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СТОРІНКА РЕДАКТОРА
Вельмишановні читачі! В останні роки в Україні з'явилося 

багато різних нових релігійних течій. Серед них ми бачимо 
неохристиян, неоорієнталістів, неоязичників, змішані типи. 
Перерахувати їх всі тут практично неможливо. До того ж, окрім 
офіційно зареєстрованих, ще є й такі, що чекають на свою  
реєстрацію або ж  взагалі не бачуть в ній якийсь сенс. Хоч, як 
на мене, держава мала б реєструвати всі ті з них, які того 
бажають. Адже нереєстрація, власне, нічого не міняє в 
діяльності ц іє ї релігійної організації: вона все одно діє. Д іє  
так, як і зареєстровані, бо ж  інколи до  багатьох останніх 
держава також діла не має. Я в Києві вже три роки прагну 
ввійти в контакт з даосами (зареєстровано д в і їх громади), 
але слід їх виявити не вдається. А хіба тільки даосів не 

знаходжу! І хіба тільки в Києві! Ми б хотіли дійти до кожної конфесії. Зрозуміло, що 
Відділення релігієзнавства має інші функції, ніж владні органи, що працюють у сфері 
державно-церковних відносин. Ми — пізнаємо релігійні феномени, а відтак 
виходимо за сферу свободи їх суспільного буття. Ми хочемо знати , в що вірять 
послідовники тієї чи інш ої конфесії, як вони вірять, яких обрядів дотримуються, який 
їх спосіб життя, як організована їх діяльність, чи забезпечена їм гарантована 
українським законодавством свобода віросповідання. Як дослідник, я допитливий 
(інколи до  дрібниць), але при цьому не прагну переконувати мого співбесідника з 
будь-якої іншої, ніж моя, конфесії в хибності його релігійного вибору, здобуваю  
знання про його вірування лише в наукових цілях. Ми вивчаємо загальні тенденції 
розвитку релігійного життя в Україні і світі, зміни змісту і виявів релігійності у  
послідовників різних конфесій, характер і причини міжконфесійного протистояння, 
прагнемо віднайти шляхи толерантизації міжрелігійних відносин. Це нам треба і для 
написання статей-довідок до  «Енциклопедії релігій», і для написання підрозділів у  
книгах десятитомника «Історія релігій в Україні», зокрема томів «Релігійні меншини 
України» та «Нові релігійні течії України», брошур з сер ії «Конфесії України», інфор- 
мацій в «Релігійній панорамі». При цьому ми уникаємо будь-якої упередженості до  
будь-якоі з релігійних організацій (зареєстрованих чи незареєстрованих), 
запрошуємо їх до  себе на зацікавлені бесіди, конференції та круглі столи, йдемо самі 
в релігійні організації, присутні в них на богослужіннях і просто зібраннях. Але не як 
якісь наглядачі-контролери, а як дослідники.

Д о своєї роботи ми залучаємо студентів з релігієзнавчих спеціалізацій 
університетів ім.Т.Г.Шевченка та «Києво-Могилянська Академія». В дослідницькій 
роботі слідуємо принципам об'єктивності, толерантності, позаконфесійності. Ми 
відкриті до  творчої співпраці із всіма конфесіями й церквами - великими і малими, 
християнськими і нехристиянськими, зареєстрованими і незареєстрованими, 
традиційними і новітніми.

Ласкаво просимо д о  себе на зацікавлену зустріч. Наша адреса: вулиця 
Трьохсвятительська, 4. Це - на Володимирській гірці. Тел. 229.04.18.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ - керівник єдиної 
Академічної релігієзнавчої інституції України



РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ 
І ЦЕРКВИ

Ж о д н е  христи ян сь ке  о б 'є д 
нання, ж о д ен  політичний д іяч ,
який прагне видати себе за обо
ронця інтересів християн і послідо
вника вчення Ісуса Христа не наби
рає не то що прохідного балу до 
Верховної Ради, а навіть не за
пам'ятовується виборцями. Це 
засвідчують різні проведені ос
таннім часом опитування, в т.ч. й 
Українським Інститутом соціальних 
досліджень, Центром «Соціальний 
моніторинг». То ж чи варто христи
янським партіям вже вкотре працю
вати на відтягування голосів ви
борців від демократичних блоків. Та 
й яким християнином є той олігарх, 
який награбував собі коштів, вва
жаючи, що принцип «не вкради», 
«не побажай майна іншого» не для 
нього, а лише для тих, хто його має 
обирати. (Столиця. — № 5)

«В сеукраїнське  о б 'єд н ан н я  
християн» та  «Українська  
політична партія «Християнський
рух» потрапляють до бюлетенів з 
виборів до Верховної Ради України. 
Деякі конфесійні партії поповнили 
ряди інших виборчих блоків. Але се
ред них немає мусульман, є лише 
християнські партії. Про це повідо
мив Центрвиборчком.

З м ін и  д о  З а к о н у  У к р а їн и  
«Про свободу совісті і рел ігійн і

о рган ізац ії»  обговорю в ал и  д е 
путати  В ерховн о ї Ради У країн и
6 лютого. Ці зміни стосуються пе
реважно посиленню контролю при 
реєстрації релігійних громад. 
Б.Олійник зазначив: «Спробуйте 
після того як зареєстрували якусь 
секту, розгадавши, що це є на
справді, спробуйте її скасувати — 
ґвалт піднімається на весь світ. 
Треба дивитися, щоб у нас не кру
тилися сатанинські секти, які спон
соруються із-за кордону®. Іншу 
думку висловив депутат 
С.Матвієнков: «Я боюсь, щоб наше 
управління не замкнуло на себе 
механізм регулювання міжкон
фесійних відносин. Релігії повинні 
самі визначатися, яким чином 
впливати на прихожан«. Автори 
проекту спробували знайти ком
проміс, але прийняття Закону зно
ву відклали.

Н ай б іл ь ш о ю  д о в ір о ю  у к 
раїнц ів  користую ть ся  Ц ер кв а  і 
військові. Такі результати репре
зентативного опитування фірми 
«Соціс» і фонду «Демократична 
ініціатива» (29 грудня — 7 січня). 
Повністю довіряють Церкві 50% 
опитаних, не довіряють — 14%. 
Водночас уряду довіряють 8%, де
путатському корпусу — 6%, інсти
туту президентства — 12%, засо
бам масової інформації — 22%.

С и м п а т ії в ій с ь к о в и к ів -п р и -  
ко р д о нн и к ів  до існуючих в Україні
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конфесій і церков під час по- 
всемісного їх опитування вияви
лись так: до УПЦ КП — 56%; до 
УПЦ МП — 9%; до УАПЦ — 4%; до 
УГКЦ -  9%; до РПЦ -  7%; до Ісла
му — 11%. (Голос Православ’я.- 
2002р. -  № 4)

Віктора Медведчука звину
вачують у подвійній бухгалтерії 
в його оцінках і ставленні до 
релігійної ситуації в Україні. 
Раніше СДПУ(о), всупереч волі 
УПЦ МП, вітала візит Папи Римсь
кого до України, підтримувала 
«об'єднавчі» ініціативи патріарха 
Філарета, всіляко дорікала УПЦ 
МП за непоступливість. Тепер же, 
коли не за горами парламентські 
вибори, В.Медведчук заявляє: 
«Ми чітко зайняли позицію 
підтримки УПЦ, яку вважаємо єди
но канонічною». Вже й Віктор 
Ющенко, відомий друг УПЦ КП, 
УАПЦ та Ватикану, не акцентує 
увагу на своїх конфесійних і цер
ковних симпатіях, а наголошує на 
християнських цінностях взагалі. 
Він вважає, що кожен може сприй
мати за християнську ту Церкву, 
яку відвідує. В.Ющенко закликає 
до «консолідації християнських 
церков» з метою «гармонізації ду
ховного життя суспільства». О .Мо
роз, хоч і виявляє реверанси в ад
ресу УПЦ МП і називає її «єдиною 
легітимною», папський візит 
оцінює як позитивний захід. 
Постійність у ставленні до УПЦ МП 
та УПЦ КП виявляє вже протягом 
декількох років О.Омельченко, а 
також П.Симоненко, який завжди 
підкреслює православність на

щадків наукового атеїзму та свої 
симпатії до УПЦ МП. То ж та любов, 
яку виявляють щодо Московського 
православ'я останнім часом деякі 
партії та партійні діячі, має яскраво 
виражений політичний підтекст, 
спровокована передвиборчою си
туацією. (Новый век.- 9 лютого)

Те, чого не каже Церква, ка
жуть ї ї  вірні. В інтернетівській 
статті «Про передвиборчо- 
релігійну ситуацію в Україні» жур
наліста В.Ковальчука, що виступає 
як послідовник Церкви Московсь
кого Патріархату, названо партії і 
блоки, за які не слід голосувати. Це 
— «Всеукраїнське об'єднання хри
стиян», «Наша Україна», «За єдину 
Україну!», «Демократичний союз», 
«Блок Ю.Тимошенко», «Єдність», 
СДПУ(о), «Жінки за майбутнє», 
Партія зелених, КПУ, СПУ і блок 
Вітренко. Гляньмо, кого тут немає, 
то саме за них, мабуть, і слід голо
сувати. В чому ж крамола тих, за 
кого не радять віддавати свої голо
си виборцям? Насамперед, це 
спілкування з Київським Патріар
хатом або ж нагородження ос
таннім когось, наявність в списку 
блоку представників греко-като- 
лицизму, протестантизму, відне
сення питань релігії десь подалі у 
своїх програмах, належність у ми
нулому до керівництва в КПРС. Ра
дять виборцям не попасти на гачок 
тих, хто експлуатує православні 
ідеї та цінності.

