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СТОРІНКА РЕДАКТОРА
Вельмишановні читачі!

Останнім часом все частіше йде мова про впровадження в навчальний 
процес у  світських навчальних закладах богослов’я. При цьому дехто твер
дить, що теологія і релігієзнавство, яке нині читається у  вузах, це одне і те 
ж. Навіть викладання релігієзнавчих дисциплін в деяких державних на
вчальних закладах покладають на служителів культу, проповідників кон
фесій. Зауважу, що вони за своєю освітою не мають на те право. Д о того ж, 
конституційний принцип відокремлення школи від церкви при цьому явно 
ігнорується. То ж  з'ясування питання співвідношення релігієзнавства і тео
логії (богослов'я) зумовлене не лише потребою розмежування*їх предмет
них сфер, а й практичними потребами.

Не стану тут з'ясовувати історію терміну «теологія", що був предметом 
гострих філософсько-теологічних дискус ій  (див.: Академічне релігієзнавст
во.- К .,2000.- Р.І), зауважу лише, що етимологія його (гр. Theos - Бог і logos 

п  А к  „ слово, вчення) засвідчує дихотомічність його змісту. Теологія є вченням 
Проф. А. іхолоднии Пр0 q/10B0 Боже. Тому вона з необхідністю передбачає визначення особли

востей цього Слова як надприродного одкровення, переведення його сим
волічного змісту на мову людського життя.

Релігієзнавство, я к і будь-яка інша сфера наукового пізнання, не визнає абсолютної усталеності 
якихось знань. На відм іну від теології, елемент віри присутній в ньому як принцип, а не як інстру

мент осягнення. Раціональному в релігієзнавстві відводиться провідне місце. Всі його положення 
обов'язково повинні дістати емпіричне підтвердження, теоретичну доказовість. Богослов'я ж  сво ї поло
ження не доводить до  чуттєво-сприйнятної наочності чи логічної очевидності й чіткості.

Богослов’я, як правило, замикається сферою Святого Письма. Образно кажучи, воно завмирає 
часово і посторово. Основним для нього є Бог в контексті його функціонування. В богослов’ї  якщо й 
існують люди, суспільство взагалі, природне середовище, то лише як сфера діяльності Бога, прояв йо
го промислу, зафіксованого в оповідях Священних Книг. Тому богослов'я є вужчим за предметом своє ї 
зорієнтованості від релігієзнавства. Останнє, як свідчить навіть етимологія його терміну, вивчає релігію 
як багатофункціональний феномен, а вже в контексті цього вивчення акцентує увагу на Святому Письмі. 
Для вивчення релігії воно застосовує як загальнонаукові, так і специфічні методи пізнання. Це дає йо
му можливість проникати в сутність релігійних процесів і не залишатися на поверхні явищ.

Академічне релігієзнавство відрізняється від теології також своїм  світоглядним плюралізмом і по- 
законфесійністю. Воно хоч і вказує на певні відмінності р ізних релігій, проте досліджує їх як однорідні 
явища, не віддає оціночну перевагу жодній з них. На відм іну від теології, яка має чітку конфесійну ок- 
ресленість (так, немає християнської теології взагалі, а є католицька, православна і у  великому р ізно
манітті протестантська) і в ї ї  межах має зберігати свою тотожність, релігієзнавство існує у  формі р ізно
манітних течій і шкіл. Від теології його різнить також складна і змінна дисциплінарна структура, яка дає  
можливість осягнути релігію не тільки як ціле, а й в  цілому, в процесі ї ї  зм ін і ш ирокої функціональності. 
До ц іє ї структури входить насамперед філософія релігії, ї ї  історія та історіософія, психологія та 
соціологія, етнологія та географія, феноменологія та культурологія релігії.

Релігієзнавство до  вивчення релігійних феноменів підходить з позиц ії розуму, а не сл іпо ї віри, без
застережного прийняття догмату тільки тому, що він є догмат, як це має місце в богослов'ї. У ньому не 
спрацьовує принцип: віра не доказує себе, а показує. Д о  того ж, теоретичне релігієзнавство допов
нюється практичним. Воно обстоює право кож но ї лю дини на свій шлях до  Бога у відповідності з і своєю  
совістю. Якщо людина обрала якусь конфесію, знаходить себе в ній і сприймає ї ї  віровчення як єди- 
ноістинне, то ніхто не має права рушити ї ї  духовний суверенітет, силою нав ’язувати їй якісь інші пере
конання. А саме так хочуть діяти ті конфесії, які прагнуть пропхнути своє богослов'я в світські навчальні 
заклади. Всьому сізос місце і свій час.

Україна, що б хто по говорив і не видавав бажане за реальне, є поліконф есійною  
країною.Соціологічні дослідження засвідчують, що в ній церковно-православнх лише 36%. Це - не 
Росія чи Польща, де  наявна велика конфесійна однорідність. То ж  ми маємо думати над тим, щоб необ
думаними пропозиціями І кроками но внести в ї ї  живе тіло ще й міжрелігійні конфлікти.



РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І 
ЦЕРКВИ

З нагоди п’ятиріччя Всеук
раїнської ради Церков і 
релігійних організацій Прези
дент України Л.Кучма зустрівся 27 
грудня 2001 р. в Адміністрації Пре
зидента з членами Всеукраїнської 
Ради Церков. На зустрічі були при
сутні всі 18 членів Ради, включно із 
головою Держкомрелігій Віктором 
Бондаренком. Було обговорено 
проблеми подальшого розвитку 
державно-церковних відносин. 
Особливу увагу було приділено пи
танням удосконалення Закону 
"Про свободу совісті та релігійні 
організації", реалізації та практич
ного втілення морального по
тенціалу Церкви серед молоді і 
дітей. Також мова йшла про 
співпрацю Церкви і держави в га
лузі освіти, зокрема про викладан
ня в школах предмету "Христи
янська етика". Глава держави на
голосив, що у держави і Церкви 
спільні завдання в розбудові Ук
раїни, її духовності. За ці п'ять 
років, підкреслив Л.Кучма, багато 
зроблено щодо повернення цер
ковних споруд, матеріальних 
цінностей. Ця робота продов
жується. Президент подякував 
членам Всеукраїнської ради Цер
ков і релігійних організацій та 
привітав їх із Новим роком і 
Різдвом Христовим. (RISU.org.ua)

"Нам необхідно, що б в Ук
раїні була об'єднана Церква, 
яка могла б працювати з орга
нами влади на благо України".
Ці слова належать Прем'єру Ук
раїни Анатолію Кінаху. Але при 
цьому він зауважив, що процес 
об’єднання церков має проходити 
не за рішенням влади, а за їх ба
жанням, за бажанням громадян 
України.

Прем'єр-міністр України 
Анатолій Кінах на прес-конфе
ренції 12 січня, після проведен
ня міжпартійного з ’їзду вибор
чого блоку "За єдину Україну", 
заявив, що був здивований неко
ректними порівняннями ук
раїнських Церков із більярдними 
шарами, які допустив у своїх вис
ловлюваннях голова Держком
релігій В.Бондаренко. Він повідо
мив, що уряд немає ніяких таємних 
планів щодо об'єднання право
славних юрисдикцій. "В уряді, — 
сказав він, — є розуміння того, яке 
важливе місце займає Православ
на Церква в Україні. Уряд займає 
таку позицію, що церковні пробле
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ми повинні розв'язуватись самими 
цековнослужителями і віруючими 
відповідно внутрішньоцерковних 
правил без будь-якого зовнішньо
го тиску. Уряд сприятиме цьому, 
залишаючись у правовому, кон
ституційному полі."

Віце-прем'єр В.Семиножен- 
ко в газеті "Президентський 
вісник”(№ 78) подав нову інфор
мацію щодо релігійної ситуації в 
Україні і свободи буття релігій. 
Релігійна мережа вже нараховує 
26,8 тис. релігійних організацій, 32 
тис. священнослужителів, вибудо
вуються управлінські структури, що 
нині нараховують 250 духовних 
центрів та управлінь, митрополій, 
єпархій, дієцезій, обласних 
пресвітерських рад та ін. 
Налічується 306 монастирів, пра
цює 245 місій, 138 духовних на
вчальних закладів. Проте не всі 
місцеві органи влади дотримують
ся принципів свободи релігії і 
віросповідань. Упередженість ви
являється при реєстрації 
релігійних громад, зміні їх підпо
рядкування, виділенні земельних 
ділянок для будівництва храмів чи 
молитовних будинків, наданні пільг 
в оподаткуванні, сприянні в бла
годійницькій діяльності та ін. В наш 
час лише 75% релігійних громад 
мають культові споруди. "Інтенсив
не зростання кількості церковних 
об'єднань значно випереджає 
можливості їхнього матеріального 
та майнового забезпечення. Це по
роджує напругу в релігійному сере
довищі... Майнові суперечки у дея
ких населених пунктах призводять

до гострого протистояння між 
релігійними громадами і мають 
сталу тенденцію до політизації 
предмету протиріччя". В.Семино- 
женко наголосив на тому, що роз
кол в православ'ї України "найб
лижчим часом буде зберігатися". 
Держава не буде тут "форсувати 
події" чи втручатися в них команд
но-директивними методами. "Про
цес об'єднання має іти не "згори", 
а від релігійних громад та від доб
рої волі самого духовенства". 
Відзначено, що розкол у право
слав’ї призвів до крайньої політи
зації релігійного середовища та 
позначився на єдності всього ук
раїнського суспільства. Це, безпе
речно, шкодить Україні. "Міжпра- 
вославний конфлікт носить чітко 
виражений етнорегіональний ха
рактер, що не може сприяти кон
солідації нашого суспільства" .Ук
раїна з європейського взірця 
взаємоповаги та взаєморозуміння 
між складовими суспільного ланд
шафту, застеріг віце-прем'єр, не 
повинна штучно перетворюватись 
на джерело гуманітарної та 
політичної нестабільності через 
спекуляції на релігійному ґрунті. 
"Ось чому, на перший погляд, суто 
церковна проблема стала загаль
нодержавною". Особливий наго
лос у своєму інтерв'ю В.Семино- 
женко зробив на благодійництві 
релігійних організацій. Через них 
нині надходить в Україну біля 50% 
гуманітарної допомоги. До того ж, 
ця допомога знаходить конкретних 
адресатів, а не "український ба
зар". "Об’єктом постійної уваги ор
ганів, що відповідають за ре-
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алізацію державної політики щодо 
релігії та церкви, повинно бути та
кож сприяння розвитку релігійної 
самобутності корінних народів та 
національних меншин, їх взаємин з 
одновірцями за кордоном". Віце- 
прем'єр зауважив, що "державна 
політика стосовно релігійних ор
ганізацій національних меншин 
має спрямовуватися на підтримку 
їхньої релігійної інфраструктури, 
мінімізацію їхньої залежності від 
закордонних релігійних центрів, а 
також на недопущення перетво
рення конфесійного чинника на 
знаряддя етнічного та територіаль
ного сепаратизму". Водночас слід 
рахуватися з тим, що міжнародні 
контакти релігійних організацій Ук
раїни, які здійснюються в рамках 
чинного законодавства, сприяють 
зростанню авторитету нашої дер
жави у світовій спільноті. В інтерв'ю 
значне місце відведено аналізу 
діяльності місіонерів нетра
диційних культів. Наголошено, що 
"слід ввести діяльність неорелігій в 
конституційно-правове поле Ук
раїни". Що ж стосується деструк
тивних культів, то їх шкідлива 
діяльність має бути припинена у 
встановленому законодавством 
порядку. В.Семиноженко зупинив
ся також на тих баталіях щодо За
кону України "Про свободу совісті 
та релігійні організації", які ідуть у 
Верховній Раді, де, окрім підготов
леного Кабміном нового варіанту 
діючого Закону, з'явилися ще зако
нопроекти В.Журавського та В.Ко- 
стицького. На думку віце-прем'єра, 
новий Закон має відкрити нові 
можливості для цивілізаційного
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розвитку релігійно-церковного 
життя, а саме: забезпечити
здійснення права кожної людини 
на свободу віросповідань, розши
рити права релігійних організацій 
на культурно-освітню та бла
годійницьку діяльність, визначити 
шляхи отримання релігійними ор
ганізаціями своєї колишньої влас
ності, зафіксувати статус 
релігійних громад як первинного 
осередку об'єднання релігійних ор
ганізацій, убезпечити процес 
реєстрації релігійних організацій 
від проникненням під виглядом 
релігійності якихось комерційних 
структур, захистити громадян Ук
раїни від негативного впливу 
сумнівних новітніх віровчень, виз
начити чітко мотиви можливої 
відмови в реєстрації статутів 
релігійних організацій, урівняти в 
правах студентів світських і духов
них навчальних закладів та ін. Слід 
також зафіксувати в Законі кон
трольну функцію Держкому релігії 
України. Наша держава нині з но
вою актуальністю приділяє увагу 
питанням толерантності міжкон
фесійних відносин, взаємоповазі у 
світоглядному плюралізмі,
стабілізації етнорелігійних про
цесів в Укаїні. "Релігійний чинник 
має стати стабілізуючим ме
ханізмом націєтворчості, а не дже
релом певних ризиків у трансфор
маційному русі суспільства".

При такому житті, як нині, "не 
стати віруючим не можна". Так
висловився глава Адміністрації 
Президента України В.Литвин в 
своєму інтерв'ю газеті "Столичные
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новости" (26 грудня). "Я став про
сто сприймати більш зримо Бога і 
релігію після того, як побував 
декілька разів в Єрусалимі та 
Віфлиємі. Інколи тихе стояння про
тягом п'яти хвилин в храмі, 
розмірковування стосовно суєти 
життя дає більше, ніж багатого- 
динне роздумування в кабінеті, до
ма чи на роботі. Я думаю, що без 
віри ми не змогли б жити... Рідко 
буваю в церкві, а якщо й заходжу, 
то рано-вранці. Раз на три місяці, 
за півроку — на службу в Києво- 
Печерську Лавру, Там краще ду
мається".

Спікер Верховної Ради Ук
раїни вважає, що віри за часів 
незалежності збільшилось не 
на багато. Нині люди, й політики в 
тому числі, відзначаючи релігійні 
свята, зауважує І.Плющ, віддають 
у такий спосіб, швидше, данину 
традиції. Насправді вірити в Бога 
стали значно менше. "Рівень життя 
зараз значно вищий, ніж в час мо
го дитинства, і люди стали відно
ситися до обрядів та традицій 
формально. А ось душевне очи
щення відбувається лише тоді, ко
ли ти щиро щось робиш". Спікер 
переконаний в тому, що "Бог допо
магає переважно тим, хто трудить
ся, хто дереться крізь життя, хто 
бореться". Він себе відносить до 
таких. (Факты. — 4 січня)

Ставлення Соціалістичної 
парти України до Православної 
Церкви прояснив Голова парти 
О.Мороз на прес-конференції, що 
проходила під час IX передвибор

чого з'їзду СПУ. Мороз наголосив, 
що у складі партій є чимало вірую
чих і в програмі партії є тези про 
терпиме ставлення до релігії. 
Партія "по-доброму співпрацює з 
релігійними організаціями", "не 
нав'язуючи їм своїх політичних по
глядів". Уряд України, на думку Мо
роза, займає, "з одного боку, стри
ману і зважену позицію, а з*іншого, 
під тиском президентської 
адміністрації, без врахування пер
спективи, форсує консолідацію 
православних юрисдикцій в одну 
Церкву, незважаючи на те, що ця 
проблема повинна вирішуватись 
тільки самими віруючими".

Уряд України має власну точ
ку зору щодо проблеми утво
рення Єдиної Помісної Право
славної Церкви. Вона "не співпа
дає з точкою зору жодної з трьох 
православних церков". Це сказав 
голова Держкому релігій України 
В.Бондаренко 15 грудня "Інтер- 
факс-Україна". При цьому він 
відзначив наступне: "Уряд буде ре
алізовувати свою позицію, яка по
лягає у тому, що в Україні має бути 
незалежна Церква як духовний ат
рибут держави, який будуть визна
вати всі церкви. Така церква повин
на бути самостійною духовною 
одиницею, що буде здатна через 
свої можливості в православному 
світі донести правду про Україну". 
Ця заява В.Бондаренка викликала 
невдоволення з боку УПЦ МП, яка 
на своєму сайті назвала цю по
зицію "государственно-бильярд
ным способом решения пробле
мы". Московський Патріархат хотів
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би нав'язати державній інституції 
свій хід мислення, не рахуючись тут 
із положенням Закону про свободу 
совісті, де сказано про невтручан
ня Церкви у діяльність держави.

120 років від дня народження 
митрополита Іларіона (Огієнка)
виповнилось 15 січня ц.р. 10 років 
тому Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії НАН України 
започаткувало проведення
щорічних конференцій, присвяче
них дню народження славного си
на України. З палкою промовою на 
тій першій конференції виступав 
майбутній патріарх УПЦ КП єпис
коп Володимир (Романюк). Але 
після того, як від Відділення 
ініціативу проведення цих конфе
ренцій перебрало Огієнківське то
вариство, як почалися творення 
різних Огієнківських спільнот, 
з'явилися огієнківські доктори та 
кандидати, непорозуміння довкола 
поділу огієнківських премій І Т.П., то 
й дивно, що було забуто про таку 
форму возвеличення велета ук
раїнського духу, як всеукраїнські 
конференції, присвячені вивченню 
його творчої спадщини.

Спікер Кримського парла
менту Л.Грач знаходить поро
зуміння лише з Церквою Мос
ковського Патріархату. Він задо
волений з приводу зростання її 
структур, храмів та монастирів в 
Автономії. Разом з Кримською 
єпархією УПЦ влада створює у 
Сімферополі Духовно-патріотич
ний комплекс, співголовою ради 
сприяння витворенню якого, крім

спікера, є владика Лазар. Йде 
відродження у центрі Сімферополя 
собору Олександра Невського. 
"Ми прагнемо допомагати нашій 
єпархії у вирішенні її проблем і 
труднощів. Ми ні в якій мірі не ста
вимо їй палки в колеса", — заявив 
Л.Грач у своєму інтерв'ю газеті 
"Правда Украины"(5 грудня). Вод
ночас спікер вважає, що Ук
раїнська Автокефальна ПЦ не мо
же мати у Криму серед населення 
своїх послідовників, а активісти 
меджлісу кримсько-татарського 
народу проводять такі акції, які 
"глибоко ображають релігійні та 
національні почуття православної 
більшості Криму". Л. Грач їх роз
глядає навіть як " репетицію із за
хоплення релігійними екст
ремістами влади в Криму".

Кримська влада планує на 
Великдень (5 травня) вітати на 
півострові Московського
Патріарха Олексія II. Про це за
явив Голова Верховної ради Авто
номної республіки Крим Леонід 
Грач на різв’яному прийомі у 
єпархіальному управлінні Сімфе
ропольської і Кримської єпархії Ук
раїнської Православної Церкви. 
Л.Грач отримав привітання від 
Предстоятеля РПЦ із припущен
ням, що візит відбудеться на Ве
ликдень 2002 р. Патріарх наголо
сив,- що високо цінує підтримку, 
яку керівництво Верховної Ради 
Криму і особисто Леонід Грач на
дають УПЦ. Це вже не перший за
явлений візит Олексія II в Україну, 
але попередні два не відбулися з 
певних причин.
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Львів'яни Богу далеко 
більше довіряють, ніж Церкві.
Це є симптоматичним для Галичи
ни. Репрезентативне опитування 
проводилося в серпні-вересні 
2001 р. центрами вивчення гро
мадської думки "Соціоінформ". На 
питання ”3 ким або з чим Ви 
пов'язуєте надії на краще життя?" 
відповіді розподілились наступним 
чином: лише на самих себе 
сподіваються 52,5% опитаних, на 
Бога — 44,6%, на сім'ю і рідних — 
42,8%, на друзів — 7,8%. Однако
вий відсоток — 4,3% — мають 
Церква та духовенство, Президент 
і Уряд. На Бога більше сподівають
ся селяни (55%), ніж мешканці 
міст. На друзів — лише 7,8%, а на 
партії чи громадські організації — 
0,6-0,8%. (Високий Замок.- №9)

Церква Різдва Христового 
буде відроджена в Києві на По
штовій площі. У фундамент май

бутньої храмової будівлі 6 січня за
клали спеціальну капсулу Прези
дент країни і мер Києва. Історичну 
пам'ятку було зруйновано в 1939 
р., а саме в ній відспівували Тараса 
Шевченка, коли в 1861 р. перево

зили труну з Петербурга до Кане
ва. В Києві планується відбудувати 
ще три історичні храми — Деся
тинну церкву, церкву Стрітення 
Господнього на Львівській площі та 
церкву Іллі Пророка.

Реставрація Скиту Манявсь- 
кого відтепер під особливим 
контролем Президента Я.Куч
ми. Про це він сказав, відвідавши 
на Різдво знаменитий монастир, 
побудований ще у XIII ст.. Поїздці 
президента до цієї духовної та 
історичної пам'ятки України мало 
не завадили несприятливі погодні 
умови — снігові замети, що па
ралізували Івано-Франківщину. В 
обителі Президент мав розмову з 
єпископом Івано-Франківським і 
Галицьким УПЦ КП Іосафатом, її 
насельниками.

Найвидатнішим українцем
XX ст. львів'яни назвали М.Гру- 
шевського (42,2%), потім — Сте
пана Бандеру (41,2%) і митропо
лита Андрея Шептицького (32%). 
Опитування проводив Центр 
Інформаційних проблем НАН Ук
раїни. Під час опитування можна 
було дати 2-3 відповіді. Серед 
відповідей дніпропетровців ім’я 
жодного релігійного діяча не було 
назване.

Київський християнський 
благодійницький фонд "Наріж
ний камінь", очолюваний Іллею 
Кравцовим, став ініціатором ство
рення реабілітаційних центрів. Ілля 
Борисович переконався в тому, що 
ті служби Божі, які проводяться у
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в'язницях, мало що дають для то
го, щоб випущений з ув'язнення 
знову не став на шлях злочинної 
діяльності, а тим більше, що таких 
у нас не хочуть десь брати на робо
ту. В подарованому харизматич- 
ною Церквою "Слово віри" будинку 
І.Б.Кравцовим утворено
своєрідний центр соціальної ре
абілітації. Ті, хто приймає умови 
життя в ньому, позбавляються 
шкідливих звичок і пристрастей, 
стають повноцінними громадяна
ми країни. Реабілітаційні центри 
діють в Бучі і в с.Здвижівка Боро- 
дянського р-ну. (Столиця.- №50)

Не будь-які ікони чи церковні 
книги можна вивозити за кор
дон, навіть якщо вони куплені 
на базарі, зокрема — Андріївсь
кому узвозі. Митниця забирає ті 
речі, які є культурним надбанням 
українського народу і місце яких — 
музеї чи спеціальні виставки. Інко
ли магазини, щоб збути антик
варіат, видають своїм покупцям 
навіть товарний чек, де зазнача
ють зокрема, що куплене не має 
якоїсь культурної чи історичної 
цінності, а тому може бути вивезе
ним за кордон. Такий чек не має 
юридичної сили. Тому, перш ніж 
вивозити антикварний предмет, 
проконсультуйтесь в Києві на 
бульварі Шевченка (буд. З, кім. 
211; тел. 229-56-89).

Республіканські християни 
Миколи Поровського, які з'яви
лись тоді, коли кожен більш-менш 
значний "вождь" з Руху прагнув 
створити під себе якусь партію і в

такий спосіб пройти до Верховної 
Ради, цього разу ввійшов до "На
шої України". Але виявилося, що у 
блоці їм виділили лише два-три 
місця. Партія, яка нараховує дещо 
більше 10 тисяч членів із майже 49 
мільйонного населення України, 
хоче бути більш представницькою 
в Парламенті. М.Поровський на
звав таку ситуацію "неправиль
ною" і водночас заявив про на
явність переговорів на предмет ут
ворення Єдиної Всеукраїнської 
Християнської Партії. Рес
публіканська християнська партія, 
за словами М.Поровського, згод
на на об'єднання з іншими христи
янськими партіями, зокрема Хрис
тиянсько-народним союзом. Про
те є проблема із назвою цієї партії, 
хоч лідери християнських політич
них спільнот вважають, що 
сповідувана ними ідеологія може 
об'єднати всі регіони країни, а 
об'єднана партія стане "потужною 
християнською силою".

"Всеукраїнське об'єднання 
християн" вирішило самостійно 
йти у виборчому процесі. На
своєму січневому з'їзді партія ви
сунула своїми кандидатами насто
ятеля Свято-Успенського храму 
Києво-Печерського монастиря 
О.Скнара, помічника голови Все
українського Союзу Християн віри 
євангельської (п'ятидесятників) 
В.Франчука. Завдання своє BOX 
вбачає в тому, щоб "внести в 
політику християнські принципи і 
віру, зробити духовність і мораль 
основою прийняття будь-яких дер
жавних рішень". Проте інші хрис
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тиянські партії не погодилися 
приєднатися до партії В.Бабича і 
йдуть на вибори в інших блоках 
або ж висувають своїх кандидатів у 
мажоритарних округах.

Пол (конфесійна карта
Хмельниччини засвідчує склад
ну історичну долю краю. Тут за
реєстровано біля 1,5 тисячі гро
мад 27 напрямків і Церков. Дві 
єпархії Православної Церкви Мос
ковського Патріархату мають по
над 800 громад, 3 монастирі, 
близько 500 недільних шкіл, 7 
періодичних видань. Церкві тут не 
вистачає священнослужителів, бо 
їх біля 400. У Київського Патріарха
ту їх менше — 120 і обслуговують 
вони службою Божою біля 150 па
рафій. Автокефальна православна 
Церква має 63 громади. Активні в 
області римо-католики, які мають 
свою дієцезію в Кам'янці- 
Подільському. У них близько 120 
громад, 6 монастирів, 4 місії, два 
вищих богословських навчальних 
заклади (Вища Духовна Семінарія 
та Інститут релігійних наук), 126 
недільних шкіл. Греко-католики тут 
представлені 18 громадами і дво
ма монастирями. Хмельниччина 
має активну протестантську мере
жу — 149 громад баптистів, 54 — 
п'ятидесятників, 37 —■ адвентистів, 
6 — євангеліє і ів, 9 — свідків Єго- 
ви. В краї іакож є старообрядці, 
новоапостольці, іудеї, харизмати, 
крішнаїти, українські лютерани та 
ін. За 10 років незалежності 
релігійним організаціям повернуто 
майже 600 культових с поруд, збу
довано біля 300 нових, будується

стільки ж. Нині для задоволення 
релігійних потреб віруючі області 
мають 1020 культових служб. 
Релігійна ситуація в області пере
важно стабільна і прогнозована, 
хоч і зустрічаються міжцерковні 
конфлікти в православ'ї, але то пе
реважно із-за володіння церковни
ми спорудами та майном.

Начальник управління у спра
вах релігіїХмельниччини Ю.Бла- 
жевич нехтує тим Законом про 
свободу совісті, який має утвер
джувати. Згідно Закону, держава є 
рівновідцаленою від всіх конфесій, 
які нею зареєстровані. В цьому суть 
положення про свободу вірос
повідань. А ось пан Блажевич, вис
тупаючи в Славутському районі по
вчав, що "філаретівська церква" є 
неканонічною й безблагодатною. 
Такими своїми виступами уп
равлінець явно сприяє загострен
ню міжцерковних відносин на 
Хмельниччині, а мав би слугувати 
протилежному. Це можна буде ви
правдати, коли Ю.Блажевич рап
том стане управляючим справами 
єпархії Московського Патріархату. 
А на тій державній посаді, яку він 
займає, канонічними для нього ма
ють бути всі, зареєстровані в очо
люваному ним Управлінні, конфесії. 
(Україна Молода. -№ 4)

Спорткомплекс "Чайка" в 
Києві, реконструйований до 
приїзду в Україну Папи Римсь
кого, став картодромом. Віднині 
він буде використовувались для 
змагань картінгістів, в т.ч. і для 
проведення чемпіонатів Європи.
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Викладання в школі Закону 
Божого було б несправедливим 
щодо послідовників інших 
релігій та невіруючих. Цю думку 
обстоює президент Асоціації про
фесійних психологів України 
Віктор Титов. В Конституції 
зафіксовано: церква відокремлена 
від школи, а тому викладання 
релігійних дисциплін нині є немож
ливим. "З психологічної точки зору 
небезпечно викладати у школі 
релігійні предмети, які не співпа
дають з віруваннями дитини, — це 
обов’язково викличе в її душі про
тест, а відтак, — дестабілізує осо
бистість". Педагоги, як послідо
вники тих чи інших віросповідань, 
"шляхом навіювання позбавляють 
дитину можливості вибору 
життєво важливих рішень". Це по
гано ще й тому, що таким 
навіюванням займається вчитель, 
"якому дитина довіряє, чий авто
ритет визнає".

Прописка ліквідовується.
Замість неї введено державну 
реєстрацію фізичних осіб, що 
дасть можливість вільно обирати 
громадянам місце проживання на 
території України. В реєстраційний 
файл на прохання громадянина 
може бути внесено інформацію 
про його віросповідання, 
національну належність, групу 
крові та ін. Ця інформація буде 
таємною.

Новий архистратиг Михайло 
з'явився на Майдані Незалеж
ності Києва. На позолоту скульп
тури — чотириметрових крил, ме

ча, німба та вбрання — пішло 1540 
листків (11 кв. м.) сусального зо
лота 960 проби. Це не так багато, 
як здається, — всього дві обручки. 
Обновлювати позолоту доведеть
ся через 25 років. Новий архистра
тиг — справжній воїн-хранитель, 
ангел-воївник.

Скіфські і половецькі статуї 
божеств — "кам'яні баби", вік
яких вимірюється століттями, зве
зено до спеціальної експозиції 
просто неба Донецького краєзнав
чого музею. Такий їхній "переїзд" з 
широких степів Приазов’я пояс
нюється спробою запобігти викра
денню цих пам'яток деякими 
злодіями -громадянами з метою 
поповнення своїх домашніх ко
лекцій.

Український Схід під час 
Різдва поїхав на Захід. Завдяки 
безкоштовному проїзду тисячі 
школярів із східних регіонів змогли 
відвідати Галичину, не лише бути 
присутніми, а й взяти активну 
участь у різдвяних обрядових 
дійствах, до чого вони заздалегідь 
готувалися.

Політика подвійних стан
дартів ідеологів Московського 
патріархату не застаріває.
"Культура, поряд з мовою, є одним 
із найважливіших конституюючих 
факторів, що визначають націо
нальну самосвідомість. Оскільки 
ушкодження національної са
мосвідомості, в свою чергу, може 
призвести до повної втрати наро
дом самоідентичності, зрозуміло,
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що збереження національної куль
тури і національної мови повинно 
складати найважливішу частину 
концепції національної безпеки 
країни". Це не витяг із "українсько
го буржуазно-націоналістичного 
твору", а цитата з редакторської 
статті московського Православно
го огляду "Радонеж" (Культура и 
национальная безопасность / /  Ра
донеж, 2001.- Ч.17-18.- С. 2), що 
видається однойменним право
славним товариством. Москвичі 
готові скільки завгодно розмірко
вувати про теорію, але як тільки 
мова заходить про Україну, прак
тика чомусь починає кардинально 
розходитися із "грою думки".

Цікаво, що в протиріччя із со
бою редакція вступає в тому ж 
числі газети. Наступна стаття ("Го
товится провокация", що на 5 
стор.) виказує той факт, що у 
Москві, виявляється, існує жорст
ка цензура всіх видань, які вихо
дять в Україні, навіть у підконт
рольній УПЦ МП. На цей раз розг
рому були піддані автори та ви
давці газети "Віра і культура", що 
виходить друком з благословення 
Блаженнішого митрополита Воло
димира (Сабодана). Стандартні 
звинувачення у прихованому 
уніатстві, "західництві" тощо, пе
рериваються пасажами щодо мо
ви та культури в Церкві. Зауважен
ня автора вміщеної у четвертому 
числі "Віри і культури" статті "Ог
ляд православної періодики" щодо 
неприпустимості утискування ук
раїнської мови в українській цер
ковній періодиці викликає чомусь 
цілу хвилю негативних емоцій в

москвичів (стаття підписана А.Во- 
линським). "Будь-якій людині, що 
народилася і виросла на території 
бувшого СРСР, напевно зрозуміло, 
що становище російської мови на 
цій території історично сформува
лося як виключно особливе — це 
мова міжнаціонального спілкуван
ня...". Як співвідноситься ця 
універсальна мова із питаннями 
"ушкодження української са
мосвідомості", "втратою нашим 
народом самоідентичності" і, зре
штою, "національною безпекою 
України"? Цим "теоретики" 
міжнаціональних відносин не дуже 
переймаються.

Поява в церковній пресі УПЦ 
МП видань типу цитованої "Віри і 
культури" свідчить, що в Церкві 
з’явилися тенденції до оздоров
лення. Молодь, зокрема Союз 
Православної молоді України, по
чинає осмислювати себе в нових 
реаліях і відмовляється жити ре
аліями середньовіччя. Це й викли
кає не просто тривогу, а істерику в 
аналітиків Московського патріар
хату. Як страшного сну вони щодня 
чекають той "об'єднуючий собор", 
на якому "відбудеться примирення 
розкольників і православних під 
омофором Константинопольсько
го патріарха". (О. Сатан)

Музей першої електронно- 
обчислювальної машини, ство
реної в Україні 50 років тому, 
розміститься в братському кор
пусі Феофанівського монастиря 
УПЦ. Раніше саме тут розміщува
лася лабораторія обчислювальної 
техніки АН України. Очолював її
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академік С.Лебедєв, під 
керівництвом якого і була створе
на перша в Європі ЕОМ. Потім 
приміщення Академією Наук було 
повернуте Церкві. Тепер, врахову
ючи наявність у монастиря вільних 
площ, Церква дала згоду на утво
рення тут філії Музею історії 
техніки.

Віфлиємський вогонь горить 
в кожному храмі Українських 
церков. В цьому році він з благо
словення Патріарха Філарета і гла
ви УГКЦ кардинала Любомира Гу- 
зара був принесений через Чехію, 
Словаччину та Польщу пластунами 
до Львова та Києва — духовних 
столиць України. Звідти вогники 
були рознесені в усі обласні цент
ри та райони, до кожного храму. 
Пластуни рознесли вогонь 
Віфлиєму по інтернатах, лікарнях, 
в кожен дім.

Тиждень молитов за христи
янську єдність відбувся у багать
ох православних, католицькій і 
протестантських Церквах з 17 до 
24 січня. Протягом цього тижня, 
зокрема в УАПЦ, до потрійної 
єктенії на Святій Літургії додавало
ся прохання: "Ще молимось Госпо
ду Богу нашому, щоб вислухав го
лос молитви нас грішників, подав 
нам сили й мудрості подолати спо
куси розколів, поділу, ворожнечі, 
навернув нас до покаяння й полег
шив шлях до Єдиної Святої Собор
ної Апостольської Церкви, про
мовмо всі: скоро вислухай і милос
тиво помилуй". У ці дні в про
повідях священики приділяють

увагу темі християнської єдності, 
показують роль апостольської 
спадщини й епохи Вселенських 
Соборів як джерела надії на 
відновлення Єдиної Христової 
Церкви, розкривають православне 
розуміння соборності Церкви. 
Урочисте завершення тижня відбу
лося в кафедральному соборі 
св.Олександра Римо-Католицької 
Церкви м.Києва. Тут зустрілися у 
спільній молитві клир та вірні Пра
вославних Церков, Римо-Като- 
лицької, Греко-Католицької, Люте
ранської й Англіканської Церков, 
члени дипломатичного корпусу, 
журналісти. (НовиниУАПЦ)

Чергове засідання Цент
рального Правління Українсько
го Біблійного Товариства відбу
лося 26 грудня 2001 р. Були 
підведені підсумки роботи Товари
ства у 2001 р., зроблено огляд 
релігієзнавчих конференцій мину
лого року, в яких тією чи іншою 
мірою були задіяні члени Товари
ства, розглянуто нинішній стан і 
перспективи богословських студій 
у світських університетах.

