катакомбного" існування, а отже посилить загрозу 
національній безпеці України.

З чого ж починати і що можна запропонувати сьогодні для 
можливого розв'язання проблем? Доцільним видається
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наступне:
1. У першу чергу розробити і прийняти Концепцію державно- 

релігійних відносин, тобто визначитися - чого ми бажаємо? При цьому, 
на мою думку, пріоритетними мають бути інтереси Людини, 
громадянина України, а не релігійних або громадських організацій чи 
об’єднань, політичних партій, фінансово-промислових груп, кланів, 
Держави нарешті. З метою розробки проекту Концепції доцільно 
створити робочу міжвідомчу групу на базі Державного комітету України 
у справах релігій (до речі, проект, розроблений нинішнім Головою 
Держкомрелігій В.Бондаренком у свій час (початок-середина 90-х 
років), на мою думку, у порівнянні з іншими проектами є 
найперспективнішим і його можна взяти за основу). До роботи у групі 
можуть залучатися представники релігійних організацій.

2. Усі релігійні організації мають першими визначити свої цілі і 
місце у побудові демократичної України і законодавчому забезпеченні 
прав людини на свободу совісті. Вони мають дійти згоди передусім між 
собою, узявши на "озброєння" не конфронтацію, а толерантність і 
обрати шлях компромісів. Не перетягувати "ковдру на себе", не 
претендувати на державний статус, не "заробляти" привілеїв від 
держави за вірну службу - настав час позбутися внутрішнього 
"більшовизму". Політика розширення прав одних громадян при, 
водночас, обмеженні прав інших неприпустима у демократичній 
державі.

Визначення можливих шляхів розв'язання міжрелігійних, 
міжконфесійних проблем і моделі державно-церковних відносин можна 
відпрацювати у Всеукраїнській раді Церков і релігійних організацій, яка 
поки що працює малоефективно. Сьогодні конфесії по суті 
обмежуються лише підписанням протоколів про наміри. На мою думку, 
необхідно створити постійно діючу міжрелігійну (міжконфесійну) 
експертну групу для розробки і узгодження з державними органами 
рекомендацій по доопрацюванню чинного законодавства.

3. І тільки після цього, враховуючи конкретні пропозиції, можна 
пропонувати внесення до чинного законодавства конкретних змін на 
користь Людини і Держави, постійно маючи на увазі міжнародні правові 
норми, або виходячи з них.

4. У той же час усім - і державним органам, і релігійним та 
громадським організаціям, і політичним партіям, і окремим 
громадянам - необхідно суворо дотримуватися чинного законодавства.

Чиновникам слід відмовитися від практики "регіональної 
законотворчості" на користь тій чи іншій конфесії. У випадках 
порушення чинного законодавства представники державної влади 
мають діяти виходячи не з прихильності до тих чи інших релігій, 
конфесій, вірувань або їх неприйняття, не з тимчасових політичних і
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кон'юнктурних міркувань, а відповідно до Закону - адекватно.

5. Доцільно розширити коло повноважень Державного комітету 
України у справах релігій, зокрема, надавши йому контрольних 
функцій.

6. Видається доцільним відповідним державним речникам 
ретельно вивчати діяльність нових вірувань, проводити релігієзнавчу 
експертизу. В разі порушення місіонерами і громадами чинного 
законодавства - вживати заходів з метою обмеження або припинення 
їхньої діяльності.

Захист населення від негативного впливу нових вірувань можна 
забезпечити розробкою і введенням удію Закону про захист фізичного 
і психічного здоров'я громадян.

Якщо ж законодавство все ж таки доопрацьовуватиметься, то 
вважаю доцільним взяти до уваги наступне.

1. Пропозицію доопрацювати чинний Закон на кшталт 
російського, а саме - "обов'язково має бути вписана преамбула, в якій 
наша незалежна світська держава визнала особливу роль канонічного 
православ'я в історії України, в становленні та розвитку духовності і 
культури її народу" або тезу про "національну Церкву" вважаю 
політично невиправданими і юридично (і канонічно!) некоректними.

По-перше, якщо існує канонічне (правильне) православ'я, то слід 
припустити, що мабуть існує і неканонічне (неправильне). Такого не 
може бути за визначенням! Або православ’я, або неправослав'я! 
Однією з причин некоректного вислову може бути спроба ототожнити 
православ’я (віровчення?!) з візантійською моделлю побудови відносин 
між Церквою і Державою (їх фактичне зрощення) і законодавчо 
забезпечити Українській Православній Церкві меншою мірою - статусу 
привілейованої, а за великим рахунком - державної.

По-друге, термін "національна" Церква протиречить віровченню 
християнства часів апостолів - "Нет ни эллина, ни иудея, ни мужского 
пола, ни женского, ни раба, ни свободного, но все едины во Христе 
Иисусе" - віщує святий апостол.

Не слід також залишити поза увагою сентенцію лідера Фундації 
Духовного Єднання України М.Кравця, запропоновану в свій час у 
Концепції державно-церковної політики України "Україну має 
очолювати православний Президент", що криє у собі загрозу 
дискримінації громадян за релігійною ознакою, не відповідає 
Конституції України, міжнародним правовим нормам і загальним 
принципам побудови демократичного громадянського суспільства.

Введення подібних положень до чинного законодавства може 
призвести до:

- дисбалансу присутності релігійних організацій у правовому полі 
держави,
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- посилення протистояння між конфесіями,
- обмеження права громадян на свободу совісті,
- негативної реакції міжнародного співтовариства з усіма 

наслідками і тим завдати суттєвої шкоди національній безпеці держави.
2. Надання Церкві як об'єднанню статусу юридичної особи не слід 

пов'язувати або ототожнювати з виходом її із законодавчого поля 
держави і стверджувати, що подальше врегулювання відносин між 
Церквою і Державою можливе лише за допомогою угод (конкордатів) 
на зразок Латеранських 1929 р. Конкордат було підписано Урядом 
Б.Муссоліні (Італія) не з Римсько-Католицькою Церквою, а з суб'єктом 
міжнародного права - Ватиканом. Православна ж Церква у нашій 
державі таким суб'єктом не є.

На думку вищого керівництва Української Православної Церкви, у 
разі надання Церкві статусу юридичної особи при зміні громадою 
юрисдикційної підпорядкованості храм і майно мають залишитися у 
користуванні Церкви. Це криє у собі загрозу обмеження прав і 
громадян, і релігійних громад - власників (або користувачів) будівель і 
церковного майна, оскільки громада витратила кошти на будівлю 
(відбудову, реставрацію) храму, його облаштування, придбання 
церковного майна, утримання, ін. Де ж справедливість? Більше того, 
можливі зловживання з боку церковної влади на регіональному 
(єпархіальному) рівні щодо майна громад. Таким чином, сьогодні 
надання Церкві статусу юридичної особи видається передчасним.