Проблема душпастирства в 
А рм ії стала предметом обгово
рення під час зустрічі глави УГКЦ

4 Релігійна панорама № 2 ’2002
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кардинала Гузара з головним 
інспектором МО генералом В.Ра- 
децьким. Кардинал наголосив, що 
якщо воїни в силу умов служби не 
можуть йти до Церкви для задово
лення своїх релігійних потреб, то 
Церква має прийти до них. «У та
кий спосіб ми, як Церква, вико
нуємо обов’язок духовної опіки, а 
ви, як ті, хто несе відповідальність 
за воїнів,- виконуєте консти
туційний обов'язок». Тут Л.Гузар 
мав на увазі право кожного на 
віросповідання. Але при цьому 
владика наголосив, що «ніхто не 
має права займатися прозелітиз
мом чи, так би мовити, душехват- 
свом. Слід йти лише у ті місця, де є 
віруючі власної деномінації чи 
релігії». Кардинал висловився за 
створення в Армії інституту капе- 
ланства. Відповідаючи на 
привітання, генерал зазначив, що 
йому імпонує думка про те, щоб 
«молоді люди — семінаристи 
змогли пізнавати конкретні обста
вини життя у війську», але питання 
надто делікатне і вимагає визна
чення конкретного механізму сво
го вирішення.

•

М еморіальна дош ка  двом  
священикам — Олександру (бать
ку) та Олексію (сину) Глаголєвим 
з'явилася на стіні корпусу Києво- 
Могилянської Академії. Батько був 
відомим біблеїстом, очолював ка
федру біблійної археології, а опісля 
став ректором Київської Духовної 
Академії. В 1937 році — розстріля
ний «за контрреволюційну 
діяльність». «Він ніколи не прово
див різниці між національностями,

конфесіями, був переконаний в то
му, що в кожній людині є щось хо
роше, що слід виявляти». Так ска
зав син про батька. Олексій Гла
голев в 1941 р. став священиком, 
врятував багатьох євреїв від смерті 
в Бабиному Яру.

«Я є м іс 
тична», — ска
зала про себе 
Н і н а  
М а т в і є н к о .
«Інколи відчу
ваю це все.
Інколи хочу 
більше жити 
там, ніж тут..., в 
інший світ пе
рейти, в інший 
вимір. Тут дуже 
тяжко. Люди 
жорстокі. Мало 
добрих. Ми ни
щимо, забруд
нюємо природу, ріки... Люди не ду
мають, що буде завтра. Хочеться 
крикнути: «Схаменіться! На той 
світ не заберете доларів, маєтків, 
мерседесів\». (Столиця. — № 5)

Віддаючи почесті російським  
ім ператорам , Християнсько-мо
нархічний союз України в такий 
спосіб бореться проти незалежної 
української державності. Адже но
стальгія за імператором є одно
часно і ностальгією за Російською 
Імперією. Але якщо в Росії ще мож
на було б збагнути прагнення до 
створення Музею історії імпера
торської династії Романових, то в 
Україні це виглядає нонсенсом.
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Творити музей колонізаторам — 
це творити музей ворогам ук
раїнського народу. Очолює цей 
ХМСУ В.Пількевич.

Володи
мир Л ит
вин вінчав
ся в Києво- 
Печерській 
Лаврі, але 
вже коли 
діти подо
рослішали. 
«Якщо чес
но, то я лед

ве вистояв всю процедуру вінчан
ня. Дружина мене постійно попе
реджала: стій рівно, не нахиляй 
спину». Гостем мами В.Литвина на 
Житомирщині буває глава УПЦ МП 
митрополит Володимир. До авто- 
аварії Володимир Михайлович 
ніколи не вірив в якесь яснобачен- 
ня. Але коли їхня знайома, яку вва
жали екстрасенсом, на дзвінок 
дружини сказала: «Не переживай, 
у нього лише струс мозку, закрита 
черепно-мозкова травма і травмо
вана ліва нога», то тут вже й заду
мався... (Сегодня.- 7 лютого) Спо
стерігаючи телепередачу із 
Віфлиєму про відвідини Президен
том України християнської святині, 
де народився Спаситель, допису
вачі «РП« тоді відзначили, що єди
ним, хто після поклоніння місцю 
народження Ісуса Христа перехре
стився, був В.Литвин. Глава 
Адміністрації Президента України, 
виступаючи у Дніпропетровську 22 
лютого зауважив, що «влада Ук
раїни робить все для того, щоб

Церква зайняла гідне місце в житті 
суспільства«. Треба переглянути 
податкову політику щодо неї, бо ж 
нинішня «не дає можливості Церкві 
здійснювати свою місію«. (Факти, 
23 лютого)

Тринадцяту річницю виве
дення радянських військ з Аф
ганістану відзначили у лютому і 
в Україні. Невідомо за що хлопці 
гинули в цій мусульманській країні. 
Більшість з них повернулися додо
му віруючими. Один з таких, А.Кас- 
се пише: «Я не раз думав там про 
Бога. Про гріхи і прощення. Дехто 
так живе: відмолив прощення і 
пішов знову грішити. Може і Бога 
люди придумали для того, щоб 
знявши з себе гріх обрядом, знову 
вершити злочини? Але подеколи 
було так, що хотілося вірити: хтось 
там, нагорі, тебе оберігає». (Фак
ты. — 14 лютого)

Голова Республіканської 
християнської партії Микола 
Поровський був виставлений із 
засідання комісії Кабміну України. 
Як перший заступник Держкому з 
енергозбереження, він брав 
участь в урядовому засіданні, яке 
вів перший віце-прем'єр України 
Олег Дубина. На зауваження 
М.Поровського, що робота комісії 
має вестися державною мовою, 
О.Дубина зреагував: «Геть із
засідання, подати пояснювальну 
записку для звільнення» («Вірую». 
№2-3, 2002 р). Водночас Рада РХП 
прийшла до невдоволеного вис
новку, що в блоці «Наша Україна« 
партії М.Поровського відвели да
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леко не рейтингові місця (56, 98, 
134, 140) і що по мажоритарним 
округам із 20 запропонованих кан
дидатур затверджено лише дві. В 
останньому певно виявилося те 
сахання і невизначеність в політич
них орієнтаціях, яку виявив лідер 
партії в останні два роки«. (Факти, 
23 лютого)

Кримське відділення Міжна
родної асоціації релігійної сво
боди було утворене під час роботи 
в січні у Сімферополі семінару з 
проблем міжконфесійної злагоди, 
організованого Україно-амери- 
канським християнським вільним 
інститутом. До відділення ввійшли 
представники мусульман Криму, 
УПЦ КП, УАПЦ, караїмів, баптистів 
та ін. Відтак асоціація об'єднала 
тих, хто протистоїть М іжкон
фесійній раді Криму «Мир — дару
нок Божий», очолюваній митропо
литом Сімферопольським і 
Кримським УПЦ МП Лазарем. 
Значну активність у створенні 
Відділення МАРС зіграв муфтій 
кримських мусульман Еміралі Аб
лаев, який вийшов зі складу 
Міжконфесійної ради. Кримська 
православна єпархія висловила 
свою стурбованість даним станом 
справ і розглядає це як прагнення 
порушити міжконфесійний мир в 
Криму. (Радонеж. — № 1)

Інтернет — новини. Для ТИХ,  
хто цікавиться р@яїпєю5 неза
лежним поглядом на релігійні події 
в Україні та за її межами, хочемо 
порекомендувати звернутися до 
двох активних і корисних сайтів.

Один з них — російськомовний й 
існує як підписка на службі розси- 
лок Subscribe.Ru («Введение в ре
лигиоведение»). На 2.02.2002 вий
шло вже 111 випусків відомої 
«Упельсинки». Сторінка скла
дається із декількох розділів, які 
вирізняються теоретичною ґрун
товністю, оперативністю, постій
ною оновленістю, хорошою 
бібліографічною і джерельною ба
зою. На сторінці є спеціальний 
релігієзнавчий словник і перелік 
найбільш популярних релігійних 
інтеренет-сайтів. Одним словом, 
«Упельсинка» допоможе вам 
зорієнтуватися в релігійних і літе
ратурних новинках. Другий веб
сайт «РІСУ» — український, і, пев
но, єдиний в країні, який так про
фесійно і повно знайомить нас з 
релігійними подіями в сучасному 
українському житті. Тут все — і 
форма, і зміст — складають ту ат
мосферу поваги до релігійних 
справ, окремих церков та її 
лідерів, яка й має панувати в мас- 
медіа. Не беручись аналізувати ху
дожню та технічну строни виконан
ня проекту, звернімося до карти 
сайту, яка подає відомості про йо
го інформативну наповненість. Тут 
є новини, які щоденно поповню
ються, стислі, але достовірні за
гальні матеріали про більшість 
існуючих в Україні церков і релігійні 
течії з активними пересилками на 
їхні сайти, аналітичні статті та 
інтерв'ю, енциклопедичні довідки, 
статистичні данні тощо. Корисним 
додатком є календар та анонс 
подій. Для інтернетфанів підготов
лена спеціальна сторінка «Україна
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релігійна в інтернет-мережі», де 
перераховані всі діючі сайти за
реєстрованих в Україні церков і 
релігій, від, скажімо, найбільшого і 
найвідомішого офіційного сайту 
УПЦ «Православ'я в Україні» до 
сайту Великого Білого братства. 
Не можна не відзначити ще одну 
важливу функцію, яку виконує сайт 
«РІСУ». Він має не тільки україно
мовну, але й англомовну версію, 
що надає можливість ознайомити
ся з реальними подіями релігійно
го життя України не з «чужого», а з 
свого, так би мовити, власного го
лосу. Потреба незалежної інфор
маційної присутності України в 
Інтернеті сьогодні особливо акту
альна. Світ хоче знати про Україну, 
він готовий визнати її неза
лежність, але за одної умови: вона 
сама має про себе заявити і тією 
мовою, яка зрозуміла неукраїно- 
мовному світові. Сподіваємось, 
що ініціатива та професійність ав
торів сайту зроблять його одним із 
найчастіше відвідуємих, а аб
ревіатура «РІСУ» стане в Україні не 
менш знаною, ніж «НТВ.ру» в Росії.