ПРАВОСЛАВ’Я

Винуватцями роз’єднання в 
Православ’ї України є не прості 
віруючі, а церковна ієрархія.
Про це пише газета "День”(№ 2). 
"Саме їм — всім їм — є що ділити, 
на відміну від народу православ
ного, є що втрачати від об'єднання 
церков. Це — престижні кафедри, 
великі єпархії, доходи з єпархій,
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прихильність світських політиків, 
вплив на владу, підтримка Мос
ковського Патріархату. Заради 
цього вони налаштовують право
славних проти православних, ук
раїнців проти українців, а бідний 
народ вже не знає кого й слухати і 
кому вірити. Розкол православ'я 
також старанно культивують 
світські політики-невдахи, які че
рез численні православні братства 
сподіваються забезпечити собі 
публічність, прихильність широко
го православного загалу, а ще — 
підтримку олігархів, які грають на 
церкві, як на біржі. Для них наш бо
лючий розкол є золотою жилою, 
"едемом", де царює старий як світ 
принцип: "поділяй і владарюй". І 
тут Клара Гудзик права. Гляньмо на 
той "іконостас" нагороджених УПЦ 
МП, який друкують газети. Серед 
них є міністри, депутати, олігархи, 
фірмачі, але немає жодного рядо
вого віруючого з церкви. То ж зро
зуміло, для чого ця й інші Церкви 
вигадали свої нагороди, чиїм інте
ресам вони слугують.

"Україні — Українську Поміс- 
ну Православну Церкву". Таке 
Всеукраїнське громадське об’єд
нання утворене 21 грудня. На уста
новчому з'їзді об'єднання були 
присутні 52 делегати з 19 облас
тей. Його головою обрали народ
ного депутата ВР України П.Мов- 
чана. Виступаючи на з’їзді, 
Патріарх УПЦ КП наголосив, що 
значимість Церкви в незалежному 
державотворенні засвідчує факт, 
що Москва давно виявила нам 
"милість" мати свою армію,

міліцію, СБУ, навіть економіку, але 
не Помісну Церкву. -Автономія — 
не автокефалія, — наголосив 
Патріарх,- а прихована форма вла
ди митрополії". Народний депутат
B. Червоній звернув увагу на те, що 
слід обачно підходити до статисти
ки, бо на Рівненщині вже близько 
100 парафій належать УПЦ КП, а їх 
приписують УПЦ. А якщо так само 
рахують і в інших областях* то му
симо мати приписки в офіційній 
статистиці. П.Мовчан наголосив 
на тому, що в своїй роботі не слід 
рахуватися із думкою Московсько
го Патріархату, бо для останнього 
"неканонічною є не тільки наша 
Православна Церква, а й Ук
раїнська держава” .

Із скаргою на неправомірні 
дії ченців Києво-Печерського 
монастиря звернувся до Київра- 
ди директор Національного 
Києво-Печерського Заповідника
C. Кролівець. За останні шість 
років ченці самовільно захопили 
шість корпусів Заповідника, які є 
комунальною власністю. Ці захоп
лення ними здійснюються по-вар
варському: викидається на вули
цю з приміщень все — музейні ек
спонати, меблі, техніка, навіть ... 
співробітники. Так, 7 листопада 
шість ченців, коли їм не вдалося 
випхнути на вулицю працівників 
майстерень інженерної частини, 
то вони, заблокувавши двері, 
підпалили під вікнами ватний мат
рац, заявивши при цьому, що ми 
вас викуримо як тхорів. І це не по
одинокий приклад. Організова
ною ченцями т.зв. козацькою вар-
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тою був побитий науковий 
співробітник Заповідника О.Берь- 
озкін; вони порвали йому куртку, 
розбили годинник. Цілком проти
лежну думку з цього приводу має 
настоятель монастиря єп.Павло. 
Він вважає, що завдяки їм 
вдається зберегти корпуси Лаври 
від руйнації (Хрещатик,- 20 груд
ня). Факти силових захоплень 
приміщень ченцями з монастирів 
Православної Церкви України 
Московського Патріархату, як 
свідчать газетні публікації, непо
одинокі. Такий же "грабіж" було 
вчинено в грудні і в Китаєвій пус
тині. Звідти монахи "витурили" 
Київський державний науково-ви
робничий навчальний комбінат. 
Його директора, Н.Суходольську, 
ченці винесли разом із кріслом на 
сніг. Учнів комбінату ченці відпра
вили по-домам. (Вечерние вести. 
— 19 грудня)

Прославлення в лиці святих 
схиархимандрита о.Олексія Ка- 
балюка здійснив глава УПЦ 
Московського Патріархату мит
рополит Володимир. Це сталось 
в монастирі с.Ізи на Закарпатті. 
Олексія тут називають новомуче- 
ником-Богоносцем. В статті часо
пису "Спасите наши души"(№10 за 
2001р.), де описано це прослав
лення, ніде не сказано про закар
патців як українців, тут вони імену
ються "карпаторусинами", свя
щеннодійство яких вбачається в 
тому, що вони приймали муче
ництво за "московскую веру” , збе
реження "русских икон, книг", 
"проявление русскости", за
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вірність православ'ю в умовах 
гонінь з боку католиків.

Православна газета УПЦ з 
Вінничини "Одигитрия" хотіла б 
чути на конференціях не те, що є, а 
що їй хотілося б почути, хоч би во
но й суперечило фактам життя. Це 
вона продемонструвала у своєму 
репортажі з наукової конференції, 
що відбулася в грудні у Хмель
ницьку під назвою "Релігія і церква 
в Подільському регіоні: історія, су
часність". Кореспондентам газети 
не сподобалося те, що репрезен
тативні соціологічні дослідження 
засвідчили (це з доповіді С.Здіору- 
ка), що 39% українців підтримують 
ідею створення в нашій країні 
Помісної Церкви, 30% — байдужі 
щодо цього, а лише 10% — проти. 
Не сподобалося й те, що 21% опи
таних віднесли себе до Київського, 
а 12% — до Церкви Московського 
Патріархату. Невдоволення газети 
також викликав факт, що на конфе
ренції не було засуджено тих 
"уніатів і самосвятців", які "розгро
мили" православні єпархії в Гали
чині, "організовані на кошти Захо
ду" неокульти та ін. "Одигитрия" 
висловлює невдоволення тим, що 
нібито не надали слово "право
славной делегации" (маються на 
увазі представники "канонической 
УПЦ"). При цьому газета не врахо
вує те, що в роботі конференції 
брали участь представники більше 
десяти конфесій і Церков, які мали 
можливість вільно виступити на 
засіданнях секцій. Якоїсь переваги 
одній з них, якою б вона не була, 
наданням права виступу на пло-
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нарному засіданні організатори 
наукової, а не богословської кон
ференції, віддати не могли. При 
цьому вони дотримувались тієї 
рівності, яка гарантована принци
пом свободи віросповідань ук
раїнського законодавства. У ро
боті конференції брали участь 
представники не тільки Церкви 
УПЦ Московського Патріархату, а й 
Київського та УАПЦ. На конфе
ренції вони були не "самосвятця- 
ми", а такими ж православними, як 
і ті, інтереси яких обстоює газета.

Свята Варвара стала заступ
ницею і небесною покровитель
ницею шахтарів. Регіональне 
свято гірників Львівщини одержа
ло благословення від Патріарха 
УПЦ КП Філарета. "Враховуючи 
прохання шахтарів, їх сімей, 
керівництва ДХТ "Львіввугілля", 
профспілок, — повідомляє він, — 
ввіряється Західний регіон України 
у заступництво перед Господом 
нашим Ісусом Христом владичиці 
життя і смерті Святій великомуче
ниці Варварі". До свята на шахтах і 
підрозділах "Львіввугілля" вста
новлено статуї св. великомучениці 
Варвари.

Архиепископ Запорізький 
Василь (УПЦ МП) благословив 
створений в рамках єпархії ан- 
тисектантський центр "Діалог". 
Основне своє завдання цей центр 
вбачатиме в боротьбі проти поши
рення сект. Утворено такі його сек
тори: видавничий, пресовий,
інформаційно-аналітичний. Ось 
тільки з інформації про створення

"Діалогу" не зрозуміло, який зміст 
вкладає єпархіальне управління в 
поняття "секта" і які конфесії воно 
відносить до "сект". Не видно та
кож з цієї інформації те, чи пова
жає ця Церква принцип свободи 
віросповідань, що гарантується 
діючим українським законодавст
вом про свободу совісті. Але якщо 
всі — секта, а ти один — ні, то тоді 
навпаки — ти ж є секта.

Будинок милосердя "Надеж
да" засновано в Запоріжжі у
приміщенні, наданому для цього 
Єпархією УПЦ. Тут раніше знахо
дився стаціонарний навчальний 
заклад з підвищення кваліфікації 
духовенства. Тепер його окупують 
бездомні діти, якими віднині має 
опікуватись церква, виховуючи їх 
духовно та фізично. Влітку вихо
ванці будинку будуть відпочивати у 
двох дитячих православних табо
рах Запорізької єпархії, розміще
них на березі Азовського моря. Ар
хиепископ Запорізький Василь че
рез ЗМІ звернувся з проханням 
підтримки церковної ініціативи.

В Сімферополі буде віднов
лений знищений у 20-х роках 
XX ст. собор Олександра 
Невського. Про це заявив митро
полит Сімферопольский і Кримсь
кий Лазарь (Швець). В центрі міста 
планується створити духовно- 
патріотичний комплекс, до якого 
увійде обеліск, встановлений на 
честь російського воїнства, що 
звільняли півострів від турецьких 
завойовників, танк Т-34 на честь 
радянської армії і храм, що в свій
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час був побудований в честь пере
моги у війні 1812 р. Вже розпочато 
збір коштів на відновлення храму.

Спортивний марафон по 
церквах о.Степана Деркача з 
Червонограда. Спочатку отець 
звернувся до міської ради надати 
його громаді земельну ділянку для 
будівництва церкви. А  оскільки 
там вже лежала заява на земельну 
ділянку для громади УПЦ Мос
ковського Патріархату, то о.Сте
пану порадили об'єднати зусилля і 
збудувати один храм. Не погодив
шись з цією пропозицією, свяще
ник вирішив захопити храм 
св.Стефана Київського Патріарха
ту, що був збудований 9 років тому 
і де він раніше був першим насто
ятелем. Для втихомирення 
конфліктного батюшки знадоби
лось викликати міліцію. 
Сумнівність його позиції засвідчує 
той факт, що він з УПЦ КП перей
шов до УАПЦ, а звідти виявив 
намір приєднатися до УГКЦ. Зго
дом отець знову повернувся до 
УАПЦ. "Священик, який змінює 
конфесію, порушує клятву, що дає 
при висвяченні", — заявив митро
полит Андрій (Горак), направляю
чи до храму св. Стефана нового 
священика Київського Патріарха
ту. Тоді о.Степан змігрував до УПЦ 
МП. Проводячи богослужіння біля 
стін храму св. Стефана, марафон- 
ний ієрей то організовував нові 
напади на храм з метою його за
хоплення, а то оголосив голоду
вання. А ще Гольбах писав, що при 
пустому шлунку голова працює 
слабо. То ж отець ніяк не може

збагнути, що він це все коїть нада
ремно. А у Києві на захист цього 
"мігранта" Московська Церква 
влаштовує демонстрації, не дума
ючи, куди завтра чкурне нинішній 
ще їхній священик. Ще у 1999 р. 
Червоноградський суд визнав, що 
храм св. Стефана належить УПЦ 
КП. Маємо голодування не за віру, 
а за належність храму. (Молода Га
личина.- 20 листопада)

Серед депутатів Верховної 
Ради України єпископів УПЦ МП
не буде. Таку позицію Церкви оп
рилюднив її Синод. Водночас доз
волено балотуватися до Парла
менту і місцевих рад священикам 
(правда, з благословення на те 
правлячого єпископа).

"Орден Різдва Христового"
заснувала УПЦ 
М осковського 
П а тр іа р ха ту . 
Його вручати
муть щороку 
лише під час 
Різдвяних свят. 
Нагорода має 

форму рівностороннього хреста у 
центрі якого монограма з накладе
них одна на одну літер "X" і "Р", 
альфа і омега.

Священний Синод УПЦ МП на
своєму грудневому засіданні гла
вою Синодальної комісії з ка
нонізації призначив буковинського 
митрополита Онуфрія, благосло
вив відкриття чотирьох нових мо
настирів, розглянув ряд питань 
внутрішнього буття Церкви.
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Традиційне Подячне Моління 
біля пам'ятника св. Володими
ру відбулося 29 грудня. Його 
провів глава УПЦ МП митрополит 
Володимир. На молінні були при
сутніми керівники держави та 
міста Києва. В своєму слові-звер- 
ненні владика зокрема сказав: "Я 
закликаю всіх присутніх помолити
ся сьогодні за те, щоб Господь 
благословив наступаючий рік, щоб 
благословив нашу державу, нашу 
Православну Церкву й увесь наш 
народ, і послав їм мир, здоров’я та 
усяке добро".

Пішов з життя митрополит 
Полтавський Феодосій (Дикун).
Публікуючи в газеті УПЦ некролог, 
присвячений пам’яті владики, вод
ночас, "користуючись" христи
янським вченням про любов до 
ближнього і навіть ворога, упоряд
ники сторінки з незрозумілих мо
тивів поруч розмістили статтю 
п'ятирічної давності про Патріарха 
Філарета. Наступником владики в 
Полтаві став нововисвячений в 
єпископи архимандрит Филип.

Приєднання до лику святих в 
Православній Церкві Московсь
кого Патріархату в Україні про
довжується. Окрім недавно вис
вячених 104 новомучеників Сино
дальною комісією УПЦ розгля
дається питання канонізації по 
Черкаській єпархії ще біля 50 ново
мучеників, які прийняли смерть за 
віру в 30-ті роки XX ст. В інших пра
вославних церквах України такий 
ажіотаж з висвяченням не спос
терігається.

Швейний цех Києво-Пе
черського монастиря зберігає 
давню традицію в пошитті ряс і 
шапок, іншого одягу священикам,

монастирській братії, семінарис
там. І це не просто, бо ж кожен мо
нах повинен мати декілька повсяк
денних і богослужбових мантій, 
ряс, клобуків. Тут обшивають не 
лише священиків з України, а й із 
Канади, Італії та Франції. Відомо, 
що для кожного церковного свята 
треба мати одяг певного кольору. 
На Різдво та Хрещення священик 
має носити одяг білого кольору, 
під час богородичних свят — голу
бого, апостольських — жовтого, на 
Пасху — червоного, на Трійцю — 
зеленого та ін. Під час посту но
сять ризи темного кольору. Новий 
одяг обов'язково освячується. 
Цех, як відзначив церковний мо
дельєр о. Філарет, так завантаже
ний замовленнями на церковний 
одяг, що доводиться інколи працю
вати і у вихідні дні. Окрім одягу в 
цеху виготовляють покриття для 
священних мощів, плащаниці та ін. 
(Сегодня. - 27 грудня)

S

Каплицю "Хрещення Гос
поднє" урочисто висвятив у
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гідропарку Києва Патріарх УПЦ 
КП Філарет 18 січня ц.р. Цілющу 
воду можна набрати з двох 
спеціальних бюветів із західного й 
східного боку. Капличка, яку освя
тив Патріарх, своєю формою на
гадує шолом руського дружинни
ка. Водночас вона є священним 
пам’ятником Передмістної сло
бідки — мальовничого сільця, 
спаленого гітлерівцями весною 
1943 року. В конструкції будови є 
зроблена у формі хреста ванна. 
Вона призначена для святкового 
обряду водохрещення. На сухій 
штукатурці стін каплички зобра
жені лики святих.

Організація "Українці Амери
ки за Київський Патріархат"
солідаризується з Російською 
Церквою. У Чікаґо вийшло друком 
15-те число журналу "Українці 
Америки за Київський Патріархат" 
(редактор О.Хомчук), в якому 
різкій критиці було піддано УАПЦ в 
Україні за визнання нею духовної 
зверхності блаженнішого митро
полита Константина. Журнал 
цілковито солідаризується з 
інформаційною службою УПЦ МП 
та з офіційною позицією Мос
ковського Патріархату в глибоко 
ворожому сприйнятті будь-яких 
виявів батьківської опіки бла
женнішого митрополита Констан
тина над спільнотою УАПЦ в Ук
раїні, котра після смерті Патріарха 
Димитрія перебуває під благосло
венням Його Блаженства. (Новини 
УАПЦ, 22.01.02)

Свято Злуки. В день Собор

ності України в храмах Української 
Автокефальної Православної 
Церкви було відправлено служби 
за рідний народ, українську дер
жаву та її правління. Єпископи взя
ли участь у покладенні квітів до 
пам'ятників діячам українського 
визвольного руху, пам'ятних знаків 
незалежності України. Делегації 
Церкви були присутні на урочистих 
вечорах, що пройшли у Львівсько
му оперному театрі, Харківському 
театрі опери та балету, Івано- 
Франківському музично-драма
тичному театрі.

Газета "Начало" (№1), що ви
дається у Дніпропетровській 
єпархії, обурена тим, що початок 
відтворення на Поштовій площі в 
Києві "Шевченківської Церкви" бу
ло запропоновано "благословити" 
тим, хто "відлучений" від Право
слав'я. Дивна заява, якщо враху
вати хоч би те, що цей сум вислов
лений іноземною мовою — мовою 
тих, хто забороняв Т.Шевченку пи
сати й малювати, нищив ук
раїнство. Газета хотіла б, щоб ще 
раз познущалися над пам'яттю по
ета та Церква, яка відлучила себе 
від святинь українства. А чи не ба
гато вона хоче?

На території колишньої в'яз
ниці у Луцьку буде перший на 
Волині чоловічий монастир УПЦ 
КП. Саме тут в 1941 р. було 
розстріляно радянською владою 
невгодних їй в'язнів.

Ілля Муромець — реальна 
особа. Мощі преподобного Ілії з
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Мурома, а помер він в 1188 р., зна
ходяться в ближніх, Антоніївих пе
черах Києво-Печерської Лаври.

Храм у сусідстві з музеєм. Це
можна сказати про Михайлівський 
Золотоверхий монастир. Його 
відроджений храм чудово впи
сується в панораму Володимирсь- 
кої гірки. Але історія монастиря — 
це історія Українського Право
слав'я. Про неї можна дізнатися, 
відвідавши музей, що розмістився 
в дзвіниці. Експонати почали зби
рати практично з днів відродження 
храму. Тут не тільки предмети, 
знайдені під час археологічних 
розкопок на території зруйновано
го монастиря, а й повернуті свя
тині, які вивозилися до інших країн 
в радянську добу.

Найбільший іконостас Ук
раїни — в Успенському соборі 
Києво-ПечерськоїЛаври. Шири
на його — 21 м., висота — більше 
25.91 ікону для іконостаса написа
ли у 2000-2001 роках львівські ху
дожники.

Село Іванівка Корецького 
району, що на Рівненщині, дало 
більше 100 священиків. Пояс
нюють це по-різному. По-перше, 
нібито у такий спосіб за радянсь
ких часів хлопці з села втікали від 
колгоспної пастки, адже потрапи
ти до світських навчальних за
кладів їм не вдавалось через недо
статність освітньої підготовки. 
Друге пояснення: іванівську мо
лодь вабив "легкий хліб". Третє — 
жителі села завжди відзначались

глибокою вірою, чому значною 
мірою сприяло близьке розташу
вання його біля Корецького монас
тиря. В селі живуть цілі свяще- 
ницькі родини. У святкові дні 
сільський храм завжди переповне
ний. На храмове свято св.Георгія 
до села приїздять всі священики — 
вихідці з села. Такого зібрання 
отців-земляків напевне немає в 
жодному іншому селі України.

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ І 
ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

У Львові збудують пам'ятник 
Папі Івану Павлу II на згадку про 
його візит до України та як знак 
подяки за це. Як зауважив глава 
УГКЦ Любомир Гузар, профінансу- 
вати цей проект взявся "один ба
гатий китайський купець” , а 
відкриття пам'ятника відбудеться 
ймовірно у липні, коли у Львові бу
де проводитись з'їзд християнсь
кої молоді.

31 грудня у Львові було 
відправлено подячні молебні на 
знак подяки за минулий (2001) 
рік. У соборі св.Юра кардинал Лю
бомир Гузар закликав кожного з 
вірних проаналізувати своє життя 
в минулому році й творити молит
ви подяки не лише раз на рік, але 
кожного дня. Глава Конференції 
римсько-католицьких єпископів 
України кардинал Мар'ян Яворсь- 
кий, відправляючи Літургію у мит
рополичій базиліці Успіння Пре
святої Діви Марії, закликав всіх 
присутніх ще раз звернутися дум-
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ками до подій "червня минулого 
року і відчути той Божий дар Пас
тирського візиту Святійшого Отця 
в Україну".

Святиню християн України — 
Софпвський собор не слід 
віддавати в підпорядкування 
жодній з наявних зараз в країні 
Церков, навіть для почергового 
богослужіння. Так сказав глава 
УГКЦ Любомир Гузар: 
"Сподіваємось, що колись з бо
жою допомогою глава Єдиної Ук
раїнської Церкви осяде в соборі 
святої Софії, цьому символі нашої 
єдності".

Керівництво Української гре- 
ко-католицької церкви прийняло 
рішення про 
переїзд ар- 
х и є п и с - 
копської ка- 
тедри та 
інших цент
ральних ус
танов Церкви 
із Львова до 
Києва ще до 
за к ін ч е н н я  
будівництва у столиці країни вели
кого патріаршого церковного цен
тру і собору. Глава Української Гре- 
ко-Католицької Церкви вважає, що 
Церква має переїхати у Київ 
місто, де вона зародилась в XVI ст. 
і звідки силою обставин була 
опісля вижита. Керівництво Церк
ви буде у столиці, незважаючи на 
можливі звинувачення як з боку 
самих греко-католиків за відрив 
від історичних коренів (більшість

вірних — 97% громад — УГКЦ про
живає на Західній Україні), так і 
православних, особливо УПЦ МП, 
які вже давно звинувачують УГКЦ у 
прозелітизмі. "Цих труднощів ми 
не можемо уникнути, але ми не по
винні дивитися тільки на інтереси 
певних груп, ми повинні думати ка
тегоріями України і релігії взагалі", 
— заявив Глава Церкви кардинал 
Любомир Гузар в інтерв'ю агентст
ву "Інтерфакс-Україна". Владика 
відзначив, що перенесення його 
осідку до Києва допоможе 
"поєднати всі частини УГКЦ, бо ж її 
вірні насиллям радянського режи
му були розкидані по всій території 
України". В Києві мають свої цент
ри багато церков та релігійних ор
ганізацій. То ж відкриття тут центру 
УГКЦ сприятиме розвитку її 
зовнішніх зв'язків. З перенесенням 
центру УГКЦ до Києва Львів втра
тить статус міста-резиденції глави 
другої за кількістю громад Церкви 
України. Орієнтовна вартість 
будівництва центру — 5-10 млн. 
доларів США. Така значна сума 
для будівництва змусила владику 
Любомира Гузара звернутися до 
членів Церкви в Україні та за її ме
жами допомогти зібрати необхідні 
кошти. Детальніше про Центр див. 
"РП" №.10 за 2001 р.

С оціально-пасторальний  
центр імені Івана Павла II 
відкрився 28 грудня у Дарниць
кому районі Києва (вул. Ахмато- 
вої, 3-а). Це стало можливим за
вдяки діяльності релігійної місії 
"Карітас-Спес Україна” при допо
мозі Конференції єпископів Фульї
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(Італія) та організації Regina Pads 
(Цариця Миру). Центр планує на
давати посильну моральну та ма
теріальну адресну допомогу бідня
кам (у тісній співпраці із державни
ми соціальними органами), сім'ям 
і тим жінкам, які потрапили у 
складну ситуацію. Для цього щод
ня тут чергують юрист, психолог, 
лікар-волонтер та медсестра, є 
приміщення для роботи з дітьми, 
працює кухня. Як було зазначено 
на пре-конференції після освячен
ня, відкриття Центру є одним із ви
димих плодів візиту Папи Римсько
го в Україну.

Синод УГКЦ протидіє свободі 
совісті і віросповідань, за відсут
ності яких в радянські часи було 
заборонено греко-католицизм. 
Вимагаючи введення в навчальні 
плани державних закладів освіти 
"Християнської етики", запровад
ження шкільної програми, яка б 
формувала християнське мислен
ня, він не враховує той факт, що у 
цих школах навчаються діти з 
інших конфесій і сімей невіруючих, 
а відтак матимуть силою нав’язане 
їм світорозуміння і світоставлення. 
Церкви мають право відкривати 
свої навчальні заклади різного ти
пу, організовувати роботу своїх 
недільних шкіл, викладати там не 
лише "християнську етику" , а. й 
інші богословські дисципліни, не 
порушуючи цим принцип свободи 
віросповідань. Це, зокрема, вра
ховують протестантські церкви, які 
не тільки не торпедують своїми не
продуманими пропозиціями діючу 
Конституцію України, а й допома

гають в розвитку світської освіти. 
Так, Церква Адвентистів сьомого 
дня через свою благодійницьку 
організацію АДРА відкрила Ук
раїнський гуманітарний інститут, в 
якому надають фах з фінансів та 
менеджменту, управління, пере
кладацьку спеціальність. Про
повідуючи введення в навчальні 
плани світських навчальних за
кладів богословських дисциплін, 
слід було б подумати ще й над тим, 
чи маємо ми нині достатньо викла
дачів, які б могли зацікавити дітей 
своєю роботою, а не формувати у 
них відразу до християнства. "Хри
стиянська етика" — це не щось 
рівне географії, біології, іншим 
предметам, за які можна одержу
вати різні оцінки, а то й мати нелю
бов до них. Скоріше варто було б 
подумати керівництву конфесії про 
сімейну церкву, масові заходи з 
виховання молоді. І тут доречно 
було б повчитись у харизматів то
му, як прилучати молодь до слова 
Божого, а не працювати у Церкві 
на виховних формах тисячолітньої 
давності, відштовхнути молодь, а 
потім вимагати від держави пусти
ти Церкву в світську систему 
освіти. На яких законодавством 
визначених підставах? Кесаеве — 
кесарю, а Боже — Богові. Прагнучи 
втрутитися у хід світської освіти, 
Церква водночас не пускає держа
ву у свою, духовну освіту. А варто 
було б проглянути її зміст. Тоді б 
глава Церкви певно не говорив 
би,як це прозвучало в його 
інтерв"ю , вміщеному в газеті "Ви
сокий замок" за січень, що свяще
ники його церкви мають такий
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низький рівень гуманітарної підго
товки, що віруючі лише із-за своєї 
вихованості мовчки дослуховують 
їх проповіді до кінця.

2002 рік — Рік Сповідника 
віри Йосифа Сліпого. Українська 
Греко-Католицька Церква оголо
сила про це офіційно і звернулася 
до львів’ян та тернопільчан підтри
мати цю ініціативу. Як відомо, 110 
років тому, в с.Заздрість на Тер
нопіллі народився той, хто після 
свого повернення з таборів то
талітаризму, відродив і об'єднав в 
діаспорі УГКЦ.

2001 р. був роком 100-річчя 
сходження на митрополичу ка
федру митрополита Андрея 
Шептицького. Підводячи підсу
мок ювілейного року, кардинал 
Любомир Гузар відзначив як пози
тив діяльності Великого Митропо
лита написання ним 250 пастирсь
ких листів, відвідини ним кожної 
громади, кожної парафії Церкви, 
поради владики щодо самоповод- 
ження у різному соціальному ото
ченні. Андрей Шептицький зали
шив повчання у тому, як жити по- 
Божому в кожну хвилину нашого 
життя. "Митрополит був не тільки 
сіячем, вчителем і провідником, 
він сам жив тим, що проповідував 
народові. Звідси походить його си
ла і святість життя". (Арка.-№ 1)

Трьома новими єпископами 
поповнилася греко-католицька 
Церква. Після благословіння Папи 
Римського ними стали ігумен мона
стиря св.Альфонса у Львові о.Сте-
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пан Меньок, представник того ж чи
ну Найсвятішого Ізбавителя о.Ігор 
Возняк та аташе Апостольської 
Нунціатури в Україні, студит о.Гліб 
Лончина. Вони займуть у Церкві 
відповідно посади глави новоство- 
реного з частини Києво-Вишго- 
родського Донецько-Харківського 
екзархату УГКЦ, єпископа-помічни- 
ка у Львівській архиєпархії та 
помічника глави УГКЦ в курії.

Греко-Католицька Церква не 
має права бути осторонь від ви
борів — важливого і доленосного 
процесу в житті нашого народу. 
Любомир Гузар відзначив: "Почи
наючи з перших днів Нового року, 
ми будемо висловлювати свої 
думки про те, що діється, підкрес
лювати, що політика має дбати про 
загальне добро, а не групові інте
реси. У своїх проповідях священи
ки мають нагадувати про це і ви
борцям і кандидатам. Вважаємо 
важким лихом і небезпекою як для 
Церкви, так і для суспільства нама
гання деяких політиків використо
вувати церкву в політичних іграх. 
Це не чесно — купувати голоси, 
граючи на релігійних почуттях. Це 
— короткозора політика, яка може 
призвести тільки до знищення мо
рального авторитету церкви". 
(День. — № 240)

Священикам УГКЦ проводи
ти політичну агітацію з амвонів 
суворо заборонено. Про це за
явив глава Церкви кардинал Любо
мир Гузар, оскільки рекламування 
кандидатів у депутати — справа 
абсолютно неприйнятна для ду-
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ховних осіб, та й цим вони порушу
ють право вибору. Владика не 
уточнив, як каратимуть свяще- 
ників-порушників такої заборони. 
Він також засудив випадки підкупу 
священиків, зокрема, у вигляді 
"пожертв на потреби храму".

Мальтійська служба допомо
ги щодня лише у Львові роздає 
безкоштовний суп чотиристам 
літнім і одиноким людям. За 11
років діяльності ця служба роздала 
майже 1,4 млн. порцій. Для 
постійних відвідувачів благодійної 
кухні на Різдво щороку організо
вується святкова вечеря. Поки що 
благочинні акції повністю фінан
сується іноземними доброчинця
ми. Але до спільної праці нині долу
чаються й львівські підприємства.

Єпископат Української гре- 
ко-католицької церкви опубліку
вав своє звернення, викликане 
занепокоєнням з приводу 
надмірного вживання алкоголю. 
В ньому пропонується зокрема за
боронити рекламу спиртних напоїв 
в ЗМІ, налагодити суворий кон
троль за дотриманням Закону про 
заборону продаж алкоголю непо
внолітнім, організувати відповідну 
допомогу алкоголезалежним та ін. 
У зверненні на основі історичних 
прикладів показано, яку шкоду 
приносило українцям пияцтво і хто 
був зацікавлений у ньому. "Вино — 
тіло Боже, а пияцтво — від дияво
ла", — говорить Іван Золотоуст.

Архиєпархіальний Собор 
УГКЦ "Ісус Христос — джерело

відродження Українського на
роду" відбувся наприкінці грудня у 
Львові. Собор розглянув соціальні 
проблеми сучасності, з'ясував 
шляхи можливого їх вирішення, ха
рактер життя українців на тлі мо
ралі нинішнього світу. Делегатами 
(а це 160 осіб) були не лише свя
щеники, а й миряни. За цим собо
ром мають послідувати єпар
хіальні собори, патріарший собор 
та інші зібрання священиків та ми
рян УГКЦ.

Аборти й евтаназію слід 
кваліфікувати як свідоме вбив
ство. З пропозицією створення 
відповідної законодавчої бази із 
заборони цих явищ звернулася 
УГКЦ. Синод єпископів Церкви ви
магає відмінити ст.48 і 50 Закону 
України "Про охорону здоров'я", 
оскільки вони не відповідають хри
стиянським моральним принци
пам. Запропоновано порвати 
співпрацю з Міжнародною феде
рацією планування сім’ї, оскільки 
вона поширює і пропагує контра
цептивні засоби.

"Церква та ї ї  соціальна 
місія". Про форми роботи з 
соціально незахищеними прошар
ками населення йшла мова у 
Львові на зустрічі з журналістами 
керівників благодійних ор
ганізацій. А їх Львівська ар- 
хиєпархія УГКЦ нараховує біля 50. 
Цим також займаються 11 жіночих 
і 4 чоловічих монастиря. Бла
годійники працюють з молодцю, 
людьми похилого віку, доглядають 
тяжкохворих, організовують безо-
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платні обіди, йдуть в лікарні, до 
бомжів. "Карітас — Львів УГКЦ" ре
алізує проект "Діти вулиці": вже 
знайшли притулок 34 дитини, а ще 
20 — регулярне харчування.
"Центр дитини" турбується про ба
гатодітні сім'ї, а Центр "Паломник" 
організовує літні відпочинки шко
лярів. Програма "Сім'я" зорієнто
вана на складні сім’ї, а "Джерело" 
— на дітей з порушеними 
функціями опорно-рухового апа
рату.

"Ставлення Московського 
Патріархату до нашої Церкви 
для мене абсолютно незбагнен
не", — сказав в інтерв'ю газеті 
"День” (№ 240) глава Української 
Греко-Католицької Церкви карди
нал Любомир Гузар. "Я не розумію, 
що діється в душах владик, духо
венства, віруючих цієї церкви, не 
розумію проявів гострої ненависті, 
нездатності сприймати історичні 
факти такими, якими вони є. Але 
не маючи безпосередніх контактів 
з єпископами РПЦ — не з моєї ви
ни — приходиться оцінювати ситу
ацію тільки на підставі офіційних 
декларацій. В них домінує церков
на — і не тільки церковна — політи
ка, вельми неприхильна до неза
лежної України, до її народу, її 
церкви. Це складний і багато в чо
му дивний феномен — позиція 
РПЦ".

УГКЦ, як про це сказав її  гла
ва кардинал Любомир Гузар,
підтримує рішення влади не пере
давати Софію жодній з Церков. 
Про це він заявив у розмові із сек

ретарем Ради національної безпе
ки і оборони України Є.Марчуком. 
"Навіть якби було прийняте рішен
ня віддати Софію греко-като- 
лицькій Церкві, я відмовився б і 
вмовив би свою паству не погод
жуватись на це, тому що Софію 
має берегти держава до того часу, 
коли всі християнські Церкви в Ук
раїні не об'єднаються. І тоді Софія 
зможе стати кафедрою тієї пер
винної материнської Церкви, яка 
йде ще від Володимира Великого". 
(День.-№240)

Знайдено митру митрополи
та Андрея Шептицького. Вона 
зберігалась тривалий час в одній із 
львівських сімей. Експерти 
підтвердили достовірність цієї 
знахідки. Митра була передана Ук
раїнській Греко-Католицькій 
Церкві бізнесменом Миколою Ро- 
гуцьким, який виявив і викупив її з 
приватної колекції.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Напруженим буде 2002 р. в 
баптистів України, об'єднаних у 
ВСО ЄХБ. На зустрічі пасторів 
церков ЄХБ м.Києва голова ВСО 
сказав, що у березні в Україну 
приїздить керівництво Всесвітньо
го Союзу баптистів. У квітні в Києві 
проводиться Український конгрес 
благодійників, а наприкінці травня 
— черговий з ’їзд ВСО ЄХБ. В 
травні планується ще й традиційна 
месіонерська поїздка вниз по 
Дніпру на кораблях. У серпні має 
велику програму євангелізації у
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Львові відомий місіонер В.Гамм. В 
січні-вересні пройдуть обласні 
звітно-виборні конференції. На 
зустрічі пасторів йшла мова про 
більш активну участь у суспільно- 
політичному житті держави в кон
тексті майбутніх виборів.