3. Щодо введення альтернативної військової служби зауважень 
немає. Тільки вітання.

Запровадження ж інституту військових капеланів в умовах 
поліконфесійного суспільства і протистояння конфесій, зокрема, тих, 
що відносять себе до візантійської традиції, криє у собі загрозу 
національній безпеці України, оскільки звершення релігійних відправ у 
військових підрозділах священнослужителями (представниками) різних 
релігій, конфесій і деномінацій негативно впливатиме на боєздатність 
Збройних сил України. Суть загрози - вірогідність розшарування 
підрозділів за релігійною ознакою.

Крім того, слід взяти до уваги те, що християнська відправа - ніщо 
для мусульман, іудеїв та прихильників інших релігій, вірувань і навпаки.

Для вирішення проблеми видається цілком доцільним законодавчо 
забезпечити можливість участі військовослужбовців у релігійних 
відправах виключно поза межами військових підрозділів з урахуванням 
релігійної приналежності (для християн святий день - неділя, для 
мусульман - п’ятниця, для іудеїв - субота).

4. За Законом школа відділена від Церкви, але вплив релігійного 
фактору на трансформацію, становлення і розвиток демократичного 
суспільства важко переоцінити. Видається своєчасним і і необхідним
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введення до навчальних програм освітніх закладів у якості обов'язкового 
предмета "Релігієзнавство".

Причому викладати предмет мають не священнослужителі, оскільки їх 
кваліфікація (переважної більшості), не відповідає вимогам сьогодення, 
перебуває на вкрай низькому рівні і не виключається конфесійна 
заангажованість, а професійні державні світські фахівці-релігієзнавці.

Школярам, студентам, взагалі усім громадянам можна навчатися релігії 
у недільних (християнство), суботніх (іудаїзм), п’ятницьких (іслам) школах 
при громадах відповідних релігій. Це ж стосується і військовослужбовців 
термінової служби.

Природно, треба законодавчо забезпечити можливість відкриття 
конфесіями загальноосвітніх учбових закладів і отримання державної освіти 
тим, хто навчатиметься в них. Проблема полягає у рівні кваліфікації 
викладачів. Конфесії можуть запрошувати до викладання загальноосвітніх 
дисциплін лише тих викладачів, диплом яких визнається державою і 
відповідає міжнародним стандартам. У цих учбових закладах можуть 
викладатися і релігійні предмети.

Інша проблема - нострифікація державою дипломів, виданих 
релігійними учбовими закладами. Суть її полягає у тому, що рівень 
підготовки богословів, зокрема, православних у даний час поки що вкрай 
низький (з винятками) і розв'язання проблеми можливе лише конкретно - 
ВАК має розглядати представлені роботи і оцінювати їх не взагалі, а 
індивідуально.

5. Видається доцільним законодавчо оформити вилучення з загальної 
суми прибутків релігійних організацій оподаткування лише тих коштів, що 
направляються на благодійницькі цілі, а само - на: фінансування діяльності 
дошкільних, медичних, учбових закладів; будинків малят, громадян 
похилого віку; допомогу інвалідам, ветеранам, зокрема, Великої вітчизняної 
війни, учасникам війни в Афганістані, ін.

6. Пенсійне забезпечення священнослужителів у даний час 
здійснюється за рахунок відповідної конфесії за умови внесення парафією 
коштів до пенсійного фонду релігійної організації або державою, якщо 
парафія перераховує кошти до пенсійного фонду держави. Втім виникає 
проблема - бідна парафія (і такі існують) немає коштів для перерахування 
ні до пенсійного фонду релігійної організації, ні до пенсійного фонду 
держави. Що ж робити?! Пошук шляхів розв'язання цієї проблеми і 
забезпечення соціального захисту священнослужителів пенсійного віку, а 
також непрацездатних є актуальним.

Реалізація запропонованого, на мою думку, певною мірою сприятиме 
законодавчому забезпеченню прав громадян на свободу совісті, 
врегулюванню відносин між релігійними організаціями і Державою, 
національній безпеці України".

__ ____________________________________________ Свобода совісті
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КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, 
КРУГЛІ СТОЛИ

Українські вчені взяли участь в Міжнародній науковій 
конференції, яка відбулася 18-22 жовтня 2001 р. в США (Колумбус, 
Огайо). На традиційному щорічному з'їзді Товариства наукового 
дослідження релігії були присутні біля 500 науковців-релігієзнавців з 
усіх країн світу. Тема цього форуму - "Основні напрямки наукового 
дослідження релігії" - не могла не зацікавити українських релігієзнавців 
- членів Товариства Людмилу Филипович та Дениса Кирюхіна. 
Українська наука була представлена такими доповідями: 
"Релігієзнавство в посткомуністичних країнах: секуляризована теологія 
чи теологізований атеїзм?" (Л.Филипович), "Криза класичної 
раціональності і методологічні проблеми вивчення релігії" (Д.Кирюхін), 
"Міжконфесійні відносини в Україні: Лаконічні портрети основних
учасників міжрелігійної опозиції" (А.Юраш). Останні викликали 
неабиякий інтерес наукової громадськості, навколо них, як і навколо 
інших доповідей, відбулася дискусія. В результаті участі українських 
вчених у конференції укріпилися старі і налагодилися нові наукові 
зв’язки із колегами-релігієзнавцями із-за кордону.

"Християнство в історії слов'янських народів". Наукова
конференція з цієї теми відбулася 2 листопада на базі Рівненського 
інституту слов'янознавства Київського славістичного університету. 
Окрім цього вузу, організаторами конференції виступили Рівненський 
державний гуманітарний університет, Українська Асоціація
релігієзнавців та Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. Науковці Рівного

і Києва всебічно
обговорили різні аспекти 
проблеми, розкрили
суперечливий характер 
процесу християнізації 
слов'янских народів, роль 
в цьому різних факторів, 
установ, історичних поста
тей. Зацікавили учансиків 
конференції доповіді і 
повідомлення науковців 
П. Кр ал ю ка, А. Колодно го, 

О.Недавньої, В.Павлюка, О.Сагана, Л.Филипович, П.Яроцького. 6 
листопада відбулося продовження конференції з участю науковців із
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Конференції, симпозіуми, круглі столи

Польщі. Не менш зацікавлено учасники обговорили проблеми 
релігійності сучасної Європи, релігійно-моральних засад і 
цивілізаційних кордонів сучасного світу. Велика організаційна робота з 
організації конференції була пророблена д.філос.н., заступником 
директора Рівненського інституту слов'янознавства з наукової роботи 
П.Кралюком. Завдяки йому і його колегам (Н.Стоколос, В.Павлюк та 
ін.) Рівне впевнено стає одним із осере-дків релігієзнавчого життя в 
Україні.