Релігійне життя України

ПРАВОСЛАВ'Я

А р х іє р е й с ь ки й  собор У к 
раїнської Автокефальної Право
славно ї Ц еркви в ідбувся ЗО 
січня 2002 р. у Києві. В його ро
боті взяли участь Предстоятель 
Церкви митрополит Тер
нопільський і Подільський Ме- 
фодій, митрополит Галицький 
Андрій, архиєпископи Вінницький і

Подільський 
Р о м а н ,
Харківський і 
Полтавський 
І г о р ,
Л ь в ів с ь ки й  
М а к а р і й ,
Крем енець
кий Іоан та 
є п и с к о п  
Ч еркаський  
Яків. Собор ухвалив утворити на 
основі Таврійської єпархії Кримсь
ку єпархію, канонічна територія 
якої пошириться на Автономну Ре
спубліку Крим. Єпархіальним ар
хиереем Кримської єпархії при
значений архиепископ Креме
нецький Іоан з титулом «архиепис
коп Херсонеський і Кримський». 
Управління Хмельницькою єпар
хією передано архиепископу 
Вінницькому і Брацлавському Ро
ману. Архиепископ Ігор Ісіченко 
був звільнений від управління 
Київською єпархією, управління 
якою перебрав митрополит Тер
нопільський і Подільський Ме- 
фодій. На пропозицію владики Ме- 
фодія вікарієм Київської єпархії бу
ло призначено єпископа Черкась
кого Якова. (Офіційна хроніка 
УАПЦ)

Делегація Української Авто
кефальної Православної Церк
ва, очолювана її предстоятелем 
митрополитом Мефодієм, в пере
двиборчий період відвідує усі об
ласті України з тим, щоб повідоми
ти обласне керівництво про «невт
ручання Церкви у передвиборчий 
марафон». «Ми завжди підтри

8 Релігійна панорама № 2 і2002



Релігійне життя України

муємо владу, бо її обрав ук
раїнський народ», — зауважив 
Владика.

Помісний Собор УАПЦ 2000
р. своєю ухвалою просив митро
полита Константина (УПЦ США) 
бути «духовним опікуном» цієї 
Церкви. Однак підпис ним Різдвя
ного послання титулом «пер- 
шоієрарх УАПЦ в Україні« є див
ним, оскільки, як відомо, предсто
ятелем УАПЦ Собором було обра
но митрополита Мефодія, а не 
Константина. Переважна більшість 
Церкви, окрім нечисельних 
єпархій сходу, визнають це. Вже 
вирішилося б питання об'єднання 
УАПЦ і УПЦ КП, якби не деструктив 
останніх. А своїми претензіями на 
«першоієрарха» митрополит Кон
стантин також ускладнює міжцер- 
ковні православні стосунки в Ук
раїні. В глухий кут справу 
об'єднання заводять і ті, хто проти
стоїть Собором обраному, а відтак 
— законному Предстоятелю. То ж і 
маємо, що в Патріархії на Трьох
святительській сидить призначе
ний Константином архиепископ 
Ігор (Ісіченко), $ в Андріївському 
комплексі головує обраний Собо
ром митрополит Мефодій. Лише 
тоді, коли особисті амбіції декого з 
православних ієрархів поступлять
ся інтересам поєднання ук
раїнських Православних церков, 
матимемо в Україні Єдину Помісну 
Церкву.

Нормальний розвиток вищ ої 
духовної освіти в Україні можли
вий лише через тісну співпрацю з

вищими духовними закладами 
інших країн. Таку думку висловив 
архиепископ Харківсько-Пол
тавський УАПЦ Ігор (Ісіченко) під 
час зустрічі з представниками ЗМІ 
в Колегії патріарха Мстислава в 
Харкові, ректором якої він є. Особ
ливі надії владика покладає на 
співпрацю з вищими навчальними 
духовними закладами Росії, певно 
маючи при цьому на увазі академії 
Московського Патріархату.

М о ско в ськи й  П атр іархат 
зд ійснив 5 років  тому характер
ний для рос ійсько ї екстраверт- 
ної політики акт — піддав ана
фемі Патріарха інш ої Церкви. 
Якби Папа Римський належав до 
православних, то йому також не 
вдалося б уникнути цього. В праг
неннях розширити свою канонічну 
територію РПЦ вже добралася до 
Антарктиди. Зараз продаються 
ділянки на Місяці: треба не
запізнитись і побудувати храм ще 
й там, закріпивши в такий спосіб і 
там свою канонічну територію. Ось 
тоді повністю буде по-ноздрьовсь- 
кому М.Гоголя: «До самого гори
зонта — это всё моё. А там, за го
ризонтом, — тоже моё». Патріарх 
Філарет — це той, кому вдалося 
зруйнувати ту «церкву домовину» 
(оцінка Т.Шевченка), до якої при
звела Московська Патріархія 
Київську Митрополію, поглинувши 
останню без будь-яких канонічних 
підстав ще в 1686 р. За це й незлю
били його в «білокамінній». Влади
ка Філарет може пишатися тим, 
що став поруч з такими анафемо- 
ваними велетами як гетьман Іван
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Мазепа, письменник Лев Толстой. 
На цю «дошку пошани» Московсь
кого Патріархату не потраплять 
нинішні владики УПЦ, бо для них 
не то що ідея автокефалії, навіть 
автономії своєї Церкви в межах 
РПЦ виглядає єресю. Проте історія 
все розставляє з часом на свої 
місця, і так як розпалися світські 
комуністичні імперії Російська і 
Сербська, розпадуться зрештою 
Російська і Сербська Церковні 
імперії. Як би там не було, а Церк
ва, очолювана Патріархом Філаре- 
том утверджується. І не лише в Ук
раїні, а й в  інших країнах. Але при 
цьому вона не оголошує чужі землі 
«своєю канонічною територією«.

Харківський владика Иико- 
дим з УНЦ вважає неможливим 
подальші стосунки своєї єпархії з 
уповноваженим у справах релігії 
області із-за його «непомірного 
втручання у справи єпархії». Цим 
владика виявляє своє невдоволен
ня фактом, що Управління дало 
санкцію на освячення води на дже
релах в Харкові «розкольникам», 
які переосвячують її, бо ж до того 
ці джерела освячувалися з ранньо
го ранку свяідениками Московсь
кої Церкви. Чогось нового в нехту
ванні влади владика не відкрив. 10 
років тому він знехтував затверд
жений в Держкомі релігії України 
Статут УПЦ, який закріплював пра
во на скликання архієрейського 
собору за Предстоятелем Церкви. 
Зневаживши тодішнім Предстоя
телем митрополитом Філаретом, 
владика Никодим зібрав у Харкові 
зібрання єпископів, на якому було

зміщено з посади Предстоятеля 
УПЦ, хоч, згідно Статуту, він мав 
право обіймати посаду довічно. То 
ж нехтування Законом для владики 
не є чимось новим.

Спільноти православних ми
р т  Церкви М осковського Па
тр іархату — Спілка православних 
громадян та Союз православних 
братств України разом > з Ро
сійським рухом України — 31 січня 
провели пікетування Державного 
комітету України у справах релігій. 
Приводом до цього послужило 
нібито «спроба неконституційного 
втручання урядового органу у 
справи Церкви» та деякі неко
ректні висловлювання голови 
Комітету В.Бондаренка в його 
інтерв'ю по радіо 15 січня. Біля 80 
пікетувальників прийшли з плака
тами «Нет антиконституционному 
вмешательству в дела Церкви!«, 
«Поместная и единая — Русская 
Православная Церковь« і навіть — 
«Греко-католикам — автокефа
лию, независимость от Ватикана«. 
Вони вимагали відставки В.Бонда
ренка і визнання Єдиною 
Помісною Церквою лише УПЦ 
Московського Патріархату. Акцію 
спровокувало не стільки невдале 
експромтне висловлювання 
керівника Держкомітету, скільки те 
галасливе нагнітання ситуації до
вкола нього, яке влаштувала 
офіційна прес-служба московської 
Церкви. А між тим саме за час пе
ребування В.Бондаренка на посаді 
голови Держкому релігій України 
УПЦ МП збільшила кількість своїх 
парафій з 8882 у 1996 р. до 9515 у
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2001 р., монастирів- - з 75 до 131, 
недільних шкіл з 1552 до 3076, 
періодичних видань з 27 до 74. 
Церква та її прихильники мали б 
усвідомити те, що державний ор
ган повинен дивитись на релігійну 
ситуацію не очима окремої кон
фесії, а незаангажовано. Адже ка
нонічною в контексті державної 
політики є кожна з релігійних 
інституцій, які зареєстровані 
Держкомом відповідно до діючого 
законодавства. До наявних в Ук
раїні складних міжконфесійних і 
міжцерковних відносин можна 
підійти лише перебуваючи на по- 
законфесійних позиціях. Стало 
відомо, що офіційне керівництво 
УПЦ МП відмежувалося від дій 
своїх мирянських об'єднань, хоч то 
й дивно виглядає, бо ж Церква — 
не лише клір,а й миряни.

УПЦ М осковського Патріар
хату відмовилася від прохідних 
м ісць в парламенті для своїх ви
щих керівників взамін «божого 
благословіння на перемогу на ви
борах» Компартії. Про це повідо
мив в Чернівцях під дас зустрічі з 
виборцями перший секретар Ком
партії України П.Симоненко. Неод
норазові переговори лідера ко
муністів з вищими діячами Церкви 
ні до чого не привели. Але один із 
священиків УПЦ все ж зізнався, що 
«коли були райкоми партії, тоді і у 
нас був порядок»,

М итрополит Смоленський 
РПЦ Кирило вважає, що візит 
Папи в Україну є безрезультат
ним. Він «нічого не змінив в като

лицько-православних стосунках». 
Бо ж не припинилося пригнічення 
православних в західних областях 
України, не змінилося ставлення ні 
римо-, ні греко-католиків до пра
вославних «розкольників», хоч во
ни й вітали візит Понтифіка в Ук
раїну, не сприяв Папа виходу в Ук
раїні греко-католицької церкви за 
межі Галичини.

С ум ська єпарх ія  УПЦ МП 
сприяє проведенню організованих 
зібрань православних грузин Сум
щини. 27 січня в Спасо-Преобра- 
женському Соборі єпископ Іов ра
зом із духовенством храму провів 
урочисте богослужіння, присвяче
не святій Ніно — просвітниці і 
місіонерці християнства в Грузії.