Баптистів України турбує до
ля дітей“бомженят. Президент 
Євангелізацій но-благод ійного 
центру Об'єднання Християнських 
Церков України "Слово життя" Во
лодимир Кунець разом зі своєю 
родиною, а це, окрім дружини, ще 
й семеро синів і п'ять доньок та 
шістнадцять онуків, традиційно 
збирають на Різдво в офісі бомже- 
нят зі всього Києва. На це Різдво 
сюди приїхали ще й діти з 
Маріупольського сиротинця. Вони 
разом відзначили Різдво Христо
ве, побавилися біля новорічної 
ялинки, смачно пообідали і, водно
час, поповнили свій скромний гар
дероб одягом, запропонованим 
благодійницьким Центром. Важко 
створити для дітей вулиці приту
лок, який повністю задовольняв їх 
забаганки. Але Володимир Якович 
вбачає в цьому своє покликання. 
Він веде переговори з Дарниць
кою адміністрацією на предмет пе
редачі для притулку одного з 
приміщень колишнього дитсадка. 
В ньому діти могли б не тільки жи
ти, але й навчатися різному ремес
лу. (Хрещатик. — 10 січня)

Група ентузіастів із Церкви 
Адвентистів Сьомого дня утво
рила в Полтаві громадський інсти
тут "Новий старт". Чітко визначена

мета цієї громадської організації:
1. Брати участь у формуванні ак
тивної громадської думки щодо 
небезпеки таких суспільних явищ 
як паління, алкоголізм, нарко
манія, проституція, молодіжна 
злочинність та ін.; 2. Підняти на на
лежний рівень ставлення 
суспільства до духовних цінностей 
християнства, знайомити з ними 
молодь і школярів.; 3. Організову
вати і проводити лекції, конфе
ренції і інші заходи, які сприяли б 
формуванню високої моралі і здо
рового способу життя.; 4. Пропагу
вати вчення Церкви АСД про здо
ровий спосіб життя, використову
ючи при цьому ЗМІ.; 5. Організація 
при інституті гуртків за інтересами, 
різних клубів та ін. Інститут "Новий 
старт" з'явився після того, як 
церкві АСД під різними приводами 
заборонили (або не сприяли) про
водити "Уроки доброти", на яких 
піднімались питання щодо змоги 
позбавлення шкідливих звичок. 
Діяльність інституту з пропаганди 
здорового способу життя отрима
ла схвальну оцінку не лише з боку 
громадськості, а й влади. Пол
тавський міськвиконком, розроб
ляючи заходи з боротьби проти 
негативних явищ в середовищі мо
лоді, до їх реалізації залучив і гро
мадський інститут "Новий старт".

Молодь Полтавських Церков 
АСД в грудні місяці розпочала 
духовну програму в місцях поз
бавлення волі. Адміністрація ко
лонії селища Божкове навіть за
пропонувала керівництву АСД ут
ворити Церкву у в'язниці, регу
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лярніше проводити зустрічі з ув'яз
неними.

Пасторська Біблійна конфе
ренція Церкви АСД відбулася 
14-17 січня на базі Українського 
гуманітарного інституту (УГІ) в 
Лісовій Бучі під Києвом. Приїхало 
350 (із 541) пасторів, а також про
повідники, адміністратори, дирек
тори відділів конференцій, які слу
жать у 806 громадах України. Гос
тями конференції були Президен
ти Румунського Уніону Андріан Бу- 
куняну та Молдавської Конфе
ренції Василій Чабану. Гостями бу
ла презентована телепрограма, 
яка буде передаватися спутнико- 
вим телебаченням із Бухареста 23 
лютого. Учасники конференції, за
стосовуючи методику "малих груп" 
зацікавлено обговорили актуальні 
проблеми розвитку суспільних 
зв'язків, роботі молодіжних 
відділів, покращенню якості і 
темпів проповідування.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Українські рідновіри-язичники 
відсвяткували 21 грудня 7509 рік за 
давнім літочисленням народження 
Божича-Сонця або, як інакше вони 
кажуть, Коляди. У дні кінця грудня 
нарешті закінчується Корочун — 
період найкоротших у році днів та 
найдовших ночей, Сонце повертає 
до весни. Київська волхвиня Зоре- 
слава відзначила те, що цьогоріч 
Різдво збіглося ще й з новим Міся- 
цем-молодиком, а відтак це знаме
нує прибутковий новий рік.

Зїзди рунвірівців у 2001 р. 
не були чимось неочікуваним. 
Протистояння лідерів і громад 
цієї конфесії в Україні спричи
няє до бурхливих подій. Відбу
лися з'їзди в Черкасах, Львові, а в 
жовтні зрештою — в Хмельницько
му. Тут були представники 19 гро
мад з різних куточків України. З'їзд 
почався Урочистим Дійством на 
честь Вчителя Лева Силенка. 
Потім було прийнято Статут новоу
твореного тут ОСІДУ РУНВіри, об
рано головою Священної Ради 
рунтата Богдана Савченка, а також 
керівників різних відділів, утворено 
Академію РУНВіри ім.Лева Силен
ка. З'їзд розглянув питання щодо 
проведення Обряду Освячення 
Лисої Гори в Києві.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

Муфтій Духовного Уп
равління мусульман України Ах
мед Тамім не приймає спроби 
провести глобальний водорозділ 
між ісламським та неісламським 
світами, засвідчити неприми
ренність між ними. Конфлікту, вва
жає він, можна уникнути "лише 
шляхом розвитку знайомства, 
ближчого пізнання один одного". 
Шейх не поділяє твердження про 
нерозривний зв'язок ісламу та на
сильства і вважає, що ісламський 
світ страждає від крайнощів та ек
стремізму. "Не лише під гаслами 
ісламу виступають елементи, котрі 
розвивають крайнощі та теро
ризм. Під гаслами інших релігій 
або національних об'єднань, інших
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ідеологій робиться не менше зло
чинів. Треба просто відрізнять зло 
від добра". Ахмед Тамім відзначив, 
що "у кожній країні, де живуть му
сульмани, вони законослухняні 
громадяни, і вони не можуть і не 
мусять відповідати за тих, хто ста
вить на службу своїм політичним 
амбіціям релігію". ДУМУ "чітко 
відмежовується від таких мусуль
манських об'єднань, які можна 
вважати екстремістськими". Вод
ночас шейх наголосив, що мусимо 
зробити все, щоб у нас в Криму не 
трапилося те саме, що трапилося 
в багатьох мусульманських і нему
сульманских країнах".

Азербайджанські спецслуж- 
би закінчив слідство із звинува
чення шести активістів мусуль
манської організації "Хізбур- 
Тахрір" в підготовці державного 
перевороту, підготовці терактів в 
посольствах і представництвах 
західних країн, зокрема США, по
ширенні забороненої релігійної 
літератури, збереженні вибухівки 
та ін. До речі, вибухівка зберігала
ся в Баку на квартирі громадянина 
України Ю.Велієва. Під час приїзду 
Л.Кучми в Баку в 1995 р. під міст, 
по якому він проїздив, була закла
дена вибухівка еквівалентна 300 кг. 
тротилу.

Український літак фірми 
ім.Антонова "Мрія" був задіяний 
у грудні для перевезення пода
рунків дітям мусульманських країн. 
З німецького Штутгарта в Оман 
повітряний гігант, що може 
піднімати 250 тонний вантаж, пе

ревозив подарунки Євросоюзу, су
марна вага яких становила 180 
тонн. З Оману подарунки вже на
земним транспортом розвозилися 
у різні країни регіону.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

"Тепер ніхто не може сказа
ти, що Президент України анти
семіт". Таку оцінку дають діячі 
єврейської меншини України та 
єврейська преса після зустрічі 
Л.Кучми з 25 рабинами України. 
Той факт, що Президент запалив 
дві свічки Менорі, засвідчує, згідно 
традиції Хануки, свободу віри. За
палювати свічки на урочистих 
зібраннях — почесне право рабина 
або того, кому він це довірив зро
бити. Особливе вдоволення вик
ликало те, що зустріч єврейських 
релігійних діячів України відбулася 
в резиденції Президента. Це дово
дить прагнення влади поєднати 
роз'єднаних організаційно іудеїв. 
Л.Кучма пообіцяв повернути іуде
ям їх культові будівлі, які нині вико
ристовуються не за призначенням.

Утворено сіоністську феде
рацію України. Це відбулося в 
кінці грудня на спеціальній конфе
ренції в Києві. Характерно, що се
ред учасників конференції було 
багато молоді, гості з різних країн. 
Ще в 1992 р. українська спільнота 
сіоністів зверталася до Всесвітньої 
Сіоністської Організації, з прохан
ням прийняти їх до свого складу, 
але Конгрес ВСО тоді відмовив їм у 
цьому. Прийшлося звертатися в
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Сіоністський суд. Питання виріши
лося позитивно. Утворення СФУ не 
призведе до від'їзду всіх його 
членів до Ізраїлю. Організація на
зивається сіоністською, якщо вона 
поділяє і схвалює ряд положень, 
які визначають провідну духовну 
роль Ізраїлю в єврейському світі.

На свято Ханука до Цент
ральної синагони Бродського в 
Києві прибув лідер "Нашої Ук
раїни" В.Ющенко. Головний рабин 
Моше-Реувен Асман разом з гос
тем запалили велику нову Ханукію, 
яка була спеціально побудована 
до свята на порталі будівлі синаго
ги. "Я бажаю всім народам Ук
раїни, незалежно від національ
ності і віросповідання, щастя й до
бра, — сказав В.Ющенко. — Спа
сибі вам за відновлення цієї не ли
ше релігійної, а й історичної 
пам'ятки — синагоги Бродського, 
яка стала однією з окрас Києва". 
Рабин подякував В.Ющенкові за 
те, що саме за його прем'єрства 
було передано будівлю іудейській 
громаді.

Моління у Бабиному Яру бу
ло здійснене під час візиту до 
України міністра закордонних 
справ Ізраїля Шимона Переса.
Моління провів лідер Ортодок
сальних іудеїв України Яків Бгайх.

Маца — щодня. Для щоденно
го вживання її випускає у Києві 
спеціальна мацепекарня. Мацу 
можна використовувати як 
інгридієнт при приготуванні різно
манітних страв єврейської кухні.

Вона некошерна на Песах і має 
різні додатки, буває солона, з кми
ном, ваніллю та ін. Придбати її 
можна щодня у Київській синагозі 
по вулиці Щекавицькій, 29. Про
дукція Київської мацепекарні 
відправляється і в інші міста 
України.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
УКРАЇНИ

Велике Свято Різдва Христо
вого у другому пришесті, нове ім'я 
якого — Віссаріон, відзначила 14 
січня Київська громада Єдиної 
Віри Церкви Останнього Завіту. 
Віруючі Церкви вірять, що через 
слово Віссаріона людству пере
дані від Отця Небесного основи 
вчення Останнього Завіту, яким 
визначено етапи переходу від 
Царства сили в Царство душі. В 
Києві створення громади Єдиної 
Віри почалося в 1994 р., коли до 
України завітав Вчитель Церкви, 
який побував тоді ще в Черкасах, 
Запоріжжі, Дніпропетровську, 
Одесі та Харкові. Офіційну 
реєстрацію вона одержала в липні 
2001 р. Подібне київському свято 
пройшло ще в 14 містах України.

Представники України взяли 
участь у міжнародному семінарі 
сахаджа-йогів на честь свята 
народження Ісуса Христа, який 
щороку проводить в Індії заснов
ниця Всесвітньої Чистої релігії ІІІрі 
Матаджи Нірмала Деві (Шріваста- 
ва). 25 грудня відбувається по
клоніння Великій святій інкарнації
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Ісуса Христа, який приходив на 
Землю, щоб "відкрити" людству 
агію-чакру — центр з якістю все
прощення на тонкому рівні для по
дальшого еволюційного розвитку 
життя у Всесвіті. Місце святкуван
ня розташовано 400 км на південь 
від Бомбея. На семінар збирають
ся сахаджа-йоги з Англії, Австралії, 
Австрії, Аргентини, Індії, Італії, Го- 
ландії, Греції, Данії, Канади, Ки
таю, Німетчини, Перу, Польщі, 
Росії, Румунії, США, Словаки, Сло
венії, Тайваню, Таіланду, Турції, 
Швейцарії, України, Японії та інших 
(більше 80-ти) країн світу. З Ук
раїни на семінарі цого разу було 
17, а з Росії — біля 40 сахаджа- 
йогів. Це мальовниче місце на бе
резі Індійського океану має назву 
Ганапатіпулі, куди з'їхалось цього 
року біля 10 тисяч сахаджа-йогів, 
які слухали розповідь Шрі Матаджі 
про якості агії-чакри і проблеми 
людей., пов"язані з нею. До 
семінару та після нього 7 днів кож
ного вечора йшли концертні про
грами народів Індії та Європи, в 
яких приймали участь як аматори, 
так і професійні ансамблі музи
кантів, танцорів і виконавців 
пісень. Під Бомбеєм (сучасна на
зва — Mumbai), у містечку Кальве, 
проходила друга частина нашої 
подорожі та продовження міжна
родного семінару. На ньому, 31 
грудня 2000 р., Її Святейшество 
Шрі Матаджі сповістила про поча
ток ери Сатья-юги — періоду 
розквіту позитивних сил всього 
людства і деградації та розпаду 
всього негарного, що гальмувало 
подальший розвиток духовності та

зо”

еволюції на Землі. На семінарі в 
Кальве Шрі Матаджі вітали понад 
500 дітей та 8 тисяч сахаджа-йогів. 
(Ю. Тимошин)

Поширення в Україні вчення 
забороненої в Китаї релігійної 
течії "Фалуньгун", утворення в 
Києві зібрання з обміну досвідом в 
досягненні закону "Фалунь", ор
ганізація фалуньгунцями в' Києві, 
Дніпропетровську та Краматорсь
ку своїх фотовиставок "Шлях 
істинного закону" викликало не
вдоволення в посольстві КНР. 
Прес-аташе Посольства Жень Ші 
вважає, що заборона цієї секти в 
його країні є цілком законною, бо ж 
це зроблено "для захисту життя і 
майна громадян, боротьби зі злом, 
задля реального дотримання прав 
людини". Втративши свій вплив в 
Китаї, "Фалуньгун" "при підтримці 
антикитайських сил прагне поши
рити свої тенета за кордоном". Рух 
інтенсивно поширюється в Україні, 
вербуючи у свої ряди як її грома
дян, так і китайців, що мешкають в 
українських містах. Це, вважає 
Жень Ші, "загрожує стабільності 
вашого суспільства, заважає роз
витку плідних відносин між наши
ми країнами".

Газета крішнаїтів "Золотой 
век" фіксує увагу на тому, що нині 
ми на роздоріжжі: може розгоріти
ся третя світова війна, а може люд
ство використати ситуацію для са
мопізнання, поєднання з метою 
відчуття певної спільності. "Чим 
міцніше буде наш зв’язок з Богом і 
щільнішими наші відносини між
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собою, тим більше матимемо га
рантій для відвернення глобально
го конфлікту". "Істинна релігія 
поєднує людей, а не розпорошує... 
В діяльності нашого Товариства 
беруть участь мільйони людей 
різного походження, різних 
національностей і, навіть, різних 
релігійних переконань. Тому, зре
штою, ми визнаємо, що є лише 
один Бог. Наш обов'язок служити 
йому... Коли ми поглянемо дещо 
глибше у себе, то побачимо, що 
рис, які нас поєднують значно 
більше, ніж тих, що роз'єднують".

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

1700-ліття проголошення 
християнства державною 
релігією Вірменії було урочисто 
відзначено 26-27 грудня 2001 
р. і у Львові. У цьому місті існує 
досить велика громада Ук
раїнської єпархії Вірменської Апо
стольської Церкви (ВАЦ). Святку
вання розпочалося урочистою Бо
жественною Літургією у львівсько
му храмі Успіння Пресвятої Бого
родиці — катедральному соборі 
ВАЦ. Літургію відправляли, окрім 
Високопреосвященнішого ар
хиепископа Григоріса Буніатяна, 
Глави Української єпархії ВАЦ, та 
настоятеля храму о.Тадеоса 
Ґеворґяна, пароха львівської гро
мади, прибулі на урочистості 
о.Масіс Ґалстян (м.Олбані, штат 
Нью-Йорк, США) і о.Абґар Ґлчян 
(м.Одеса). У проповіді вірменсь
кий владика головну увагу зосере
див на нагальній потребі повер-
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нення співгромадян до віри. Сьо
годні з кількатисячної вірменської 
громади у Львові храм регулярно 
відвідують лише кілька десятків 
осіб. Після Літургії усіх присутніх на 
подвір'ї храму очікувала святкове 
пригощання — матах, яке бере 
свій початок від спільних трапез 
перших християн. Гостям подава
ли червоне вино та шматки варе
ного м’яса, загорнені у листки ла
вашу — вірменського хліба. Завер
шенням святкувань стала урочиста 
академія у Львівському національ
ному театрі опери та балету ім.Со
ломії Крушельницької. Приємну 
новину оголосили заступник глави 
Львівської ОДА Володимир Герич і 
директор Львівського музею 
історії релігій Володимир Гаюк: 
"Музей історії релігій дарує 
вірменській громаді у довічне ко
ристування орган литовського 
майстра XVII ст.” Високопреосвя- 
щенніший Архиепископ Григоріс 
Буніатян подякував за цей подару
нок, як "знак уваги та тої любові, 
яку несе до нас Українська держа
ва, висловлюючи її на адресу 
вірменського народу, що живе на 
цій землі". Він також зазначив: 
"Наша Церква вчить всіх Вірменіє 
тут, щоб жили як істинні християни 
та ставали добрими, корисними 
громадянами Української держа
ви". (RISU.org.ua)

Довідка "РП”: Глава Української 
єпархії ВАЦ архиепископ Григоріс 
Буніатян народився 26 серпня 1946 р. 
У 1969 р. висвячений на пароха 
вірменської громади у Ростові. Упро
довж 1971-73 та 1975 бувпаро-
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ХОМ для вірменів  
у  Л іон і та Парижі, 
одночасно  п р о 
довж ую чи  свою  
б о г о с л о в с ь к у  
освіту. У 1975 р. 
ім енований  а р 
химандритом. У 
1979-80 рр. був 
р е к т о р о м  
сем інар ії в Ечміа- 
д з ін і (В ірменія). 26  жовтня 1983 р. ви 
свячений на єпископа. В ід 1981 д о  
1990 рр. очолював в ірм енську єпархію  
в Аргентині, а від 1990д о  1997 —у  Ш и 
раку. У 2000  р. був в ідповідальним за  
єпархію в Армавірі, а в 2001 р. Ка- 
толікос Гзрегін II іменував його главою 
Української єпарх ії В ірм енсько ї А пос
тольської Церкви.

Вірмени Львова конфесійно 
роз'єднані. Окрім Української 
Єпархії Вірменської Апостольської 
Церкви тут, після приїзду до України 
в листопаді вірменського католиць
кого патріарха Нарсеса Бедроса 
XIX, відносини щодо належності 
єдиного у Львові вірменського хра
му загострилися. Бо ж стало відо
мо, що у планах Патріарха тепер 
відродження вірменської католиць
кої громади. З цією метою до Льво
ва буде відряджено священика.

Головне завдання при рекон
струкції Вірменського кварталу 
Львова — вивільнення від фондів 
Національного музею Вірменсько
го храму. До середньовічного 
Львова тікали вірмени від турків- 
сельджуків. Тут вони вибудували 
собі житло, а в 1363 р. відкрили

Вірменський Собор — унікальну 
пам'ятку вірменської середнь
овічної архітектури на українських 
теренах. Вірменський квартал гра
бували в 1704 р. шведи, в 1772 р. 
— воїни австрійської монархії. По
за увагою він лишався в радянські 
часи. Його перетворили в склад 
ікон. Нині міська рада Львова 
вирішила питання реконструкції 
кварталу, реставрації центрально
го храму вірмен-християн.

Головний офіс Великої ма
сонської ложі України вже пе
ремістився з Одеси до Києва. В
присутності великого магістра 
Італійської масонської ложі 
Джуліано ді Бернардо ректор 
Одеського медуніверситету Ва
лерій Запорожан, який в 1999 р. 
відновив в Україні масонську ложу, 
передав повноваження її великого 
магістра київському бізнесмену, 
доктору економічних наук Ігорю 
Задираці. В.Запорожан при цьому 
зауважив, що він виходить з ма
сонського руху. Перенесення ма
сонського центру до Києва він мо
тивував тим, що "на сучасному 
етапі розвитку держави у столиці 
виникають потужні рухи і ор
ганізації, які ставлять за мету ре
формування всіх сфер життя 
країни і виходять на міжнародну 
арену". Головною метою 
національної масонської ложі, 
відзначив В.Запорожан, є 
"діяльність на благо Вітчизні, що 
збігається із зусиллями патріотич
них сил країни. Наша організація 
через бізнесові, наукові та інші 
структури сприятиме зміцненню
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культурних та економічних 
взаємин України з зарубіжними 
державами". Передбачено ство
рення міжнародної академії посвя
чених та друкованого видання цієї 
академії. "Ця наукова установа бу
де досліджувати загальнолюдські 
проблеми — моралі, культури, 
освіти тощо..., щоб якимсь чином 
заглянути в майбутнє людства". 
В.Запорожан сказав, що спроба 
відновити після півстолітньої пере
рви Велику масонську ложу в Ук
раїні, що має великий досвід і тра
диції відомих своїх попередників, 
зокрема першого Президента Ук
раїни Михайла Грушевського, який 
свого часу теж "виконував повно
важення великого магістра 
національної масонської ложі", є 
вдалою. ("Україна молода",№ 135)

Йогу школи Шівананди ви
кладає в Києві Вікторія Рибачук,
якій вона навчилася протягом чо
тирирічного проживання в Індії, зо
крема вона відвідувала заняття в 
монастирі у Трівандрумі (штат Ке
рала). В.Рибачук засвоїла таїнства 
йоги для вагітних тд малюків. Йо- 
гині можуть виконувати складні 
асани навіть в останні дні 
вагітності. Малюки до 6-ти місяців 
вже виконують складні пози, які 
важко осилити навіть "передовим" 
індійським майстрам.

М І С Т И К А

Всі інтерпретації Нострада
муса виглядають непереконли
во. До такого висновку прийшов

доктор фізико-математичних наук 
Леонід Шульман після прискіпли
вого вивчення праць французько
го астролога і книг про його про
роцтва. По-перше, Нострадамус 
вміло використав надмірність мо
ви, яка дає можливість конструю
вати фрази, які допускають бага- 
томаніття їх витлумачень. По-дру
ге, все, що пише астролог не вихо
дить за межі світогляду і знань 
француза XVI століття — війни, 
фортеці, хвороби, повені, навіть 
країни, серед яких немає Америки, 
Китаю, Японії. По-третє, тлумачі 
Нострадамуса користуються спо
твореними перекладами його 
творів. По-черверте, астролог в 
своїх пророцтвах не користується 
датуваннями (а тим більше, з 
точністю до року). Наявні нині тлу
мачення пророцтв Нострадамуса — 
плід фантазії сучасних його шану
вальників (Дзеркало тижня. -№51).

75% пророцтв Глоби збува
ються. Так він передбачив перед
часну відставку президента Росії 
Б.Єльцина і прихід до влади мало 
кому відомої особи. Глоба сказав 
про те, що в 2001 р. "Америка 
здригнеться від страшних по
трясінь". Україні, як і всім країнам 
Закавказзя, Глоба прогнозує дост
рокову відставку Президентів.

Знаки Зодіаку визначають 
хибно. На здоров’я і життя людини 
впливає не той знак, що відповідає 
даті народження, а той, що 
відповідає даті зачаття. До того ж, 
людина значною мірою залежить 
від рівня магічного збудження се
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редовища, від його вологості і ба
гатьох інших факторів. Кримський 
фітотерапевт В.Гіперборійський 
вважає, що люди, які народились 
під одним знаком Зодіаку в різні 
роки, значно відрізняються між со
бою. "У кожного знаку є свої сек
рети, знаючи які легко налагодити 
з ним нормальні відносини". (Ф а к 
ты,-№  3 )

Гороскопи, які друкують май
же всі газети складені навіть 
без дотримання канонів і пра
вил класичної астрології. Кожна 
людина має свою натуральну кар
ту, тобто розташування щодо неї 
Сонця, Місяця, планет і зодіакаль
них сузір'їв в місяці, в рік, в момент 
її народження. Відтак, гороскопи 
людей, які народилися в різних 
місцях в один день, мають бути 
різними. Тому газетні гороскопи з 
пророцтвами про те, що відбу
деться з людиною, народженою 
певного числа місяця, і які дають 
поради, що робити, а чого не ро
бити поточного дня чи тижня — 
відверта халтура. (Д з е р к а л о  тиж
ня. -№ 5 1 )

"Зачаровані" ділянки доріг...
Про них все частіше пишуть у 
пресі. На деяких шляхах вже навіть 
виставлено спеціальні дорожні 
знаки, що попереджають про такі 
"згубні місця". Саме таким

аварійно небезпечним з невідомих 
причин є 19-й кілометр автотраси 
Київ-Обухів. Тут в 1999 р. відбула
ся автокатастрофа, під час якої був 
травмований секретар Ради 
національної безпеки і оборони 
Є.Марчук. Були і інші аварії. А ось у 
грудні тут відбулося зіткнення "Жи
гулів" з "Тойотою", в якій їхав голо
ва Адміністрації Президенти 
В.Литвин. З'ясовуючи причини ав
токатастрофи, висувають три 
ймовірні версії: технічні неполадки 
"жигулів"; раптове гальмування 
через з’яву перед водієм чогось 
невідомого, що призвело до зано
су авто; раптове погіршення само
почуття водія зустрічного авто 
(можливий серцевий напад). Але 
можна скористатися і четвертою 
версією, що виглядає більш реаль
ною, зважаючи на стан, в якому пе
ребувають більшість доріг України, 
і яку, чомусь, ігнорують. Це — 
"згубні місця" на дорогах.

ДЕМОНІЧНІ КУЛЬТИ

Київські сатаністи в новорічні 
дні збиралися в місцях, які дав
но звуться сатаністськими. Це,
найчастіше, Замкова Гора, Зеле
ний театр, Лиса гора. Шабаші са- 
таністів цього року не характери
зувались якимись (навіть сим
волічними) жертвоприношеннями.
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

Парадоксом історії стало 
протистояння ісламу і христи
янства на межі тисячоліть.
Християнство, яке виникло як 
релігія бідних (згадаймо: легше 
верблюду пройти крізь вушко 
голки, ніж багатому потрапити до 
раю), стало релігією найбагат- 
ших країн світу, а іслам, що був 
фаворизований владою при його 
з’яві, став релігією бідних країн. 
Християнські країни створили 
зброю масового знищення, а 
ісламські — дали фанатика, що 
згодний іти на смерть, ставлячи 
при цьому людську цивілізацію 
на межу катастрофи. Джихад — 
це священна війна з невірними 
християнами — викликав війну з 
боку християнських країн проти 
ініціаторів джихаду, яка, зреш
тою, постає як війна проти бідних 
(хоч не за допомогою зброї) в му
сульманських країнах, засобом 
доведення останніх до не- 
цивілізованого рівня життя. (Ки
евские ведомости. — 4 січня)

Роль віри у боротьбі проти 
тероризму планують обговорити 
християнські, мусульманські й 
іудейські лідери, які у лютому ц.р. 
мають зустрітися у Стамбулі. Про 
це заявив Константинопольський 
патріарх під час свого візиту в Іран. 
Наступна така зустріч запланована 
на травень. Після здійснення бого

служіння в православному храмі 
м.Тегеран, Варфоломій І закликав 
православних зробити все можли
ве для збереження миру і злагоди 
між народами й релігіями.

"Олександрійська декла
рація" була прийнята міжнарод
ною міжконфесійною конфе
ренцією в однойменному єги
петському місті. Представники му
сульманського, християнського та 
іудейського духовенства заклика
ли палестинське й ізраїльське 
керівництво "перестати паплюжи
ти акціями насильства Святу Зем
лю", поважати релігійні та істо
ричні права один-одного, зупини
ти кровопролиття. Вперше в 
арабську країну були запрошені 
релігійні діячі Ізраїлю для ведення 
дискусії з урегулювання конфлікту. 
З учасниками конференції 
зустрівся президент Єгипту Хосні 
Мубарак, який закликав Ізраїль не 
обмежувати Ясіру Арафату свобо
ду пересування.

Китайський підхід до ро
зуміння свободи совісті розкрив 
голова КНР Цзян Цземінь у своєму 
виступі на одній з наукових конфе
ренцій в грудні місяці. "Віруючі по
винні любити свою Батьківщину, 
підтримувати соціалістичну систе
му і керівництво компартії, дотри
муючись законів країни, — сказав 
лідер Китаю. — Релігійна ор
ганізація не має права на існуван
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ня, якщо вона виступає проти 
партійного керівництва чи 
соціалістичної системи, якщо вона 
підриває процес об'єднанні країни 
чи народну єдність". Ці слова Цзян 
Цземін виголосив на тлі тих гонінь, 
які зазнають у країні катакомбні ка
толицькі громади й необудистсь- 
кий рух "Фалуньгун". При цьому 
голова КНР наголосив на тому, що 
всі члени КПК обов'язково мають 
бути атеїстами, а прості громадя
ни, які не належать до неї мають 
право "користуватися свободою 
віросповідання".

Переважна більшість (3 /4) 
населення Великобританії на
прикінці 2001 р. вважали себе 
християнами. Про це говорять 
дані соціологічного дослідження, 
проведеного службою "Opinion 
Research Business". Лише 17 % 
англійців заявляють, що вони не 
визнають жодної релігії. 10 % опи
таних заявили себе католиками, 
по 1 % — іудеями, індуїстами чи 
мусульманами. Несподівано бага
то опитаних знову відчули себе 
вірними Англіканської Церви — 52 
% (ще у березні 2001 р. англікана- 
ми назвали себе тільки 44 %). 
Особливо суттєво (від 20 до 50 
відсотків) відвідування храмів 
збільшилося після терористичних 
атак 11 вересня.

Використання Інтернету для 
отримання різноманітної ре
лігійної інформації практикують 
не менше чверті (28 млн. осіб) 
американської інтернет-аудиторії. 
До такого висновку прийшли

фахівці із організації "Pew Internet 
and American Life Project". Згідно 
інформації інтернет-порталу 
www.e-commer.ru, кількість людей, 
що щодня відвідують релігійні сай
ти, за останній рік зросла на 1 млн. 
і нині становить 3 млн. Більшість з 
відвідувачів займаються само
освітою та шукають довідкові данні 
(69%), 50% досліджують інші 
релігії, а 35% бажають отримати 
поради електронною поштою. 
Цікаво, що серед інтернет-корис- 
тувачів більшість належать до 
різноманітних релігій і щотижня 
відвідують релігійні служби. 86% з 
них щодня моляться чи медиту- 
ють. Після подій 11 вересня у США 
25% інтернет-пошуків були при
свячені віднайденню інформації 
про іслам, 41% опитаних отриму
вали чи посилали електронну по
шту, пов’язану з релігійною 
діяльністю, а 7% віддали свої гроші 
на благодійні цілі. 62% користу
вачів вважають, що розміщення в 
Інтернеті релігійної інформації 
стимулює терпимість в суспільстві. 
53%, навпаки, вважають, що це 
сприяє екстремістам втягувати в 
свої ряди нових членів. Цікаво, що 
вивчення релігій в Інтернеті більш 
популярне, аніж, наприклад, он- 
лайновий банкінг, азартні ігри чи 
торгівля акціями, на які в сумі при
падає не більше 20% користувачів.

Кількість християн в Ізраїлі за 
останні 6 років зросла всього на 
17 тисяч і нині становить 137 ти
сяч. Ці дані містить Звіт Централь
ного статистичного бюро країни за 
минулий рік. На фоні 6,5 млн. насе-
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лення країни ця цифра є мізерною. 
Цікаво, що 115 тис. із християн — 
араби. Всі інші — вихідці з Польщі, 
Румунії і країн СНД. 35% арабів- 
християн молодші 19 років (серед 
мусульман ця цифра становить 
53%). 8% арабів-християн старші 
65 років. У євреїв таких 11 %, а у му
сульман — 3%. Кількість дітей у 
жінок-християнок становить в се
редньому 2,6, в єврейок — 2,8; а в 
мусульманок — 4,7. Біля 98% хрис
тиян живуть в містах чи містечках. 
Серед євреїв таких 90%, мусуль
ман — 91%. У Назареті проживає 
біля 18% арабів-християн, в Хайфі 
— 12%, в Єрусалимі — 11%, в 
Шфарамі — 7%.

На відзначення Різдва Хрис
тового у Віфлиємі Ізраїль не до
пустив Ясира Арафата ні 25 
грудня, ні 7 січня, хоч той ладен 
був іти туди навіть пішки. З 1995 
р., коли це місто перейшло під 
контроль Палестинської
Адміністрації, Арафат щороку 
відвідував різдвяні меси в Церкві 
Св. Катерини. Як відомо, Віфлиєм 
знаходиться на Західному березі 
Іордану, а штаб-квартира — в те
риторіально відірваному секторі 
Газа. Проти нерозумного рішення 
ізраїльтян гостро виступив Папа 
Іван Павло Іі, переконували їх в не
доцільності таких заборон ООН, 
США, інші країни. Засудило рішен
ня Ізраїлю Посольство Палестини 
в Україні. Посол Валід Закуд всю 
ситуацію на Близькому Сході пояс
нює позицією Ізраїлю, який захо
пив палестинські території 
(нинішня Палестина має лише 22%

від них), збудував там свої посе
лення, чим спровокував появу та
ких організацій як ХАМАС. Лише 20 
% палестинців підтримують його, 
але через позицію Ізраїлю цей 
відсоток помітно зростає, а відтак і 
формує екстремізм у всьому 
ісламському світі.

Європейська зустріч христи
янської молоді відбулася 28 
грудня 2001 р. — 1 січня 2002 р. 
в Будапешті. Це вже 24 така

зустріч, які організовуються в 
різних містах Європи напередодні 
Нового Року французькою еку
менічною громадою селища Тезе 
(очолюється Роже Шутцом). Голо
вною метою форуму є сприяння 
братським відносинам між 
послідовниками різних течій хрис
тиянства. Цьогорічний форум 
зібрав біля 70 тисяч молодих лю
дей з різних країн світу, у т.ч. близь
ко 3 тисяч з України. Цікаво, що 
найбільше паломників прибуло з 
Польщі. Вітання учасникам форуму 
надіслали глави провідних христи
янських Церков, а також Генераль
ний секретар ООН Кофі Аннан.