"Християнство і мораль". Як на сьогодні, одна із актуальних тем для 
обговорення її не лише 
теоретичного, 
практичного
Проведена на базі р  і 
Тернопіл ьської медич ної 
академії 3 листопада 
Всеукраїнська наукова hf© 
конференція з’ясовувала! 
питання морального|| ^ 
потенціалу християнства і ' 
і етнокоифесійних засаді 
х р и с г и я н с ь к о Vi 
свідомості в моральній
культурі українства, шляхи впровадження засад християнської моралі в 
нинішні реалії життя людини. Біля ста науковців і педагогів з різних міст 
України при участі богословів із різних християнських конфесій 
Тернопілля заслухали 36 доповідей і повідомлень з теми конференції. 
Вже видрукувані матеріали цього наукового заходу за матеріальної 
підтримки Кременецького медичного училища ім.А.Річинського 
(директор - П.Мазур). Слід віддати належне промотору конференції 
доценту медакадемії А.М.Гудимі, а аткож ректорату вузу, який 
турбується питаннями стану здоров'я не лише тіла, але й душі.

В Кракові 5-7 листопада зустрілися релігієзнавці України та 
Польщі для підписання договору про творчу співпрацю. На 
запрошення Ягеллонського університету в Кракові перебували керівник 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ проф. А. Колодний і виконавчий 
директор Центру релігійної інформації і свободи Української Асоціації 
релігієзнавців Л.Филипович. Це вже друга в цьому році зустріч колег з 
Інституту релігієзнавства Ягеллонського університету (Краків, Польща) 
і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. Вони 
стали можливими завдяки ініціативі професора Краківського 
університету Ірени Боровик, яка в грудні 2000 р. організувала перше
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Конференції, симпозіуми, круглі столи

таке зібрання - семінар для вчених релігієзнавців України та Польщі в 
м.Закопане, де відбулося знайомство, обмін думками, дискусія щодо 
предмету та об’єкту релігієзнавства як науки. На часі більш глибока і 
детальна співпраця з дослідження польсько-українських релігійних і 
релігієзнавчих взаємин, яку на цей раз актуалізують польські колеги 
Генріх Хоффман і Казімеж Банек. Ініціативу релігієзнавців підтримали 
ректор з наукових міжнародних зв’язків Ягеллонського університету 
професор Марія Новаковська та директор Інституту релігієзнавства 
професор Драбина. Українську сторону представляють керівник 
Відділення релігієзнавства професор Анатолій Колодний, наукові 
співробітники Відділення Людмила Филипович та Олександр Саган.

"Релігія і Закон: проблеми правового врегулювання державно- 
церковних відносин". Конференцію організував Держкомрелігії 
України за участю Всеукраїнської ради Церков і Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ. Відбулася вона 21 листопада в Києві. 
Визначальною темою на конференції були вимоги до проекту нового 
Закону про свободу совісті та релігійні організації. У доповіді віце- 
прем’єра України В.Семиноженка зокрема зазначалося, що в цій 
складній міжнародній і нашій, українській ситуації потребують нагально 
правового врегулювання всі аспекти церковної діяльності - духовна, 
соціальна, культурна. Треба в новому Законі чітко зафіксувати і 
роз'яснити принцип відокремлення Церкви від держави. Ще 
збереглася конфесійна упередженість місцевих адміністрацій, із-за 
чого часто постають проблеми з реєстрацією релігійних громад, 
виділенням їм земельних ділянок для побудови храмів та ін. Складним 
є питання реституції церковних будівель. Нині перед виборами 
спостерігається політизація релігійного життя, що суперечить діючому 
Закону. Нам треба чітко окреслити права і правила економічної 
діяльності церков, визначитися в правах і обов'язках закордонних 
місійних організацій. "Досі тут - повний хаос і безконтрольність". Віце- 
прем'єр прагнув спростувати чутки про те, що держава прагне 
адміністративним шляхом об'єднати православні Церкви України і 
домогтися від Російської Православної Церкви для цього об'єднання 
статусу автономії. У кожного з виступаючих на конференції були свої 
міркування з її теми. Виступи невдовзі будуть видані окремим 
збірником.
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РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Пекар А. (сповідники вари нашої сучасності. - Львів: 
Місіонер, 2-е вид. Збірка доповідей під такою назвою охоплює 
найважливіші моменти сучасної історії Греко-Католицької Церкви 
на західноукраїнських землях, розповідає про долю її 
митрополитів, священиків, ченців та простих вірних за 
радянського режиму 1940-70 років. Вперше книга побачила світ 
у Торонто 1982 р.

"Святі новомучеиики і сповідника Черкаські- життя, 
подвиги, страждання". - Черкаси, 2001. Книга вийшла за 
редакцією архиепископа Черкаського Софронія. В ній 
розповідається про священиків і православних мирян, які 
прийняли смерть за віру в таборах ГУЛАГу.

Марусяк М, Біблійна історія Старого Завіту. - Чернівці, 
2001. - 547 с. Цей підручник вийшов у світ в Чернівецькому 
університеті ім. Ю.Федьковича. Він ознайомлює із процесом 
формування тексту Старого Завіту, його перекладами і 
друкуванням. Розкривається зміст книг Старого Завіту із 
деякими коментарями до вживаних там понять. Книга 
ілюстрована.

Філософсько-релігієзнавчий (українсько-російсько-
німецько- французький) тлумачний словник. Чернівці, 
2001. - 252 с. Авторами-упорядниками словника є І.П.Чорний, 
Р.В.Іваницький, Є.Г.Жерновей та О.Є.Бродецький. В словнику 
подано коротке тлумачення і переклад трьома мовами тих 
понять, які складають змістовно-смисловий каркас філософії, 
релігієзнавства та інших споріднених з ними галузей знання.

"Человек ш христианское мировоззрение". - Симферополь, 
2001. Щорічний міжнародний симпозіум під такою назвою 
закінчив свою роботу виданням чергового під такою назвою 
альманаху праць його учасників. В 2001 р. він присвячений темі 
"Сім'я, освіта і спосіб життя". В альманасі вміщено статті 
богословського і релігієзнавчого змісту з цієї теми. Наукова 
зацікавленість їх авторів надзвичайно широка.
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Новинки релігійної та наукової літератури.............  ..............
Образ Христа в українській культурі (за ред. 
ВоГорського). - К., 2001. - 200 с. Збірник вміщує статті, 
присвячені аналізові образу Христа в українській культурі, 
починаючи з доби Київської Русі і до наших днів. Досліджуються 
взірці агіографічної літератури, творчі доробки Петра Могили, 
Лазаря Барановича, Григорія Сковороди, Миколи Гоголя, Лесі 
Українки та ін. Презентація книги відбулася ЗО листопада в 
Конгрегаційній залі Національного університету "Києво- 
Могилянська академія".

Християнство і мораль, (наук, збірник за ред. доц. А. 
Гудими). - К. - Тернопіль, 2001. - 154 с. Вміщено статті, 
присвячені моральному потенціалу християнства, 
етноконфесійним засадам християнської свідомості в моральній 
культурі українства та ін.