«Черговий крок католицької 
е ксп а н с ії в православну У к 
раїну». Так розцінив митрополит 
Донецький Церкви Московського 
Патріархату створення Ук
раїнською греко-католицькою 
Церквою свого Донецько- 
Харківського екзархату. Владика 
вважає, що для цього об'єктивних 
підстав немає. Певно що він має на 
оці кількість громад УГКЦ в східно
му регіоні України. Але їх тут вже 
немало: Донецька область — 22, 
Дніпропетровська —* 5, Запорізька 
— З, Луганська — 2, Харківська — 
5, Сумська — 2,

Хресний х ід  з мощами та іко 
ною Агапита Печорського з бла
гословення глави УПЦ митрополи
та Володимира пройде Україною з 
15 січня по 11 березня. Ікону і раку
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з мощами відомого цілителя XI ст. 
провезуть автомобілем обласни
ми центрами Лівобережжя і Півдня 
України.

Володимирський Собор Ки
єва реконструюється. Купола 
будуть позолочені. Почнеться рес
таврація живопису на другому по
версі (на першому її провели рік 
тому). Ремонт проводиться за ра
хунок пожертв і продажу свічок.

Христо-Різдвяний храм 
відкрито в Сіверодонецьку. Він
побудований на кошти спонсорів, 
серед яких і кияни. Мер столиці 
О.Омельченко взяв участь в урочи
стості, подарувавши обителі Єван
геліє українською мовою. З Києва 
привезли в дарунок від Введенсь- 
кого монастиря ікону Богородиці.

Новою спробою придушити в 
Криму Церкву Київського 
Патріархату назвав єпископ 
Кримський УПЦ КП Климент підго
товлений Фондом майна АРК про
ект постанови місцевого парла
менту про передачу йому 
приміщення єдиного в Криму хра
му УПЦ КП Святих Володимира й 
Ольги. Відомо, що в минулому році 
Верховна Рада Криму передала 
храм своїм рішенням Київському 
Патріархату на 50 років. Нині, в 
період передвиборчої метушні, 
Фонд прагне ліквідувати це рішен
ня, забрати будівлю собі.

Пограбування корецького  
монастиря, що на Рівненщині, 
відбулося через неуважність дер

жавних служб до його поперед
жень і прохань. Чотири рази ігуме
ня монастиря Наталія зверталась 
до начальника районної міліції, 
але... І ось наслідок байдужості — 
вже три місяці шукають викрадені 
п'ять давніх ікон і позолочену ризу 
із чудотворної ікони «Споручниця 
грішних». Приблизна сума оцінки 
викраденого — 72 тис. доларів, 
хоч воно є безцінним як духовно- 
культурний спадок. Від 15-16 лис
топада в напівпітьмі Троїцького со
бору черниці проводять нічне 
служіння з надією на те, що їх про
хання про повернення святинь бу
де почуте Матір'ю Божою.

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Рік 2002 — це рік сповідника 
віри Йосипа Сліпого. Проголо
шуючи це, кардинал Любомир Гу- 
зар визначив три етапи життя 
Патріарха, на яких слід акцентува
ти увагу: 1) факт сповідництва як 
факт терпіння багатьох інших 
сповідників; 2) Патріарх як науко
вець і подвижник науки в Україні; 
3)боротьба за усвідомлення іден
тичності УГКЦ.

Українська Греко-Католиць- 
ка Церква дає приклад міжкон
фесійної толеранції. На «кругло
му столі» у Львівській бого
словській академії, зініційованому 
кардиналом Любомиром Гузаром, 
було продемонстровано щире 
прагнення до спілкування в дусі 
миру. Засвідчили своє бажання
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жити в братерській любові під час 
«круглого столу» мусульмани, 
німецькі лютерани, крішнаїти, 
п’ятидесятники, православні з 
УПЦ, іудеї, римо — і греко-католи
ки, мормони.

Екзарх Донецько-Харківсь
кий, єпископ УГКЦ Степан Мень-
ок відзначив, що священикам 
Церкви в східному регіоні України 
приходиться практично творити 
парафії: «Мені здається, що ми мо
жемо завоювати довіру людей в 
першу чергу своєю відкритістю». В 
громади ідуть переважно вихідці з 
західних областей країни. Але час
то спрацьовує таке, про що роз
повідав єпископ. Питає його одно
го разу присутня на богослужінні 
бабуся про вік священика. «Йому — 
дев'яносто один, а мені — дев'яно
сто чотири. Я — православна. Наш 
батюшка приходить в церкву, 
відправляє і нікого не бачить. А тут 
ви підійшли до мене, простої жінки, 
і заговорили! У Вас, вашій церкві є 
душа!». На Сході України, каже єпи
скоп, існує потреба в місіях і реко- 
лекціях. Владика не розуміє тих 
православних священиків, які сто
ять в опозиції до УГКЦ. «Вони б ма
ли єднатися з нами, бо ж ми маємо 
спільний з ними Східний обряд». 
«Ми повинні зрозуміти, що бороть
ба між нами, тобто конфесіями 
Східного обряду, але приналежни- 
ми до різних патріархатів, до добра 
ніколи не приведе».

Синод єпископів Києво-Га- 
лицької митрополії УГКЦ з наго
ди виборів звернувся до вірних і

всіх людей доброї волі з Пастирсь
ким посланням. З самого початку 
послання звучить застереження, 
що ці вибори будуть справжньою 
фальсифікацією народного воле- 
вияву, тут все буде продаватися і 
купуватися. У нашій свідомості вже 
вкорінилася думка, що політика — 
«зло, штучний витвір, який забез
печує певній групі людей вигідне 
існування». Але це не має так бути, 
бо ж «політика є вкрай необхідна, 
вона є складовою частиною будь- 
якої спільноти, а тим більше дер
жави... Бути політиком — означає 
служити своєму народові, своїм 
ближнім». Церква не бере на себе 
завдання вказувати за яку особу чи 
партію голосувати, але вона має 
«сприяти створенню такої атмо
сфери, в якій би вибори могли 
відбуватися нормально, спокійно, 
чесно, щоб вони були покликані 
служити спільному добру». Ос
таннє — «це сума всіх соціальних 
умов, які забезпечують пошану до 
гідності всіх людей, задовольняю
чи їхні головні потреби та надаючи 
свободу брати відповідальність за 
власне життя». В Посланні засуд
жується корупція, жага накопичен
ня матеріальних благ, підкуп і про
даж голосів, адмінресурс декого з 
кандидатів. Зазначається, що тре
ба не слухати слова, а дивитись на 
справи тих, хто вже був при владі. 
Перш ніж обирати, слід подивити
ся для чого людина йде до влади 
— для використання її у власних 
цілях, в інтересах певних 
суспільних груп, а чи ж в глибинних 
зацікавленнях свого народу. Си
нод єпископів визначив ділянки
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суспільного життя і ті конкретні 
здобутки, які хотілося б мати ук
раїнському народові при вирі
шенні їх проблем. Закликаються 
вірні до голосування із врахуван
ням цих порад. (АРІ. — № 2)

М іркування з приводу Папсь
кого Синоду єпископ ів  та роботи 
беатифікаційної комісії УКЦ висло
вив в першому числі «Патріярхату» 
його головний редактор Микола 
Галів. Його дивуєте, що, попри всі 
прикрощі, які чинила Московська 
Церква під час приїзду до України 
Папи Римського, ватиканські чи
новники «все біжать до Москви», 
«проводять залицяння до М ос
ковського православ’я». «Дов
голітній діалог Ватикану з право
славною Москвою нічого доброго 
не приніс і не принесе. Яка може 
бути згода і мир тоді, коли право
славна Москва допомагала 
Сталіну ліквідувати в 1946 р. УК- 
Церкву і сьогодні має відвагу до
магатись ні більше, ні менше, а її 
ліквідації? Вже час змінити вати- 
канську остполітику і почати одна
ково трактувати всі православні 
церкви без різниці, а також, щоб 
вірні УКЦеркви не були другого 
класу католиками». Миколу Галіва 
(і не без підстав) обурює те, що з 
доручення Ватикану беа- 
тифікаційним процесом владики 
Павла Гойдача займалась сло
вацька римо-католицька, а не Ук
раїнська католицька Церква. Д и
вує те, що «під час проголошення 
українських мучеників Папою Іва
ном Павлом II у Львові було незро
зуміле виокремлення владики Те

одора Ремжі». Але ж обидва ці вла
дики були членами матірної Церк
ви Києво-Галицької митрополії, за 
неї загинули мученицькою смер
тю, замучили їх не як словаків, а як 
русинів-українців. Микола Галів 
згадує і про затягнутий процес з 
беатифікації Андрея Шептицького, 
і про безпричинне зволікання Свя
того Престолу з піднесенням УКЦ 
до гідності Патріархату і про те, 
що під час моління в римському 
Колізеї за мучеників світу про му
чеників УКЦ навіть не згадали, хоч 
вони вмирали за належність до 
Апостольської столиці. Але попри 
те все в часописі також зазна
чається, що така ватиканська ост- 
політика не провадилася б, якби 
владики УКЦ не виявляли лише 
просту присутність і податливість в 
житті Вселенської Церкви, 
«спокійне і чемне мовчання». Всі ці 
питання «вирішує не хто інший, 
тільки папа. Правдоподібно, що 
дотепер ще немає зеленого світла 
з Півночі!». Автор слушно наголо
шує на тому, що в цьому мала б 
уже зіграти свою вагому роль Ук
раїнська держава, її уряд.