Вже через місяць після прий
няття Закону "Про церкви п при
ходи" парламентарії Естонії плану-
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ють внести до нього поправки. За
кон у нинішній редакції ставить у 
нерівне становище ті Церкви, які по
дали заяви про повернення чи ком
пенсацію відчуженої власності, з ти
ми, які ще не встигли це зробити.

З протестом проти нового 
закону про релігійну діяльність 
виступили християнські Церкви 
в Чеській Республіці. Закон, на їх 
думку, є спробою обмежити 
релігійну діяльність в країні і нага
дує закони, що діяли при ко
муністах. Право відкривати нові 
храми й створювати нові релігійні 
громади передається в юрис
дикцію урядових чиновників. За
кон зобов'язує релігійні організації 
використовувати свої прибутки ви
ключно в "релігійних", а не в 
суспільних чи цивільних цілях. У 
зв'язку з цим такі крупні бла
годійницькі церковні організації, 
як, наприклад, католицька 
"Карітас", будуть вимушені знову 
зареєструватися як світські уста
нови і втратять податкові пільги. 
Новий закон набрав чинності 7 
січня 2002 р. і замінив старе зако
нодавство, прийняте у 1989 р. 
Релігійні та церковні організації 
країни мають намір провести 
спільні консультації з метою пода
ти спільну апеляцію в Консти
туційний суд республіки і добива
тися визнання цього Закону таким, 
що суперечить Конституції країни. 
Прийняття цього закону чеським 
парламентом відбулося 18 грудня 
наперекір вето верхньої палати і 
особисто Президента Вацлава Га
вела, який ще 5 грудня відкрито

заявив, що такий закон буде супе
речити основним постулатам 
Європейської конвенції з прав лю
дини. Аналітики оцінюють прий
няття Закону як зростання автори
тету прокомуністичних сил у пар
ламенті, бо ж головну роль при го
лосуванні відіграли члени правля
чої Соціал-демократичної партії 
(СДП) і Громадянської демокра
тичної партії (ГДП). Така позиція 
ставить під загрозу входження 
Чехії в січні 2004 р. у склад Євросо- 
юзу. Чехія вважається однією із 
найменш релігійних країн в Цент
ральній і Східній Європі. Згідно пе
репису, що відбувся весною 2001 
р., значна частина чехів не вважа
ють себе прихильниками якої-не- 
будь конфесії. Таким чином, ре
зультати перепису відіграли не ос
танню роль в антирелігійному на
строї законодавців, які розрахува
ли на те, що народ не підтримає 
Церкву. Щось подібне, слід заува
жити, може чекати й Україну. Чехія 
яскраво показала, як можна 
маніпулювати даними перепису.

Питання повернення ікони 
Казанської Божої Матері мають 
вирішувати Католицька і Право
славна Церкви, а не політики, 
вважає Папа Івана Павло II. Ця 
чудотворна ікона була відкрита у 
1597 р. в Казані. У 1904 р. її викра
ли з казанського кафедрального 
собору і таємно вивезли за кордон. 
Нині вона зберігається у приватних 
апартаментах Папи, який не проти 
віддати ікону, але хоче це вирішу
вати із церковними структурами 
Московського патріархату, а не з
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президентськими структурами Ав
тономної республіки Татарстан.

Тривогу з приводу наростан
ня в Російській Федерації про
явів клерикалізму, особливо з 
боку Руської 
Православ
ної Церкви 
(РПЦ), вис- 
л о в и л и  
у ч а с н и к и  
п р е с - к о н 
ф е р е н ц і ї  
"Атеїсти проти наступу Церкви на 
свободу совісті". У зустрічі взяли 
участь керівники Атеїстичного то
вариства Москви (АТОМ) — ново
обраний голова Олександр 
Крайнев і члени виконавчого 
комітету Лев Левінсон, Олександр 
Щев і Андрій Сємьонов. Як було 
заявлено, основною метою діяль
ності Товариства є "боротьба з 
клерикалізмом, який може розва
лити нашу країну". Нині втручання 
Церкви в політичне життя країни, її 
присутність у Збройних силах, ви
правних закладах, урядових струк
турах набуває масового розмаху. 
Присутність священнбслужителів в 
Об'єднаному угрупуванні феде
ральних сил в Чечні, підкреслив 
Лев Левінсон, веде до "загострен
ня релігійної ворожнечі". Типовим 
взірцем лицемірства назвав 
О.Щев договір про співро
бітництво Московської єпархії РПЦ 
і Міністерства освіти Московської 
області, який набрав чинності 12 
грудня 2001 р. Визнання світсько
го характеру освіти в преамбулі 
договору суперечить змісту доку-
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мента, де стверджується пріори
тетна роль православ'я в Росії. 
Атеїстичне Товариство буде актив
но протидіяти тенденціям антикон- 
ституційного розвитку Росії, коли 
свобода совісті розуміється лише 
як свобода віровизнань, а не сво
бода світогляду загалом. Ці за
вдання будуть виконуватися мос
ковськими атеїстами як за допо
могою наукових засобів — прове
дення публічних виступів і дис
кусій, так і політичними методами.

Сім'я Президента Росії 
В.Путіна — православна. Десь 
раз на мі
сяць всі Пу- 
тіни відвіду
ють храм, 
сповідають
ся, прича
щ а ю т ь с я  .
Для них 
віра, як ска
зала Люд
мила Путіна,
— "об'єднуюче начало". Різними го
роскопами, порадами східних муд
реців ніхто в сім'ї не захоплюється. 
"Мені здається, що людство в тому 
найсвітлішому гармонійному май
бутньому, про яке більшість мріє, 
прийде до єдиної віри. Або ж, як 
мінімум, до толерантного співісну
вання різних віросповідань — без 
війн, без зла, без насилля. А це то
му, що православ'я, як, до речі, й 
більшість інших релігій, проповідує 
насамперед ідеї взаємної любові та 
терпимості". Так сказала Л.Путіна в 
своєму інтерв'ю ''Комсомольской 
правде"(№ 239).
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Росія оголосила 2002 р„ "ро
ком України". В релігійних колах 
українських церков це розгля
дається як нова спроба "пристеб
нуть" Україну до Федерації. А між 
тим, про хибність таких суджень 
могла б засвідчити акція повер
нення Україні церковних святинь, 
вивезених у величезній кількості 
до музеїв Росії і їх сховів, зокрема, 
святинь зруйнованого Київського 
Михайлівського монастиря, виз
нання права України мати свою 
Єдину Помісну Церкву.

Облога мечетей Джамму і 
Кашмір індійськими військами 
почалася 9 січня. На думку 
військових саме тут ісламські се
паратисти зберігають зброю і сю
ди втікають від переслідувань. Як 
правило, облога мусульманських 
храмів індійськими військовиками 
закінчується їх штурмом і руйну
ванням будівель. Індія вже не 
вірить Пакистану і вимагає від ос
таннього рішучих дій щодо 
ісламських сепаратистів. Надхо
дять повідомлення, що в Пакистані 
заборонена діяльність ряду орто
доксальних ісламських ор
ганізацій, а їх лідерів піддають аре
штам.

Міжнародна Церква "без 
кордонів" в США прийняла в по
дарунок дитячі іграшки від 
стриптиз-клубу "Дежа-В'ю". І 
хоч вона не схвалює способу життя 
стриптизерш, але у факті бла
годійництва клубу не побачила 
якогось гріха. Правда, не відомо, 
як би Церква зреагувала у тому ви

падку, якби дізналася заздалегідь, 
а не безпосередньо перед розда
чею іграшок дітям з притулків, хто 
зробив ці подарунки.

Евтаназія в Голландії стала з 
нового року абсолютно легаль
ною. Верхня палата парламенту 
цієї країни узаконила право на до
бровільний відхід з життя дмер- 
тельно хворих, страждання яких є 
вже нестерпними і ніяких надій на 
одужання немає. Цей закон прий
нято у той час, коли католицька 
церква (та й православні) вислови
лися негативно на адресу евта- 
назії, бо ж найдорожчий дар — 
життя може забрати, покликавши 
до себе, лише Бог, який його й дав 
людям.

Станіслав Лем* відомий пись- 
мениик-фантаст* не вірить в Бо
га у метафізичному значенні 
слова. Про це він заявив кореспон
дентам "Дзеркала тижня"(№ 51). 
Коли заходить мова про Бога, то 
С.Лем згадує теракт в Нью-Йорку. 
Одні вважають, що їм у цій справі 
допоміг Бог, але й інші вірили у Бо
га. "То чому ж він не захистив тих, 
хто загинув, чому відступився від 
невинних? Так, один табір — це 
Християнство, інший — Іслам, є 
буддисти, ще багато вірувань, і 
кожна конфесія наполягає, що вся 
правда світу — за її вчителем. Мені, 
наприклад, з усіх релігій найбільше 
подобається буддизм, бо він ніколи 
не розпалював ніяких релігійних 
воєн та конфліктів". В своєму 
інтерв’ю письменник зауважив, що 
він, як медик, одне достеменно
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знає: "ніякого продовження нашого 
земного життя після смерті не 
існує” . При цьому С.Лем не відно
сить себе до католицької Церкви, 
бо "вона занадто багато уваги 
приділяє земним речам, а її струк
тура трохи подібна до ...компартії". 
Для нього "усі світові релігії прак
тично тотожні, окрім, хіба, релігії 
"канібалів". Водночас С.Лем заува
жив на тих перекосах, які є в країнах 
справжньої демократії, коли якісь 
ідіоти організовують виставки, на 
яких Божу Матір зображують з ву
сами і т.п. Письменник не вступає в 
диспут з теологами з приводу того, 
Бог є, а чи його немає. "Якщо хтось 
вірить — будь ласка. Це — особис
та справа кожного... Толеранція по
винна домінувати".

Свято статуї "Чорного Ісуса” 
щороку відбувається у січні на 
Філіпінах. Статую носять вулиця

ми Маніли, а тисячі людей намага
ються доторкнутися до неї. Вва
жається, що статуя може здійсни
ти чудо тому, хто із щирою вірою 
доторкнеться до неї. Бажаючих 
завжди так багато, що часто вини
кає навіть страшна тиснява.

Боротьба релігійних меншин 
Пакистану за зм іну виборчих 
правил закінчилася успіхом. З 
2002 р. всі конфесії будуть брати 
участь у виборах на рівних умовах. 
До цих пір діяли закони, введені у 
80-х роках XX ст. генералом Мо
хаммедом Зія-уль-Хаком, то
дішнім військовим правителем 
країни. Тоді релігійні меншини ма
ли окреме представництво у ви
борчих органах, що призводило до 
їх певної ізоляції.

К А Т О Л И Ц И З М

2002 р. буде насичений 
поїздками Папи Римського. В
травні — Болгарія, в червні -Кана
да (присутність на святі 
Всесвітнього дня молоді в Торон
то) і Мексика (канонізація Хуана 
Дієго — мексиканського індійця, 
який бачив діву Марію). Можливі 
поїздки в Білорусь, Хорватію, 
Польщу, а то й у Росію.

Папа Римський, відвідавши у 
травні 2001 р. Афіни, запросив 
на візит-відповідь Главу Елладської 
Православної Церкви архиеписко
па Афінського Христодула до Риму.
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Однак останній відхилив цю пропо
зицію, посилаючись на відповідне 
рішення Священного Синоду Ел- 
ладської Церкви. Члени Синоду, 
зауваживши помітне покращення 
відносин із Апостольською Столи
цею після візиту Папи, все ж визна
ли візит у відповідь передчасним. 
Це і не дивно — Елладська ПЦ, по
руч із Московською, вважається 
однією із найконсервативніших у 
православному світі.

Серед канонізованих на по
чатку січня ц.р. Папою Іваном 
Павлом II зазначено й іспанського 
священика Хосе Марія Ескрива де 
Белагер (1902-1975), який був за
сновником організації "Опус Деї" 
("Божа справа"). Повна назва цьо
го католицького ордену "Прелату- 
ра святого Хреста і справи Бога". 
Ще Папа Пій XII про Ескриву ска
зав: "Він воістину святий, якого 
Бог послав нам в наші дні". Згідно 
повідомлень, Папа Іван Павло II 
перебуває під впливом "Опус Деї” . 
Факт канонізації розцінюється 
аналітиками як перемога консер
вативних сил в католицькій церкві, 
які давно пропонували іспанського 
священика у святі.

Католицька Церква вважає, 
що використання сили у бо
ротьбі з тероризмом можна 
обґрунтувати тим, що
суспільство стоїть перед не
обхідністю захисту, має "право 
на оборону". Так заявив
офіційний представник Папи Івана 
Павла П Жоакін Наварро Вале. При 
цьому католики посилаються на

працю Фоми Аквінського "Summa 
Theologiae” , де говориться про 
справедливі війни. А такими вони 
є, коли ведуться законною вла
дою, спрямовані на ворога, коли 
зорієнтовані на досягнення добра 
й ліквідацію зла.

Католицька Церква не виз
нає обстоюваний Російським 
Православ'ям принцип ка
нонічної території. Про це заявив 
глава Російських католиків ар
хиепископ Тадеуш Кондрусевич. 
"Якщо до мене приходить людина і 
говорить, що хоче стати католи
ком, то я не запитую у неї паспорт 
чи національність, а прагну з'ясу
вати мотиви вчинку, — підкреслив 
владика. — Якщо я знайду їх пере
конливими, то, згідно совісті, не 
зможу відмовити людині в її ба
жанні влитися в лоно Католицької 
Церкви". Архиепископ назвав 
нинішній Закон Росії про свободу 
совісті недемократичним, бо ж він 
не гарантує реальну рівність 
релігій.

Нове періодичне видання 
"Roma locuta" ("Рим сказав")
розпочали випускати католики 
Росії з благословіння Держсекре- 
таря Ватикану кардинала Анджело 
Содано, Апостольського нунція в 
Російській Федерації архиеписко
па Георга Цура і Голови Конфе
ренції католицьких єпископів Росії 
архиепископа Тадеуша Кондрусе- 
вича. Журнал виходитиме щоміся
ця на 16 сторінках і є додатком до 
католицької газети "Свет Еванге
лия". За словами головного редак-
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тора Віктора Хруля, "при не
обхідності можливе видання спец
випусків великим обсягом і тира
жем". В першому числі, що з'яви
лося 1 січня, опубліковані Послан
ня Папи Івана Павла II з нагоди 
Всесвітнього дня миру 1 січня 2002 
р. "Немає миру без справедли
вості — немає справедливості без 
прощення!" і Апостольське по
слання Глави Римсько-Католиць
кої Церкви єпископату, духовенст
ву і мирянам на завершення Вели
кого Ювілею 2000 р. "Novo rnillen- 
nio ineunte" ("Вступаючи в нове ти
сячоліття"). Назва журналу взята з 
відомої фрази "Roma locuta — 
causa finita" ("Рим сказав — справі 
кінець"), яку сказав Папа Лев Ве
ликий на Халкідонському Соборі в 
451 п, щоб підкреслити, що після 
рішення Апостольської столиці 
дискусія з будь-якого питання є 
закінченою.

Лікарі обмежили діяльність 
Папи Римського під час Різдвя
них свят. Йому було запропонова
но відмовитися насамперед від

публічних 
п р о - 
повідей і 
виступів. 
Т р а д и 
ц і й н е  
рі здвяне 
послання 
оголошу
вав по- 
м і ч н и к 
П а п и .  
Святіший 
отець за

читав в Різдвяний день лише тра
диційну молитву Urbi et Orbi. Пору
шено також вперше за останні 23 
роки традицію проведення урочи
стого богослужіння в церкві штаб- 
квартири ордену єзуїтів. Тепер во
но пройшло в Соборі св. Петра. 
Все зроблено для того, щоб Папа 
менше пересувався і використову
вав якісь зусилля. На нічну месу до 
Риму в останні Різдвяні свята 
приїздило до півмільйона палом
ників.

Різдвяна меса Папи в Соборі 
св.Петра відбулась при дотри
манні максимальноїбезпеки. За
допомогою металошукачів огляда
лись сумки всіх, хто заходив у 
храм. В храмі було організовано 
спостереження за кожним із при
сутніх на мессі. Папа благословив 
дітей, одягнутих в національні кос
тюми різних народів, закликав всі 
народи до миру та спокою.

Ватикан вже відчеканив свою 
монету вартістю в 1 евро з порт
ретом Папи Римського Івана 
Павла її0 Цікаво, що ця держава не 
є членом Європейського союзу. 
Святий престол з 1 січня приєднав
ся до єдиної монетної системи 12 
держав-членів Європейського со
юзу. На основі міждержавної кон
венції з Італією, що у 2000 р. була 
заново відредактована, Ватикан 
має право чеканити власні монети 
на суму 670 тис. евро в рік. Папа 
благословив нову європейську ва
люту евро після новорічної літургії. 
Він назвав введення евро "важли
вим історичним здійсненням, що
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має об'єднати народи Старого кон
тиненту й сприяти їх процвітанню й 
прогресу".

На пропозицію Папи Римсь
кого, на рік було перенесено 
проведення XIX Всесвітнього
Дня молоді. Тепер цей День має 
відбутися у серпні 2005 р. у Кельні 
(Німеччина). Справа в тому, що у 
2004 р. в Афінах пройдуть 
Олімпійські ігри, які теж популярні 
у молоді. Організаційна підготовка 
"Дня молоді — 2005" почнеться 
вже восени ц.р. Всесвітні Дні мо
лоді організовуються Католицькою 
Церквою з 1985 р. за ініціативи Іва
на Павла II. XVIII День Молоді прой
де 18-28 липня ц.р. у канадському 
Торонто. Девізом цьогорічного 
Дня будуть слова із Євангелія: "Ви 
— сіль землі. Ви — світло світу" 
5:13-14). КАІ

Нецерковних християн стає 
дедалі більше у країнах Заходу.
У Великобританії вперше з часу 
Кромвеля, а це більше 400 років, 
закрито католицький собор в шот
ландському місті Ейр. Причиною 
цього стала не релігійна нетер
пимість, а сам стан собору, який не 
можуть відремонтувати через 
відсутність коштів. Якщо в сере
дині XX ст. цей храм відвідувало 
десь 750 парафіян, то нині — біля 
150. Вони бідні і утримувати собор 
не можуть. Зменшується кількість 
відвідувачів храмів і в Португалії. 
Більшість християн тут рідко бува
ють на богослужіннях. В Іспанії че
рез нестачу священиків є спроби 
рукопокладати одружених чо

ловіків. Целібатних кліриків пропо
нують висилати в різні країни в 
ролі місіонерів.

Громада Української греко- 
католицької церкви, що діє в 
Греції, прилучилась до заснування 
в Афінах Українського культурного 
Центру. При центрі діятиме школа 
ім.Т.Г.Шевченка, бібліотека ук
раїнської літератури, Інфор
маційний офіс.

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Королева Великобританії 
Єлизавета Іі є главою протес
тантської Англіканської Церкви,
що з'явилася в часи Реформації в 
XVI ст. Марія Тюдор, яка померла в 
1558 р., була останньою короле- 
вою-католичкою. Більше чотирьох 
століть члени британської ко
ролівської сім'ї не відвідували като
лицькі храми. Цього року 13 січня 
Єлизавета II відвідала богослужіння 
в католицькій церкві св.Марії в 
Сендрінгемі. У своїй проповіді гла
ва британських католиків кардинал 
Кормак Мерфі — О'Конор високо 
оцінив зусилля королеви для по
кращення взаємин в Англії між ка
толиками і протестантами.

Духовний глава Англікансь
кої Церкви Архиепископ Кен- 
терберійський Джордж Kepi 
оголосив про свій відхід від 
справ. Це станеться 31 жовтня, 
після участі в урочистостях з при
воду 50-літньої річниці перебуван
ня на троні Єлизавети II. 66-літній
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Дж.Кери став 103-м Архиеписко
пом Кентерберійським в 1991 р. 
Згідно правил Церкви, він може 
залишатися на цьому посту до 
своїх 70 років. Кері прославився 
тим, що при ньому в Церкві було 
введено у 1994 р. жіноче священ
ство. Однак заслугою архиеписко
па вважається навіть не стільки це 
сміливе новшество, скільки те, що 
він врятував Церкву від розколу 
після його запровадження. Після 
заяви Кері, на посаду архиеписко
па Кентерберійського стали пре
тендувати єпископ Рочестерський 
Майкл Назір-Алі (консервативне 
крило) і архиепископ Уельський 
Роуен Уільямс, якого вважають од
ним з провідних християнських бо
гословів сучасного* світу. Владика 
репрезентує ліберальних англікан. 
Лондонські букмекери оцінюють 
шанси претендентів 3 до 1. Оста
точний вибір глави Церкви за 
прем'єр-міністром країни. Потім 
формальна згода королеви.

Англіканський храм відтепер 
не є обов'язкйвим місцем 
оформлення законного шлюбу.
Його можна оформляти будь-де — 
в горах, на пляжі, в повітрі... Шлюб

вважається законним лише за 
умови, якщо появу нової сім'ї 
засвідчує своєю присутністю свя
щеник чи державний чиновник, і 
шлюб цей був добровільним.

Англіканські священики в 
2002 р. освоять прийоми ко
рейського карате. Це — форма 
захисту від нинішнього грубого і 
жорстокого світу. Представник 
профспілки англіканських свяще
ників підтвердив статистикою на
пади на ? служителів культу Церк
ви. Лише за останні два роки у Ве
ликобританії зазнали нападу 12% 
від всіх священиків, погроз — 22%, 
словесних образ — 70%. В 2001 
році було вбито 6 священиків. 
Частіше це не якісь вуличні хуліга
ни, а ті, хто приходить в храм про
сити милостиню. Навіть незгода 
парафіян з призначеним священи
ком часом вінчання чи хрещення 
подеколи спровоковує бійки.

На захист Свідків Єгови вис
тупила відома російська право- 
захисниця Людмила Алексе
ева. Свідки Єгови не несуть якоїсь 
загрози національній безпеці 
Росії, є чесними громадянами 
країни. Серед цих християн, на 
відміну від православних, не знай
деш ні злодіїв, ні алкоголіків, ні 
наркоманів, ні "матюкальщиків", ні 
хабарників. Якби більше було та
ких в країні, заявляє Алексеева 
прокурору Кондратьєвій, яка вис
тупала на московському суді із 
звинуваченням Свідків Єгови, то із 
національною безпекою в країні 
був би порядок.
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Кількісне зростання Свідків 
Єгови у світі в 2001 р. дещо 
зменшилося, але в Україні відсо
ток цього був одним з найбільших
— 7%. Нині у нас діє 1183 зібрань 
Свідків Єгови, до яких входить 
більше 120 тисяч провісників. У 
світі відсоток зростання становив 
лише 1,7% (в 2000 році — 2,3). Як
що в 2000 р. водне хрещення 
прийняло 288907 осіб, то в 2001 р.
— 263439. Зменшилося зростання 
вірних Єгови у Росії з 7 до 4 %. Тут 
нині 1140 громад із 120077 охре
щених членів. Загальна кількість 
Свідків Єгови в світі наприкінці 
2001 р. становила 6117667 осіб.

Агресивна юрба православ
них грузин 23 грудня ввірвала
ся в протестантську церкву 
"Слово життя" в Тбілісі під час бо
гослужіння й громила і нищила 
все, що потрапляло їй під руки, 
здійснила побиття членів Церкви, 
називаючи їх "сатаністами" та 
іншими непристойними словами. 
Вони забрали пожертвування 
віруючих, украли синтезатор, 
мікрофон, забрали у пастора сум
ку з особистими речам й докумен
тами. Розбійники навіть рвали 
відібрані у віруючих Біблії, інші 
релігійні книги. Очолив цю сотню 
погромщиків відомий священик- 
екстреміст Василь Мкалашвілі — 
колишній отець Грузинської пра
вославної Церкви. Міліція, яка 
прибула за викликом, практично 
нічого не робила для припинення 
безчиння. Це не перше побиття 
бойовиками о. Василія релігійних 
меншин.

Євангельську асоціацію Білі 
Грема (ЄАБГ) з початку 2002 р. 
очолює Франклін Грем — 49- 
річний син засновника асоціації. 
ЄАБГ — одна з найкрупніших єван- 
гелізаційних організацій США, бу
ла заснована 48 років тому. Нині 
вона проводить євангелізацію 
практично у всіх країнах світу, веде 
радіо і телетрансляції на 200 
станціях світу, видруковує' десятки 
назв журналів. Книги 83-річного 
засновника ЄАБГ незмінно корис
туються великою популярністю і 
перевидаються десятками мов.

Протестантські екстремісти 
Ольстеру знову провокують 
безпорядки. В новорічну ніч в 
протестантському районі Белфас
та вони прагнули захопити автобус 
з ученицями католицької школи. В 
сутичку прийшлось втрутитись 
поліції, навіть військовим, викори
стовували сльозоточиві гази. Від 
вибухів саморобних бомб, якими 
протестанти закидали поліцейські 
кордони, постраждали більше 20 
офіцерів. Заворушників було біля 
400 чоловік.

Всесвітня Місія Асамблей 
Божих, що знаходиться в сфері 
світового п'яти десяти и цтва через 
Світове Біблійне Товариство вида
ла монгольською мовою і пошири
ла в країні біля 10 тисяч 
примірників Біблії. Насамперед їх 
держали пастори та студенти. 
П'ятидесятницькі місіонери з'яви
лися в Монголії в 1990 році, коли 
впала "Залізна завіса".

Довідка"РП": із 2 ,6  млн. меш-
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канців М онголії 50% є прихильниками  
ш аманізму, 26%  б уд д и зм у  ла - 
маїстичного напрямку, 4%  — ісламу  
( скоріш е казахи й  уйгури), 0 ,03  — хри 
стияни, 20%  — нерелігійні.

ПРАВОСЛАВ'Я

З традиційною болгарською 
гостинністю пообіцяв зустріти 
Папу Римського болгарський 
православний патріарх Мак
сим. Візит Папи планується на 23-

25 травня ц.р. Через свого 
спеціального посланця Леонардо 
Сандрі Папа надіслав патріарху 
можливу програму свого візиту в 
Болгарію, зокрема плануються 
відвідини Софії і болгарської пра
вославної святині — Рильського 
монастиря, що був заснований па
троном Болгарії св.Іваном з Пили у 
X ст. У планах Папи також відвідини 
міста Пловдив, де проживає 
найбільше католиків-болгар, та 
участь у православному молебні та 
обряді освячення води, яке відбу
деться 24 травня на свято Кирила і 
Мефодія у кафедральному соборі 
св.Олександра Невського у Софії.

Релігійна панорама № 1 ’2002
т

Про подальше зближення 
позицій Московського і Сербсь
кого патріархатів можна говори

ти після чотириденного (20-23 
січня) візиту Предстоятеля 
Сербської православної церкви 
(СПЦ) у Москву. Святійшого Павла 
запросили Олексій II та Голова 
Фонду єдності православних на
родів Валерій Алексеев. За слова
ми Олексія II, головною метою 
поїздки Сербського патріарха є 
відкриття повір'я цієї Церкви у 
Москві — храм Петра і Павла на 
Яузі. Однак інтенсивні переговори 
у робочій резиденції Олексія II в 
Чистому провулку і обговорення 
питань загальноправославної 
єдності, церковних розколів та 
становища на Балканах та в Україні 
виказують істинну причину візиту 
— узгодження спільних дій і ство
рення спільної робочої групи обох 
патріархатів для протидії розко
лам. Ця робоча група буде опера
тивно обмінюватися інформацією 
про події в Церквах і допомагати 
об'єктивно оцінювати ситуацію, 
виробляти спільну позицію щодо 
нинішніх процесів у Європі. Будуть 
також напрацьовуватися докумен
ти з пропозиціями у законодавст-
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во Європейського Союзу, яке, на 
думку обох патріархів, "сприяє 
церковним розділенням". Пробле
ми, які нині переживає СПЦ у 
своєму внутрішньому церковному 
житті дуже подібні до російських 
проблем. Ця Церква нині має хиткі 
позиції у Косово, "куди вже повер
нулися албанці, але серби не ма
ють можливості повернутися", у 
неї назріває конфлікт із Румунсь
кою православною церквою, яка 
намагається на територіях з пере
важаючим румунським населен
ням створити свою юрисдикцію і 
не рахується з тим, що Сербська 
Церква вважає ці території своєю 
канонічною територією. Олексію II 
дуже подобається повне несприй- 
няття СПЦ візиту в Югославію Па
пи Римського — роками на запит 
Апостольської Столиці звучить од
на і та ж відповідь: "Сербська 
Церква вважає візит у Югославію 
Глави Ватикану в даний час не
своєчасним".

Жорстка І близька до Мос
ковської щодо України позиція 
патріарха Павла відносно право
славних церков у Македонії і Чор
ногорії, де створені власні ієрархії і 
ведеться активна боротьба місце
вих православних за отримання 
автокефалії, швидше всього й ста
ла визначаючим фактором у при
судженні Московським Фондом 
єдності православних народів 
премії "За визначну діяльність з 
укріплення єдності православних 
народів" патріарху Павлу. Ос
танній, в свою чергу, оцінив премію 
як жест "підтримки Сербської

Церкви і сербського народу". Ціка
во, що лауреатом премії цього ро
ку став і Президент РФ В.Путін. Він 
теж об'єднує православні народи? 
Грошовий вимір премії — 50 тис. 
доларів.

Юридичний статус Бесса
рабської митрополії Румунської 
Православної Церкви, що діє на
території Молдови, має вирішити 
Європейський суд з прав людини. 
Патріарх Московський всіляко 
протистоїть реєстрації цієї митро
полії владою Молдови (тепер вже 
очолюваної комуністами), бо ж во
на, мовляв, незаконно заявилася 
на "канонічній території" Мос
ковського Патріархату. Радник ми
трополії о.Іоан Чунту в своєму 
листі вказав главі РПЦ на не
обхідність "відмовитися від 
імперського духу, з яким ця церква 
віками ставиться до жителів Беса
рабії". Надійшло повідомлення, що 
Європейський суд позитивно 
вирішив питання належності Беса- 
рабської митрополії. Молдова за 
нереєстрацію Митрополії оштра
фована.

"Руська Православна церква 
у вигнанні" — так називається но
вий різновид російського право
славного зарубіжжя. Вона виникла 
після того, як, відійшовши на 
спокій, першоієрарх Російської 
Православної Церкви Зарубіжної 
митрополит Віталій не погодився з 
курсом на зближення з Московсь
ким Патріархатом нового глави 
РПЦЗ єпископа Лавра (ІІІкурла). 
"Вигнанці" поводяться активно. їх
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єпископ Агафангел забороняє в 
служінні "лавристам". Утворено 
фонд захисту митрополита Віталія, 
висвячено двох нових єпископів. 
Це дещо скувало діяльність "лав- 
ристів", хоч вони мали зустріч з 
президентом Путіним під час його 
візиту в США.

Стан здоров'я Патріарха РПЦ 
Олексія II в увазі російських
ЗМІ. Виявляється, що Владика

має ішемічну хворобу, були випад
ки, коли він під час богослужінь і 
поїздок зарубіж втрачав 
свідомість. В січні Владика не 
з’явився в Кремлівський Палац без 
попередження заздалегідь про це 
(його чекали, бо було заявлено) на 
різдвяну зустріч з тими, хто брав 
участь у відродженні православних 
храмів. За день до цього Патріарх 
не прибув на організований церк
вою прийом в Храмі Христа Спаси
теля. ( Столичка. - 17 января)

Розмови про наближення 
війни між мусульманами та хри
стиянами глава Московського 
Патріархату Олексій II вважає не
безпечними. Переважна більшість 
послідовників обох релігій налаш
тована на уникнення зіткнень, але у

їх середовищі є й радикали. "Хай 
кожен народ — і християнський, і 
ісламський — живе так, як він хоче, 
відповідно до своїх традицій, — за
уважив глава РПЦ у своєму 
інтерв'ю газеті "Аргументы и фак
ты" (Ng 1). — Не треба прагнути 
змінити один одного — силою, 
хитрістю, підступом. Якщо світ від 
цього відмовиться, то зникне будь- 
який ґрунт для зіткнень, які потрібні 
не мільйонам простих християн чи 
мусульман, а лише вузькому колу 
радикалів і тим стороннім щодо 
релігії силам, які прагнуть мати 
зиск від конфліктів". В Росії, наго
лосив Патріарх, православні і му
сульмани прагнуть допомагати 
один одному в служінні людям, у 
відродженні національної культури, 
в збереженні моральності, у 
відверненні міжнаціональних 
конфліктів та ін.

В.Путін під час відвідин 
Польщі висловив гордість з то
го, що "слов'янин, поляк став 
папою. Це для нас дуже приємно. 
Президент Росії заявив, що на 
державному рівні не існує запере
чень щодо візиту Івана Павла II до 
його країни і що він готовий запро
сити Папу "в будь-який момент". 
В.Путін зауважив, що він працює із 
священоначалієм РПЦ щодо прий
няття в РФ високого гостя. Прези
дент підтвердив силу запрошень 
Папі від Горбачова та Єльцина.

Після заяви В.Путіна, що він 
готовий запросити Папу Римсь
кого в Росію, не виключає мож
ливість такого візиту і Патріарх
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Московський Олексій Іі. Ще

зовсім недавно передбачити 
подібну заяву Патріарха було б не
можливо — наскільки в Московсь
кому Патріархаті сильні антикато- 
лицькі настрої. Російські право
славні звинувачують католиків у 
"релігійній експансії на території 
Росії" (до цієї території чомусь 
завжди включається Західна Ук
раїна). Однак авторитет Путіна 
настільки великий, що Олексій II 
готовий змиритися із візитом Па
пи, ось тільки зустрічатися з ним, 
як він сказав, не буде.

Речник Московського па
тріархату, заступник Голови 
Відділу зовнішніх церковних 
зв'язків РГІЦ протоієрей Всево
лод Чаплін 
назвав по
зицію Путіна 
щодо приїзду 
Папи Римсь
кого "дуже 
правильною", 
оскільки Президент РФ дав зро
зуміти, що він не збирається втру
чатися у відносини РПЦ і РКЦ і за
прошуватиме Папу лише як Главу 
держави Ватикан. "Але, — продов

жує В.Чаплін, — Президент Росії 
розуміє, що не можна відділити 
візит Папи як Глави держави від 
його візиту як Глави Церкви... Візит 
Папи як Глави Церкви повинен су
проводжуватися й контактами по 
церковній лінії". Умовою міжцер- 
ковних контактів, на думку Чапліна, 
є врегулювання спірних питань, 
зокрема питання буття право
слав'я в Західній Україні та про
зелітизму католиків серед право
славних. (NTVRU.com)

Патріарх Російської Право
славної Церкви Олексій II в рей
тингу російських політиків 2001 
р. зайняв п'яте місце. Цьому 
сприяло проведення ним в листо
паді "Русского Народного Собора". 
Цей факт засвідчує, ким є Патріарх 
і РПЦ в політичному житті Феде
рації, кому вони вірно служать. На 
такому тлі безпредметними є за
яви УПЦ Московського Патріархату 
про політизованість Київського 
Патріархату. Глава Російського 
Православ'я вірою і правдою слу
жить політиці своєї держави. Та 
інакше і бути не може, бо він, окрім 
усього, громадянин Росії. Дивно, 
чому громадяни України, займаю
чи провідні посади, не мають слу
жити Українській державі?