ВИСТАВКИ

"Р о з іп ’ятий Будда". Так називається персональна ' • •' —-
виставка відомого американського (у недалекому,

одеського) художника Олександраминулому
Ройтбурда. Творчість митця завжди відзначалася 
незвичністю. Скажімо, поглянувши на його

9 лля Щ Ш’Розіп’ятого Будду", відразу запитаєш: ким': 
? О.Рой

лише реінкарнація Будди.

для | U
чого? за що? О.Ройтбурд вважає, що Христос - це §ґ

"Ісламський проект" пре
зентує в Київському центрі 
мистецтв Московська галерея 
Гельмана. За допомогою 
комп’ютера митці внесли ,.г,
зміни в відомі всім види

v > ■  -  \  J  ' *■ ** -№  -  т  v j

ф. -:У-Москви, Нью-Йорка, Парижа, _____
Берліна. Так, статуя Свободи , - -
покрита паранджою і в руках тримає Коран; на Паризькому 
Нотр-Дамі висяться мусульманські шпилі. Художники 
охарактеризували свій проект як "політичний міраж", що втілив 
фобію Заходу і очікувану мрію Сходу про перемогу над Заходом 
після "світового джихаду".
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*
КАРАЇМСЬКА РЕЛІГІЯ І Ї Ї  ІСТОРИЧНА ДОЛЯ**

Караїмське віросповідання або караїзм - монотеїстична релігія зі своїми 
догмами, традиціями, духовною ієрархією. У різний час і в різних країнах 
караїзм сповідували іранці, араби, євреї, греки, ефіопи, представники інших 
національностей в межах нинішнього Ірану, Іраку, Сирії, Ізраїлю, Єгипту, 
Марокко, Туреччини. На території України і всієї Східної Європи караїзму 
дотримувалися лише етнічні караїми-тюрки (караї) і незначні групи росіян й 
українців, які були вихідцями із козачих станиць Північного Кавказу і 
колишньої Астраханської губернії.

КРИМСЬКИЙ КАРАЇЗМ

Основними сповідниками кримського караїзму є 
кримські караїми. У кримських караїмів назва 
народу і віросповідання співпадає, але інколи 
помилково ототожнюють етнічних караїмів (якими є 
тільки кримські караїми-тюрки) з караїмами за 
релігійною ознакою із країн Близького Сходу 
(караїми-араби, караїми-євреї, караїми-греки та 
інші).

Символами караїмів є дорога піка сенек - танга 
і щит калкан -тамга. Вони тотожні родовим знакам 
давніх караїв Криму та інших територій, зокрема роду кудеїв з Алтаю.

Кримські караїми - один із найменш чисельних народів світу. Як 
етнос вони сформувалися на території України внаслідок асиміляції 
гунно-хазарськими тюркськими племенами більш давнього населення 
Криму і є етнічно-культурним реліктом з традиціями, які сягають 
раннього середньовіччя. Сучасна наука відносить їх до тюркської групи 
алтайської сім'ї народів, а караїмську мову - до кипчакської групи 
тюркських мов. Караїми належать до тюркської групи алтайської сім’ї 
народів. Нащадки їх, що входили в гунський та хазарський плем'яні 
союзи, асимілювали в Криму сармато-алан і, частково, готів. В 
етногенезі караїв віднаходяться сліди кирків, узусів, найманів, 
карасарів, потім - половців та інших тюркських племен. Караїмська 
мова належить до кипчакської групи, як і близькі їй кримсько
татарська, кумикська, карачаївська. Національне почуття караїмів

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

** Матеріал підготовлено на основі праць Ю.Полканоиа А.Колодним та Л.Филипович.
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ображає прагнення приписати їх із-за вшанування Старого Завіту до 
чужого їм етносу і його релігії.

В Україні проживає нині майже 1100 кримських караїмів, зокрема 
800 - на своїй історичній батьківщині в Криму (в 1914 р. їх було 8 тисяч), 
діє 12 караїмських громад.

За єдності принципів і догматів віри кримських караїмів від 
єдиновірців інших національностей відрізняють особливості світогляду, 
які збереглися в народній традиції.

У 1989 р. В Сімферополі утворено Асоціацію кримських караїмів, яка 
включає в себе науковий центр і Раду старійшин. Завдання своє вона 
вбачає у спасінні свого народу, його національних святинь, 
відродження самосвідомості, релігії і культури. Асоціація організовує 
наукові дослідження проблем караїзму, видання літератури, різні 
гуманістичні акції.

ПОЯВА КАРАЇЗМУ

Формування караїмського віровчення відбувалося у перші сторіччя 
нашої ери. Караїзм базується на Старому Завіті (караїми називають 
себе синами Святого Письма). Деякі вчені відносять виникнення 
караїмського віровчення до часів земного життя Ісуса Христа і 
вважають, що воно сформувалося під безпосереднім впливом 
засновника християнства.

Важливу роль в організації духовної структури, становленні й 
оформленні караїзму відіграло вчення Анана бен Давида (752-840) із 
Басри. Анан не претендував на те, що він - пророк. Майже все, чому 
він повчав, знаходимо не в релігіях, а в одкровеннях трьох пророків. 
Тому логічно й вірно вважати його вчення синкретичним. Він визнавав 
вчення Мойсея, Ісуса Христа і Мухаммеда, яких вважав пророками, 
вірив в безсмертя душі і в переселення душ, не надавав особливого 
значення зовнішній обрядовості. Головне новшевство Амана - це право 
кожного віруючого витлумачувати Священне Писання відповідно до 
свого розуму і совісті, слідувати тому, що він сам вважає вірним і 
прийнятним. Анан вірив у вчення Мойсея, 10 Божих заповідей, його 
моральні установки. Але, будучи високоосвіченою людиною, він певно 
знав, що в цьому вченні належить Мойсею, а що додалося опісля до 
нього з чисто політичних чи житейських міркувань. Зокрема, він не 
визнавав тих жертвоприношень, які описувало П'ятикнижжя і які були 
відмінені після руйнування Єрусалимського храму в І столітті. Якщо 
коротко подати вчення Анана, то воно зводиться до наступного: 1. Він 
вірив в безсмертя душі і в те, що доля її залежить від поведінки людини 
під час її земного життя. 2. Він вірив в особисту відповідальність 
людини. 3. Заперечував авторитет і роль духовенства. 4. Не визнавав

Сторінки конфесій_________ _______ ____________________ _
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силу зовнішніх обрядів і таїнств. У всьому цьому вчення Анана 
відрізняється від того, що говориться в П’ятикнижжі.

Прихильників цього вчення спочатку називалися ананітами. Пізніше 
з'явився сучасний релігійний термін "караїми" (караїти). Служителі 
культу виводять його від слів того ж кореня з текстів Старого Завіту і 
Корану, перекладаючи як "читаючі", "заклинаючі", "знавці Святого 
Письма". Більш обґрунтованим є пояснення назви від етноніму 
"карай".