М и т р о 
п о л и т  
Л ь в ів с ь ки й  
М а р ' я н  
Я в о р с ь к и й  
п о ж е р т в у 
вав св ій  
к а р д ш - 
н а л ь с ь к и й  
хрест Божій 
М а т е р і  
К а л ь -
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вар ійській . У березні минулого 
року кардинал Яворський пожерт
вував Божій Матері свій єпископсь
кий перстень «як вотум синівської 
відданосте. Кардинал Мар'ян вже 
понад 50 років пов’язаний із Каль- 
варією. Тут 1945-1950 рр. він на
вчався в семінарії, тут був висвяче
ний на священика. У 1955-1960 рр. 
був викладачем філософії і психо
логії у Кальварійській вищій 
семінарії. Як ректор Папської Тео
логічної Академії у Кракові впрова
див звичай, щоб студенти й викла
дачі перед початком нового на
вчального року вирушали в палом
ництво до Кальварійського санкту- 
арію. (КАІ)

ДовідкаїКальварія — це ла
тинська назва гори Голгофи, де був 
розп'ятий Ісус Христос (дослівно 
означає череповище). Так назива
ють комплекс станцій або зупинок, 
де показано окремі етапи Гос
подніх Страждань. Ці станції буду
ють у формі капличок і костелів на 
узгір’ях, які нагадують ландшафт 
Єрусалиму. Кальварія Зебжи- 
довська, що лежить над річкою Се- 
дрон на Вєлицькому узгір'ї Карпат, 
— це найдавніша і найвідоміша 
Кальварія в Польщі, заснована на 
початку XVII ст. Головний місцевий 
костел має назву Божої Матері Ан
гельської, у головному вівтарі його 
стоїть фігура Діви Марії. Санкту- 
арій набув ще більшої слави, коли 
один з фундаторів подарував мо
настирю отців-бернардинів ікону 
Божої Матері Плачучої. Чудо
творній іконі багато вірних завдячу
ють численними благодатями та 
зціленнями.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Сою з Християн В іри Є ван
ге л ь сько ї п 'я ти д е ся тн и к ів  на 
своєму робочому з'їзді зробив 
висновки стосовно обсягу роботи 
в 2001 р. Підводячи підсумок, 
керівництво СХВЄ визнало, що всі 
плани виконано. Церква має своє 
представництво в США. В Україні 
діє більше 1400 громад п'ятиде
сятників. Йде виховна робота у 40 
в'язницях. Для активізації цієї ро
боти утворено спеціальний тюрем
ний відділ у структурі Союзу. 
Вирішено питання підготовки ба
калаврів в Київському біблійному 
інституті. В м.Сміла проведено ду
ховно-просвітницьку конференцію 
«П'ятидесятницький рух в Україні: 
історія і сучасність».

П резидент В сеукраїнського  
Сою зу Церков Християн Віри 
Є вангельсько ї п 'ятидесятників  
М.С.Паночко звернувся з листом 
до Генерального прокурора України 
М.Потебенька, владних органів, 
Інституту філософії НАН України з 
приводу витлумачення ЗМІ трагедії 
в сім'ї Гримайлів в Києві. Газетярі 
нехтують тим, що вбивця своїх 
дітей і матері (вони померли голод
ною смертю) свого часу ще в 
Хмельницькому був виключений із 
Церкви п'ятидесятників за нехрис- 
тиянську поведінку, прагнення по- 
своєму витлумачити біблійне вчен
ня. Мешкаючи в Києві, зібрання 
Церкви він не відвідував. Тож праг
нення журналістів, використовуючи 
цей злочин, створити в громадській 
думці образ Церкви п’ятидесят-
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ників як тоталітарної, деструктив
ної, шарлатанської не мають під со
бою ніяких ґрунтовних підстав. 
Життя людини — безцінний свя
щенний дар від Бога, найбільша 
цінність. «Воно є недоторканим і 
має бути всебічно захищеним 
суспільством та державою від будь- 
якого посягання, — говориться в 
листі М.Паночко. — Віровчення та 
богослужбова практика утверджу
ють це. Наша Церква ВХЄ не є сек
тою, а офіційно діючою, визнаною 
державою християнською де
номінацією... Варто сказати, що ве
лика суспільна та благодійна роль 
нашої Церкви була визнана й оціне
на — деякі служителі нашого брат
ства мають урядові нагороди».

Б о ро ть б у  п р о ти  п р о т е с 
тан тсь ких Ц ерков  організовують 
православні кликуші. Протягом 
чотирьох років вірні Церкви Єван
гельських Християн узгоджували у 
всіх інстанціях спорудження бу
динку Євангелія у Києві. Нині про
ект торпедують окремі жителі 
мікрорайону Татарки. Свої дії вони 
мотивують прагненням зберегти 
сквер. Але зі слів «бунтівників» ста
ло зрозуміло, що вони протесту
ють проти побудови тут «амери
канської церкви», в якій служитиме 
«чорношкірий пастор» і, «спокушу- 
ючи християнський люд, заважа
тиме їм жити у звичному середо
вищі». А між тим даним проектом 
передбачено не нищення дерев, а 
навпаки — озеленення мікрорайо
ну. В будівлі має розміститись 
бібліотека, недільна школа, зал ви
ставок. Біля храму — спортивний

та дитячий майданчики. Міська 
влада Києва віддала цю ділянку 
Церкві в рамках затвердженої схе
ми розташування культових спо
руд. Все обійшлося б добре, якби 
не вибори. Хтось прагне викорис
тати православних мікрорайону в 
переддень виборів і зорієнтувати 
їх проти міської влади, не зважаю
чи на те, що таким способом він 
розпалює міжконфесійну ворож
нечу. І це не перший випадок. Не
щодавно подібну протидію було 
організовано будівництву храму 
Церкви Адвентистів сьомого дня 
на Воскресенці.

«Два народи — дві релігії. Чи
можна об'єднати іслам і християн
ство» цикл лекцій на цю тему роз
почався 9 лютого в Сумах. їх читає 
пастор Церкви Адвентистів Сьомо
го Дня О.Антонюк. Виступи викли
кали велику зацікавленість у місті 
— їх відвідали більше двох тисяч 
осіб. Незважаючи на войовничу ан
тирекламу Православної церкви, 
кількість відвідувачів зберігається. 
Місцевий пастор В.Бурячок вів ак
тивну діяльність, щоб наповненість 
залу не зменшувалась.

С ес ія  з а о ч н о го  в ід д іл ен ня  
К и їв с ь ко го  ф іл іал у  З а о к с ь к о ї  
Д ухо в н о ї А ка д е м ії А С Д . закінчи
лась 18 лютого. Більше сотні пас
торів повернулися до своїх гро
мад, щоб використати одержані 
знання в служінні. Під час сесії во
ни організували 9 лютого святкове 
богослужіння в найбільшій церкві 
АСД м.Києва по вул.Ямська, 70. 
Грав духовий оркестр, співав хор,
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виконувались пісні — і все це сила
ми пасторів-студентів. Такий вис
туп відбувся вже вдруге і, напевно, 
стане доброю традицією.

С уп утн и ко в а  є в а н ге л ь с ь ка  
п ро грам а в С хідній Європі під
назвою «Галілеянин гряде. Чи ти 
готовий?» почалася 23 лютого. 
Служіння організувала Церква Ад
вентистів Сьомого Дня. Сигнал 
приймався в Україні о 20:00 за 
київським часом.

З р е ш т о ю , покін чи в  із  собою  
у кр а їн с ь ки й  е м ігр а н т  М и к о л а  
С о л ти с , який ще за часів його 
проживання в Україні за пору
шення норм християнського жит
тя був виключений з лав вірних 
Церкви християн віри Єван
гельської. В серпні минулого року 
він вбив шістьох своїх родичів, в 
т.ч. дружину і трирічного сина. 
Цей небезпечний злочинець 
після арешту двічі прагнув 
покінчити життя самогубством. І 
ось при третій спробі у в'язниці 
міста Сакраменто (Каліфорнія, 
США) він успішно скоїв самосуд. 
Родичі Солтиса не побажали, щоб 
бузувір був похований в Україні, а 
тому його закопали у присутності 
матері і брата там, де він коїв свої 
гріховні справи.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

К о н ц еп ц ію  «У кр а їн сь ко ї н а 
ц іональної ідеї» оприлюднила га
зета рунвірів «Слово Оріїв» (№ 1). 
Вона містить такі 6 блоків: 1. Філо

софська система — ідеалізм. 2. 
Світоглядна система — україно- 
центризм. 3. Релігійна система — 
силенкіанство. 4. Ідейна система 
— націоналізм. 5. Політична систе
ма — Українська національна дер
жава. 6. Соціально-економічна си
стема — регульована ринкова еко
номіка. Концепція розглядає си
ленкіанство як єдину із всіх відо
мих релігійних систем, яка ідеаль
но відповідає світоглядній системі 
україноцентризму. «Якщо Всесвіт 
створений Богом, а Україна є його 
центром, то і Сам Бог, і Храм Бога 
може бути (і є!) лише над Україною 
і в Україні».

С в я щ е н н а  Р а д а  О С ІД  
Р У Н В ір и  У к р а їн и , очолювана 
Б.Островським, відбулася в кінці 
минулого року у Києві. На Раду 
прибули представники від громад 
РУНВіри з різних міст України. Роз
глядалося питання єдиного обряду 
й єдиного календаря. Акцентува
лася увага на єдності всіх 
рідновірів. «Ми не повинні повто
рювати помилки християн, які ма
ють сотні тлумачень одного Свято
го Письма. Потрібно творити єди
ний світогляд рідновіра», — зазна
чив у доповіді на Раді Б.Островсь- 
кий. Відзначено було також 10- 
ліття Київської громади «Дажбо- 
жа». В затвердженому Календарі 
свят на 2002 (11001) рік, окрім чи
сто конфесійних свят, значаться 
дні українських духовників Т.Шев- 
ченка, І.Франка,Лесі Українки, 
Г.Сковороди та ін., знаменні дні 
історії України.
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МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

Королівство Саудівська 
Аравія знову організувало у дні 
святкування Курбан-Байраму
хадж ста мусульманам Криму до 
святих міст Мекки та Медини. За
гальні витрати — біля 350 тис. до
ларів. Кримським паломникам 
гарантовано безпеку й всі зруч
ності. Під час перебування вірую
чих кримчан в Саудівській Аравії 
їм будуть роз’яснювати правила 
ісламу як релігії, що закликає до 
миру, добра й не може використо
вуватися політиками для своїх 
маніпуляцій.