В Росії з січня 2002 р. буде 
надаватися відстрочка від при
зову в армію для священнослу
жителів всіх конфесій. Указ про 
це 14 січня підписав Владимир 
Путін. Після офіційного звернення 
релігійних організацій відстрочка 
буде надаватися особам, які отри-
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мали в установленому порядку ду
ховний сан, за умови, що їх ніким 
замінити на час служби. 
Очікується, що таких пільговиків 
буде біля 300 осіб. Списки свя
щеннослужителів, що потребува
тимуть відстрочки, будуть склада
тися в урядовій комісії щорічно за 
2 місяці до початку весняної і 
осінньої призивних кампаній з ме
тою проведення необхідних підго
товчих заходів. "Цифра 300 свя
щеннослужителів в рік буде 
постійною, але прізвища будуть 
змінюватися", — сказав заступник 
начальника Головного ор
ганізаційно-мобілізаційного уп
равління Генерального штабу ге
нерал-лейтенант Василь Смирнов. 
За його словами, рішення урядо
вої комісії про надання відстрочки 
від військової служби будуть прий
матися персонально. Щодо питан
ня про можливість створення 
інституту військових священиків у 
Збройних силах Росії, В.Смирнов 
повідомив, що, оскільки в Росії 
Церква відокремлена від держави, 
"дана проблема навіть не розгля
дається".

Московський Патріархат все 
більше одержавлюється в Росії.
"Часто зустрічаюсь з Володими
ром Володимировичем Путіним, 
міністрами, депутатами Держду- 
ми... Сьогодні треба розширювати 
партнерство Церкви і держави. 
Адже ми можемо допомагати один 
одному в найрізноманітніших сфе
рах, чи то внутрішня, а чи ж 
зовнішня миротворчість, соціаль
на робота, освіта, виховання мо

лоді, відродження нашої 
національної культури, пасторська 
опіка воїнів, турбота про ув'язне
них” . Так оцінив контакти Церкви з 
владою Патріарх РПЦ Олексій II.

Керівник Відділу зовнішніх 
церковних зв'язків Московсько
го Патріархату митрополит 
Смоленський і Калінінградсь- 
кий Кирил (Гундяєв) 5 січня 
зустрівся в 
п р я м о м у  
ефірі зі слу- 
х а ч а м и 
р о с і й с ь к о ї  
радіостанції 
"Маяк". На 
р о с і й с ь к і й  
і н т е  р н е т - 
сторінці "Ра
донеж" опубліковано текстову 
версію цієї зустрічі. Відповідаючи 
на питання про можливість в найб
лижчому майбутньому візиту в Ук
раїну Московського Патріарха 
Олексія II, митрополит Кирил за
значив, що візит патріарха можли
вий і в Київ, і у всі інші місця Ук
раїни, бо вона — "частина ка
нонічної території Московського 
Патріархату, тому для нього це не 
виїзд за кордон, а просто виїзд до 
свого народу". Як пригадується з 
історії, "до свого народу виїжджа
ли" колись московські царі та імпе
ратори, а Московський Патріарх 
не є ні тим, ні іншим. Можливо не 
варто представникам Московсь
кого Патріархату весь український 
православний народ вважати 
своїм, бо насправді багато право
славних в Україні не приймають
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Московського патріарха як свого 
духовного провідника. Цікавими є 
думки митрополита щодо автоке
фалії Української Церкви. "Абсо
лютна більшість православних в 
Україні сьогодні виступають проти 
автокефалії. Ми виходимо з того, 
що долю УПЦ повинен вирішувати 
православний народ України ра
зом зі своїм духовенством, разом 
зі своєю ієрархією. І якщо ці люди 
скажуть: ми хочемо бути автоке
фальними, — ну, і з Богом!" Хотіло
ся б дізнатися, за якими кри
теріями митрополит Кирил визна
чив, що абсолютна більшість пра
вославних в Україні сьогодні вис
тупають проти автокефалії? За да
ними багатьох соціологічних опи
тувань, які проводилися протягом 
останніх п’яти років, Київський 
Патріархат (і, відповідно, його по
зицію щодо автокефалії Ук
раїнської Церкви) в Україні підтри
мують 20-25% віруючих, тоді як 
Московський Патріархат (і його 
позицію) підтримують 10-15% 
віруючих. Особливо сумнівними є 
слова митрополита Кирила про те, 
що якщо Українська Церква поба
жає автокефалії, то вона її отри
має. Десять років тому Українська 
Православна Церква на своєму 
Помісному Соборі 1-3 листопада 
1991 р. одноголосно висловилася 
за автокефалію. Чи прислухались 
тоді в Москві до бажання Церкви? 
Чому ж Російська Церква так впер
то тримається за владу над Ук
раїнською Церквою? Відповіддю 
на це питання є відверті слова ми
трополита Кирила, наведені мо
вою оригіналу у заголовку статті:

"Єдине що міцно зв'язує сьогодні 
Росію і Україну — це єдина Церква. 
Доки єдина Церква — єдине життя, 
єдина душа". Влада РПЦ в Україні 
дає Москві можливість політично
го впливу тепер і надію на віднов
лення Російської імперії в майбут
ньому. А тому для російських 
політиків від Церкви питання авто
кефалії УПЦ — це питання власно
го політичного виживання. І мабуть 
навіть коли б всі до одного право
славні віруючі України вислови
лись за автокефалію, то й тоді б 
Московський Патріархат знайшов 
би "вагомі" причини відмовити в її 
наданні. Москва постійно твердить 
про те, що вона відстоює право
славні канони, а тому не може виз
нати автокефалію Української 
Церкви. Вищенаведені слова мит
рополита Кирила свідчать, що на
справді політичні міркування, а не 
благо Церкви, рухають Московсь
ким Патріархатом в його діях щодо 
України. І чим швидше православні 
українці пересвідчаться у тому, що 
підтримуючи позицію РПЦ, вони 
підтримують буття імперії — тим 
краще. Тоді вже не буде до кого 
"виїжджати" Московському 
патріарху, (за матеріалами сайту 
www. zolotoverh. org. ua)

Патріарх Олексій S1 проти ре
форми календаря, бо ж її не
підтримує більшість церковного 
народу. "Чи варто жертвувати ми
ром та єдністю Церкви заради за
доволення амбіцій незначної групи 
людей, які інколи не беруть серй
озної участі у церковному житті?"- 
заявив він.
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Хор Руської Православної 
Церкви був присутній у Соборі 
св. Петра в Римі під час но
ворічної служби. Опісля із 
спеціальною програмою він висту
пив перед Папаю Римським Іваном 
Павлом II. Газетні кореспонденти 
розглядають це як ознаку по
тепління в стосунках Ватикану з 
Московським Патріархатом. Мож
ливо, цього року РПЦ вже не запе
речуватиме ймовірному візиту 
Понтифіка до Москви.

На Кавказ, в район Мінераль
них Вод, прибула делегація з 
Афону. Метою поїздки є підтрим
ка побудованих нащадками 
понтійських греків православних 
храмів. Таких на півдні Росії понад 
двадцять. Афонські ченці привезли 
вдар ікони, інші цінні подарунки.

Храм Російської Православ
ної Церкви будується в Антарк
тиді в районі станції "Беллінсгау- 
зен". Ідея створення храму нале
жить російським полярникам. В та
кий спосіб вони хочуть увіковічнити 
пам'ять тих, хто загинув в Антарк
тиді. Патріарх Олекбій II схвалив 
проект нового храму РПЦ.

П е р ш и й  
після 1917 р. 
хресний хід 
т р е з в е н і к і в  
відбувся у 
Санкт Петер
бурзі 1 січня 
2002 р. з іні
ціативи товари

ства "Бодрствованіє", що відрод
жує традиції дореволюційного ру
ху трезвеніків. Захід приурочений 
пам'яті мученика Воніфатія, якому 
моляться для позбавлення від 
п'янства. Звеселяючі напої на Но
ворічні свята тим більше небажані, 
що до 7 січня продовжується 
Різдвяний піст.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Боротьба за "російський 
іслам" — саме так назвав 
нинішню ситуацію в релігійній 
сфері Росії міністр у справах 
національностей Володимир 
Зорін. На його думку, в країні відчу
вається неспокій у середовищі му
сульман. Щоб уникнути між
національних конфліктів, російська 
держава повинна освоїти тактику 
партнерських відносин між держа
вою і релігійними організаціями.

Глава найкрупнішого в му
сульманському святі ісламсько
го університету Апь-Азхар (Єги
пет) повинен обиратися автори
тетними богословами всього му
сульманського світу, а не призна
чатися Єгипетським урядом. З та
кою ініціативою виступили 17 де-
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путатів єгипетського парламенту 
від "Товариства Братів-мусуль- 
ман". Мета ініціативи — зробити 
високий релігійний пост незалеж
ним від уряду Єгипту і тим самим 
підняти авторитет шейха Аль-Аз- 
хара у справах, що стосуються 
ісламу.

Виконком Ісламської ор
ганізації освіти, науки та культу
ри (ІСЕСКО) схвалив 23 грудня 
2001 р. проект створення

ісламського супутникового теле
каналу. Створення каналу розгля
дається як частина стратегії Ор
ганізації Ісламська конференція 
(ОІК), що направлена на пропаган
ду ісламу і створення правдивого 
образу ісламського світу. Проект 
має бути затверджений на май
бутній нараді міністрів культури та 
інформації ОІК, а потім схвалений 
главами 55-ти країн — членів ор
ганізації. За словами генерально
го директора ІСЕСКО Абдель Азіза 
бен Османа ат-Туейджрі, "мусуль
мани потребують зміцнення своєї 
віри і почуття своєї належності до 
ісламської нації, незалежно від то
го, в якій країні вони живуть і якою 
мовою спілкуються". Готувати

муться два типи передач — для 
жителів мусульманських країн, для 
ісламських меншин та діаспор у 
закордонних країнах, а також про
грами для немусульман з метою 
"протидії викривлення інформації, 
направленої на дискредитацію 
ісламу й мусульман". Новий канал 
буде цілодобовим і багатомовним 
(біля десятка основних світових 
мов). Штаб-квартира каналу зна
ходитиметься в столиці Катару — 
м.Досі. Регіональні центри працю
ватимуть в Парижі, Каїрі, Лондоні, 
Москві та ін. містах. Вартість про
екту — ЗО млн. доларів, з яких 8 
млн. планується витратити на 
будівництво і обладнання переда
ючого центру.

Обговорення проблеми теро
ризму І визначення його як 
вкрай чужого ісламській релігії
явища було здійснено на конфе
ренції мусульманських улемів, що 
завершилася 15 січня в Мецці. Кон
ференція відкинула звинувачення 
західними ЗМІ ісламу у тісному 
зв'язку з тероризмом. Мусуль
манські вчені дали визначення те
роризму як "будь-якого необґрун- 
тованого нападу на людину, що 
здійснюється окремими особами, 
групами людей чи державами", а 
також "нападки на релігійні погляди 
людини, замах на її життя, 
власність і честь, а також будь-який 
акт насилля чи погрози з метою за
лякати чи підставити його життя 
небезпеці” . До актів тероризму 
прирівнюються "вбивство, банди
тизм, нанесення шкоди оточуючо
му середовищу, суспільним чи при
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ватним володінням й природним 
джерелам". Щодо джихаду, то, на 
думку мусульманських богословів, 
його не можна прирівнювати до те
роризму, оскільки "боротьба проти 
окупантів й колоніальних загарб
ників і тих, хто їм допомагає, є за
конною в ісламі". Джихад також є 
боротьба з тими, "хто не дотри
мується своїх слів, має певні 
обов'язки", або тим, хто заважає 
мусульманам сповідувати свою 
релігію. Однак богослови підкрес
лили, що іслам має чіткі правила 
здійснення джихаду, забороняє 
"вбивство мирних (невоюючих) 
громадян і жінок, стариків і дітей, а 
також тих солдат, хто здається в 
полон". Також заборонено знищен
ня "будинків, установ і наділів 
землі, що не використовуються для 
проведення військових дій” .

У 60 тисячах мечетей Са
удівської Аравії понеділок 21 
січня розпочався із молитви про 
послання дощу. Це вже п'ята така 
молитва, які проводяться на за
клик короля Фахіда бен Абдель 
Азіза з жовтня минулого року. Од
нак ефект від таких колективних 
молитов поки що несподіваний — 
на початку січня на півдні пройшли 
зливи, які нанесли немалу шкоду і 
навіть стали причиною загибелі 
людей. На півночі вперше за ос
танні 40 років випав снігопад. Але 
більшість країни (там моляться не
щиро?) четвертий рік підряд пере
живає страшну засуху. Країна не 
має жодної річки і дощова вода для 
більшості районів є єдиним джере
лом отримання води.

Політика витіснення христи
ян із святих для них місць пла
номірно проводиться мусульма
нами, що проживають на тери
торіях, підконтрольних Палес
тинській автономії. Один із засобі 
цього — будівництво мечетей по
близу або на місці християнських 
храмів. Зокрема вже кілька років не 
припиняється протистояння 
арабів-мусульман і християн щодо 
базиліки Благовіщення у Назареті. 
Уряд Ізраїлю категорично заборо
нив це будівництво і запропонував 
будувати мечеть в іншому місці. З 
цим рішенням не погоджується 
Комітет з контролю, що відстоює 
інтереси арабського населення 
Ізраїля, який вважає, що це рішен
ня уряду було зроблене під тиском 
глав християнських Церков Ізраїля.

Зустріч з міністрами і 
провідними чиновниками Італії 
провели лідери місцевих му
сульманських общин. Обговорю
валися проблеми становища му
сульман в країні, труднощі, з якими 
вони тут зустрічаються, заходи, ба
жані для припинення утисків му
сульман. Глава Італійської мусуль
манської асоціації шейх Абдель 
Вахід Балакшині висловив задово
лення тими відносинами, що скла
лися у представників мусульмансь
ких громад з політичними інсти
туціями Італії. Він сподівається та
кож на близьке офіційне визнання 
ісламу як однієї з релігій країни.

Покласти кінець "неісламсь- 
ким ексцесам Талібану", хибній, 
однобокій інтерпретації ісламу,
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взявся новий міністр юстиції Аф
ганістану Абдул Рахім Карімі. Виз
наючи деякі положення міжнарод
ного права (наприклад, правила 
дорожнього руху, про які нічого не 
сказано в ісламі), всі закони в 
країні все одно будуть прийматися 
на основі Корану. Нині в Аф
ганістані ще діє середньовічне 
правосудця, коли члени сім'ї по
терпілого виконують вирок над ви
нуватцем, який прийняла рада 
старійшин.

Лідер екстремістського руху 
мусульман бен Ладен вже мерт
вий. Про це 
п о в і д о м и в  
один із лі
дерів "Аль- 
Каїди" в 
інтерв’ю га
зеті "Пакис
тан Обзер- 
вер", Він по
мер в сере
дині грудня 
природною смертю від запалення 
легень і відсутності необхідних 
лікарів. Поховали бен Ладена , 
згідно ваххабітської віри, в одній з 
печер Тора-Бора в присутності 
біля ЗО вірних йому осіб і членів 
сім'ї. Місце поховання ніхто не 
розсекретить незважаючи на праг
нення США знайти тіло "терориста 
№ 1" і шляхом аналізу ДНК пе
ресвідчитись в його ідентичності.

В нібито останньому виступі 
бен Ладена, переданому по ка- 
тарському телебаченню 26 грудня, 
говориться, що атака 11 вересня

Релігія в сучасному світі

заслуговує схвалення як дія проти 
агресора, в ролі якого виступає 
Америка, надаючи підтримки 
Ізраїлю. США сповнені ненависті до 
ісламу, а тому й розпочали хресто
вий похід проти нього. Бен Ладен 
наголосив, що арабський теро
ризм, а так називають боротьбу па- 
лестинців за свободу і неза
лежність, не йде ні в яке порівняння 
з бомбардуванням США мирних 
поселень мусульман, мечетей, 
життєво важливих об'єктів. Експер
ти вважають що цю промову запи
сали десь за два місяці виходу її у 
ефір. Стало відомо, що після смерті 
Мохаммеда Атефа — колишнього 
керівника Аль-Каїди, його місце 
зайняв єгиптянин Апь-Адель, якого 
американці вважають одним з го
ловних організаторів терактів в 
Нейробі та Дар-ес-Саламі проти 
посольств США. Мало хто знає, як 
Аль-Адель виглядає, бо мають ли
ше юнацьке фото. За виявлення 
лідера Аль-Каїди США вже обіцяє 
винагороду в 25 млн. доларів.

Об'єднані Арабські Емірати, 
де більшість жителів мусульма
ни, з недавнього часу намага
ються враховувати і поважати 
традиції християн. Зважаючи на 
велику кількість серед туристів 
християн, тут дозволили продаж в 
дні європейського Нового Року ал
когольних напоїв в ресторанах го
телів, організували новорічні 
дійства з ялинкою, різноманітні 
карнавали, спеціальні новорічні 
лотереї, навіть кінні та верблюжі 
перегони, виступ естрадних 
співаків тощо.
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Іран не визнає всі названі 
ООН терористичні організації 
такими. Зокрема він вважає, що 
такі спільноти мусульман як "Джи
хад", "ХАМАС" і т.п. є організаціями 
борців за незалежність і свободу. 
Що ж стосується форм, до яких во
ни вдаються у цій боротьбі, то до 
цього їх спонукали ті, хто відібрав у 
палестинського народу свободу і 
його території.

Прихильники Партії Ісламсь
кого Визволення (Хізбур-Тахрір 
Аль-Іслам) певно що є й в Ірані.
Виникла ця партія в 1954 р. в Пале
стині, а штаб-квартира її нині чи то 
в Саудівській Аравії, а чи ж в 
Ірландії. Якщо спочатку ПІВ прагну
ла реалізувати свою просвітницьку 
мету, то пізніше її керівництво ста
ло більш радикальним, прагнуло 
створити на території Середньої 
Азії Ферганський Халіфат. Партія 
причетна до замаху на президента 
Узбекистану 1999 р., підготовки за
махів на президентів України та 
Азербайджану Л.Кучми та Г.Алієва 
в Баку. Сфера інтересів "Хізбур- 
Тахрір" поширюється нині і на Ук
раїну, Росію, Білорусію. Гадають, 
що організатор бакинської "ложі" 
ПІВ Абдуласур Абдуралімов, який 
знаходиться в міжнародному роз
шуку, ховається десь у нашій країні. 
Тісні зв'язки з ним мав наш грома
дянин кримський татарин Юнус 
Велієв, що донедаавна проживав в 
Криму. Посол Азербайджану в Ук
раїні Талет Мусеїб огли Алієв 
відзначив, що Азербайджан може 
передати Україні Ю.Велієва. Вод
ночас він заявив, що азербайд

жанські дипломати не мають якоїсь 
інформації щодо поширення ідей 
ісламського визволення в Україні. 
(Факты.-№ 7)

Єдину велику ісламську дер
жаву прагнуло створити 
ісламське угрупування "Хізб-ут- 
Тахрір”. Вона мала об'єднати 
країни від Близького Сходу до Аф
ганістану. Поліція Азербайджану в 
кінці грудня арештувала п’ятьох 
азербайджанців і одного українця, 
які були пов'язані з "Хізб-ут- 
Тахрір". Затримані мали намір 
провести терористичні акти в ряді 
країн світу, щоб в такий спосіб за
явити про себе. Насамперед готу
валися теракти в Баку проти пред
ставництв деяких міжнародних ор
ганізацій.

Політику США в мусуль
манському регіоні Близького 
Сходу роз'яснює на прохання 
голлівудських продюсерів Мухам
мед Алі — прославлений боксер, 
який в 1960 р. прийняв іслам і 
відмовився служити в армії під час 
В'єтнамської війни. Згідно планів 
керівництва Асоціації видового 
кіно Америки, головною ідеєю 
звернення Алі буде: "Америка не 
веде війну проти ісламу. Це війна 
проти тих, хто вбиває невинних 
людей” . Текст звернення декілько
ма мовами будуть передавати 
різні телеканали регіону.

Пакистан сам бореться зі 
своїми ісламістами-екстреміс- 
тами. Арештовано до 1,5 тисячі їх 
активістів, керівників різних угру-
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пувань. Реформуються створені 
ними ісламські школи.

Шаріатський суд Саудівської 
Аравії із зростаючою нетер
пимістю карає за статеві збо
чення. Живучи за мекканським 
місячним календарем, Саудівські 
судді почали християнський Новий 
рік стратою за мужеложство через 
відрубування голови трьох чо
ловіків з м.Абха. Це — найвища 
міра покарання. Раніше за подібні 
злочини карали побиттям різками.

Усама бен Ладен спокушає 
не лише жінок (згадаймо нашу 
запоріжчанку). В Нігерії один му
сульманин з м.Карабаре назвав 
ім'ям "терориста № 1" свого сина, 
через що його залишила дружина- 
християнка, яка водночас почала 
вимагати, щоб дитину хрестили і 
дали їй християнське ім’я.

БУДДИЗМ

"З'явлення Будди народу" у 
вигляді монолітної смарагдо
вої скульптури відбулось 
офіційно в Китаї у місті Ше-

нянг. Будда важить біля 7 тонн і 
має висоту 2 метри. Вартість

скульптури — 1,4 млн. доларів. Її 
відточували одинадцять найкра
щих митців Китаю.

Тибетський духовний лідер 
Далай-лама не бажає бути 
реінкармованим на території 
окупованої Китаєм Батьківщи
ни. Він погоджується на відрод
ження лише на вільних теренах. Як 
відомо, нинішній Далай-лама 
Тензін Гьяцо проживає в Індії, куди 
він втік з Тибету, коли його зайня
ло китайське військо в 1959 р. Гла
ва буддистів, слідуючи традиції 
своєї релігії, виступає за мирне 
вирішення проблеми Тибету. А 
оскільки він не сприймає військо
ве протистояння, то його країна 
так легко була приєднана до Ки
таю. Нині Далай-лама виступає за 
автономію Тибету у складі КНР. 
Лише за цієї умови він повернеть
ся до тибетського краю, а відтак 
Далай-лама знову народиться в 
Тибеті. Танзін Гьяцо поки-що почу
ває себе добре. Його заяви лише 
є попередженням.

В Монголії відроджується 
традиційна буддійська меди
цина. Пізнати її тисячолітні 
таємниці не просто. Відомо, що 
буддійські ченці видаляли хворим 
апендицит гострим ножем так, 
що не тілі залишався ледь 
помітний шрам розміром 1,5 см. 
В'ялене м'ясо гірського птаха 
улар монахи використовували 
при лікуванні різноманітних вира
зок. Віднайдено досвід лікування 
ченцями-буддистами хвороб 
печінки.
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Статуї Будди в Афганістані,
зруйновані минулого року таліба- 
ми, будуть відновлені, але в 
іншому місці. Про це заявили ек
сперти ЮНЕСКО, які перебува
ють в цій країні. Генеральний ди
ректор ЮНЕСКО зі слів нового 
міністра культури Афганістану 
запевнив, що статуї будуть 
відновлені в тому ж районі, де во
ни стояли. Рештки зруйнованих 
скульптур Будди нині законсер
вовано.

Президент Калмики Кірсан 
Ілюмжинов заявив, що він
обов’язково привезе до себе Да
лай-Ламу. Такою була його реакція 
на заборону російською дипло
матією на прохання Китаю тран
зитного проїзду до Монголії світо
вого лідера буддистів Далай-Лами 
ХІ\/Тензіна Гятцо. Китайський уряд 
був особливо роздратований за
явою Далай-Лами, що доля і пер
спективи буддизму залежатимуть 
від того, чи матиме Тибет неза
лежність.

Буддист і благодійник Річард
Пр пожертвував одну тисячу до
ларів для оплати навчання в ко
леджі хлопця, батько якого загинув 
11 вересня у Всесвітньому 
торгівельному центрі. Це трапи
лось випадково у російському рес
торані "Самовар’’ у Нью-Йорку. 
Висловлюючи претензії до 
офіціанта за повільність і неякісне 
обслуговування, Гір у відповідь по
чув пояснення, яке розчулило його 
та призвело до щедрої бла
годійності.

ІНДІЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ТРАДИЦІЯ

Бажання російських кріш- 
наїтів побудувати великий 
індуїстський храм в Москві
прем’єр-міністр Індії А.Вадшпаї 
повністю поділяє і вірить, що "ця 
мрія втілиться в життя". Цей храм 
стане осередком духовної культу
ри і мостом, що єднає індійців та 
росіян.

Джордж Харрісон, член това
риства Свідомості Крішни, неза
довго до смерті записав новий 
альбом. Серед 24 композицій аль
бому є композиція "Райзін сан" 
("Син, який піднімається"), в якій 
співак розповідає про свою зако
ханість у східні релігії.

В індуїстському храмі міс
течка Уджайн є статуя бога Кал 
Бхай рав. Цікава вона тим, що їй у 
вигляді приношень дають спиртні 
напої. Це відбувається так: свяще
ник, взявши від парафіян посудину 
із спиртним, виливає його у 
спеціальний металевий посуд, 
потім, читаючи молитви, підносить 
до рота яскраво розмальованої го
лови Кал Бхай рава. Рідина швидко 
зникає, але ніхто не знає куди, бо ж 
рот у статуї — лише позначення 
його місця, а не якийсь отвір.

Протистояння Індії і Пакиста
ну — це протистояння двох 
релігійних традицій — індуїзму та 
ісламу. Вибухова ситуація тут на
явна з 1947 р., коли ці країни здо
були незалежність від Великобри-

Релігійна панорама № 1 ’2002 59



Релігія в сучасному світі

танії. Вони й досі не можуть розум
но поділити територію Кашміру. 
Тут вже було три війни. З кінця 
грудня маємо загрозу четвертої. 
Чи спрацьовують у цьому проти
стоянні принципи сповідуваних ни
ми релігій, зокрема принцип 
ахімси в індуїзмі?

Безпосередніми організато
рами штурму Індійського пар
ламенту були мусульманські екст
ремістські об'єднання "Лашкар-е- 
Таїба" та "Джаїш-е-Мохаммед", які 
знаходять підтримку з боку Пакис
тану в прагненні відокремити штат 
Джамму і Кашмір від Індії. У 
відповідь на вимогу сусіда Пакис
тан заборонив діяльність названих 
об'єднань і почав досліджувати 
причетність їх до теракту в парла
менті.

Пам'ятку архітектури XVII ст.
Тадж-Махал та інші культові спору
ди індуїзму погрожують підірвати 
ісламські радикальні пакистанські 
угрупування. Спецслужби Індії 
зорганізувалися для захисту свя
тині — вона накрита 360 метрами 
камуфляжної тканини. На території 
комплексу розміщено 5 бункерів 
для озброєної охорони. Над ком
плексом, як і над іншими 
індуїстськими святинями, закрито 
повітряний простір.

Релігійне напруження в Індії 
не зменшується. На цей раз з
ініціативи індуських правих ак
тивістів. Події дев'ятирічної дав
ності в м.Айдохья (північні штати) 
знайшли своє продовження. Нага

даємо, що у 1993 р. в цьому місті 
було зруйновано мечеть і (Спрово
ковано жорстокі сутички на 
релігійній основі, під час яких заги
нуло понад дві тисячі осіб. Нині 
індуси вимагають побудувати на 
місці зруйнованої мечеті свій храм 
на честь бога Рами, який, за пере
казом, тут і народився. Методом 
тиску на уряд найкрупніша і прак
тично правляча партія штату з на
звою Вішва Хінду Парашід обрала 
похід у Делі. їх підтримала й інша 
індуїстська організація — "Вішва 
хінду парішад" (Всесвітня рада 
індуїстів). 27 січня очікується вхід 
кількатисячної колони у столицю. 
Прем'єр-міністр Індії Атал Бехарі 
Ваджпаі розпорядився створити 
при уряді спеціальний Комітет з 
урегулювання конфлікту.

Як індуського бога вшанову
ють нині в Індії маленького 
хлопчика-мусульманина, що 
народився з хвостом. Дитину, 
якій вже виповнилося 11 років, в 
свій час навіть назвали на честь 
індуського мавпоподібного бога 
Ханумана — Баладжі. Вчені причи
ною появи десятисантиметрового 
хвоста вважають генетичні мутації. 
Така незвична ознака є непоганим 
підробітком для сім'ї хлопчика —
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його возять по храмах і показують 
лише за гроші.

Священик з храму бога Шіви 
індійського штату Бійнор 
здійснював обряд людських 
жертвоприношень. Його в кінці 
грудня заарештувала поліція шта
ту після того, як знайшли з відтя
тою головою тіло восьмирічного 
хлопчика з міста Калагара, що був 
зник за невідомих обставин після 
відвідин руїн давнього ши- 
ваїстського храму. З'ясовується, 
скільки на совісті священика- 
вбивці жертв.

ІУДАЇЗМ

Єврейські громади США вис
ловлюють своє занепокоєння 
дозволом уряду країни провести 
всесвітній з'їзд "Нація ісламу", яку 
очолює Луїс Фаррахан. Справа в 
тому, що Фаррахан відомий своїми 
антисемітськими висловлювання

ми, а його організація є явно екст
ремістською.

Збори Ради Європейського 
регіону Всесвітнього Союзу 
Прогресивного іудаїзму відбу
лися в Брюселі. В них взяли 
участь представники із Велико
британії та Європейських країн. 
Були заслухані доповіді про стан і 
розвиток громад Прогресивного 
іудаїзму в Будапешті, Мілані, Ко
пенгагені і Чехії. Обговорено також 
питання наступної конференції 
"Сфардські євреї у сучасному 
світі", яка відбудеться 14-17 бе
резня у Барселоні.

Біля 70 молодих людей із 
іудейських громад Білорусі взя
ли участь в навчальному семінарі, 
організованому у Мінську Всесвіт
ньою сіоністською реформістсь
кою молодіжною організацією 
НєЦєР.

Союз Прогресивного іудаїзму 
Австралії, Азії і Нової Зеландії
(AANZUPJ) провів свою річну кон
ференцію в Аделаїді — столиці 
Південної Австралії. Основна тема 
семінару — "Значення общини".

Надгрібок засновнику муса- 
ра (єврейської етики) рабину 
Ісраелю Салантеру повністю зруй
нований в Калінінграді. І це після 
йоговідновлення в серпні минуло
го року. На меморіальній дошці за
лишився напис: "смерть євреям" і 
зображення свастики. Єврейська 
громада міста вимагає від влади 
знайти і покарати вандалів.
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Громада Церкви Ісуса Хрис
та Святих останніх днів м.Остро- 
гожська (Воронезька обл., Росія) 
надала значну гуманітарну допо
могу місцевій школі-інтернату. Ви
хованці отримали комп'ютери, те
левізори, меблі на суму понад 12 
тисяч доларів США.

Томоміца Ніїмі — один з вищих 
керівників АУМ Сінрікьо — має бути 
покараний смертю за організацію 
смертоносної газової атаки в 
токійському метро в 1995 р. Цього 
вимагають звинувачі в токійському 
суді. Відомо, що російські послідо
вники АУМ Сінрікьо готували визво
лення лідера течії із ув'язнення.

В Росії засудили послідо
вників "Аум Сінрікьо". Лідер Вла
дивостоцької групи Дж.Сигачов 
одержав 8 
років, а йо
го помічник 
Б.Тупейко 
— шість з 
п о л о в и 
н о ю ,
Дм.Воронов — чотири з полови
ною. їх звинуватили в спробі пере
правити в Японію вибухівку і влаш
тувати там теракти в Токіо, Саппо
ро Японії нині нараховується понад 
2 тис. послідовників і біля 10 тис. 
співчуваючих "Аум сінрікьо". З 
"Аум" пов'язані десятки фірм та 
підприємств, що зайняті у сфері 
новітніх технологій. В останні роки 
ряд фірм, підконтрольних "Аум", 
виграли контракти на складання

Релігія в сучасному світі

програмного забезпечення цілого 
ряду великих корпорацій та дер
жавних установ, в тому числі 
пов'язаних з національною оборо
ною. Проте відчувши себе в Японії 
якимись ізгоями, конфесія почала 
шукати собі країну для вільнішої 
діяльності. Нею виявилася Росія, а 
головною базою — Москва.

Замах на індійського гуру 
Сатья Саї Баба мав місце в Бан- 
галорі. Злочинця, який мав намір 
стріляти в гуру, обеззброїли. 
Скоріше це був тамільський екст
реміст, що був невдоволений за
кликом Саї Баба до примирення 
тамілів і сингалів в Шрі Ланці.

Рух Фалуньгун в Китаї поза 
законом з 1999 р. Закриті його 
молитовні будинки. Тисячі ак
тивістів руху і його симпатиків 
ув'язнено. В грудні лише 6 осіб 
арештували за те, що останні вис
тавляли в Інтернет матеріали про 
рух Фалуньгун.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

В глибинних місцевостях 
Уганди діють закони плем'яних 
релігій. Так, у віддаленому районі 
Карамбоджа традиційний суд 
старійшин виніс вирок проткнути 
списом двох чоловіків, звинуваче
них у зґвалтуванні. Закон давньої 
релігії категорично забороняє 
дівчині до весілля мати інтимні зно
сини з чоловіками, а заміжній жінці 
— мати позашлюбні зв'язки. В рай
оні Карамбоджа закони давньої
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релігії міцніші, ніж закони влади. 
Незважаючи на закиди останньої, 
що вирок старійшин є незаконним і 
що винуватці самоуправства будуть 
покарані, все одно плем'яний вер
дикт був швидко реалізований.

Секта "Люди-крокодили" ак
тивно діє в Центральноафри
канській Республіці. Її послідо
вників тут називають "фа те фа” 
(вовкулаками). Як вважають, з ви
ни секти в минулому році загинуло 
більше десяти осіб. "Люди-кроко- 
дили" ловлять свої жертви під час 
купання або зтягують їх з човнів. 
Місцеві суди притягують "кроко
дилів” до відповідальності.

День святого Антонія Велико
го (Єгипетського), що вшано
вується 17 січня, перетворюється в 
Іспанії у свято домашніх тварин. По 
всій країні відбуваються святкові 
процесії, на яких хазяї у супроводі 
своїх собак, кішок, коней, ослів, що 
святкового прикрашені стрічками, 
дзвіночками, обходять навколо 
храму і отримують благословіння 
священика. На чолі процесії, як 
правило, їде вершник, що тримає 
зображення св.Антонія. За ним ру
хаються музиканти і танцівники у 
карнавальних одностроях. Свято 
закінчується "братськими застілля- 
ми", на яких роздають куски м’яса, 
ковбаси і навіть вино перехожим. 
Оскільки в Іспанії дефіцит като
лицьких священиків, то подібні 
святкування відбуваються по країні 
кілька днів. Це з тією метою, щоб 
один парох міг об'їздити всі храми і 
благословити домашніх тварин.

Спеціальні богослужіння для 
собак і котів проводяться в містеч
ку Норденхаме (Нижня Саксонія) у 
храмі св. Лаврентія. Організовані 
вони місцевим кінологічним клубом. 
Власники від цього, як кажуть, були 
на сьомому небі, бо ж ” нарешті їх 
улюбленці одержали можливість 
приєднатися до Бога".

МІСТИКА

Покійнику в Італії у домовину 
тепер кладуть... пейджер. Це
стало модою. Поки працюють ба
тарейки родичі передають по
кійникові співчуття, розповідають 
про земне життя. Вдівці та вдови 
навіть радяться із покійником з 
приводу того, чи схвалює він їх но
вий вибір.