Розквіт віровчення караїзму відбувався у VIII-XIII ст.ст. Релігійні 
громади караїмів з представників різних національностей в цей період 
вже утворилися на території нинішніх країн Іраку, Сирії, Єгипту, 
Туреччини та інших.

КАРАЇЗМ В КРИМУ

У Криму з початку нашої ери шанувальники Старого Завіту ("сини 
Святого Письма") були відомі серед тюркських племен, пізніше вони 
сприйняли вчення Анана. Відомість про найдавнішу караїмську громаду 
півострова зберігають пам’ятники родового кладовища Балта-Тиймез 
(Сокира не доторкнеться).

У VIII ст. караїзм прийняла верхівка хазар на чолі з Каганом, що 
сприяло його поширенню серед язичницьких тюркських племен 
каганату на розлогій території, включаючи Крим. Язичництво, караїзм, 
християнство та іслам толерантно співіснували у Хазарській державі.

Після занепаду в XI ст. Хазарського каганату кримські караїми зберегли 
самостійність в окрузі Кирк-Йер неподалік міста Бахчисараю. У 1246 р. 
частина караїмів перебралася із Криму в Галичину на запрошення князя 
Данила Галицького, який надав їм землі і відповідні привілеї. Так караїзм 
став відомим в Західній Україні. Етноконфесійні громади кримських караїмів 
появилися в Галичі, Львові, Луцьку та інших містах цього краю. З князем 
Вітовтом в XIV ст. вони попали в Литву.

У Кримському ханстві караїми зберегли самоуправу і визнавалися 
політичною одиницею, якій були надані розмаїті пільги і гарантії внутрішньої 
і побутової незалежності. Караїми із Криму й Галичини не раз приставали 
до козаків. Історія зберегла імена Мінаша, М.Бубновського, Ільяша 
Караїмовича - старшого полковника реєстрового козацтва. Після 
приєднання Криму до Російської імперії кримські караїми стали поступово 
мігрували за межі півострова. їхні громади з'явилися в Києві, Одесі, 
Бердянську та інших містах України. У 1837 році було утворено Таврійське 
Караїмське Духовне управління. Місцем його розміщення, як і резиденцією 
його глави - Гахана, став храмовий комплекс в Євпаторії.
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ВІРОВЧЕННЯ КАРАЇЗМУ
визнають єдину священну 
книгу - Старий Завіт. 
Особливо вшановується 
ними П’ятикнижжя Мойсея. 
Караїми зобов’язані
непорушно дотримуватися 
наказу пророка: "Не
додавайте до того, що я 
вам наказую, і не 
зменшуйте з того, щоб 
виконувати заповіді Госпо
да,' Бога вашого, що я 
наказав вам" (Повт. Закону 
4:2). Виконання десяти 
заповідей - основна вимо
га караїзму. Старий Завіт є 
для них зосередженням 
г л и б о к о ї  м у д р о с т і ,  
осягнення якої можливе 
силою власного розуму. 
Саме тому найголовнішим 
принципом караїзму є 
необхідність уважного 
самостійного вивчення 
Святого Письма, не корис

туючись при цьому думками інших.
Згідно з віровченням караїзму, Всемогутній Бог існує предвічно. 

Його єдність і могутність недоступні для людського розуму. Бог 
сотворив все суще і через Мойсея на Синайській горі дав 
найдосконаліший Закон. П’ять книг Мойсея ніколи не порушуються, не 
доповнюються, не змінюються. Божим духом були ведені й інші 
пророки. Бог визначає людям нагороди і покарання згідно із заслугами 
кожного. Він також воскресить мертвих у день свого суду, час якого 
десь конкретно не визначений. Має ще відбутися прихід Месії. Ісус 
Христос і Мухамед караїмами шануються як великі пророки.

Караїми зберегли релікти давніх вірувань. В їхніх традиціях багато 
залишків язичництва. Бога караїми називають іменем стародавнього 
тюркського божества - Тенгри. На випечених пасхальних коржиках 
вони зображують Сонце, Місяць і зірки. В минулому на свята караї 
одягали маски тварин. В народній пам'яті їх залишилися міфічні

Караїми поклоняються єдиному Богу і

70 Релігійна панорама № 11 '2001



божества Улуг-Ата - Великий Батько і Каргал-Ата - Батько- 
Проклинатель. Якщо перший поставав як уособлення добра, то другий 
- зла. Матері-карайки ще донедавна залякували останнім своїх дітей. 
Один раз в рік в будинках караїв виставлялось опудало, яке зображало 
Каргал-Ата. Ім'ям доброго божества названий стародавній народний 
календар "Улуг-Ата-Санава" - "Рахунок Великого Батька". Давнішні 
вірування відображені в назві середи - канкун (день 
жертвоприношення). В караїмських будинках на почесному місці на 
дерев'янім цвяху мав висіти бубн, за допомогою якого на світанку караї 
виганяли злих духів.

Останній Гахан кримських караїмів проф. Хаджі Серая Шапшал 
відзначав, що караїмська віра нагадує собою християнство його 
початкового стану, тобто такого, яким воно було за життя Ісуса Христа.

Як і мусульмани, караїми використовують принцип аналогії і вірять в 
долю. У кримських караїмів є прислів'я "Кисмет болса" - "Якщо долі 
буде угодно". Заповідь любові до ближнього караїми намагаються 
втілювати в конкретні справи, керуючись закликом: "Поділись з 
голодним хлібом своїм, а бідних блукачів впусти в дім свій. Коли 
побачиш голого, то одягни його". Для караїмів характерне прислів'я: 
"Хай твоє слово відповідає пожертвуваній сумі". Духовні ієрархи 
караїмів подавали особисті приклади доброчесності і благодійності. 
Так, Гахан С.Шапшал відкрив за свій рахунок богадільню для 
безпритульних і одиноких в Євпаторії. Там же на пожертвування 
караїмів були побудовані училища й бібліотека. Караїми вважають, що 
благодійність не повинна обмежуватися релігійними чи національними 
рамками. Так, Гулюш Гелелович, яка зі своїм чоловіком заснувала 
безплатний санаторій для дітей із бідних сімей (теперішня "Чайка" в 
Євпаторії), вимагала, щоб не менше половини місць тут віддавали 
дітям інших національностей і віросповідань.

ХРАМИ І ОБРЯДИ КАРАЇВ

Храми-кенаса своїм вівтарем, як і поховання караїмів, зорієнтовані 
на південь (так як і мусульманські мечеті). Головне приміщення храмів 
надається тільки чоловікам і складається із трьох частин: з південної 
сторони на підвищенні розташований вівтар, подалі від нього - місця 
для парафіян, а ближче до виходу лави для людей похилого віку, 
хворих і тих, що в траурі. Храм прибраний килимами. Над привхідною 
північною частиною розміщений балкон для жінок з ажурною 
огорожею. Сюди ведуть окремі зовнішні сходи. До заміжжя жінки в 
кенаса не моляться. До храму, за звичаєм, прилягає замкнутий двір з 
обвитою виноградом альтанкою.