Духовне управління мусуль
ман України вважає, що діючий 
Закон про свободу совісті містить 
загрозу можливості поширення в 
країні мусульманських екст
ремістів. Як відзначив президент 
ВКЦ тюркомовних та східних на
родів Роберт Насиров, існує певна 
схема проникнення і діяльності 
ваххабітів. Він виділяє тут п’ять 
етапів: надання гуманітарної допо
моги; підбір прихильників; захоп
лення керівних посад; формування 
фінансової і кадрової бази; ор
ганізація масових безпорядків. 
«Україна, швидше за все, знахо
диться на третьому етапі, поки ще 
прихованого проникнення екст
ремізму». Для відвернення цієї не
безпеки пропонують збільшення 
кількості осіб-прихильників не
обхідних для реєстрації релігійної 
громади; не допускати наявності 
двох керівних центрів однієї кон
фесії; організувати громадське за

судження виявів релігійного екст
ремізму і пропаганду антиекст- 
ремістських видань та ін.

Нову форму підвищення і ви
явлення рівня знань з ісламу ви
користовує Духовне управління 
мусульман України разом із 
Всесвітньою асоціацією Ісламсь
кого Заклику. Газета «Минарет» 
видруковує набір питань, які спо
нукають поглиблено вивчати Ко
ран, усвідомлювати зміст обрядо
вих дійств. Участь у конкурсі спо
нукає до вивчення і тієї літератури, 
що видрукувана видавництвом 
ДУМУ «Апь-Іршад». Перше місце у 
цьому конкурсі виборола Ю.Єро- 
хова з Полтави. Проводився також 
конкурс декламування напам'ять 
сур Корану, в якому брало участь 
більше 60 мусульман.

Меджліс кримських татар 
вважає, що процес формування 
виборчих округів не враховує інте
реси національних меншин. Якщо 
виборчі округи не будуть перефор
мовані, то мусульманське насе
лення півострова не буде брати 
участі у виборах.

Мусульман Херсонщини очо
лив новий імам — 23-річний  
Біналі-огли Руслан Дашурхано- 
вич. Головне своє завдання він 
вбачає в об'єднанні всіх мусульман 
краю й організації навчання вірних 
ісламу. Вже орендовано при
міщення для спільних молитов, ор
ганізовано консультації з приводу 
того, як жити по-мусульмансько- 
му, як читати Коран, як здійснюва-
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ти обряди. До ісламу іноді прихо
дять і представники слов'янських 
етносів. «Головне, щоб ця людина 
всім серцем вірила в єдиного Бога 
й дотримувалась його законів», — 
відзначає імам. Херсонські му
сульмани мають постійну опіку з 
боку Духовного Управління му
сульман України і його муфтія Ах
меда Таміма.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Яків Блайх 
— головний 
рабин Києва і 
України вис
тупив проти 
в и к л а д а н н я  
«християнсь
кої етики» в 

світських навчальних закладах. 
Проглянувши підручники для цьо
го предмету, видані для шкіл гали- 
чанського регіону, рабин відзна
чив, що «в ньому є такі речі, які не 
вкладаються в голову. Розповіда
ючи про християнську релігію там 
водночас говориться про те, яки
ми поганими є інші релігії. Я не 
хотів би тут вдаватись в деталі, 
щоб не спровокувати скандалу. 
Хоч цим все ж слід було б зайня
тись». Яків Блайх зазначає, що 
оскільки державні школи відо
кремлені від релігії, то «в них не 
можна викладати релігійні пред
мети». Проте рабин вважає за 
можливе відкриття релігійними 
організаціями своїх загально
освітніх шкіл, в яких держава кон-
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тролювала б загальноосвітню час
тину роботи, а релігійні організації 
— релігійну, як це має місце, на
приклад, у США. (Еврейская Укра
ина. — №2)

С ем інар для ста р ш о кл а с
ників шкіл України «Практики 
іудаїки» під час зимових канікул 
провели Київська міська єврейсь
ка громада і відділ освіти Посоль
ства Ізраїлю. Під час семінару про
водилися заняття з питань 
єврейської традиції, культури та 
історії.

Зимова школа юдаїки, друга 
в Україні, працювала у Харкові 17- 
21 лютого. Її організатором висту
пив Східноукраїнський філіал 
Міжнародного Соломонового 
університету. Зимова школа — це 
кілька освітніх міні-курсів з іудаїки 
для школярів і студентів молодших 
курсів, які прочитали викладачі 
іудаїки із країн СНД. Фінансування 
заходу відбувалося за рахунок 
Американського єврейського 
комітету «Джойнт« і Єврейського 
агенства «Сохнут«.

Гром ади п р о гр е с и в н о го  
іуд а їзм у  в У кра їн і пр о д о вж у 
ють розбудовуватися» Про це 
свідчить візит в Україну генераль
ного директора Всесвітнього Со
юзу Прогресивного Іудаїзму 
(ВСПІ) Менахема Лейбовича і ди
ректора програм у країнах СНД і 
Балтії Марко Рікеля, який відбув
ся наприкінці січня. Лідери ВСП! 
відвідали офіс РОГПІУ в Києві, де 
відбулася бесіда з Рабином Олек-
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Каббалат Шаббат у  Миколаївській ГПІ. 
В центрі — М. Лейбович

сандром Духовним, виконавчим 
віце-президентом РОГПІУ Бори
сом Кутіком і фінансовим дирек
тором Дмитром Левіним. М.Лей
бович і М.РІкель відвідали Кірово
град, Миколаєв, Умань і Вінницю 
з метою ознайомлення з 
діяльністю Громад Прогресивно
го Іудаїзму (ГПІ), роботою їхніх 
лідерів і динамікою розвитку об
щинних програм. Зокрема у Кіро
вограді члени делегації зустріли
ся з активом ГПІ «Тхія» і керівни
ком ГПІ «ha-тіква» К.Щедровим. 
Порушувалися питання про 
оформлення документів на по
вернення синагоги у власність 
ГПІ та про можливість злиття двох 
громад в одну. Не менш зацікав
лені розмови відбулися в інших 
відвіданих містах, де делегацію 
зустрічали як діячі Прогресивного 
іудаїзму, так і представники влад
них структур. М.Лейбович високо 
оцінив свою поїздку: «Тепер я оз
найомився із структурою і основ
ними проблемами цих громад. 
Отримані дані відрізняються від 
тих, які ми отримували на 
щорічних семінарах чи під час

візитів в Україну рік-два 'тому». 
В. Матвеев

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

С воє восьмиріччя Х а р и зм а -  
ти чна Ц ер кв а  «Слово віри» пиш

но відзначила в Київському Палаці 
спорту. На урочистість зібралося 
11 тис. віруючих. Були гості з Чити, 
Тули, Орла. Лише проповідників 
«вищої категорії» тут було близько 
тисячі. Свою основну проповідь 
старший пастир «Слова віри» Сан- 
дей Аделаджа (до речі, нігерієць за 
походженням) присвятив темі ду
ховного обрізання. «Всі, хто не 
зможе обрізатися від земного — 
відпаде від благодаті... Кинь нев
годну Богу роботу й одержиш нову, 
яка тебе занесе на небо». В 
інтерв’ю кореспондентці газети 
«День» К.Гудзик Сандей Аделаджа 
сказав: «До Києва приїхав 1993 ро
ку... 1994 р. покинув роботу, зняв 
за власні кошти невелике 
приміщення і почав проповідувати 
— заснував церкву... На початку 
вся наша паства налічувала 1000 
осіб. Сьогодні їх 20 тисяч — це 
найбільша християнська парафія в 
Європі. Середній вік нашої пастви
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40-45 років, 60% з них — жінки. Па
рафіян віком до 29 років — 20%. Це 
— наша надія, наше майбутнє! Це, 
головним чином, люди які працю
ють, середнього достатку. 
Більшість членів Церкви «Слово 
віри» були раніше або атеїстами, 
або непрактикуючими — номіналь
ними — православними». Пастор 
наголосив, що Церква існує лише 
за рахунок пожертв і немає яки
хось закордонних джерел фінансу
вання. Церква чітко організована. 
«Всього маємо 1500 лідерів, кожен 
з яких піклується про групу з 12 
осіб («учнів»), допомагає їм у всіх 
складних духовних і побутових 
справах. Найголовніше — допома
гає знайти Бога». Лідерів в Церкві 
готує спеціальна школа «Соломо
на». Щороку Церква витрачає 10 
тис. доларів на утримання їдальні 
для півторатисячі найбідніших гро
мадян Києва. Понад 300 бомжів, 
ставши членами Церкви, поверну
лися до нормального життя. Церк
ва утримує безкоштовний ре
абілітаційний центр для алкоголіків 
та наркоманів. Характерним є те, 
що, як сказав Сандей, «ми 
сповідуємо веселість, радість, про 
що свідчать наші богослужіння... 
Все має прославляти Бога і весе
литися, радіти тим, як це сказано в 
псалмах».

Ц ер кв а  н азар я н  в ід зн ачи л а  
свій 10 -л ітн ій  ю вілей. Першими, 
хто приніс в Україну вчення Церк
ви, були американські місіонери 
Джім і Донна Уелчлі. Якщо перша 
громада послідовників вчення на
зарян нараховувала всього 5 осіб,

то нині гро
мади їх є 
вже в 
Маріуполі і 
Бердянсь
ку, в Києві і 
Вінниці, в 
с е л а х  
К и ї в щ и н и  
та Волині.
На відзна- 
ч е н н я 
ювілею до
К и є в а  Джім і Донна Уелчлі 
приїхали ІЗ
США ті, хто протягом десяти років 
був на місії в Церкві. Були також 
гості з Росії, Румунії, Німеччини. 
Громади назарян мають в Україні, 
як правило, свої молитовні будин
ки. В наступному році відбудеться 
перше рукоположения в пастори 
вірних з України. На Окружній 
асамблеї 23 лютого йшла мова про 
життя місцевих громад, розрос
тання Церкви, молодіжне слу
жіння, християнську освіту, бла
годійницьку діяльність. Всі десять 
років назаряни в Україні працюють 
під гаслом: «Ласкаво просимо в 
нашу Церкву, наша Церква може 
стати Вашою оселею». Управління 
Церкви має упорядкований офіс в 
центральній частині Києва (Сту
дентська, 3). Кинулося лише у вічі 
те, що урочистий захід Церкви 
пройшов майже повністю 
російською мовою.