Легендарний аргентинський 
футболіст Дієго Марадона в Не
аполі вшановується як святий. У
різдвяній композиції, яка наочно де
монструє обставини появи на світ 
Ісуса Христа, поруч з Богородицею 
та Йосипом стоїть фігура Марадо- 
ни. Це, на перший погляд, святотат
ство, пояснюється тим, що Марадо
на був богом на футбольному полі. 
Н е а п о 
л і т а н ц і ,  
футбольній 
к о м а н д і  
яких Дієго 
п р и н і с  
с т і л ь к и  
слави, ви
б а ч а ю т ь  
й о м у
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пізніше блазнювання, наркоманію, 
шлюбні зради.

Від проклять фараона втра
чають свідомість. Надто дивне 
трапляється із відвідувачами му
зеїв Італії, пов’язаних з культурою 
Давнього Єгипту. Вже втретє в 
Туріні біля мумій втрачають 
свідомість дівчатка. Якихось от
руйних речовин мумії не викида
ють, приміщення вентилюється і... 
скоріше діє, як кажуть, прокляття 
чимось невдоволеного фараона.

Російські астрологи вважа
ють,, що президент Росії має 
"дуже вдалий" гороскоп на 2002 
р. Ректор академії астрології 
М.Левін підкреслює, що гороскоп 
В.Путіна "позитивно позначиться 
на розвитку Росії", бо ж влада його 
буде ефективною. "Рік буде пере
ломний з точки зору свідомості 
росіян — ми знайдемо нове місце в 
світі". Рік 2002 "значно збільшить" 
результати року минулого.

Тюремним капеланом у США 
(штат Вісконсін) стала жінка, яка
сповідує неоязичницьке вчення 
"Вікка". З цьому зв'язку кілька 
релігійних і громадських діячів 
країни висловили протест. Сама ж 
Джеммі Уітч (справжнє прізвище 
Уелш, що у перекладі звучить як 
"відьма") вважає, що та форма магії, 
яку вона практикує, не має нічого не
безпечного чи деструктивного. Уітч 
має намір надавати духовну і психо
логічну допомогу ув’язненим за до
помогою медитації, яка, на її думку, є 
однією із форм молитви. Новоприз-

начений капелан вважає також, що 
віднайдення шляхів до чесного жит
тя і наставления на них в'язнів — її 
священний обов'язок

Закон "Про чаклунство і чор
ну магію " прийняв румунський 
парламент з метою врегулювання 
діяльності тисяч відьом і чаклунів, 
що практикують в країні. Згідно з 
Законом, дозволено створити 
спеціальну школу для відьом — 
"Румунський Національний Чак
лунський коледж".

Законе Індії захищають чак
лунів. Якщо раніше їх навіть спалю
вали, то тепер все змінилось. Нині 
лише у штаті Андра-Прадеш під 
слідством знаходяться ЗО осіб, які 
звинувачені у прояві насильства що
до чаклунів. їм інкримінують вбивст
во 5 осіб, запідозрених у чаклунстві. 
Але арештовано лише організаторів 
свавілля. Ці розправи — повішання, 
спалювання, побиття камінням — 
чинили величезні сільські натовпи. 
Доказом причетності до чорної магії 
тут слугували будь-які незвичайні 
події та життєві ситуації.

240 відьом було вбито за два 
тижні грудня в місті Ару (Конго). 
В присутності величезного натов
пу "злочинниць" примушували ви
гукувати "магічні заклинання", зну
щалися над ними, а потім вбивали. 
Від страти вдалось врятувати 
близько 200 осіб. "Мисливців на 
відьом" поліція затримала, але во
ни вимагають свого негайного 
звільнення з метою продовжити 
потім знищення відьом.

64 Релігійна панорама № 1 ’2002



СВОБОДА СОВІСТІ
Черговий звіт про стан дотримання норм релігійної свободи

опубліковано Державним департаментом США. Новий документ у бага
тьох позиціях повторює Звіт за попередній рік (див. РП N94 за 2001 р.). 
Цього разу звіти по кожній країні складаються з чотирьох частин.

1. Релігійна демографія. Наводяться дані щодо чисельності 
релігійних громад в Україні, кількість послідовників тієї чи іншої течії. 
Відзначається, хоч що значна кількість населення України (близько 60 
відсотків) і декларує свою приналежність до тієї чи іншої релігії, однак 
у більшості випадків вони є переважно номінальними віруючими.

2. Стан законодавства у сфері релігійної свободи. У звіті акцен
тується увага на пропозиціях щодо зміни Закону про свободу совісті та 
релігійні організації, внесених до Верховної Ради протягом першого 
півріччя 2001 р. Пропозиції Державного комітету у справах релігій та 
представників різних конфесій є дещо різними, серед них зокрема: 
зміни в процедурі реєстрації релігійних громад, зміна компетенції Держ- 
кому релігій, законодавче закріплення президентських указів щодо по
вернення власності, відібраної у релігійних громад, та ін.

Перепони на шляху діяльності релігійних громад здійснюють пере
важно не державні службовці, а діячі інших громад, що належать до 
т іє ї ж  конфесії. Так, у Дніпропетровську громада Прогресивного 
іудаїзму протягом п'яти років зустрічала перешкоди своїй реєстрації з 
боку хасидського об'єднання Хабад Любавич.

В цілому, резюмується у звіті, за останній період можна відзначити 
покращення позиції уряду в ставленні до релігійної свободи. Як показ
ники цього наводяться судові рішення щодо антисемітських публікацій, 
зменшення кількості довготривалих реєстраційних процедур. Іноземні 
служителі культу за звітній період не зустрічали перешкод у отриманні 
віз та проведенні релігійної діяльності в Україні. Протягом останнього 
року різним релігійним громадам (православним, греко-католицьким, 
іудейським, мусульманським) було повернуто загалом 17 культових спо
руд, конфіскованих в роки Радянської влади. Всеукраїнська Рада Церков 
навесні 2001 року надала можливість брати участь у своїх засіданнях 
в ролі спостерігачів представникам тих релігійних організацій, які не є 
постійними її членами.

3. Релігійна свобода і суспільство. Головні суспільні проблеми, 
так чи інакше пов'язані з релігійною свободою - візит Папи Римського до 
України та його відлуння, розкол в українському православ'ї, акти анти
семітизму, кількість яких, проте, неухильно зменшується.

Візит Папи Івана Павла II став приводом для цілого ряду суперечок 
в релігійних та урядових колах. Уряд розглядав цей візит як акт толерант

Релігійна панорама № 1 ’2002 65



Свобода совісті

ності, переважна більшість релігійних та політичних лідерів, як і ук
раїнське суспільство в цілому, схвально сприйняли цей візит. УПЦ МП ви
користала приїзд Папи для того, щоб у черговий раз підняти питання про 
долю своїх колишніх громад в Західній Україні.

Питання спорудження хрестів біля мусульманських та іудейських по
ховань також не залишилось поза увагою авторів звіту. Зокрема, розгля
дається інцидент біля с.Морське (Крим), де хрест, що символізував ти
сячоліття хрещення Русі, було споруджено біля мусульманського цвин
таря. Втім, зазначається у звіті, цей конфлікт було швидко залагоджено.

4. Політика США щодо України в сфері релігійної свободи. По
сол США, як і службовці посольства, відвідують релігійні заходи, мають 
зустрічі з релігійними діячами. Посольство організувало також подібні 
зустрічі для членів Конгресу США, які відвідали Україну. Немає у звіті да
них про підтримку американським урядом неурядових організацій, які 
діють у сфері релігійної свободи.

В цілому у звіті констатується дотримання законодавством України та 
її держаними службовцями міжнародних норм, що діють у сфері свобо
ди релігії.

Підготував С.Лячинський

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
<Г

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
від 12 вересня 1997 р. N 1010 Київ

"Про затвердження переліку культових послуг та предметів 
культового призначення, операції з надання і продажу яких 
звільняються від обкладання податком на додану вартість"

Відповідно до підпункту 5.1.14 статті 5 Закону України "Про податок 
на додану вартість" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелік культових послуг та предметів культового при
значення, операції з надання і продажу яких звільняються від обкладан
ня податком на додану вартість (додається).

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО *

* Неофіційний переклад з англійської
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 вересня 1997 р. № 1010
П Е Р Е Л І К

культових послуг та предметів культового призначення, операції з надан
ня продажу яких звільняються від обкладання податком на додану вартість

1. Культові послуги: хрещення, укладення церковного шлюбу, похо
рон, молебен, панахида, освячення (помешкань, автомобілів тощо), 
обрізання, перше причастя, бар - міцво (повноліття).

2. Предмети культового призначення: свічки, ікони (образи), хре
сти (натільні, погребальні, вівтарні, требні, водосвятні, ієрейські, з при
красами тощо), вервиці, покривала (вівтарні, погребальні тощо), ме
дальйони з релігійною символікою, вугілля кадильне, ладан, лампадне 
масло, миро, лампади, кадила,

підсвічники (семисвічники, трисвічники пасхальні тощо), плащаниця, 
облачения священнослужителів (ризи, підризники, воздухи, орлиці, сти- 
харі, скуфія, митри, камілавки тощо), вінці, граматки, приладдя для хре
щення (хрестильний ящик), дароносиця, дарохранильниця (реліквіарії), 
купель, печатка для просфор, кропило, копіє, стрючці, чаша (потир), 
блюдця, звіздиця, лжиця, ковшик, дискос, поплавки, дзвони, органи, 
фізгармонії, прохідні молитви, пояс "живий в помощі", мезуза, талес, 
тфілин (філактерії), скульптурні зображення святих, хоругви, фани, ма
ца, проскури, облатки, богослужбова література.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 29.07.98 р. №8947/10/16-1220-26 
Єпископу Вишгородському, 

Наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври

"Які культові послуги і предмети культового призначення 
реалізуються без ПДВ”

Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист від 
08.06.1998 №54 щодо можливості, звільнення від податку на додану 
вартість всіх операцій, пов'язаних з надходженням коштів та придбан
ням товарів виконанням робіт, наданням послуг і повідомляє наступне.

Відповідно до підпункту5.1.14. ст.5 Закону України від 03.04.97 №168 
"Про податок на додану вартість", від оподаткування податком на дода-
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ну вартість звільнені операції з надання культових послуг та продажу 
предметів культового призначення релігійними організаціями за пе
реліком, встановленим Кабінетом Міністрів України. Такий перелік було 
визначено і затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
12.09.1997 №1010 "Про затвердження переліку культових послуг та 
предметів культового призначення, операції з надання і продажу яких 
звільняються від оподаткування податком на додану вартість".

Таким чином, із операцій, що здійснюються Свято-Успенською 
Києво-Печерською Лаврою від оподаткування податком на додану 
вартість звільненню підлягають операції з надання послуг по хрещенню, 
укладенню шлюбу, панахиді, освяченні, молебені, інші послуги Та прода
жу предметів культового призначення: свічок, ікон, хрестів та інших, що 
визначені вказаною постановою.

Що стосується операцій з придбання інших товарів (робіт, послуг) 
Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, то без податку на дода
ну вартість можуть придбаватися товари (роботи, послуги), що згідно з 
Законом України "Про податок на додану вартість" звільнені від оподат
кування як на території України, так і при ввезені на митну територію Ук
раїни (лікарські засоби та вироби медичного призначення, товари 
спеціального призначення для інвалідів, товари критичного імпорту, по
слуги з охорони здоров'я, благодійна допомога та інші).

Надання додаткових пільг в оподаткуванні податком на додану 
вартість, або зміна порядку нарахування може здійснюватися лише шля
хом внесення змін до діючого Закону України "Про податок на додану 
вартість". Однак, ст.5 розділу II Закону України від ЗО. 12.97 №796/97-ВР 
"Про Державний бюджет України на 1998 р." передбачено установити 
мораторій на прийняття Верховною Радою України та Кабінетом 
Міністрів України протягом бюджетного року змін до законодавчих та 
нормативно-правових актів, які призводять до зменшення доходів або 
збільшення видатків місцевих бюджетів, без визначення джерел покрит
тя такого зменшення доходів або збільшення видатків цих бюджетів.

Заступник голови ДПА України О.І.Шитря

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИС Т

від 22.03.99 р. №83/1/15-1210 
"Щодо розгляду питання про спрощення порядку оподаткування 

релігійних організацій"

Одним із завдань Закону України від 23.04.91 р. №987-ХІІ "Про сво
боду совісті та релігійні організації” є визначення обов’язків держави
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щодо релігійних організацій. Вказаний Закон дає визначення виробни
чої і господарської діяльності релігійних організацій - релігійними ор
ганізаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, 
релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні за
клади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних 
організацій, які у порядку, визначеному чинним законодавством, мають 
право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, 
поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогоспо
дарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, 
інтернати, лікарні тощо), які мають право юридичної особи.

Прибуток від виробничої діяльності та інші доходи підприємств 
релігійних організацій оподатковуються відповідно до чинного законо
давства. Підпункт 7.11.1 абзац "е" ст.7 Закону України від 22.05.97 р. 
№283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і 
доповненнями) визначає, що релігійні організації, зареєстровані у по
рядку, передбаченому законом, відносяться до неприбуткових, і згідно 
підпункту 7.11.2 доходи таких неприбуткових організацій, отримані у ви
гляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безпово
ротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, чи будь-які 
інші доходи від надання культових послуг, а також пасивних доходів, 
звільняються від оподаткування.

Враховуючи викладене, якщо організація зареєстрована як непри
буткова, то одержані кошти, згідно підпункту 7.11.9 цього Закону, вклю
чаються до кошторису і в разі перевищення доходів, які отримані протя
гом звітного (податкового) року, на кінець першого кварталу наступного 
за звітним року перевищують 25 відсотків від загальних валових доходів, 
отриманих протягом такого звітного (податкового) року, з нерозподіле
ної суми прибутку, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити 
податок за ставкою ЗО відсотків до суми такого перевищення.

Одночасно повідомляємо, що Державною податковою 
адміністрацією України листом від 29.12.97 р. 15-0117/10-10852 
надіслано роз'яснення в адресу Державних податкових адміністрацій 
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 
щодо реєстрації як платників податку на прибуток релігійних організацій 
і здійснення податкових звітів, повідомлено, що ця робота здійснюється 
релігійними організаціями за їх бажанням.

Відповідно до підпункту 5.1.14 ст.5 Закону України "Про податок на 
додану вартість" звільняються від оподаткування операції з надання 
культових послуг та продажу предметів культового призначення 
релігійними організаціями за переліком, встановленим Кабінетом 
Міністрів України. Даний перелік затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.09.97 N21010 "Про затвердження переліку куль
тових послуг та предметів культового призначення, операції з надання і
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продажу яких звільняються від обкладання податком на додану 
вартість". Тобто чинним законодавством діяльність релігійних ор
ганізацій звільнена від оподаткування податком на додану вартість По 
всіх інших операціях пільг для релігійних організацій не передбачено.

Враховуючи викладене, в зв'язку з врегулюванням зазначеного пи
тання Державна податкова адміністрація України просить зняти з кон
тролю вказане доручення.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З

від 17.11.1998 № 550
"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо структури 

ознаки неприбуткових установ (організацій)"

Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" визна
чено, що церква (релігійні організації) Україні відокремлена від держави. 
Ст.7 цього Закону передбачено, що релігійними організаціями є релігійні 
громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські 
товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що 
складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні 
об'єднання представляються своїми центрами (управліннями). На інші 
організації, утворені за релігійною ознакою, дія Закону України "Про сво
боду совісті та релігійні організації" не поширюється. Релігійна ор
ганізація визнається юридичною особою з моменту реєстрації її статуту 
(положення). Релігійні організації у порядку, визначеному чинним зако
нодавством, мають право для виконання своїх статутних завдань засно
вувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, 
сільськогосподарські та інші підприємства, а також добровільні заклади 
(притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають статус юридичної особи.

Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (абзац "е" 
підпункту 7.11.1 пункту 7.11 ст.7) визначено, що неприбутковими установа
ми і організаціями є релігійні організації, зареєстровані у порядку, перед
баченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових ор
ганізацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплат
но або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних 
пожертвувань, будь-яких інших доходів від надання культових послуг, 
а також пасивних доходів. Перелік культових послуг і предметів культо
вого призначення визначено постановою Кабінету Міністрів України від 
12.09.97 р. №1010 "Про затвердження переліку культових послуг та
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предметів культового призначення, операції з надання і продажу яких 
звільняються від обкладання податком на додану вартість".

У разі надання інших послуг, ніж ті, що передбачені зазначеною по
становою, такі послуги будуть обкладатися податком на прибуток в за- 
гальновстановленому порядку.

Приклад 1. Київський Християнський Університет Всеукраїнського 
союзу об'єднань євангелістських християн-баптистів являє собою 
релігійну організацію, створену у порядку, визначеному Законом України 
"Про свободу совісті та релігійні організації", є духовно-освітнім цент
ром та як релігійна організація має статус юридичної особи і зареєстро
вана як неприбуткова організація відповідно до абзацу "е" підпункту 
7.11.1 пункту 7.11 ст.7 Закону. За підсумками І півріччя 1998 р. релігійна 
організація одержала неоподатковуваний дохід у вигляді добровільних 
пожертвувань, які не підлягають оподаткуванню.

Підпунктом 7.11.9 пункту 7.11 ст.7 Закону України "Про оподаткування 
прибутку підприємств" визначено, що у разі коли доходи неприбуткових 
організацій, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, 
визначених відповідними підпунктами 7.11.2 - 7.11.7 цієї статті, на кінець 
першого кварталу, наступного за звітним року, перевищують 25 відсотків 
від загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (по
даткового) року, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити по
даток з нерозподіленої суми прибутку за ставкою. З відсотків до суми та
кого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку 
здійснюється за результатами першого кварталу, наступного за звітним 
року, у терміни, встановлені для інших платників податку.

Приклад 2. Університет - заклад освіти, створений у порядку, визна
ченому Законом України "Про освіту" та зареєстрований як неприбутко
ва організація відповідно до підпункту 7.11.10 пункту 7.11 ст.7 Закону, 
за підсумками 1998 р. одержав загальні валові доходи на суму 8000 гри
вень у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді 
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, па
сивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових 
організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

У 1998 р. на цілі, визначені статутом такого університету, використа
но 3000 гривень. Протягом першого кварталу 1999 р. із одержаної 
в 1998 р. суми - 8000 гривень, на ті ж цілі було використано ще 2000 гри
вень. Таким чином, нерозподілена сума на кінець першого кварталу 
1999 р. складає 3000 гривень (8000 - 3000 - 2000), перевищує суму 
у розмірі 2000 гривень, що складає 25 відсотків від загальної суми вало
вих доходів (8000 х 0,25).

Сума такого перевищення буде складати 1000 гривень (3000 - 2000), 
підлягатиме оподаткуванню за ставкою ЗО відсотків відповідно до норм 
підпункту 7.11.9 пункту 7.11 ст.7 Закону. У прикладі сума податку на при-
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буток, яку необхідно не пізніше 20 квітня 1999 р. сплатити до бюджету, 
буде дорівнювати 300 гривень (1000 х 0,30).

Але у разі коли такий університет отримує доходи з джерел, інших, 
ніж визначені відповідними підпунктами (у даному прикладі 7.11.2), та
кий університет зобов'язаний сплатити податок на прибуток, який виз
начається як сума доходів, отриманих з таких (інших) джерел, зменшена 
на суму витрат, пов'язаних із отриманням таких доходів, але не вище су
ми таких доходів.

Зазначений порядок застосовується до всіх без винятку неприбутко
вих установ і організацій.

Одночасно повідомляємо, якщо зареєстровані неприбуткові устано
ви та організації будуть вилучені з Реєстру неприбуткових організацій, 
то кошти, які залишилися на момент такого вилучення, будуть вважати
ся доходом та оподатковуватися на загальних підставах. Оподаткування 
таких організацій буде здійснюватися з моменту виникнення податково
го зобов'язання.

Неприбуткові організації, визначені пунктом 7.11 цього Закону, спла
чують податок на прибуток від неосновної діяльності у загальному по
рядку (пункт 16.10 ст.16). Такі платники податку самостійно визначають 
суми податку, що підлягають сплаті.

ВИСТАВКИ , ЮВІЛЕЇ, 
МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

"Українські святі образи". Так називається виставка вишитих ікон, 
що відкрилась в Українському Домі. Більшість робіт виконані бісером. 
Тут ми бачимо не лише образи святих, а й подвижників православної 
віри, зокрема Нестора і Петра Могили. Відкривають виставку образи 
Богородиці: Вишгородська, Єлецька, Почаївська, Волинська, Казанська 
Божа Матір, Св.Оранта. Привертають увагу ікони Різдво Христове, 
Благовіщення, Хрещення, Преображення, Покрови.

Близько 7 тисяч ікон в сховищах Національного музею у Львові.
Збірку цю заснував ще в 1905 р. митрополит Андрей Шептицький. Нині 
постала проблема їх збереження та реставрації. Музеєм організовано їх 
виставку, метою якої є одержання благодійницьких внесків на 
відновлення шедеврів духовно-художньої творчості.

Свято "Різдво в Могилянці" в цьому році відзначилося виставкою 
полотен-ікон О.Охапкіна та О.Іваночко. Олександр — сучасний
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іконописець з Кіровоградщини. Його праці вже оздоблюють багато 
храмів та каплиць України. В рідній йому Олександрії О.Охапкін розписав 
церкву і намалював образи до іконостасу. Оксана Іваночко - майстер 
вишивок бісером. Побачивши свого часу у Чернівцях старовинну ікону з 
венеціанського бісеру, Оксана захопилась цим видом мистецтва. 
Вишивання ікон стало частиною її духовного життя. Вишитий 
майстринею портрет Папи Івана Павла II був подарований йому під час 
візиту до України. (Українське слово. - № 1)

Концертна програма з нагоди Богоявления. В день Богоявления 
на співочому полі біля Борисоглібського храму м.Києва пройшов 
святковий концерт, на якому були присутні тисячі мешканців Києва. 
Перед концертом на ставі було відправлено чин Великого освячення 
води. За давньою українською традицією на спогад про явлення Духа 
Святого "у вигляді голубиному" народні депутати Я.Отецько, 
В.Кириленко, президент фонду "Рідне місто моє" І.Лисов випустили в 
небо зграйку голубів. Концерт відкрився словами вітання настоятеля 
Свято-Борисоглібської парафії митр. прот.Юрія Бойка. У концертній 
програмі взяли участь народний артист України І.Попович, фольклорний 
ансамбль "Хрещатий Яр", ансамбль "Октава" та інші колективи й 
виконавці. (Офіційна хроніка УАПЦ, ч.2’2002).

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ ТА 
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

CD-роми
Руденко Микола. Гносис і сучасність: архітектура Всесвіту.- 

Тернопіль, 2001. Книга написана на основі синтезування даних 
природничих та гуманітарних наук. Вибудувана цілісна картина Всесвіту 
з вписанням в неї людини. Ідея їх спорідненості дозволяє стверджувати, 
що, подібно до людини, Всесвіт теж має свій Орган Синтезу. Автор 
ідентифікує Бога із Всесвітом як суб'єктом.

Пляшко Людмила. Сорочинський іконостас. - К., 2001. В книзі 
аналізуються історичні умови та художнє середовище, в яких 
створювався цей шедевр українського мистецтва, визначаються його 
стильові ознаки. Авторка вважає, що на композиційному та художньо-
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декоративному рівні Сорочинського іконостасу відчувається вплив 
рококо.

Газета Церкви Московського Патріархату "SOS", що виходить у 
Дніпропетровську, отримала нового шеф-редактора. Ним став радник 
митрополита Володимира (Сабодана), провідний діяч Всеукраїнського 
об'єднання за підтримку канонічного Православ'я "Путь православных" 
Сергій Циганков. Газета тепер почала розповсюджуватися по 20 
примірників на кожну парафію УПЦ МП безкоштовно. В одному з 
останніх чисел шеф-редактор звернув увагу читачів на те, що для вірних 
його церкви на майбутніх виборах до Верховної Ради найбільш бажаним 
може бути блок "За єдину Україну". Тут же, спираючись на слова 
ап.Павла, що "немає влади, яка не від Бога", С.Циганков доводить, що 
Президент Л.Кучма - Богом даний. Але при цьому викликає здивування 
логотип-напис "Москва - третий Рим, а четвертому не бывать!" під 
назвою газети.

Комп'ютерний компакт-диск "Галерея українського та 
зарубіжного мистецтва". Мультимедійна база даних. Випуск 
перший".- Київ, Колорит, 2002. Перше науково-популярне видання 
культурно-освітнього товариства "Колорит" з серії мультимедійних 
програм "Галерея українського та світового мистецтва". Програма 
ознайомлює з кращими творами українського та світового мистецтва 
всіх часів та епох розвитку світового мистецтва. Вперше в Україні один 
диск вміщує 3 000 творів різних видів, стилів, напрямів, жанрів, епох. 
Найповніше представлено мистецтво України - 1500 творів живопису, 
скульптури, архітектури, ювелірного та прикладного мистецтва. 
Представлено творчість 762 художників (235 - вітчизняних), подано 100 
детальних життєписів митців. Ці твори знаходяться в 306 музеїв ЗО країн 
світу. Кожен мистецький твір, окрім графічного зображення, містить 
детальну атрибутику та опис. Значна увага приділена релігійному та 
сакральному мистецтву. Загальна кількість творів релігійної тематики 
- 870. Представлено релігійне мистецтво Стародавнього Єгипту (45) та 
Месопотамії (15), антична Греція (50) та Рим (15), Візантія (37), 
західноєвропейські романіка та готика, Ренесанс (90), бароко (45), 
Скіфія (58), Україна-Русь (97) та ін. Але найповніше програма розкриває 
всі віхи становлення української сакральності в мистецтві. База даних 
вміщує 404 українські ікони періоду від Київської Русі до сьогодення, 
тому має наукову цінність для дослідників української ікони. Ця науково- 
популярна програма є також наочним посібником для вивчення 
"Української та зарубіжної культури", "Естетики", "Релігієзнавства” . Вона 
знадобиться не тільки фахівцям, науковцям та викладам вузів, але й 
студентам та школярам, всім шанувальникам мистецтва.ш
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* **

СТАРООБРЯДНИЦТВО В УКРАЇНІ *

Історія віровчення
Старообрядництво (до 1905 р. прихильників вчення офіційно назива

ли розкольниками, а самі себе вони називали старовірами чи 
древлєправославними) зародилося в Росії в середині XVII ст. і набуло са
мостійного розвитку (поза офіційною Церквою) після собору Московсь
кої Церкви 1666-1667 рр. Цей Собор засудив церковні реформи патріар
ха Никона (1653-1666 рр.), проклявши як супротивників Никона, такі йо
го самого. Лише у 1971 р. ці прокляття із старообрядців були зняті.

Реформи патріарха Никона виходили за межі звичайної обрядової 
реформи. В Російській Церкві зміни відбувались і раніше, однак вони не 
мали, та й не могли мати, таких фатальних наслідків як никонівська ре
форма. Ситуація ускладнювалась ще й тим, що все це відбувалось на тлі 
зростаючого впливу західної культури, проти якого так протестував гур
ток ревнителів благочестя начолі з майбутнім духовним лідером старо
обрядництва протопопом Аввакумом. Одночасно в Московії починають 
згортатися демократичні тенденції, що набрали розвою в попередні де
сятиліття. Зміна ідеологічних векторів призвела до посилення мо
нархічної та патріаршої (пізніше офіційно-церковної) влади й остаточно
го закріпачення селянства тощо. Свого логічного завершення ці явища 
набули за царювання Петра І, в особі якого більшість старообрядців вба
чала постать Антихриста.

Після Собору 1666 р. в Московщині відбуваються жорстокі пересліду
вання прихильників древнього благочестя. Видається низка законів, що 
мають на меті викорінення древньої віри. Цей період емоційно описав в 
1974 р. у своєму зверненні до Третього собору Руської Православної 
Церкви за кордоном відомий російський письменник О.Солженіцин: 
"...утиски й розгром давнього благочестя, гноблення і розправа над 12- 
ма мільйонами наших братів, єдиновірців і співвітчизників, жорстокі тор
тури для них, виривання язиків, кліщі, диби, вогонь і смерть, позбавлення 
храмів, вигнання за тисячі верст і далеко на чужину — їх, які ніколи не бун
тували, ніколи не піднімали у відповідь зброї, стійких, вірних древлєпра- 
вославних християн, їх, кого я не тільки не назву разкольниками, але й 
навіть старообрядцями, бо й ми, всі інші, одразу станемо тоді всього ли

* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготовлено і надано редакції С.Таранцем, в.о.Вченого секретаря 

Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського HAH України.
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Тепла церква з трапезною в с.Стара Некрасівка 
Одеської обл..

І ЧИ

ше новообрядцями. ... І 
нині в Сергієвому Посаді в 
присутності віруючих відбу
вається вічна незмовкаюча 
служба над мощами препо
добного Сергія Радонежсь- 
кого, — але богослужбові 
книги, за якими молився 
святий, ми спалили на смо
ляних вогнищах як дия- 
вольскі. І це непоправне 
гоніння — самознищення 
російського кореня, 
російського духу, ро
сійської цілісності — продовжувалося 250 років (не 60, як зараз) 
могло воно не віддатися ударом у відповідь по всій Росії і всім нам? ..."

Особливості віровчення й обряду
Однією з яскраво вирізняючих особливостей старообрядництва є 

двоперсне хресне знамення — складання пальців правої руки наступним 
чином: вказівний та середні пальці підняті угору і нахилені так, щоб їх 
кінці були рівні. Ці пальці символізують божественне і людське поход
ження Сина Господнього — Ісуса Христа. Решта пальців, тобто мізинець 
і безіменний, повинні бути зігнуті вниз таким чином, щоб сполучитися з 
великим пальцем. Ці три пальці, символізують триєдиного Бога — Отця, 
Сина і Святого Духа, якого сповідують православні християни.

В 12-титомній "Истории Русской Церк
ви" митрополита Московського Макарія 
(Булгакова) є пояснення того, чому ново- 
обрядська Московська Церква змінила 
традицію хресного знамення. Макарій ви
водить нову традицію ще із часів Київської 
Русі. Складаються разом три перші пальці 
правої руки — великий, вказівний та се
редній, тоді як безіменний та мізинець на
хиляються вниз. Старообрядське хресне 
знамення пояснюється як "ім ’яславіє" 
(складання пальців правої руки для благо
словення), тобто складання пальців в та
кий спосіб, щоб вони нагадували літери 
слов'янської абетки, зображаючи ім'я Ісуса

Ієрей Кондрат, настоятельВве- Х Р И С Т а - ЄДИНОЮ ВІДМІННІСТЮ НОВООбряДСЬ- 
денською храму в с. Нова Некрасівка КОГО ХрвСНОГО ЗНЭМеННЯ ВІД СТарООбрЯДСЬ-
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Хром Введення Пресвятої Боюродищ в с. Болта Одеської обл.

кого є те, що мізинець В 
"ім ’яславії" не сполу
чається з великим паль
цем, а злегка піднятий 
угору. Це пояснення но- 
вообрядської Церкви бу
ло б сприйнятним за тієї 
умови, якби воно було 
універсальним для всіх 
християн.

Проте спробуємо уя
вити, як могли б зобрази
ти "ім'яславіє", припусти

мо, православні японці, чиї ієрогліфи зовсім не нагадують літер слов’янсь
кої азбуки. Та й Ісус Христос просто не міг заповідати апостолам цього 
благословення, бо до його вознесіння вони не володіли ані грецькою, ані 
тим паче слов'янською мовою. Доказовим прикладом того, як складали 
пальці для хрещення і благословення в Київській Русі за часів Ярослава 
Мудрого, є фрески св.Софії в Києві. Зображені на стінах святі скрізь три
мають двоперсне (а не триперсне) знамення, а те, що РПЦ називає "ім’яс- 
лавієм” ми знаходимо лише на одному з чисельних зображень.

Другим пунктом, що викликав гарячі суперечки реформаторів і тра
диціоналістів було написання імені "Ісус Христос" Сина Божого. До речі, 
український правопис зберіг саме старе написання цього імені, тоді як в 
російському написанні, внаслідок проведеної Никоном реформи, в слові 
"Ісус" з'явився ще один звук і літера "І". Відтак воно почалося писатися як 
"Иисус". Прихильники старовини на початковому етапі вбачали в цьому 
нещо інше як злодіяння самого Сатини, а більш радикальні течії в старооб
рядництві — самого Антихриста. Проте попівці більш скептично ставили
ся до цих аргументів. Після створення Білокриницької Церкви та появи у 
старовірів трьохчинної церковної ієрархії, єпископат заперечив без- 
попівську теорію про відсутність благодаті Божої на Землі, видавши в 1863 
р. так зване Окружне послання, де була піддана гострій критиці позиція 
старовірів за те, що вони не сприймали священства. В одному з пунктів 
цього послання говорилось, що ім'я "Иисус", яке відстоює офіційна Церк
ва, є тим самим, що й ім'я "Ісус", яке сповідує старообрядницька Церква 
Білокриницької згоди, відповідно воно також є рівносильним.

В переліку важливих змін старовіри визнають також обхід навколо 
храму під час хресного ходу не проти Сонця, як стало у панівній Церкві 
після реформи, а за "Сонцем-Христом". Ще одне. У старовірів слова з 
"Символу віри" читаються наступним чином: "И в Духа Святого Господа 
истинного и животворящего...". Після никонівської реформи слово "ис
тинного" з тексту зникло.
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Під час богослужіння в 
храмах РПЦ слово 
"Аллілуйя" читається три 
рази, а четвертий раз воно 
читається слов'янською мо
вою: "Слава Тобі, Боже". Та
ким чином, замість трьох 
разів, як це було до рефор
ми 1666 р., новообрядці ви
конують його чотири рази. 
Останнє не було сприйняте 
старообрядцями.

До реформи в Мос-
Старообрядницька безпопівська каплиця в с. П’ятидуб 

Житомирської обл.
ковській Церкві літургії служилися на семи просфорах, після реформи в 
офіційній Церкві їх стали служити на п'яти. Через півроку з початку ре
формування Церкви Никон своїм указом замінив земні поклони поясни
ми. Всього ж, в своєму Посланні, відправленому на ім’я Константино
польського патріарха, він закцентував увагу на 25 пунктах, що вимагали 
підтвердження. Царгородський патріарх погодився із всіма змінами.

Таким чином, патріархом Никоном був порушений той п'єдестал чис
тоти й святості Московської Церкви, яким вона пишалася після Фло
рентійської унії. Як виявилось, Москва, що стала претендувати на лідер
ство в усьому православному світі, стала не берегинею кришталево чи
стого Православ'я, а зосередженням грубих догматичних й обрядових 
помилок, що, без сумніву, зіграло на руку Царгородській патріархії (яка в 
той час була пов'язана з Ферарро-Флорентійською унією і лише згодом 
спромоглася очиститись від неї). Проте, як це довів на початку XX ст. 
Н.Ф.Каптерев, до речі професор і представник панівної Церкви, в самій 
Константинопольській Церкві зміни в православному обряді відбулись 
ще в XIII ст. і лише Москва до середини XVII ст. зберігала давні обряди в 
повному обсязі. Після никонівського реформування їх послідовниками 
залишилися старовіри.