Перед молитвою караї здійснюють обмивання. До храму входять
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без взуття. Моляться віруючі-караї в кенаса - стоячи або на колінах - 
щоденно двічі - вранці і увечері. Індивідуально вони моляться в будь- 
який час доби. Замість багаточасового словесного каяття надають 
перевагу добрим справам, дотримуючись при цьому народної 
мудрості: "Шлях на Небо розпочинається з Землі".

До наших днів зберігся культ священних дубів родового кладовища. 
В кінці минулого століття, під час засухи, в Джуфт-Калі можна було 
спостерігати процесію, яка прямувала із кенаси до родового 
кладовища. Попереду газзан ніс сувої Старого Завіту. Біля священних 
дубів молилися про послання дощу. Показова назва кладовища - Балта 
Тиймез, що означає "Сокира не торкнеться". Забобонний страх за 
знищення дубів інколи використовували з своєю метою чиновники 
Кримського ханства. Після відмови караїмів утримувати задля кровної 
помсти в фортеці як заручника Тимофія Хмельницького, чиновник 
гнівно заявив: "Так знайте ж, що до Балта Тиймезу доторкнеться 
сокира". Донині живучий забобон, що Тенгри здійснить загадане біля 
священних дубів потаємне бажання. Як засвідчував С.Шапшала, 
"офіційна релігія, не маючи змоги протидіяти народним переказам, не 
могла ще до минулого сторіччя вижити ці виключно язичницькі 
вірування і обряди, які переносять нас в часи Кирила і Мефодія в Криму 
або ж в країну чувашів, тобто до берегів Волги, куди колись пролягали 
землі хазарської держави" (Караимская народная энциклопедия. - Т.1. 
- М., 1995. - С.31).

Нині на родовому кладовищі караїмів збереглося біля 20 шанованих 
дубів, вік яких оцінюється від 300 до 600 років. Поклоняються їм в 
певній послідовності, з врахуванням напрямку руху Сонця. Вважається, 
що просте доторкування до цих дубів забезпечує спілкування з різними 
поколіннями предків караїмів, а відтак дає силу, мужність і мужність, 
можливість обрати вірне рішення в різних життєвих ситуаціях.

Караїми вважають святою також землю із родового кладовища, 
жменьку її бережно зберігають в сім'ях, як талісман беруть з собою при 
дальніх поїздках, приносять на могили ново похованих.

Основу караїмської літургії складають Псалми Давида. Важливу роль 
відіграють у них гімни й пісні, укладені газзанами (священиками) і 
поетами. Служба складається з послідуючих одна за другою частин - 
хвалебної, вдячної, покаянної, молитовної, сповідної. Особливе 
значення від час служби надається не кількості слів, а глибині почуттів. 
Богослужіння відбувається в основному на тюркській караїмській мові, 
якою саме й перекладений для них Старий Завіт десь не пізніше XI ст. 
З релігією Строго Завіту прийшли до караїв й імена його персонажів: 
Мойсей (Муса), Авраам (Ібрагім), Азарія, Ездрата ін. Збереглися і рідні 
тюркські імена: Бабакай, Бабай, Алтин, Кумиш, Тохтамиш. Часто в
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декого з караїв співіснували офіційні, наречені газзаном, і рідні 
тюркські імена, які давалися їм батьками.

Караїми шанують суботу, дотримуючись заповіді: "Пильнуй дня 
суботнього, щоб святити його, як наказав тобі Господь, Бог твій". Із 
свят, які встановлені у Старому Завіті, особливо вшановуються 
караїмами Хиджі тамбиларнин (Пасха) та Хиджі афталарнин 
(П'ятидесятниця). Дотримуються віруючі і постів. Піст, яким 
вшановується пам'ять покійників, завершується днем "курбан" - 
жертву. Індивідуальні пости практикуються караїмами за власним 
вибором. Вони не афішуються і проводяться, скажімо, за видужання чи 
поліпшення здоров’я когось із близьких, друзів та ін. Особливе 
значення релігія караїзму надає аскетизму, який іноді в ньому набував 
крайніх форм, включно до відмови від епітафії.

Серед духовних звань особливе місце посідають духовний і 
світський глава - Гахан і священики - газзани. Всі вони обиралися. 
Духовенство повинне було відповідати строгим вимогам: мати високі 
моральні якості, глибокі знання віровчення і обрядів, володіти 
караїмською, російською, українською, литовською, польською 
мовами.

ЦЕНТР КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ

Духовний і світський центр кримських караїмів спочатку був в 
Фортеці Кирк-Йер (Джуфт-Кале), а пізніше (у XIX ст.) перемістився в 
Євпаторію. Гахан очолював створене там Караїмське Духовне
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громад караїмів царської Росії. У Євпаторії знаходилося 
Олександрівське (назване на честь царя) Караїмське Духовне училище. 
Духовним Правлінням видавалися "Відомості", організовувалися з’їзди 
духовенства і національні з'їзди.

У ХІХ-ХХ ст.ст. Гаханами кримських караїмів обиралися: Хаджі Ага 
Сима Бабович (1787-1855), Бабакай Бабович (1799-1882), Салуїл 
Пампулов (1831-1911) і Хаджі Серая Хан Шапшал (1873-1961). У XIX - 
на початку XX ст. Крим був всесвітнім центром караїзму і посилав 
духовних пастирів в громади караїмів інших країн, навіть в Єгипет. 
Сотні років кримські караїми, шануючи Ісуса Христа і Магомета, мали 
добрі відносини як з християнами, так і з мусульманами. Кримські 
хани, галицькі і литовські князі, польські королі і російські царі завжди 
заступалися за кримських караїмів.

У Кримському ханстві караїми користувалися самоврядуванням, 
пільгами і заступництвом, які були обумовлені спеціальними ханськими 
ярликами. Караїми були також членами Дівана (Ради), начальниками 
монетного двору, скарбниками. У Кирк-Йері перебував караїмський 
гарнізон. За захист фортеці караїмів було зараховано до військової 
аристократії - тарханів. Духовенство різних конфесій Криму - 
мусульман (центр Бахчисарай), християн (Успенський скит) і караїмів 
(центр Кирк-Йер) - постійно поздоровляло один одного з релігійними 
святами.