П о сол  Ін д ії в У кр а їн і В ідья  
С оні, оцінюючи те, наскільки дух 
українських «індуїстських това
риств» близький до справжнього
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індуїзму, сказав: «Я із задоволен
ням відвідую заходи, на які мене ці 
товариства запрошують. Вони всі 
різні, із своєю специфікою і своїм 
розумінням індуїзму. Та попри ча
сом досить своєрідні його інтер
претації це і є справжній індуїзм». 
(Дзеркало тижня. — № 4)

Громада супутників Майстра 
Сія-Сіясвіт з'явилася в 2001 р.
вперше на карті релігійної мережі 
Києва. В своїй заявці на 
реєстрацію вона проголосила, що 
не відноситься до жодної з існую
чих релігійних течій, всі вірування 
розглядає як неправду, хоч при 
цьому виявила симпатію до Шіви. 
Основним завданням громада 
вважає дати своїм послідовникам 
«спосіб набуття замежових знань». 
Цьому й підпорядкована Школа 
Ваг'яна Бхайрава Тантра. Вона на
вчає методам виходу (трансфор
мації) свідомості в замежовий 
(трансцендентний) стан на основі 
12 тантричних технік Шіви. Через 
живого Майстра течія обіцяє при
лучити особу до свого істинного 
буття.

МС Pastor Ігор Ш ептіцин ви
конує па сторськ і ф ун кц ії по- 
своєму. Він йде туди, де молодь 
— майбутнє християнства. В 
підземеллі Київського Майдану 
Незалежності в незвичних формах 
пастор доносить тусовці зміст і 
сенс Біблії. Це відбувається при
близно так: з'являється чи то брей
кер, чи репер МС Pastor. Підстри
буючи та римуючи сюжети Святого 
Письма, пастор привертає до себе

увагу молоді, що збирається на 
Майдані, і, таким чином, виховує її 
у дусі біблійної моралі. Час від часу 
о.Ігор читає вголос Біблію, реко
мендує присутнім прочитати Святе 
Письмо. То ж вуличний священно
служитель в такий спосіб виконує 
доручення Ісуса Христа з пропа
ганди його вчення.

Призначений на 1 7 'липня 
2002 р. страшний суд є вигад
кою, яку поширює ман'як з ім'ям 
Кесулоф від імені Вселенської 
Церкви «Велике Біле Братство». 
На всілякі застереження не робити 
цього він не реагує і вже вкотре са
мочинно займається такими про
роцтвами, нехтуючи при цьому 
тим, що він не належить до цієї 
Церкви і що Юоанн Свамі також не 
є її членом. Про це заявила Марія 
ДЕВІ Христос під час зустрічі з нею 
17 лютого в Центрі релігійної 
інформації і свободи УАР. Марія 
Деві Христос презентувала свою 
книгу «Последний Завет», інші ви
дання Церкви. Обговорювалося 
питання можливості офіційної 
реєстрації громади ВЦ «Велике

Марія Деві Христос та Іван Петро II
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Біле Братство». Реально громади 
існують і нічим не порушують чин
не законодавство, але в реєстрації 
їм під різними приводами без на
лежної аргументації відмовляють. 
Засоби масової інформації праг
нуть всіляко дискредитувати Біле 
Братство, керуючись тими оцінка
ми, які виробились щодо Церкви 
ще 10 років тому.

М І С Т И К А

Протидія лженауці — надзви
чайно серйозна проблема ук
раїнського суспільства. Так вважає 
відомий український астроном 
академік Ярослав Яцків. Оцінюю
чи нещодавно видрукувану книгу 
О.Лазарева «Розшифрована Біблія 
або реквієм цивілізації», академік 
сказав: «Хочеться запитати, як 
вчений дійшов до такого стану, що 
називає все це «наукою» і водно
час не знаходить часу зазирнути у 
звичайну популярну книжку? Там 
він прочитав би пояснення і не до
велося б верзти нісенітниці». Та
кими він вважає вибух після 2002 
р. якогось «ядерного реактора 
Землі», відрив від Землі уламку ва
гою кілька мільярдів тон і вихід йо
го на орбіту висотою 700 км., роз
кол материків в 2054-2056 роках та 
ін. (Дзеркало тижня. — № 5). В не
обхідності захисту української на
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уки від лженаукових праць Я.Яцків 
має рацію. Останнім часом у 
Відділення релігієзнавства ІФ НА
НУ надходить стільки різних праць- 
винаходів, заходить стільки «геніїв 
від науки», що постала потреба ви
робити стандартну форму пе
ревірки їх компетентності. До речі, 
доповідь О.Лазарєва за текстом 
його книги ми також вислухали і 
дійшли висновку, що дослідник 
«натягує» Біблію на завчасно заго
товлену схему світобачення. А до
статню кількість цитат непрямого 
змісту в Біблії можна надто легко 
підібрати. А.Колодний

ДЕМОНІЧНІ КУЛЬТИ

П рипинено  д ія л ьн ість  са- 
та н істсько ї групи «Чорна зірка» 
в Запоріжжі співробітниками 
МВС, СБУ та прокуратури. Групка 
діяла протягом двох років і 
об'єднувала всього 10 підлітків. А 
ось лідером у них була 20 літня 
дівчина. На міських кладовищах 
сатаністи приносили в жертву па
цюків, влаштовували сексуальні 
оргії. Щоб стати членом секти, 
треба було кров'ю підписати клят
ву вірності дияволу. Проте притяг
нути членів групи до відповідаль
ності не можна із-за відсутності 
відповідного закону і малолітства 
більшості з них.
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

Християни Європи бажають 
внести св ій  вклад у розробку 
Конституції єдиної Європи, Цю
ініціативу висунула Спільна комісія 
Конференції Європейських Церков 
(КЄЦ), що об'єднує православних, 
англікан, протестантів і католицьку 
Раду єпископських конференцій 
Європи (РЄЄК). На конференції бу
ло відзначено необхідність позитив
ного вкладу християн у конвенцію 
про майбутнє Євросоюзу. Пред
ставники КЄЦ і СЄЄК виступили та
кож з ініціативою проведення черго
вої (третьої) Європейської еку
менічної асамблеї після 2006 р., а 
також висловили побажання ак
тивізувати міжрелігійний діалог в 
рамках Ісламсько-християнської 
консультації.

Обговорення нового закону 
«Про свободу совісті і релігійні 
організації» розпочав Парламент 
Казахстану, Цей законопроект вже 
отримав схвалення Меджлісу (ниж
ньої палати) і розглядатиметься Се
натом (верхньою палатою). Якщо 
законопроект буде прийнятий без

змін, то будуть практично заборо
нені всі незареєстровані релігійні 
групи і навіть заборонена діяльність 
тих ісламських громад, які не вхо
дять у Духовне управління мусуль
ман Казахстану (ДУМСІ^). Нові му
сульманські громади зможуть 
реєструватися, будувати мечеті ли
ше при наявності рекомендації 
ДУМСК. Мінімальна кількість осіб, 
необхідних для створення релігійної 
громади, буде збільшена з 10 до 50 
осіб. Занепокоєння правозахисник 
організацій викликають і обов'язко
ва вимога реєстрації місіонерської 
діяльності при відсутності в законі 
визначення самої процедури такої 
реєстрації. Законопроект чітко 
стоїть на позиціях світського харак
теру освіти і навіть зазначає, що 
«релігійна освіта не повинна пере
шкоджати загальному розвитку ди
тини, його фізичному та розумово
му розвитку». В законопроекті знач
но спрощена процедура ліквідації 
релігійних громад. Чиновники 
навіть не приховують той факт, що 
закон буде посилювати контроль за 
«нетрадиційними», особливо 
ісламськими, релігійними рухами. 
Поки що Президент країни Нурсул
тан Назарбаев Закон не підписав.

Традиційна тема «Релігія і 
освіта» після подій 11 вересня 
набуває нового звучання. Поки 
пострадянські країни вирішують, чи 
вводити в школи Закон Божий, а в 
вузи — теологію, Захід в особі Аме-
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рики і Європи постав перед абсо
лютно новою проблемою — про
блемою тероризму, пропонуючи 
розв'язати її через освіту. Відомі за
кордонні експерти особливі надії 
покладають на школу, яка повинна 
попередити прояви релігійного фа
натизму, нетерпимості, дис
кримінації. Для цього необхідно ви
кладати не релігію, а релігійну толе
рантність. Пропонуючи дуже кон
кретні заходи щодо впровадження 
ідеалів релігійної свободи і толе
рантності в країни ісламського світу, 
Американська Комісія з міжнарод
ної релігійної свободи 28.12.2001 р. 
прийшла до висновку, що тільки на
вчаючись релігійній толерантності 
люди здатні протистояти тероризму 
і подолати його. Ті ж проблеми об
говорювалися і в Іспанії на Мад
ридській конференції з популяри
зації толерантності та недис- 
кримінації. В спеціально прийнятій 
Декларації йдеться про конкретні 
шляхи і засоби, які мають запрова
дити школи, щоб попередити будь- 
яку форму нетолерантності та дис
кримінації за релігійною ознакою. 
Можливо, й Україні є сенс задума
тися над запровадженням навчаль
них курсів релігійної толерантності, 
а не постійно ліквідовувати наслідки 
релігійної нетерпимості?

Подальша клерикалізацвя 
Росії турбує московських атеїс- 
тів. Вони на своїй конференції вис
ловилися проти наступу Руської 
Православної Церкви на свободу 
совісті. Керівництво Атеїстичної 
спілки Москви вважає входження 
Церкви в політичні структури,
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збройні сили, в'язниці та ін. недопу
стимим з огляду на діюче в РФ зако
нодавство. Більше того, присутність 
священиків в угрупуванні військо
виків у Чечні розпалює антимусуль- 
манські настрої. Договір про 
співпрацю РПЦ з Міністерством 
освіти — це «зразок лицемірства», 
бо ж визнання ним в преамбулі 
світського характеру освіти в країні 
суперечить подальшим міркуван
ням про необхідність в навчальному 
процесі відзначати пріоритетну 
роль православ'я в Росії.