Розвиток віровчення, соціальна позиція
Велика кількість віруючих, які підтримували проповідників старої 

віри, поширення ідей старообрядництва серед стрільців, дозволили пе
рерости церковному протесту в протест соціальний та політичний. Це 
стурбувало верхівку Московської держави. Аби не дати прихильникам 
старовини диктувати свої умови (а шанси були реальні), захищаючи 
інтереси церковної верхівки та переважної частини єпископату, уряд по
чав жорстоке переслідування старовірів. Царівна Софія навіть видала 
указ, яким за сповідування старої віри загрожувала смертною карою. 
Поступово в країні посилювався тиск на старообрядців з боку держави і
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Церкви, впроваджувалась 
нова ідеологія, змінювався 
традиційний уклад життя, 
обмежувалися свободи. В 
Московії розгорнулись 
стрілецькі бунти, люди ма
сами тікали в глухі, відда
ленні та окраїнні місця. 
"Розколом були заражені" 
цілі регіони держави, а 
оскільки переслідування не 
припинялися, то прибічники 
старого обряду тікали й за її 

межі. Переселення було настільки інтенсивним, що протягом незначно
го проміжку часу заселились як порубіжні, так і далекі від кордонів Мос
ковщини землі.

З початку розколу Московського православ'я старообрядництво вис
тупило більш-менш однорідною масою, незважаючи на крайні ліберальні 
та радикальні настрої в його середовищі. Всі старовіри визнавали те свя
щенство, яке не прийняло нововведень Никона. Але із-за унеможпивлен- 
ня поставляти своїх священиків з причин відсутності трьохчинної ієрархії 
(тобто єпископату) з часом у старовірів почав відчуватися брак священст
ва. Практично всі єпископи залишилися в лоні офіційної Церкви. 
Внаслідок природної смертності священнослужителів старого поставлен
ня, частина старовірів вимушена була залишатись без священства. Однак 
вони категорично відмовлялися приймати попів від нововірської Церкви. 
Таким чином в старообрядництві з’явилось безпопівство — один з трьох 
його напрямків. Натомість більш послідовна частина старовірів, згідно 
церковних правил приймала священство нового становлення і в такий 
спосіб залишилась з ним. В історії вона отримала назву попівства.

В більш-менш однорідному стані старообрядництво перебувало до 
утворення в 1846 р. Білокриницької ієрархії. Назва ця походить від буко
винського села Біла Криниця, що тоді знаходилося в складі Австро- 
Угорської імперії. Нині — це село Глибоцького р-ну Чернівецької області. 
З цього року попівство розділилося на два головних напрямки: тих, хто 
визнає трьохчинну Білокриницьку ієрархію й приймає від неї священст
во, і тих, хто її не сприймає, а продовжує приймати священство від Мос
ковського патріархату. Вони отримали назву "біглопопівці". 4 листопада 
1923 р. останні створили свою ієрархію, прийнявши обновленського ар
хиепископа Ніколу (Познєва). Нині це — Древлєправославна Церква. З 
1963 р. центр її знаходиться в м.Новозибков (Брянська область Росії). В 
Україні до цієї Церкви відноситься лише одна громада старообрядців 
(с.Соснівці на Полтавщині).

Старообрядницький храм в
Хмельницької обл.
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Старообрядництво в Україні
Серед місць "компактного" проживання старовірів в Україні слід 

виділити перш за все Стародубщину (Чернігівщина) — регіон заселений 
старовірами ще в 70-ті р. XVII ст. Це один з найпотужніших центрів ста- 
ровірів-попівців. Саме він визначав внутрішню і зовнішню політику цього 
руху. Стародубщина відносилась до Стародубського полку — 
адміністративної одиниці Малоросії. До 1709 р. вона зберігала певну ав
тономію щодо Московщини. Малоросійські поміщики та козацька стар
шина, яка поступово переходила в стан приватних власників, приваблю
вала податкове населення на свої землі, незважаючи на прив'язаність 
нових поселенців до старої віри, негативне ставлення до них московсь
кого уряду та місцевих посполитих, ображених відбиранням у них 
сільськогосподарських та інших угідь.

Загалом, в Стародубщині виникло більше трьох десятків поселень ста
ровірів, в т.ч. й змішаного типу. Тут селилися переважно вихідці з цент
ральних російських земель. Після створення Білокриницької ієрархії в цьо
му регіоні було відкрито Чернігівську єпархію з центром у м.Новозибкові.

За конфесійною ознакою стародубські старовіри поділялися на такі 
течії — полівці (окружники й неокружники), біглопопівці, безпоповці та 
єдиновірці. Серед потужних попівських (окружних) центрів можна виділи
ти села Клинці та Добрянку, а серед попівських (неокружних) с.Воронок. 
Біглопопівським центром був Новозибків, а безпопівським — с.Злинка.

Другим не менш важливим центром старообрядських поселень в Ук
раїні стало Поділля. Цей регіон характерний не лише ранньою своєю по
явою (його заселення старовірами відбувалося з невеликим розривом 
порівняно із Стародубщиною), а й має деяку свою специфіку. Перш за 
все Поділля в той час належало до Польщі (не береться до уваги корот
кочасне панування тут турків у 1776-1796 роках). Наприкінці XVII — поч. 
XVIII ст. поляки переживали далеко не кращі свої часи. З одного боку, з 
метою збереження своєї державності, Польща намагалася використати 
незадоволене московським урядом старообрядництво проти Росії, з 
іншого — події, що відбувались на 
Поділлі й були викликані Визволь
ною війною та наступними 
суспільними змінами, спричини
ли масове переселення місцево
го населення на Лівобережну Ук
раїну й Слобожанщину.

Все це сприяло поселенню 
старообрядців (пилипонів, як 
тут називали) на землі польськ 
поміщиків. Тому нетверде стан

безпопівської церкви в м. Житомир

80 Релігійна панорама № 1 ’2002



Сторінка конфесії

Храм Введення Пресвятої Богородиці в с.Круги 
Вінницької обл.

вище старообрядців і невпев
нене володарювання магнатів 
та шляхти на напівпорожніх 
землях надало можливість як 
тим, так і іншим якомога краще 
знайти спільні інтереси у 
справі заселення регіону. До 
цього потрібно ще додати й те, 
що і правове, і економічне ста
новище старовірів на Поділлі 
було набагато кращим, ніж їх 
єдиновірців на Стародубщині. 
Але це продовжувалося лише 
до того часу, поки тут залиша

лась володарювати Польща, незважаючи на гайдамацький рух та висил
ки російського уряду.

В подільському краї загалом нараховувалося близько ЗО місць ком
пактного проживання старовірів. Регіон практично повністю (за винят
ком м.Літина (нині райцентр Вінницької обл.) та с.Женішківці (Ле- 
тичівський повіт — нині Вінницький р-н Хмельницької обл.), де є без- 
попівці) був заселений попівцями, які прийняли Білокриницьку ієрархію.

Після прийнятого в 1863 р. Окружного послання старовіри краю розко
лолись на дві гілки — окружників і неокружників. Місцями компактного про
живання старовірів на Поділлі були повітове місто Балта (нині — райцентр 
Одеської обл.), с.Куренівку (Ольгопільський повіт) та с.Борсків (Вінницький 
повіт). Нині обидва села — у Вінницькій області. Місто Балта було центром 
Балтської єпархії, що охоплювала весь Південно-Західний край, Херсонсь
ку, частини Бессарабської й Полтавської губерній. Резиденція балтського 
єпископа знаходилась у Куренівському Нікольському чоловічому монастирі.

Третім важливим регіоном розселення старовірів була Південна Бес- 
сарабія — територія, що почала заселятися ними наприкінці XVII ст. Особ
ливістю заселення цієї території стало те, що воно, порівняно з Стародуб- 
щиною і Поділлям, було за своєю інтенсивністю більш тривалим у часі. Ра
зом з тим соціальна структура переселенців тут також суттєво відрізня
лась від двох попередніх регіонів. Заселення Південної Бессарабії відбу
валось двома шляхами — сухопутним і морським. При цьому морський 
шлях, ймовірно, був більш раннім, ніж сухопутний. Ним скористалися 
представники донського козацтва, які виступили за стару віру. Особливо 
інтенсивно переселення відбувалися після Булавінського повстання (1708 
р.) в Росії, коли значна частина донських козаків під проводом отамана 
І.Некрасова прийшли на таманський півострів, що належав Кримському 
ханству, потім в Крим та Нижній Дунай. Козаки-некрасівці практично всі 
були прихильниками старої віри. На Нижньому Дунаї вони отримали від

Релігійна панорама № 1 ’2002 81



Сторінка конфесії

турків повну свободу віросповідання: му
сульманські закони виявилися кращими 
для них від своїх, російських. Свобода на 
вільне віросповідання, правові й економічні 
пільги, яких турки не надавали жодній іншій 
християнській конфесії, була надана коза
кам за умови, що ті на вимогу Порти вис
туплять військовою силою на боці султана.

Відзначимо, що навіть з приходом в 
Південну Бессарабію Росії, останній, в 
плані політичному, довелося підтвердити 
свободу віросповідання прибічників цер
ковної старовини. До речі, його не мав жо
ден інший регіон Російської імперії. Тут 
дозволялось відбувати богослужіння "за 
своїм обрядом".

Крім некрасівців, в цьому краї селилась 
й представники інших течій старовірів, зокрема тих, які прийшла сюди 
сухопутним шляхом. В основному вони були представлені селянством. 
На відміну від старовірів-некрасівців, їх називають липованами, як це 
нині називають в Молдавії, Румунії та Буковині всіх старообрядців. Було 
засновано більше десятка поселень в дельті Дунаю та на українських те
риторіях, які прилягають до неї. Основними населеними пунктами ко- 
заків-некрасівців стали м.Ізмаїл, Стара та Нова Некрасівки (Ізмаїльський 
п-т Бессарабської губ.; нині — Ізмаїльський р-н Одеської обл.). Липова- 
ни розмістилися у с.Вилковому Ізмаїльського п-ту Бессарабської губ. 
(нині — Кілійський р-н Одеської обл.). За конфесійною належністю тут 
жили переважно старообрядці-попівці, які визнали зверхність Білокри- 
ницької ієрархії і мали свою Ізмаїльську єпархію, до якої входила, окрім 
Південної Бессарабії, і центральна її частина, тобто Молдавія.

Четвертим регіоном компактного проживання старовірів в Україні бу
ла північна частина Новоросійського краю — Єлисаветградська 
провінція. Пізніше ці території увійшли до Херсонської губернії. Сюди, 
зокрема на приєднані в XVIII ст. до Росії землі, бажано запрошували на 
поселення навіть старообрядців, наділяли їх всілякими пільгами. Значна 
частина старовірів відгукнулась на пропозиції Г.Потьомкіна. Але тут се
лилися не лише вихідці із Стародубщини, але й з Польщі.

Старовіри Єлисаветградської провінції за соціальною ознакою зара
ховувались до купецтва та державного селянства. Микола І перевів ос
танніх в розряд військових поселенців. Крім цього, тут вперше в імперії у 
1800 р. самодержавство запровадило єдиновір'я — насильне підпоряд
кування старовірів єпископату панівної Церкви із збереженням права 
вести службу за старими зразками богослужбових книг.
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Проте відзначимо те, 
що після ліквідації 
військових поселень 
значна частина місцевих 
старовірів відійшла від 
єдиновір'я й відродила 
призабуту традицію. Як 
правило, в цьому регіоні 
жили попівці, які пізніше 
визнали Білокриницьку 
ієрархію.

Хресний х ід  п ід  нас святкування престольного свята в 
Миколаївському храмі с. Вилково Одеської обл.

Крім Єлисаветград- 
щини та Олександрійщи-

ни в інших повітах губернії також були засновані значні старовірські по
селення. Серед них виділимо с.Плоське (Тираспільський п-т Херсонсь
кої губ.; нині — Великомихайлівський р-н Одеської обл.) та м.Одесу, ку
ди на поч. XX ст. перемістився центр Балтської єпархії. В Херсонській гу
бернії проживали також безпопівці. їх представницькі громади знаходи
лись в м.Херсоні та м.Рівному й с.Злинці Єлисаветградського п-ту. Зага
лом, по Херсонській губернії нараховувалось більше трьох десятків 
місць компактного проживання старовірів.

П'ятим регіоном проживання старообрядців була Слобожанщина і 
м.Харків. Цей край, як і решта названих вище, також мав свої особливості. 
Перш за все, він найближче розміщувався до козацької вольниці Росії — 
Дону. Тут проживали різііі соціальні групи населення — стрільці, купці, се
ляни, козаки. Однак помітного розвою релігійне життя тут не мало. Старо
обрядці регіону вели досить об'ємну і жваву торгівлю. Цьому значною 
мірою сприяв найбільший в Україні Хрещенський ярмарок Харкова.

Крім заїзжих промисловців, в другій половині XIX ст. — на поч. XX ст. в 
українських губерніях працювала значна частина місцевих старооб
рядців мільйонерів: П.Абросимов та Є.Петухов з м.Новозибкове; брати 
Микола та Ісідор Гусєві з с.Єліонки; Сапожникови, Гусєви, Машковські з 
с.Клинці. В с.Дульова Харківської губ. працювала фаянсово-фарфорова 
фабрика мільйонера-монополіста, старообрядця М.Кузнецова; в 
м.Одесі загальноросійську торгівлю рибою тримали старовіри мільйо
нери купці Дубініни. Цей список можна було б продовжити. За підрахун
ками сучасних російських дослідників близько 60% загальноросійського 
капіталу належало саме старообрядцям, тоді як загальна чисельність 
старовірів в Росії становила біля 2% населення. Майже всі джерела, що 
висвітлюють історію старовірів загалом визначають їх високий еко
номічний рівень життя.

Успішний розвиток ремесел, промисловості і торгівлі в середовищі 
старообрядництва не міг би відбуватись без впровадження новітніх тех
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нологій та засобів виробництва. Тому саме у цьому релігійному русі ми 
бачимо унікальний сплав старого і нового, консервативного й прогре
сивного, ідо наочно продемонструвало можливість, а головне, результа
тивність цього поєднання. Відзначимо те, що не зважаючи на брак часу 
із-за підприємницької діяльності, церковні служби тут не скорочувались. 
Вони завжди вирізнялись своєю пишністю та тривалістю, тоді як у 
панівній Церкві вони значно скоротились у часі. Старовіри зі всією су
ворістю слідкували за виконанням церковного статуту. Вони вірили, що 
саме через чітке, жертовне й тривале богослужіння відбувається їх 
зв'язок з Богом.

Разом з тим, прихильники старовини були помітними благбдійника- 
ми та меценатами. У цьому відношенні виділяється родина старовірів 
Третьякових, яка заснувала нині всесвітньовідомуТретяківську галерею; 
родину Щукіних, яка передала Державному історичному музею в Москві 
велику колекцію старовинних ікон та срібла. Найбагатша родина Росії — 
купців Морозових, була щедрими меценатами театрального мистецтва. 
Послідовність старій традиції породила необхідність збирання та ко
лекціонування давньоруської книжної та писемної спадщини. Саме тому 
старообрядців називають першими археографами держави. Це лише 
невеликий перелік благодійницької і культурної діяльності прибічників 
древнього благочестя.

Старообрядницькі промисловці та підприємці виділяли значні кошти 
на розвиток своїх монастирів. Адже цю конфесію важко уявити без мо
настирського життя. Майже кожне старовірське поселення мало неве
лику обитель, де утримувало старців на свій кошт. Лише на території Ук
раїни до 1917 р. існувало 36 старообрядницьких монастирів і скитів. Так 
сталося, що на нашій землі діяли й ті монастирі, які відігравали в житті 
старообрядництва визначну роль. Особливо це стосується попівства.

З моменту свого виокремлення старообрядці-попівці прагнули мати 
свій єпископат. Проте, незважаючи на це, реалізувати свою мету їм дов
гий час не вдавалося. Російський уряд, а, точніше, панівна Церква, 
всіляко перешкоджала цьому. Тому, із-за унеможливлення встановити 
трьохчинну церковну ієрархію в Росії, білокриницькі старовіри здійснили 
успішну спробу віднайти і прийняти в своє середовище єпископа, який 
би погодився служити за старим звичаєм. Ним став колишній босно-са- 
раєвський митрополит Амвросій, що перебував на покої. Тому з 1846 р. 
Біла Криниця перетворюється на офіційну резиденцію старообрядниць
ких митрополитів. Так в середовищі попівців з'явилася ієрархія, яка от
римала назву Білокриницької. Нині її послідовниками є Руська Право
славна Старообрядська Церква з центром в Москві та Румунська Право
славна Старообрядська Церква з центром в Браїлі (Румунія).

Серед інших впливових старообрядницьких монастирів Білокриниць
кої ієрархії слід відзначити Куренівський Нікольський чоловічий монас
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тир та два жіночі Куренівські Успенські монастирі, Черкаський Покровсь- 
кий жіночий монастир та Красноборський чоловічий монастир (т.зв. По
лоса) біля м.Клинців (Чернігівська губ.).

Крім регіонів компактного проживання в Україні попівців, були тут ще 
й поселення безпопівців. На особливу увагу заслуговують місця їх ком
пактного проживання в Житомирській області (колишня Волинська губ.)- 
Під час гонінь на них сюди переселились переважно вихідці з Півночі 
Росії, яких називали поморцями. В самому Житомирі окремими слобо
дами поселилось дві громади старовірів: попівська та безпопівська. До 
нашого часу тут збереглася лише безпопівська громада. Житомир й нині 
є центром безпопівства України. Тут розміщений їх головний храм.

Загалом до революції 1917 р. поморці населяли більше 20 волинсь
ких поселень, частині з яких вони і заснували. Проте чисельність ста
ровірів в цих поселеннях була невисокою, часто вона не перевищувала 
декількох десятків осіб. Крупними поморськими поселеннями були 
Бродник, Зарічська Добриця, Малинка, Малече та ін. Й по-нині тут існує 
до десятка безпопівських громад, які належать до Древньоправославної 
Поморської Церкви з центром у м.Ризі (Латвія).

Загалом, якщо брати до уваги всі старообрядницькі поселення, які 
існували на українських землях до 1917 р., то можна стверджувати, що 
тільки за попередніми підрахунками їх налічувалось до двохсот. До ува
ги ми взяли тут лише ті місця компактного проживання старовірів, чи
сельність громад яких були не менш 40 осіб.

За роки Радянської влади в Україні помітно скоротилась як кількість 
прихильників древнього обряду, так і кількість утримуваних ними храмів, 
а таке поняття як "старообрядський монастир" взагалі вийшло із вжитку.

Старообрядництво в незалежній Україні
Розвиток старообрядництва значно покращився наприкінці 80-х- по

чатку 90 рр. Церква подбала про відновлення своїх монастирів у с.Білій 
Криниці на Буковині. Тут було відкрито жіночий та чоловічий монастирі. 
На той час там нараховувалось 12 чорниць та 2 ченці. За цей період мо
настирі зазнали деякої реорганізації, що суттєво вплинуло на розвій мо
настирського життя. Нині в Білій Криниці діє лише жіночий монастир. Ра
зом з тим нині планується відновлення Вилківського монастиря в гирлі 
Дунаю, деяких інших монастирів.

У 1986 р. постало питання про створення в Україні єдиної старообряд
ницької єпархії. До цього часу діяло дві з них — Одеська й Вінницько- 
Київська. В 1988 р. їх реорганізовано в єпископію Київську і всієї України 
Руської Православної Старообрядської Церкви (РПСЦ). З 1993 р. на єпис
копську кафедру Києва був возведений єпископ Савватій (Стефан Петрович 
Козка), який і до цього часу займає її із титулом "Єпископ Київський і всієї Ук
раїни".
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На сьогоднішній день в 
Київській єпархії РПСЦ нарахо
вується понад 50 парафій. В ос
новному вони зосереджені у 
Вінницькій та Одеській облас
тях. Характерною рисою па
рафій Одеської обл. є їх багато
людність, на відміну від громад 
Вінничини. За роки радянської 
влади з місць компактного про
живання старовірів відбувся 
масовий відтік населення в 
міста. Виїжджаючі не погоджу
валися насамперед з кріпаць
кими умовами колгоспної 
праці, умовами, яких вони не 
знали навіть в царські часи. На 
Вінниччині є практично пусті старообрядницькі села. Там раніше нарахо
вувалось по декілька тисяч парафіян, а зараз, із-за їх відсутності, взагалі 
не відбуваються богослужіння. Якісні зміни на краще в цих селах можливі 
не раніше, аніж через 20 років. Разом з тим, у Вінницькій та Хмельницькій 
областях спостерігається концентрація старовірів в містах. Зокрема 
помітно поповнилась громада м.Вінниці; нещодавно було збудовано ста
рообрядницький храм в м.Кам'янці-Подільському. В м.Балті Одеської обл. 
завдяки зусиллям родини Кольцових зведено Ввіденську церкву. В с.Кис- 
лицях Ізмаїльського р-ну Одеської обл. Валерій Золотарьов на власні ко
шти при приватній клініці також будує старообрядницький храм. Нові хра
ми побудовані в с.Пилипи-Хребтіївські Новоушицького р-ну і в с.Петроші 
Віньковецького р-ну на Хмельниччині, в с.Балка Барського р-ну Вінницької 
обл. На сьогоднішній день кафедральним храмом Київської єпархії є Ус
пенський храм в м.Києві, який потребує термінового капітального ремон
ту, а то й спорудження на його місці нової будівлі.

Останнім часом, завдяки зусиллям Є.Соловйова, робота Київської єпархії 
стала більш конструктивною. Створено старообрядницьке видавництво 
"Біла Криниця", яке хоч і випустило лише одне число однойменного журналу, 
все ж таки виношує плани щодо продовження видавничої роботи. З 1999 р. 
в Україні зареєстрований "Всеукраїнський православний старообрядниць
кий єпархіальний благодійно-освітній фонд "Пам'ять боголюбців". головою 
правління якого є то й же Є.Соловйов. 21 листопада 2001 р. в Києві було про
ведено І Всеукраїнську єпархіальну старообрядницьку конференцію.

Поступово налагоджується робота із створення недільних шкіл при 
старообрядницьких храмах України. І хоч ця ділянка роботи знаходиться 
ще в запущеному стані, але певний досвід тут вже є. Наприклад, в с.Ста
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ра Некрасівка Ізмаїльського р-ну Одеської обл. декілька років підряд за
вдяки родині архітектора О.Синельникова, особливо сестер Ніни та Ва
лентини Олексіївни, школу відвідує більше 40 дітей. До речі, це найбільша 
недільна школа РПСЦ в СНД. Поруч з розширенням мережі недільних 
шкіл, в єпархії проводиться робота щодо створення училища для підго
товки служителів Церкви, перш за все кандидатів на священство. Перед
бачається встановити трьохрічний термін навчання, де з поміж іншого, 
будуть викладатися такі дисципліни як: історія Церкви, основи бого
слов'я, патристика, церковний спів, іконопис, православна догматика, 
українська, російська, церковнослов'янська і одна з іноземних мови.

На початок 2001 р. в Україні нараховувалося 58 громад Російської Пра
вославної Старообрядницької церкви (білокриницької згоди), які наявні у 
14 областях України. Найбільша їх кількість нараховується у Вінницькій, 
Одеській та Чернівецькій областях. На території Чернівецької області є два 
діючих монастирі. В Україні зареєстровані також і діють 9 громад Руської 
Православної Старообрядницької церкви (безпопівської згоди).

Література з  історії старообрядського руху:
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Святой Христовой Церкви в ответах на притязательные и недоумительные во
просы настоящего времени. Письма. — М., 1999.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*
РУХ ПРОГРЕСИВНОГО ІУДАЇЗМУ УКРАЇНИ*

РЕЛІГІЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМДД 
ПРОГРЕСИВНОГО ІУДАЇЗМУ УКРАЇНИ**

Рух Прогресивного іудаїзму об'єднує євреїв ліберальної (ре
формістської чи прогресивної) течії в іудаїзмі. Зародившись у XVIII ст. в 
Європі, Прогресивний іудаїзм нараховує сьогодні близько 2 млн. прихиль
ників, що проживають на п'ятьох континентах у 43 країнах світу. Рух Прогре
сивного іудаїзму вважає себе продовжувачем справи пророків Ізраїлю і ру
хається шляхом справедливості, милосердя й поваги до ближнього; праг
не поєднати єврейське Навчання із сучасним життям, а також прагне до 
відновлення і реформи релігійних обрядів у дусі сучасності. Реформісти ви
ступають за свободу совісті, плюралізм думок, рівність і повагу до кожної 
людини та її переконань.

Іудаїзм базується на трьох складових: на вірі (що спирається на принци
пи єдинобожжя і закони, що випливають з Тори), на громаді (з її традиціями, 
що базуються на спільності історії, мови, культури та інтересів) і на людині- 
особистості. Залежно від того, яка з цих складових домінує, ми зіткаємося з 
тим чи іншим напрямком в іудаїзмі. На відміну від ортодоксального напрям
ку, який головний акцент робить на вірі, Прогресивний іудаїзм акцентує ува
гу на людині, із усіма п недоліками й інтересами. Реформісти вважають, що 
порятунок, мир і процвітання прийдуть не з приходом однієї людини (Месії), 
а залежать від спільних зусиль всього людства, спрямованих на перетво
рення світу ("Тикун олам”). Це — одна з головних ідей, що лежить в основі 
ідеології Прогресивного іудаїзму. Поруч з цим, варто особливо підкреслити, 
що Прогресивний іудаїзм базується на основних традиційних цінностях 
іудаїзму, єврейських традиціях, історії й культурі.

Коротше кажучи, Прогресивний іудаїзм — це віра в єдиного Бога; 
постійний розвиток єврейських традицій; єврейське виховання в дусі плю
ралізму і соціальної справедливості; вивчення єврейських (першо-) дже
рел, єврейської традиції і культури; постійний пошук відповідей на 
найбільш гострі питання; визнання рівноправності чоловіка й жінки, повага 
до ближнього — єврея і неєврея.

Епоха Просвітництва й емансипація євреїв знесли стіни замкнутого гет-

* 3 вини друкарні у попередньому числі ”РП" було неякісно надруковано фотографії, що 
ілюстрували текст сторінки конфесії. Редакція приносить свої вибачення Релігійному 
об єднанню громад прогресивного іудаїзму України за цю прикру технічну помилку і вважає 
за необхідне передрукувати матеріал.

** Матеріал підготовлено і надано Володимиром Матвєєвим, к.філолог.н., прес-аташе 
Релігійного об'єднання громад Прогресивного іудаїзму України., головним редактором 
видання "Відчинені двері".
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Літній молодіжний табір

то. Нові умови навколиш
нього середовища викли
кали необхідність змін і в 
єврейському житті. З по
чатком емансипації кон
сервативна єврейська 
традиція була уже не в 
змозі задовольнити запи
ти нових поколінь і дати 
відповіді на питання, вик
ликані новою ситуацією в 
Європі та світі в цілому. 
Реформістський іудаїзм

став однією з відповідей на нові умови життя. Новий рух в іудаїзмі був спро
бою запровадити рівноправність із представниками інших віросповідань і 
титульної нації, а також доступ до світської освіти. Реформування іудаїзму 
почалося в Німеччині і поступово поширилося на інші європейські країни. 
Починаючи з XVIII ст., нові умови розвитку суспільства, утвердження віро
терпимості, почали істотно впливати на єврейське життя. Реформізм вис
тупив за необхідність еволюції відповідно до вимог часу і підтримку ди
намічного характеру єврейської релігії.

Сучасні рухи в іудаїзмі безпосередньо чи побічно виходять із епохи 
Просвітництва. Хаскала (єврейське Просвітництво) викликала значне 
бродіння й у єврейських громадах Галичини, Російської імперії.

Перший — "берлінський період" Хаскали почався в Прусії в другій поло
вині XVIII ст. Значну роль у реформуванні іудаїзму й емансипації євреїв 
зіграли єврейські інтелектуали, інтелігенція, зокрема Мойсей Мендельсон 
(Німеччина). Всмоктавши в себе філософію Лейбніца, він привніс більше 
ясності у вирішення проблеми відношення розуму до віри й реформував 
концепцію іудаїзму. Мендельсон спростував укорінене в суспільстві пере
конання, начебто життя євреїв у гетто є справжнім єврейським життям. Йо
му вдалося залучити євреїв, що вирвалися з гетто, до культурних євро
пейських цінностей, творчості й мови Канта, Лессинга, Шіллера, Ґете. 
Просвічені євреї виступили за усвідомлення, прийняття традицій і за
повідей особистістю. У зв’язку з цим Мендельсон зі своїми співтовариша- 
ми взяли участь у перекладі Тори на німецьку мову з метою надання мож
ливості більш повного розуміння її змісту, змісту традицій, молитов і т.п. Ба
лансуючи між існуванням поза прогресуючою європейською цивілізацією 
(у гетто) і можливістю бути поглиненими навколишнім християнською 
більшістю, Мендельсон і його учень Давид Фриндлер заклали фундамент 
Прогресивного іудаїзму з метою згуртування емансипованих євреїв. Бага
то в чому завдяки їхній діяльності і працям Леопольда Цунца (Німеччина) 
були усунуті середньовічні стереотипи про євреїв.
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Просвітництво і Великг 
французька революція, ще 
проголосила права людини 
вплинули на Європу і 
глибоким змінам у 
європейських євреїв. Єв
рейські просвітителі постійно 
доводили, що ортодоксальний 
іудаїзм не є споконвічною 
формою іудейської релігії, бо 
ж закони Гапахи змінювалися й 
раніше! СКаСОВаНІ жертвопри- Лідери РОГПІУ: Рабин Духовний, Борис Кутак, 
НОШЄННЯ, ЗМІНЄНИЙ С татус Олександр Злотник
жінки в родині і суспільстві в цілому, змінювалося визначення єврейства по 
батьку/матері і т.п. Реформісти вважають, що нема рації дотримувати тра
дицій, які втратили свій первісний зміст у зв'язку з розвитком цивілізації і 
наукової думки, досягненнями науково-технічного прогресу.

Закономірно, що з другої половини XIX ст. центром Прогресивного 
іудаїзму стають США, що бурхливо розвиваються. У США Прогресивний 
іудаїзм прийшов з хвилею міграції німецьких євреїв, що набула значних 
масштабів з 1840-го року. Ортодоксальні організації в США були в мину
лому слабкішими за організації Прогресивного іудаїзму, а сама ситуація, 
життя в країні вимагали пристосування ортодоксальних канонів до нових 
умов. Реформа культу в американському іудаїзмі пішла по шляху, 
подібно німецькому.

У XIX ст. ідеї Хаскали й ідеї Прогресивного іудаїзму проникають у 
Російську імперію. Прогресивний іудаїзм на початку XIX ст. приходить в Ук
раїну разом зі створенням реформістських громад і будівництвом синагог. 
З початку XIX ст. Львів стає одним з центрів єврейського просвітництва на 
території Галичини. У 1846 р. було завершене будівництво нової великої си
нагоги громади Прогресивного іудаїзму, так званого Храму (Темпль) на 
площі Старий Ринок у Львові. Рабин ШАШвабахер (1807-1888) проголо
шував свої проповіді в громаді у Львові німецькою мовою. У львівську гру
пу просвітителів входили Крохмаль, Перль, Ертер, Раппапорт, Мізес та ін. 
Нахман Крохмаль, подібно Маймониду, намагався примирити філософію з 
релігією. Діяльність галицьких просвітителів багато в чому визначила по
дальший розвиток науки й освіти серед євреїв краю. Поряд з цим, усе зро
стаючий вплив галицьких просвітителів зіштовхнувався з конфронтацією з 
боку єврейських ортодоксів. На відміну, наприклад, від США, ортодок
сальні традиції були надзвичайно сильними на території України. Незважа
ючи на це, й переборюючи опір ортодоксів, єврейські юнаки та дівчата по
чали захоплюватися світською літературою і літературою на івриті. У 1846 
р. євреям був відкритий доступ у середні школи й університети. У зв'язку з
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цим збільшилася чисельність євреїв Львова, зайнятих у вільних професіях. 
Авраамом Коном були написані нові підручники із релігійних предметів. Під 
керівництвом цього відомого Рабина були засновані народні школи. У 1847 
р. їх відвідувало близько 700 юнаків та дівчат. Але Рабин Кон і його син рап
тово вмирають. У ситуації, що склалася, в причетності до загибелі Рабина 
були запідозрені його опоненти — представники ортодоксального напрям
ку. Незважаючи на перешкоди, посіяне реформістами насіння почало про
ростати. Уже в другій половині XIX ст. зростає єврейське населення Львова 
і різко зростає чисельність студентів-євреїв у вузах. Протягом ряду років 
працювала заснована Рабином Громади Прогресивного іудаїзму Б.Левин- 
штейном (1821-1889 рр.) модернізована Талмуд-Тора з викладанням 
світських предметів.

Прихильники реформ і прихильники помірної асиміляції, спираючись на 
підтримку влади, заснували товариство із сприяння прогресу галицьких 
євреїв. Щотижневик "Дер Ізраеліт" пропагував поширення освіти серед 
широких мас. До початку XX ст. у Львові функціонували численні синагоги, 
школи і бібліотеки. Велику роль відігравали благодійні організації й лікарні, 
театр на ідиш. У 1910 р. в місті був відкритий релігійний інститут. Аж до Дру
гої світової війни Львів залишався центром єврейського друкарства. Пока
зово, щодо революції 1917 р. у Львівському університеті навчалося близь
ко 1,5 тисяч євреїв (33% від загальної кількості студентів).

У середині XIX ст. дуже важливим центром поширення Хаскали і Прогре
сивного іудаїзму стає Одеса. Велика чисельність вихідців з Німеччини і Га
личини в Одесі сприяла дуже ранньому їх поширенню в місті. У 1826 р. в 
Одесі була відкрита загальноосвітня школа з викладанням єврейських 
предметів, а 1840 р. — перша в Російській імперії хоральна синагога 
(Бродська). У 1909 р. у ній вперше в Росії було встановлено орган. Завдяки 
прекрасному хору, канторам; Н.Блюменталю, П.Минковському й компози
тору Д.Новаківскому, богослужіння в Бродській синагозі відрізнялися висо
ким рівнем музичної культури.

В Одесі функціонували різні видавництва, виходили єврейські газети і 
журнали різних напрямків. Перший єврейський журнал російською мовою 
"Рассвет" і журнал "Сион", що видавалися із 1860-го року, підтримували 
ідеї Просвітництва й вели боротьбу з антисемітизмом. Якщо в 1863 р. в 
міських гімназіях навчалося 129 євреїв, то в 1870-1880 рр. чисельність 
учнів-євреїв різко зросла. У 1905 р. була заснована єшива, перетворена в 
1906 р. у вищу школу іудаїзму. Усі дисципліни в цій школі вивчалися з науко
вого погляду. За допомогою методів, прийнятих у багатьох рабинистичних 
семінаріях Європи, одеське відділення Товариства для поширення 
Просвіти серед євреїв Російської імперії (ОПЕ) у 1910 р. фінансувало три
надцять початкових і чотири вечірні школи. Загальна чисельність учнів у цих 
навчальних закладах складала біля двох тисяч осіб. Функціонували ре
формістські початкові навчальні заклади. У відповідь на введення відсотко
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вої норми в середніх навчальних закладах Одеси єврейські громадські ор
ганізації з 1910 р. заснували ряд середніх навчальних закладів, зокрема, 
комерційне училище, п'ять жіночих приватних гімназій і чоловічу гімназію 
М.Ізницького, у якій навчалося більш 400 учнів. У відомому єврейському 
професійно-технічному училищі "Труд" у 1910 р. навчалося 212 учнів. За
вдяки просвітителям і реформістам, на кінець XIX — початок XX ст. Одеса 
стає великим єврейським літературним центром. Представники Прогре
сивного іудаїзму Одеси зробили вагомий внесок у справу освіти євреїв і 
розвиток системи єврейської освіти, науки і культури.