У Російський імперії караїми вважалися рівноправними 
громадянами. Православна церква і держава визнавали самостійність 
і близькість до раннього християнства вчення караїмів, а тому 
заступалися за них. В паспортах караїв фіксувалося - "віросповідання 
караїмське". Етнонім цей закріплювався законодавчо. Караїми 
користувалися правом надавати своїм дітям християнські імена. 
Ієрархи Православної церкви і царі бували на богослужіннях в кенаса і 
гостювали в будинках караїмів. Так, в Євпаторії в дворі кенаса стоїть і 
нині пам'ятник на відзнаку відвідання цього храму Олександром І. 
Показово, що Гахан караїмів міг навіть благословляти наслідника царя, 
поклавши йому руки на голову і промовляючи рідною караїмською 
мовою. Серед караїмів були дипломати, градоначальники, вищі 
офіцери, члени Державної Ради і Думи.

До революції 1917 р. в Росії було 20 кенас, більшість з яких - на 
території України, в тому числі 11 храмів у Криму. Найдавніші кенаса 
були в Криму, Галичі і Луцьку. Кількість караїмів з 1800 р. до 1913 р. 
виросла в Російській імперії у три рази, а в Криму - в 10.

Після 1920 р. діяльність караїмських громад в СРСР поступово була 
припинена. Останній діючий в Криму караїмський храм закрито в 1959р 
З того часу і до недавньої порі релігійні обряди караїмами
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відправлялися в домашніх умовах. Збережені до наших днів 
приміщення кенаса в Криму часто використовуються не за 
призначенням (Сімферополь, Севастополь, Бахчисарай). Вони 
знаходяться в катастрофічному стані (Євпаторія, Джуфт-Кале) і 
вимагають ремонту. Приміщення караїмських храмів збереглися ще в 
Бердянську, Харкові та деяких інших містах України. Красиве 
приміщення кенаса височіє в центрі Києва неподалік від Золотих Воріт 
(побудоване за проектом відомого архітектора Городецького). Нині в 
храмі розміщений Будинок актора. Київська громада караїмів 
добивається його повернення.

Караїми і сьогодні шанують свої головні національні і духовні святині 
в Криму. Це насамперед фортеця Кирк-Йер (Кале-Джуфт-Кале-Чуфут- 
Кале) з її стародавніми храмами і прилегливим родовим кладовищем 
Балта-Тиймез. Порівняно добре збереглася кенаса в Євпаторії.

Розпочатий процес національного і релігійного відродження 
сповнив надією і караїмів. Після занепаду Хазарського Каганату 
духовна і світська влада у кримських караїмів були нероздільні в рамках 
етноконфесійних громад. Після 1917 р. ця структура порушена. Нині 
створюються окремо національно-культурні і релігійні громади, караїв. 
Асоціація кримських караїмів "Кримкарайлар" об’єднує нині 
територіальні товариства Сімферополя, Євпаторії, Феодосії, 
Бахчисарая та ін. Організації караїмів створені в Мелітополі, Харкові й 
Одесі. Відродження релігії караїмів нероздільно пов’язане з 
відродженням самого народу. Для кримських караїмів-тюрків ці 
поняття єдині.

Здавна в нашій країні караїзм сповідували невеликі групи українців і 
росіян. Раніше всіх їх залічували до російських караїмів, а в минулому 
іменували іноді також росіянами старозавітного віросповідання. Крім 
релігії, вони нічим не відрізнялися від одноплемінників-православних. 
До 1919 р. найбільші громади караїмів-слов'ян були в станиці 
Михайлівській (600 осіб) і Родніковській (200 осіб) на Кубані і в селі 
Пришиб Астраханської губернії. Деякі віруючі знали священну мову 
Біблії і могли читати цією мовою традиційні тексти Старого Завіту. 
Молилися рідною мовою. Караїми-слов’яни віддавна підтримували 
зв’язки з кримськими караїмами-тюрками, спільно брали участь в 
доброчинній діяльності. Караїмські з'їзди і Духовні Правління 
розглядали питання про їхні взаємовідносини, допустимість змішаних 
шлюбів, спільне навчання тощо. Перед 1917 р. намітилося зближення 
караїмів-тюрків і караїмів-слов'ян при збереженні суверенності 
етноконфесійних громад. Після знищення структури караїзму в роки 
радянської влади припинилися і контакти на міжобщинному рівні.

Питання про витоки караїзму у слов'ян вимагає спеціального 
дослідження. Приналежність караїмів-слов'ян до козацтва може бути
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провідною ниткою до його вирішення. Нині в Криму проживають майже 
ЗО караїмів слов'ян (російських караїмів). Подальше вивчення може 
дати новий цікавий матеріал з історії караїзму і козацтва.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Хеллоуїн - свято-пореддень всіх святих відзначив західний світ 

в останню ніч жовтня. В більшості країн цей день асоціюється із 
веселими урочистостями на честь нечистої сили. Напевне, тому 
більшість американців обмежують його відзначення лише переглядом 
фільмів жахів. Батьківщиною Хеллоуїну вважають США, але виник він 
насправді в Ірландії, куди завезли це свято кельти, переселившись на 
острів понад 2 тис. років тому із Центральної Європи. Сама назва свята 
походить від їх слова "Соуен" - листопад, і знаменувало воно початок 
зими. (Щоправда, існує й інше пояснення цієї назви - від англ. '’Hole 
evening" - "Святий вечір"). В ніч з 31 жовтня на 1 листопада, згідно з 
повір'ями кельтів, душі померлих можуть поспілкуватися з живими 
рідними й друзями, а потім знову повернутися до "країни тіней". Але в 
цю ніч не відпочивали й нечисті сили - диявол, відьми, феї, які 
перехоплювали душі померлих і відправляли їх у потойбіччя. Прагнучи 
відвернути дії злих сил друїди - жерці давніх кельтів - за допомогою 
різноманітних масок і переодягань маскувалися під них і таким чином 
перешкоджали здійсненню їх злих намірів. У VIII столітті папа 
Боніфацій IV перейменував це "свято мертвих" на День всіх святих. 
Свято Хеллоуїн в США привезли в XIX ст. численні ірландські 
переселенці. Особливо до вподоби воно припало дітям, які прагнуть 
перетворити його на свято страшилок. Проте традиційні церкви 
ставляться до Хеллоуїну негативно. Так, міжконфесійна рада Криму 
заявила, що участь у подібних "святах" є "духовною небезпекою для 
кожної людини", оскільки за формою свого проведення нагадує 
"сатанинський шабаш".

Не Москва дала Україні книгодрукування. Цю тривалий час 
побутуючу версію заперечив ужгородський науковець. Він довів, що 
800 років тому було засновано монастир в закарпатському селі 
Грушеве, який зіграв помітну роль в культурному житті всього 
східнослов'янського світу. Саме тут зародилося кириличне 
книгодрукування. Першодрукар Іван Федорів - не москвин-росіянин. За 
його печаткою він мав прізвище Федорович. Це прізвище значиться і 
на його пам'ятнику у Львові. Народився в с.Петківці, що недалеко від 
Кракова, в університеті якого одержав освіту. Секрет кириличного 
книгодрукування освоїв у Грушевому. Потім перебрався до Москви, де 
й надрукував свій "Апостол". То ж книгодрукування в Україні було 
задовго до появи його в 1564 році в Москві.
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"День мертвих”. Таке свято в ніч на 1 листопада є у мексиканців. 
Його призначення - хоч раз на рік звеселяти душі померлих. Це нібито 
буде гарантією того, що вони протягом року будуть знаходитись в 
потойбічні і не турбувати живих.