У 1822 р. просвітителі відкрили єврейську школу з викладанням загаль
ноосвітніх предметів в Умані. В другій половині XIX ст. великим центром ру
ху Хаскапи стає Рівне. У місті функціонували приватні єврейські школи з ви
кладанням на івриті й один з перших у Російській імперії реформістський 
хедер.

Загалом, вплив реформістів в Україні був трохи ослаблений у зв’язку з 
заснуванням і розвитком перших папестинофільських, сіоністських ор
ганізацій. В організованих сіоністами школах викладання велося на івриті, 
працювали курси івриту й єврейської історії. Спроби заснувати єврейські 
школи з викладом світських дисциплін не принесли очікуваного успіху, 
оскільки на землях України зберігався надто сильний вплив ортодоксаль
ного іудаїзму.

У перші післяреволюційні роки продовжувався розвиток єврейської 
культури на ідиш й івриті, поширення сіонізму. Надалі підтримку радянської 
влади одержали тільки школи на ідиш з викладанням світських предметів. 
У 20-і роки XX ст. під контролем Єврейських секцій при ЦК компартії опини
лися школи на ідиш, єврейські установи культури, друк і література на їдиш. 
Потім радянська влада почала закривати синагоги. Перестали видаватися 
книги на івриті, а згодом їх взагалі вилучили з бібліотек. Значна частина та
кої літератури була на довгі роки відправлена в спецфонди або знищена. У 
зв’язку з активізацією цього процесу в 20-30 рр. хедери й єшиви були за
криті, а іврит — поставлений поза законом. У 1920 р. з’явилися документи, 
що дали поштовх до закриття сіоністських партій та організацій як "контр
революційних". Діяльність міжнародних єврейських організацій була взята 
під контроль. З 1928 р. відбувалося знищення не тільки так званої "буржу
азної", а й "пролетарської" єврейської культури.

У 60-80-і рр. XX ст. були спроби відродити єврейську культуру, літерату
ру на ідиш, але їхнє реальне відродження почалося в 90-і роки минулого 
століття в незалежній Україні.

Символічно, що сучасний розвиток Прогресивного іудаїзму в Україні 
збігається з набуттям нею державної незалежності і розвитком у країні де
мократії. Перша громада в Україні "ha-Тіква" (у перекладі з івриту — 
"Надія") була створена і зареєстрована в м.Києві у 1991 р. групою молодих 
ентузіастів, серед яких були Іцик ІІІмаєн, Фелікс Медведев, Юрій та Ігор
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Юровскі, Ліна Викова, Олек
сандр Духовний. Першим Го
ловою Київської громади "на- 
Тіква" був Юрій Юровський. 
Після його від'їзду на постійне 
місце проживання до США, з 
1994 р. її беззмінним головою 
є Борис Кутик. У 1994 р. 
Київська громада Прогресив
ного іудаїзму нараховувала 
всього 30-40 постійних членів, 
що відвідували Шаббати 
(зустріч Суботи), які проходи

ли в приміщенні Київської єврейської бібліотеки по вул. Сретенській. У той 
час громада ще не мала свого общинного центру, було недостатньо об
щинних програм.

Слід зазначити, що розвитку Руху Прогресивного іудаїзму й общинних 
програм значно допомогло створення Махона (Інституту общинних 
працівників), який працював у Москві (1993-1995 рр.), у Києві (1997-1999 
рр.) і з 1999-го року — по цей час — у Москві. Цьому також сприяло й 
сприяє проведення Всесвітнім Союзом Прогресивного іудаїзму щоквар
тальних освітніх семінарів для общинних лідерів. У свій час вони допомогли 
становленню Київської громади Прогресивного іудаїзму й громад в інших 
містах України. У Київської громади з'явився свій офіс — общинний центр, 
стали регулярно проводитися церемонії зустрічі Суботи (Шаббати) у 
приміщенні кенаси (караїмської синагоги), що по вул. Ярославів Вал, 7, і т. 
п. Усе це, включаючи спонсорську допомогу, дозволило розвивати нові об
щинні програми: відкрилася сімейна недільна школа і танцювальний гурток 
для дітей. Запрацювала програма Молодіжного сіоністського ре
формістського руху "Нецер” . З 1994 р. функціонують єврейські групи в двох 
державних дитячих садках Києва №429 і N2 764. Значно зросла чисельність 
членів Київської громади (усього в релігійні, культурні, освітні, соціальні 
програми громади залучено близько тисячі осіб). Працюють молодіжний та 
жіночий клуби, вокально-інструментальний ансамбль "Зіваніт".

У 1994 р. громади Прогресивного іудаїзму працювали в Києві, Терно
полі, Черкасах і в Корсунь-Шевченківському. У 1997-1998 р., у зв'язку з 
зацікавленістю євреїв України і для задоволення їх зростаючих духовних 
потреб, було утворено Релігійне Об'єднання Громад Прогресивного 
Іудаїзму України, зареєстроване в Державному Комітеті у справах релігій 
України 23 червня 1998 р. (№37). У 1998 р. в Україні функціонувало 13 гро
мад Прогресивного іудаїзму. Першим Президентом Релігійного Об'єднан
ня Громад Прогресивного іудаїзму України (РОГПІУ) був обраний Голова 
Київської Громади Прогресивного іудаїзму "ha-Тіква'' Борис Кутик. З бе-

Зустріч Суботи в громаді «ha-Тіква» Рабин Духовний
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резня 2001 року РОГПІУ очолює Народний артист України композитор, 
професор Олександр Злотник. До складу Об'єднання в цей час входить 
більше сорока громад у різних регіонах України. Об'єднання є членом 
Всесвітнього Союзу Прогресивного іудаїзму, що об'єднує євреїв ре
формістського, ліберального й реконструктивістського іудаїзму в різних 
країнах світу і є найбільш численним напрямком в іудаїзмі. Релігійне 
Об'єднання активно співпрацює з багатьма єврейськими організаціями і 
громадами України, Росії, Білорусі, США, Великобританії, Ізраїлю й інших 
країн.

Основна мета Об'єднання — розвиток руху Прогресивного іудаїзму в 
Україні, як одного із найбільш доступних течій іудаїзму, що дає можливість 
всім, хто вважає себе євреєм, познайомитися й глибше пізнати свої ко
рені, традиції, історію та ін. Для досягнення цієї мети Об'єднання прово
дить величезну роботу, допомагаючи становленню і розвитку нових громад 
у різних містах України.

Знаменною віхою в розвитку руху Прогресивного іудаїзму в країні було 
повернення в Київ у 1999 р. одного із засновників Київської громади Про
гресивного іудаїзму Олександра Духовного як Рабина (після навчання в 
лондонському Лео Бек Коледжі, де його було висвячений у сан Рабина). У 
тому ж році на Конференції Релігійного Об'єднання він був одноголосно об
раний Головним Рабином Києва й України Громад Прогресивного іудаїзму. 
Завдяки йому у Київській громаді з'явилася реальна можливість проводи
ти повноцінні релігійні служби й церемонії, виконувати заповіді, пов'язані з 
життєвим циклом єврея. З часу роботи Рабина Олександра Духовного Го
ловним Рабином Києва й України Громад Прогресивного іудаїзму почи
нається новий етап у розвитку цього руху в країні. За два роки кількість гро
мад, що входять в Об'єднання, зросла втричі.

Найбільші громади функціонують у таких містах як Київ, Сімферополь, 
Керч, Феодосія, Євпаторія, Львів, Черкаси, Вінниця, Одеса, Кіровоград.

Одним з головних напрямків своєї роботи Релігійне Об'єднання вважає 
розвиток освітніх програм.
У громадах Об'єднання 
діють чотири дитячих сад
ки для дітей від 3-х до 7-ми 
років, у 17-ти громадах 
функціонує програма "Не- 
цер" для підлітків від 12 до 
17 років, у 14-ти — працю
ють молодіжні клуби, у 10- 
ти — відкриті недільні шко
ли для дітей і дорослих.
Щокварталу Об'єднання 
проводить освітні семіна Святпкування єврейського Нового року 

у дитячому садочку
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ри, де проходять навчання 
общинні працівники. У 
літній період у курортних 
зонах проводяться дитя
чий і студентський табори. 
У громадах Релігійного 
Об’єднання реалізується 
цілий ряд культурних про
грам, що підбираються з 
урахуванням із соціальних 
та вікових інтересів членів 
громади. Це — участь у 
діяльності вокальних і тан-Урок у єврейській групі дитсадка

цювальних колективів, клубів за інтересами, жіночих клубах та ін.
Незважаючи на свою толерантність і відкритість, Рух Прогресивного 

іудаїзму в Україні стикається з опором, протистоянням з боку ортодоксаль
них іудейських організацій, багато з яких схильні навіть не визнавати Про
гресивний іудаїзм напрямком іудаїзму. Були спроби тиску на реформістів і 
через місцеві органи влади з реєстрації деяких громад Прогресивного 
іудаїзму в Україні. Подібні проблеми, в основному, виникають на рівні 
керівництва на місцях. Разом з тим, лідери Прогресивного іудаїзму працю
ють практично із всіма єврейськими й неєврейськими організаціями, і го
тові до подальшого конструктивного співробітництва й реалізації спільних 
проектів.

Київську й інші громади Прогресивного іудаїзму регулярно відвідують 
делегації, гості із-за кордону. Установлено добрі контакти з ре
формістськими громадами Великобританії, США і Канади. Релігійне 
Об’єднання плідно співпрацює з Американським Єврейським роз
подільним Комітетом ’’Джойнт'’, Єврейським Агентством "Сохнут", Посоль
ством держави Ізраїль в Україні, Американським фондом розвитку 
єврейських громад у Росії й Україні та ін.

Рух продовжує розвиватися завдяки ентузіазму і самовід даній праці йо
го лідерів та волонтерів на місцях, що безкорисливо роблять все можливе 
для розвитку громад у великих і малих містах України. Лідери Об'єднання 
сприяють пошуку громад-побратимів українських громад за кордоном. Во
ни прикладають зусилля для розвитку і роботи в кожній громаді по
вноцінних релігійних, освітніх, культурних і соціальних програм. Одним із 
завдань РОГПІУ є будівництво в Києві Общинного Центру, якийслужив би 
центром для Київської громади, і став би центром Прогресивного іудаїзму 
для всіх громад України. Відчутну роль у поширенні Прогресивного 
іудаїзму в країні відіграє друкований орган Об’єднання "Відчинені двері".

Члени громад, що входять до Об'єднання, впевнені в тому, що на рубежі 
тисячоріч традиційні єврейські цінності, єврейське виховання повинні зай-
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мати гідне місце в житті їхніх громад. Тому рух Прогресивного іудаїзму ви
ступає за свободу совісті, за плюралізм думок, за рівність і повагу до кож
ної людини і її переконань. Рух Прогресивного іудаїзму є ініціатором вста
новлення і розвитку прямих діалогів з лідерами різних напрямків у христи
янстві. Про вплив і повагу до Прогресивного іудаїзму і його лідерів говорить 
і той факт, що голови низки громад Прогресивного іудаїзму стають лідера
ми цілого регіону: Ігор Кулявцев — у Вінницькому регіоні, Анатолій Гендін — 
у Криму, Михайло Гольдман — у Західній Україні. Слід зазначити також, що 
представники Прогресивного Іудаїзму є дуже впливовими в СІНА.

У сучасному змінному світі іудаїзм знову демонструє гнучкість, здатність 
до прогресивного еволюціонування й адаптації до умов XXI ст., прйнципово 
відмінним від попередніх століть. Спостерігаються явища нового релігійно
го пробудження з творчим синтезом традицій і сучасності. Бурхливий роз
виток Прогресивного іудаїзму в сучасній Україні і розвинених країнах світу є 
запорукою подальшого його функціонування як домінанти.

Лідери Руху роблять все можливе, щоб наш дім — Україна — був суча
сним, і щоб жили ми всі в ньому вільно. Як відзначає Рабин Духовний, — 
"Це будинок для тих, хто усвідомлює, що нашим ідеалом є принципи спра
ведливості й милосердя. Ми будуємо наш будинок таким, яким ми — євреї, 
громадяни України — хочемо. Двері нашого будинку відкриті. Якщо хтось з 
читачів "Релігійної панорами" захоче приєднатися до нас у будівництві цьо
го будинку, робочих місць у нас вистачить для всіх". Лідери Прогресивного

Після меморіальної церемонії в Бабиному Яру
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іудаїзму добре усвідомлюють, що єврейське життя в Україні тісно пов’яза
не з життям народу України в цілому, а також з розвитком України як дер
жави. Разом із Всесвітнім Союзом Прогресивного іудаїзму вони підтриму
ють на різних рівнях зусилля України, спрямовані на процвітання держави і 
її народу.

Додаткова інформація: кількість громад, що входять в Об'єднання — 
більше сорока; кількість охоплених діяльністю складає 13-15 тисяч осіб; 
кількість культових споруджень, що знаходяться у власності громад 
Об'єднання — 5, інші споруди — орендуються.

Релігійне Об'єднання Громад Прогресивного іудаїзму заснувало й ви
дає з жовтня 2000 р. щомісячну газету "Відкриті двері", матеріали в якій 
друкуються мовою оригіналу (головний редактор — Володимир Матвеев).

Органами управління Релігійного Об'єднання є: Конференція Об'єднан
ня; Президія Об'єднання; Президент Об'єднання; Виконавча дирекція; 
Ревізійна Комісія.

Конференція Об'єднання є вищим органом управління Об'єднанням.
У період між Конференціями питання діяльності Об'єднання вирішує 

Президія, що складається з п'яти осіб і обирається Конференцією 
Об'єднання терміном на 3 роки.

Президент Об’єднання (з 2001 р.) — Олександр Йосипович Злотник, 
1948 р. народження, народний артист України, професор. Освіта —- вища, 
закінчив Одеську і Київську консерваторії. Одружений, має трьох дітей. Він 
є лауреатом міжнародних премій і конкурсів, Президентом міжнародного 
фестивалю мистецтв "Слов'янський Базар". О.Й.Злотник — відомий ком
позитор, автор багатьох симфонічних, камерних, хорових, вокальних та 
інструментальних творів, а також автор більше як півтори тисячі популяр
них пісень.

Виконавчий Віце-президент Об'єднання (у 1998-2001 рр. — Президент 
Об'єднання) — Борис Львович Кутик, 1938 р. народження, киянин. Освіта 
— вища (інженер-будівельник), закінчив Київський інженерно-будівельний 
інститут. Одружений, має двох.дочок. У 1969-1993 роках працював на 
Півночі головним інженером, начальником управління, заст. керуючого 
"Магаданенерго" та ін. З 1994 р. Б.Л. Кутик є Головою Київської громади 
Прогресивного Іудаїзму "ha-Тиква" ("Надія").

Рабин Олександр Духовний, 1950 р. народження, киянин. Освіта — ви
ща, закінчив Київський політехнічний інститут у 1973 р. Магістр в галузі 
івриту і єврейських знань. Після захисту рабиністичної дисертації у 1999 р. 
був посвячений у сан Рабина (сміха від Лео Бек Коледжу, Лондон). Одруже
ний. Дружина — Рабин Реформістської Громади у Великобританії. У ве
ресні 1999 р. на Конференції голів громад Об’єднання обраний Головним 
Рабином Києва й України Громад Прогресивного іудаїзму. Має 20 авторсь
ких посвідчень і 40 наукових публікацій. Визнаючи заслуги Руху Прогресив
ного іудаїзму та його духовного лідера Рабина Олександра Духовного, в
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жовтні 2001 року на з'їзді Об'єднаної Єврейської Громади України й Всеук
раїнського Єврейського Конгресу Рабина Олександра Духовного, крім то
го, що він є Головним Рабином Києва і України Громад Прогресивного 
Іудаїзму, було обрано Головним Рабином Об'єднання Єврейської Громади 
України та Всеукраїнського Єврейського конгресу.

Поштова адреса Об'єднання:
01023, Україна, Київ-23, а/с 517

Адреса Общинного центру:
Київ, бульвар І  Шевченка, 1-6 
Тел./факс: (044) 234-22-15, 234-84-82 
e-mail: kcpi@hatikva.kiev.ua

ХТО є хто?
Святий Степан. 9 січня його активно вшановували святом право

славні і греко-католики. За рік чи два після розп'яття Ісуса Христа (34 або 
35 р. від P.X.) Синедріон за фальшивими свідченнями засудив його до 
страти. Оскільки Степан був першим мучеником за віру після вознесіння 
Ісуса, то його і називають первомучеником. Він був першим також серед 
сімох вибраних дияконів, які мали займатися вбогими. Тому його ще нази
вають архидияконом. Смерть Степана була мученицькою, його каменува- 
ли, але він в цей час молився за своїх кривдників. Це так сильно вразило 
юного Савла, який брав участь у гонінні християн, що він прозрів, а пізніше 
став видатним діячем християнства. Свято на честь Степана було впрова
джене у IV столітті. "Увінчаємо квітами похвал Степана й засиплемо його 
рожами похвальних пісень", — закликав Іван Золотоуст, відзначаючи при 
цьому те, що саме ім'я Степана говорить про боротьбу, перемогу і честь.

Василь Великий — свято на його честь 14 січня. Жив він у четверто
му столітті, був єпископом Кесарії Каппадокійської в Малій Азії. Походив 
Василій з багатої родини, але став аскетом, активним борцем віри. На 
погрози префекта Преторії Модеста, запеклого аріянина, конфіскацією 
майна, муками і смертю відповідав, що це його не лякає. Для знедоле
них Василій створив селище, яке називалось Василіадою, сам розробив 
спосіб чернечого життя, що лежить в основі поширеного серед ук
раїнських греко-католиків чину св.Василія Великого. Залишив після се
бе багату духовну спадщину — пояснення Святого Письма, твори з мо
рального та догматичного богослов’я, листи та ін.
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Нова реп-версія Біблії, незважаючи на високу її ціну ввійшла до 
п’ятірки книг, які користувалися у грудні-січні найбільшим попитом у 
Франції. Продано понад 140 тис. її примірників. Всі 3200 сторінок 
біблійного тексту подаються у французькому стилі, який можна порівня
ти з популярними вуличними наспівами і сучасною поезією. Над виго
товленням цього варіанту Біблії протягом шести років працювало 47 ен
тузіастів, половина з яких — прозаїки і поети — не ознайомлені з тонко
щами теології. Решта — експерти від римо-католицької церкви і рабини 
— працювали над оригіналами на івриті, арамейській та грецькій мові.

Життя після смерті. Багато писалося про клінічну смерть, а ось пси
хологічного дослідження того, що відбувається з людиною після зник
нення всіх ознак життєдіяльності, ще не було. Таке дослідження провели 
в Нідерландах, "проанкетувавши" кількасот людей. Виявилось, що опи
тувані нібито збоку спостерігали за тим, що роблять з їхніми тілами після 
настання клінічної смерті. Всі опитувані говорять про тунель, в кінці яко
го видно світло, про спілкування з мертвими родичами та друзями. Але 
дослідники досі не беруться стверджувати, чи насправді наша 
свідомість є результатом нейрофізіологічної активності мозку, чи вона 
здатна існувати поза своєю фізичною сутністю. Директор Центру ано
мальних психологічних досліджень Кристофор Френч заявив: "У нас ду
же сильна, звісно, і природна потреба вірити, що ми переживемо свою 
фізичну смерть і з'єднаємося із своїми близькими", тому видати бажане 
за дійсне можна і без злого наміру. До того ж, це дослідження проводи
лося не з метою доведення чи спростування існування Бога та душі. 
(Дзеркало тижня. — №51)

Піраміди — штучні, герметично закриті споруди — знайшли 
кримські вчені біля Севастополя. Вони є аналогами єгипетських. Тут 
їх сім, а загалом у Криму вже відкрито 36 пірамід. На каменях куполів 
пірамід випалені рельєфні зображення зодіакального знаку Скорпіона. 
Від поверхні піраміди вивищуються на метрів 60. Характерно, що над 
вершинами пірамід немає жодної будівлі, хоч ті із вчених, що мали сер
цеві захворювання, під час обстеження пірамід почували себе пречудо
во. Сприятливо, зокрема, впливає на хворих піраміда біля Камишової 
Бухти. Вона — "генератор" космічної енергії. Вчені застерігають від 
будь-якої руйнації пірамід, погрожуючи страшенними катаклізмами від 
цього на Землі.
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Перша людина на Землі, згідно даних американських генетиків, які 
досліджували код ДНК різних народів, з ’явилася біля 150 тисяч років то
му на території Ефіопії і була негритянської зовнішності. Прабатьками 
нинішніх мов відтак є народність, яка говорить койсанською мовою. Нею 
нині говорять пігмеї із центральних районів Африки і бушмени народ
ності Кунг. Нещодавно в одній з печер Південної Африки знайшли твір 
абстрактного мистецтва, якому біля 70 тис. років. Це — два оброблених 
шматки охри з цікавими геометричними візерунками.

Космічна скеля-астероїд розміром 220 на 490 м. 7 січня пройшов у 
безпосередній близькості (за космічними мірками) від найюї планети. 
"Об'єкти такого розміру можуть буквально стерти з поверхні Землі неве
лику країну і призвести до глобальної економічної кризи" — заявив екс
перт із астероїдів Ліверпульського університету Бенні. При зіткненні ас
тероїда такого розміру з Землею вивільняється енергія, еквівалентна 
вибухові кількох тисяч ядерних боєголовок. Ще ближче до нашої плане
ти пройде астероїд 7 серпня 2027 р.

Влада штату Юта, більша половина населення якого — мормони, 
вимушена була зняти будь-які табу на алкоголь та сигарети. Але
це зняття діятиме лише під час Олімпійських ігор, бо ж деякі болільники 
не уявляють собі життя без цього і через наявні в штаті обмеження мог
ли б не приїхати у лютому до Солт-Лейк Сіті, а відтак зменшаться над
ходження до бюджету Олімпіади. Але після закриття Олімпіади спиртне 
і паливо знову будуть продаватись лише в закритих магазинах, барах і 
ресторанах.

Копійчані штучні вироби запашних паличок переповнили ук
раїнський ринок. Вони зовні нагадують ті натуральні палички-пахощі, які 
використовуються східними реліг іями у храмових служіннях, зокрема у 
нас — буддистами та крішнаїтами. Лікар-ароматерапевт Т.Колдубовська 
з київського міського центру "Здоров'я" попередила, що справжні арома
тичні палички нічого спільного з тими копійчаними, які продаються за 
мізерну ціну скрізь на ринках, не мають. Вони не пахнуть на відстані, не 
викликають поганого самопочуття, головного болю чи нудоти.

Проповідники торсіонних полів, які продають в Києві на радіорин- 
ку спеціальний циліндрик для захисту від них, шахраї, що працюють 
під науку. Твердження їх, що все конічне, наприклад кінескопи, ви
промінює щось шкідливе для людини, нісенітниця, а продаж захисників 
від нього — афера. Це довели Київські вчені вивчаючи дію на людину ве
ликого різноманіття предметів конічної форми — пляшок, електроламп, 
чарок тощо.
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НОВИЙ РІК ТА РІЗДВО
Зустріч Нового року — давній звичай. Хто першим його почав 

зустрічати — то тут дискутують германці, китайці, римляни. Давні 
слов'яни відзначали початок року 1 березня. Певно що вони найбільш 
раціональні були, бо ж пов'язували святкування початку року з проси
нанням після зими природи. З прийняттям християнства рік вже почина
ли 1 вересня. Потім британський парламент переніс його на 1 січня, а 
звідти цю дату скопіювали інші країни. 7208 рік від сотворіння світу 
Російський імператор наказав вважати 1700-м роком від Різдва Христо
вого і початок його святкувати 1 січня.

Багато народних прикмет пов'язано із зустріччю Нового року. 
Серед них: обов'язково розрахуватися з боргами; вибачити всі образи; 
попросити пробачення в інших за прикрощі з вашого боку; викинути з ха
ти весь побитий чи надбитий посуд; повикидати предмети, що нагаду
ють неприємне; помитися, поприбирати в хаті, протерти вікна і т.п.

Хто, коли і як святкує Новий рік. Християни не надають цьому особ
ливого значення, а тому в їхніх храмах відсутні якісь урочистості. Та й 
відзначають вони його залежно від конфесії — 1 січня за новим або ста
рим стилем. Мусульмани, пов’язуючи свій календар з рухом місяця, що
року відзначають Новий рік на 11 днів пізніше. Тепер це відбудеться 21 
березня. За декілька тижнів до цієї дати пророщують зерна пшениці або 
ячменю, що символізує появу нового життя, весну. В іудеїв Новий рік — 
Рош Хашана. До цього дня випікають спеціальний новорічний хліб, пода
ють до столу фрукти як символи врожаю. В цей день обмірковують добро 
та невдачі минулого року з тим, щоб майбутній зробити щасливішим.

Індія — найбільш новорічна країна. Його відзначають тут у визна
чений час християни, мусульмани, буддисти. А оскільки основна части
на населення сповідує індуїзм, то індуси відзначають новоріччя більше 
чотирьох разів на рік. Новий рік в індусів продовжується декілька днів і 
супроводжується карнавальними процесіями, ярмарками та ін.

Дата народження Ісуса Христа невідома. Про неї нічого не сказа
но в новозавітних книгах. Як свідчить св. Климент Олександрійський (III 
ст.), в його час Різдво відзначали одні — 20 травня, інші — 6 чи 10 січня. 
Приурочували цю подію ще й до 25 чи 28 березня. Лише з IV ст. дата 
Різдва Христового закріпилась за 25 грудня. При цьому Отці Церкви ко
ристувались такими міркуваннями. З Євангелій відомий місяць і день 
смерті Ісуса. Згідно новозавітного вчення, він мав прийти, коли прийде
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повнота часу, а відтак, і бути на землі повну кількість років. Звідси випли
вав висновок, що Христос був зачатий в той же день, в який постраждав, 
тобто в день Єврейської Пасхи, яка в той рік відзначалась 25 березня. 
Додавши до цієї дати 9 місяців, отримали 25 грудня. Цю дату прийняв св. 
Іпполіт (III ст.), а потім обґрунтовували св. Іван Златоуст та св. Августин. 
А оскільки католицька і православна Церкви живуть за двома календаря
ми — Юліанським та Григоріанським, то кожна з них святкує Різдво Хри
стове 25 грудня за своїм календарем.

Святки — період від Святвечора (6 січня) до Хрещення (19 січня) 
— найкращий час для ворожби. На запитання "Киевского телеграфа" 
відповіді відомих в Україні депутатів поділилися дуже цікаво. Ні праві, ні 
ліві не вірять ворожкам. Т.Чорновіл, як християнин, вважає будь-які во
рожіння, окрім жартівливих, гріховною справою. П.Симоненко відзна
чив, що казки потрібні лише дітям. Н.Вітренко, як прагматик і ма
теріаліст, переконана, що, якщо людина живе за прогнозами, то вона бу
де пасивною, залежною. "Все вирішує лише її життєва позиція". Центр 
виявився таким, що може підпадати й під вплив ворожбиток. Для 
Я .Кравчука є люди, "які відчувають більше, ніж ми". В.Семиноженко роз
глядає ворожбу як річ "конкретную и осязаемую". У Д.Гнатюка — це 
прекрасна, мудра традиція народу". Яблучник В.Ткачук навіть сам гадає 

і в прикмети вірить. І так далі. Ось і думай, кому віддавати голоси: чи са- 
мовпевненим, які не вірять ні в яку містику, а чи тим, кому ворожка ска
же, яким і ким він буде, як має жити.

Де живе український Дід Мороз? Це питання попробував з'ясувати 
кореспондент "2000" (28.XII) С.Волков. Бо дійсно, фіни його поселили в 
Лапландії, турки — в Ізмір, німці — десь на півночі своєї країни. Дехто 
відправляє його на Північний полюс. Зрештою, чомусь всі повертаються 
до фінської версії і поселяють Діда Мороза на горі Корватунтурі (483 м.), 
одягають його в червону шубу, теплі валянки, він має своє представ
ництво в містечку Рованіємі. Вушина гора, як це перекладається, нібито 
затримує всі прохання до Діда Мороза, а тому вони мусять неодмінно 
збутися. Українці по-різному підходять до витлумачення місця прожи
вання свого Діда Мороза: Царське село на Печерську, Говерла в Карпа
тах, Канада, де зберігся дух українства. Але найбільш переконливим є 
твердження, що цим місцем має бути гора, на якій сніг зберігається 
цілорічно. Такими є Ай-Петрі в Криму та Плай в Карпатах. Але в Криму 
сонце подеколи може зіграти злий жарт, а тому остаточна версія гідро
метцентру — гора Плай висотою 1667 м. Часто українці своїм Дідом Мо
розом вважають св. Миколая, а Діда Мороза, кажуть, до нас завіз Петро 
І, кат українського народу.
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Різдво відзначали і в українських колоніях суворого режиму. У
Львівську колонію 7 січня завітав владика Августин з УПЦ Московського 
Патріархату. В молитовній кімнаті єпископ провів спільну молитву. 
"Навіть якщо ти "злодій в законі" і дуже хизуєшся цим, — зауважив вла
дика, — змири свою гординю, бо ж Бог гордим противиться, а смирен
ним дає благодать". Він нагадав в’язням про те, що "окрім законів зем
них, є ще й і Божі, за недотримання яких прийдеться відповідати на 
страшному суді". Своє слово сказав тут і священик УГКЦ о.Ігор Цар: "Га
даю, що моє слово якось проростає у цих скам'янілих душах". За останні 
З роки 25 в'язнів з колонії було охрещено. Підчас свята тут лунали коляд
ки, завітав дитячий вертеп.

Конкурс вертепів шкіл Львівщини відбувся 7-8 січня в Шев
ченківському гаю Львова. Якщо церковна чи священна частина вер
тепів майже всіх шкіл співпадала, то ось та їх частина, де присутня усяка 
чортівня , була надто відмінною. Найкращими виявились школярі з Пус- 
томитівської СШ. А у Трускавці 7-8 січня відбувався конкурс вже дорос
лих вертепів. Але вони були більш одноманітні. Майже усі співали одну і 
ту ж колядку "Яка радість стала".

Колядування чи заробітчанство? Цю тему підняла газета "Молода 
Галичина" (№4), бо ж останніми роками ця народна та церковна традиція 
часто перетворюється в гонитву за грішми на межі святотатства. Коля- 
дувальники, як це спостерігалось у Львові, викидають з презирством 
дрібні монети і вимагають "нормальних грошей", лайливо відкидають 
солодощі, дані бідними пенсіонерами, розпочинають бійки з приводу 
поділу наколядованого, формально бурмотять слова колядок, розбиша
кують. "Ось так помалу хробак нігілізму, вседозволеності, безкарності та 
заробітчанства заповзає в дитячі душі. І нема чого дивуватися, коли че
рез кілька літ з них виростуть бездушні люди, які, окрім власних забага
нок, ні про що інше не думатимуть". Посилаючи своїх дітей колядувати 
дехто з батьків говорить, що "нехай звикають гроші заробляти". То ж 
хтось — школа чи Церква — має зайнятися тим, щоб повернути коляду
ванню його духовний зміст.

Санта Клауси як роль для злодіїв та терористів. Хоча в США про 
це й попереджали, проте "казковий дідусь" пограбував банк міста Сан- 
Дієго в Каліфорнії. Виявилось, зрештою, що то був колишній поліцейсь
кий, якого за вживання наркотиків увільнили від служби. В Канаді, у 
прийнятому нещодавно антитерористичному законі, визнано, що сан- 
клауство може слугувати засобом прикриття діяльності терористичних 
організацій.
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Рік Водяного, Чорного Коня, згідно з китайським дванадця
тирічним астрологічним циклом, наступить 12 лютого 2002 р. і
закінчиться 31 січня 2003 р. Цей календар було запроваджено за часів 
імператора Хуана Ді в 2637 р. до Р.Х. Китайські астрологи виділяють ще 
таких тварин — Мишу, Бика, Тигра, Кота, Дракона, Змію, Козу, Мавпу, 
Півня, Собаку і Свиню. Рік Коня символізує тямущість і чесність людини, 
яка в нього народилась. Існує ще п'ять стихій — метал, вода, дерево, во
гонь і земля, — та п'ять кольорів — білий, чорний, синій, червоний та 
жовтий, — які, відповідно, додають до характеристики кожного року до
даткової особливості. 2002 р. буде мати "чоловічий норов", бо він 
закінчується на парне число. Багато різних забобонів пов’язують астро
логи із цими знаками, але ось ніхто не з'ясовує те, чи спрацьовує в Ук
раїні китайська традиція.

Талісманом року Коня вважається чорна черепаха. Вона не лише 
захищає спину кожного, але й вибірково підходить до того, що знахо
диться збоку. Вважають, що домашня черепаха сприятиме зростанню 
доходів, поліпшенню якості життя. Цей талісман також діє у вигляді су
веніру чи прикраси.

Редакція часопису "Релігійна пан§|ама-' з вдяЦжстіо розйяйегвсі надіслані 
листи ta  інформації п і
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V

ГАЛЕРЕЯ
УКРАЇНСЬКОГО 

ТА СВІТОВОГО
М И С Т Е Ц Т В А

МУЛЬТИМЕДІЙНА 
БА1А ДАНИХ

Культурно-освітнє Товариство «КОЛОРИТ» 
представляє перший випуск серії мультимедійних програм 
«Галерея українського та світового иистецтва».

Програма є наочно-дидактичним посібником для вивчення 
«Української та зарубіжної культури», «Образотворчого 
мистецтва», «Естетики».

Програма ознайомить Вас з шедеврами українського та 
світового мистецтва всіх часів і епох. Вперше один диск 
вміщує 3 000 анотованих творів різних видів, стилів, 
жанрів та епох. Вперше повно презентовано мистецтво 
України -  1500 творів живопису, скульптури, архітек
тури, ювелірного мистецтва тощо.

Представлено творчість 762 художників (з них - 235 
вітчизняних художників), подано 100 детальних твор
чих життєписів митців. Представлені мистецькі твори 
знаходяться у 306 музеях ЗО країн світу (1470 - в 70 
українських музеях. Залами цих музеїв Ви здійсните 
екскурсії, ознайомитесь з екпозиціями.

До кожного мистецького твору додано детальний 
опис (графічне зображення розміром 1024*768, 
назва твору, авторство, мистецький аналіз твору; 
дата створення, музей, стиль, жанр, країна-бать- 
ківщина митця, матеріал і розміри твору).

Програма містить гнучку систему пошуку творів за 
кількома критеріями відбору. "Галерея" має різно- 

у манітні режими для перегляду творів: слайдовий 
режим, маштабування тощо. Добірка класичної 
музики (тривалістю понад 70 хвилин) добавить 
Вам насолоди від спілкування з прекрасним.

Програма знадобиться всім шанувальникам 
мистецтва, науковцям, викладачам, студентам, 
школярам.

/  Детальна інформація за тел.
(044) 246-40-18,229-04-18, факс 248Ж -36  

або 03150, Київ-150, а/с 428

'.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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