Статуя богині любові й краси Афродита
(точна копія) урочисто передана від імені народу 
Греції через Міністерство закордонних справ 
Україні. Це здійснив в українському МЗС посол 
Греції в Україні Димитріс Контумас. Таких копій, 
виготовлених за спеціальним замовленням, 
існують одиниці. Копія статуї Афродіти виготовлена 
з гіпсу. Висота її - 2 метри 10 сантиметрів, вага 90 
кг.

Біблія - не лише безодня історико- 
етнографічної інформації про країни Близького 
Сходу, а й джерело з історії медицини. 

Невропатолог Еріх Альштуллер (Каліфорнійський ун-т) в низі пророка 
Ієзекіля знайшов документальне описання епілепсії. Причому 
припускається, що на епілепсію хворів сам пророк.

Біблія корисна для здоров'я. Такий висновок зробила Вата 
Research Group на основі проведених нею досліджень. 82% тих, хто 
читав Біблію, почувають себе "в світі добре" і 58% тих, хто не читав її. 
Щасливими почувають себе 78% тих, хто регулярно читає Біблію і 67% 
із тих, хто не читає. Радість від читання Біблії мають 68% опитаних.

Червоний Хрест змінює свою емблему. Вона буде без хреста і 
місяця, бо ж, будучи всесвітньою і до того ж медичною, задовольняла 
лише християн і мусульман. Ізраїль вже почав вимагати додати до цих 
двох символів ще й зірку Давида.

Кров'ю іракського Президента Саддама Хусейна три роки 
писали Коран (600 сторінок). 25 літрів власної крові не пошкодував 
Президент, щоб у такий спосіб увіковічнити себе. І це тому, що, як він 
сказав, Аллах довгі роки допомагав йому владарювати. Книга 
демонструється в одній з мечетей Багдаду.

Водій у Польщі може уникнути покарання. На дорогах з'явилися' 
поліцейські-священики. Помолишся разом з ним, викупиш у нього 
зображення св., Кристофора - покровителя подорожуючих і можеш
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їхати далі. Поляки вважають, що молитва є дієвішою, ніж штраф.

Base людини - не менше 20-25 млн. років. До такого висновку 
прийшли вчені на основі археологічних знахідок останків homo erectus 
у провінції Лампанг Таїланду. Аналогічні за віком останки виявлено ще 
на о-ві Ява в Індонезії та в передгір'ях Кавказу. То ж відкинутою стала 
версія про появу першої людини на Сході Африки.

Політ над кладовищами робить єврея "нечистим". Так вчив відомий 
ортодоксальний рабин Йосеф Шалом Елья-шива. В Ізраїлі було запропоновано 
вихід із ситуації - правовірний іудей мав би летіти, влізши до пояса в 
поліетиленовий мішок. Але авіакомпанія "Елль-Ап" відмовила в цих вимогах 
ортодоксам, мотивуючи таке рішення безпекою руху.

Дзвіниця Софії Київської після капітального ремонту, на який 
було витрачено 7 млн. грн., знову потребує ремонту. В цегляній 
кладці першого ярусу виявлено тріщину розміром 12 мм. В прорізі 
арочного проходу в стіні дзвіниці, що орієнтована із півночі на південь, 
під тріщиною утвориться трикутне випадіння цегли.

Всі корови Індії віднині мають ідентифікаційні номери. Прийнятий в 
країні закон не дасть можливості запобігти викраденню священних тварин і 
контрабандним шляхом переправляти їх в Бангладеш. "Тепер, у будь-якому 
випадку, буде чітко видно "національних корів", - заявив представник 
націоналістичної Індуїстської Церкви.

Церкву майбутнього окресилили пастор церкви, яка налічує 750 
тис. парафіян в Сеулі, Давід Йонгі Чо та пастор церкви із США, що 
налічує 15 тис. парафіян, Ріка Варрена. Вони вважають, що Інтернет - 
це "стратегія наступних поколінь", яка з'єднає домашні групи віруючих 
в єдину Церкву. Маючи по 20 тисяч новонавернених щороку, пастор Чо 
вважає, що для такої кількості вірних вже не можна збудувати якийсь 
храм. Тому віруючі залишаються дома і поклоняються Богові через 
Інтернет. "Нас так багато, що єдиний вихід - це кіберпростір", - 
зазначає Чо. Два пастори зустрілися в Каліфорнії (США), щоб 
обговорити перспективи творення Церкви майбутнього.

Непорочне зачаття вже можуть здійснити американки.
Доктори Дж.Холл і Йаті-Лінг Фенг виробили хімічну сполуку, яку можна 
використати як штучну сперму. Відтак чоловіки можуть стати "зайвими" 
в цьому світі. Справа не тільки в тому, що вони стануть непотрібними 
жінкам для продовження людського роду, а ще й тому, що від штучного 
запліднення будуть народжуватися лише дівчатка.
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Українська збірна з футболу явно перевершує своїх суперників. Але не 
результативністю гри на футбольних полях, не відсутністю самокритики в 
головного тренера, а слідуванням різноманітним прикметам. Хтось навчив 
команду, тому що для вдачі гру треба починати певною ногою, як і виходити нею 
з автобуса. Вдача буде, якщо не буде спілкування перед грою з невдалими 
людьми, серед болільників буде "людина-талісман", в таємниці будуть 
триматися форми тілесних рухів інших гравців. Програвши в Німеччині, 
В.Лобановський напевно гадає, яку з прикмет і хто з футболістів не дотримався.

АНОНСИ
З їзд  православної молоді відбудеться 6-7 грудня в Україні. 

Організатором його є Українська Православна Церква Московської 
юрисдикції.

З 25 грудня 2001 р. до 7 січня 2002 р. планується проведення 
Собору-конференцГГ Української Реформатської Православної 
Церкви. У Соборі візьмуть участь православні-реформатори із 
України, Росії, Білорусії, США, Німеччини та ін. країн. Організатори 
Собору запрошують також представників католицьких та 
протестантських Церков. Email: alive_church@hotmail.com:
rchurch@carrier.kiev.ua.

"Українське релігієзнавство: історія, стан, перспективи". Таку 
конференцію планує провести у січні 2002 р. Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди, відзначивши водночас під час її 
проведення і своє десятиліття.
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" ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ
(в 10-ти томах)

Вийшов з друку 
4 том

" КАТОЛИЦИЗМ'
за редакцією ирооф. ІТЯроцького, 
Київ, 2001, "Світ знань", (Ю8 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.

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

mailto:svitznan@ukrpost.net


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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