Християнство в Китаї й досі 
класиф ікується як «шкідливий 
культ». Місіонерська діяльність і 
сприяння по- 
ш и р е н н ю 
християнства 
карається тут 
смертною ка
рою. Тільки 
в т р у ч а н н я  
американсь
кого прези
дента Д.Буша 
кому бізнесмену Лі Гуанцзян уник
нути найважчого покарання і отри
мати «всього» два роки ув'язнення. 
За два дні до візиту американського 
президента Гуанцзяна взагалі 
відпустили «за станом здоров'я». У 
нього виявили гепатит «В», пробле
ми із легенями. Вина цього жителя 
Гонконгу в тому, що він нелегально 
(легально це зробити неможливо) 
ввіз у Китай біля ЗО тисяч Біблій для 
євангелістської Церкви «Про
повідники», що з 1995 р. нелегально 
діє на південному сході Китаю. На 
сьогодні це досить значний (за ук-
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раїнськими мірками) релігійний рух, 
який об’єднує понад 500 тисяч при
хильників.

Перша жінка-капелан у травні 
приступить до виконання своїх 
обов’язків у Королівських Збройних 
силах Великобританії. 44-річна 
Хьюм до служби у військах вже ви
конувала обов’язки пастиря у різних 
британських храмах. Нині вона роз
почала курс спеціальної підготовки 
на курсах армійських капеланів.

Всі рел іг ії св іту повинні 
об’єднатися в боротьбі проти ра
сизму,, антисемітизму і терориз
му» Цей висновок зробили учасники 
дводенної зустрічі представників 
Католицької Церкви й іудейських 
релігійних організацій, що відбулася 
у Парижі з ініціативи Європейського 
єврейського конгресу. Папа Іван 
Павло S1 надіслав учасникам своє 
привітання. На зустрічі було обгово
рено вклад нинішнього Папи Римсь
кого в іудео-християнський діалог. У 
прийнятій спільній Декларації като
лицька сторона підтвердила свою 
відмову від антисемітизму: «Хрис
тиянство не може і ніколи не повин
но використовуватися для оправ

Кардинал Люсгпіже

;чі

дання закликів до насильства чи на
сильницьких дій проти євреїв». Ар
хиепископ Парижу кардинал Жан- 
Марі Люстіже висловив надію, що 
настав історичний момент для 
відновлення діалогу між двома 
релігіями. Одна із проблем, яка була 
піднята на зустрічі — діяльність Па
пи Пія XII в роки другої світової 
війни. Однак нова католицько- 
іудейська комісія з вивчення його 
діяльності не була створена. Зустріч 
відбувається на фоні випадків анти
семітизму, що все частіше стали 
проявлятися у Франції, зокрема 
підпали єврейських синагог і 
єврейських шкіл.

Свобода совісті і далі обме
жується в Росії. Незважаючи на ве
ликий прошарок серед невіруючих 
учнів та студентів, полікон- 
фесійність країни, Патріарх 
Російського Православ'я Олексій II 
під час десятих Міжнародних 
Різдвяних читань заявив, що слід 
викладання «Основ православної 
культури» поширити у всіх держав
них школах. Викладачів цього курсу, 
на думку владики, мають готувати 
духовні школи, православні універ
ситети, сфера теологічної освіти 
світських вузів.

Новий Податковий кодекс РФ 
спричинить значні матеріальні труд
нощі для релігійних організацій, а то 
й призведе до закриття храмів й 
молитовних будинків. В Податково
му кодексі РФ передбачено виплату 
ними податків на прибуток з культо
вої діяльності й реалізації предметів 
культу та предметів релігійного при
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значення. Новий Кодекс про землю 
забороняє передавати релігійним 
організаціям землю на необмеже
ний час і безоплатне використання. 
Міжрелігійна рада Росії висловила 
свою стурбованість цим.

Релігійні організації Росії ут
ворюють свої загальноосвітні на
вчальні установи відповідно до ви
робленого державою зразка. Такі 
установи зберігають духовну спря
мованість. Працюють спеціальні 
комісії, що атестують ці навчальні 
заклади. Все це відповідає духові 
Закону про свободу совісті і не ви
ливається у те, що маємо в Україні у 
її західних областях, коли релігійні 
організації при підтримці місцевої 
влади, всупереч Конституції країни, 
зневажають свободу совісті, свобо
ду віросповідань.

Л ідери воюючих угрупувань 
християн і мусульман в індо
незійській провінції Малуку (Мо- 
луккські острови) 13 лютого підпи
сали угоду про мир. Учасники пе
реговорів засудили прояви сепа
ратизму в будь-яких формах і вис
тупили проти організацій, в т.ч. 
проти «Республіки Південні Молук- 
ки». За три роки кривавих зіткнень 
на островах загинуло біля 6 тисяч 
осіб, 500 тис. стали біженцями. 
Знищено 202 села, майже 25 тисяч 
будинків.

Хр^етаянеько-демократична 
народна партія М олдови ор
ганізувала 15-ти тисячну молодіжну 
демонстрацію протесту в Кишеневі. 
Демонстранти висловили недовіру
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нинішньому прокомуністичному 
уряду, який вдався до русифікації 
країни. Міністерством юстиції Мол
дови раніше було заборонено 
більшість організацій ХДНП за ор
ганізацію попередніх подібних 
мітингів. Лише втручання Ради 
Європи зняло ці обмеження демо
кратії комуністами.

Християнська мораль не- 
хтується в Америці. Релігійним гро
мадам Техасу не вдалося відвернути 
надто незвичайний тур на лайнері 
«Ювілей». Заплативши десь 330 тис. 
доларів, ті, хто бажав, мали мож
ливість вирушити у далеку подорож 
повністю оголеними. Бажаючих вия
вилось більше, ніж міг вмістити лай
нер, а це — 1500 подорожуючих. Ось 
і мораль в країні, де навіть на доларі 
засвідчено вірність Богові.

Навернення учнів в іслам — 
саме таке звинувачення висунули 
батьки семикласників низки шкіл 
Каліфорнії. Справа в тому, що у 
цьому класі вивчається мусуль
манська культура за підручником 
«Крізь віки» (Across the Centuries), 
який випустило видавництво Хью- 
тона Міффліна. Батьків не влашту
вало те, що матеріал у підручнику 
викладено не просто із симпатією 
до цієї релігії, а напряму підштов
хує до прийняття ісламу. Видавець 
опонує звинувачувачам тим, що 
матеріал підручника відповідає 
відповідним стандартам штату. 
Історія мусульман —■ це лише час
тина курсу. Поряд з цією релігією 
тут вивчаються християнство, буд
дизм, іудаїзм тощо.
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Святе Письмо дозволяє бать
кам і вчителям застосовувати 
тілесні покарання до дітей, «вико
ристовуючи розумну силу». Це не
сподіване на нинішній день рішення 
прийняв Апелляційний суд провінції 
Онтаріо (Канада). Виняток станов
лять лише діти до 2 років. Не можна 
також бити паском чи лінійкою, а та
кож бити по голові. Причиною роз
гляду такого незвичного, як для суду, 
питання стало звернення пастора 
Церкви Бога Генрі Гільдебрандта. У 
2001 р. у парафіян Церкви влада 
відібрала сімох дітей за побої. Батьки 
посилалися на Святе Письмо. Ниж
чий суд прийняв постанову про не
допустимість тілесних покарань для 
дітей. Однак батьки оскаржили це 
рішення в Апеляційному суді й вигра
ли справу. Цікаво, куди дивляться 
правозахисні організації Канади, 
члени яких так люблять розповідати 
всьому світу про досягнення їх «гро
мадянського суспільства»?

Суд Мад
риду дозво
лив школярці 
однієї з като
лицьких шкіл 
міста носити 

традиційну мусульманську хустку 
(хіджаб). 13-річна Фатима Ель-Хаді 
переїхала в Іспанію з Мароко п'ять 
місяців тому. До навчання її не допус
кали із-за порушення обов’язкової 
для всіх шкільної форми. Рішення ди
рекції школи підтримав міністр освіти 
Іспанії. Але батько дівчини звернувся 
в суд і виграв процес. Цікаво, чи мож
на католику у мусульманській країні 
виграти подібний процес?

К А Т О Л И Ц И З М

Нове видання папського 
щорічника Annuario Pontificio, на
водить статистичні дані про Апос
тольську Столицю та Католицьку 
Церкву. Нині католики становлять 
17,3% жителів земної кулі. У 2001 р. 
в Католицькій Церкві було створено 
6 нових дієцезій, 1 апостольський 
екзархат, 2 префектури; призначен
ня отримав 161 новий єпископ. За 
даними 2000 р. на земній кулі про
живає 6 млрд. 47 млн. жителів, з них 
католиків — 1,05 млрд., що ста
новить 17,3%. Майже половина ка
толиків проживає у Північній та 
Південній Америці — 49,9%. В 
Європі їх 26,7%, в Африці — 12,4%, 
в Азії — 10,7% та в Океанії — 0,8%. У 
Церкві те чи інше служіння несуть 
4,1 млн. осіб. Із них 4541 єпископ, 
405178 священиків (з них 265781 — 
дієцезіальні), постійних дияконів — 
27824, ченців без священицьких 
свячень — 55057, черниць — 
801185, членів інститутів мирян — 
30687, місіонерівмирян — 126365 і 
катехетів — 2641888. Зростає 
кількість студентів філософії і тео
логії у семінаріях: у 1978 р. їх було 
63882, а в 2000 р. -  110583. 
Найбільший приріст зафіксовано в 
Африці, де кількість семінаристів 
збільшилася втричі, в Азії — на 12%, 
в Америці — на 65%, а в Європі — 
ледве на 12%.

Статистичні дані із стану като
лицизму у Франції наводить като
лицька газета «La Croix». У країні 
69% французів вважають себе като
ликами, а 59% (35 млн. осіб) нази
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вають себе «практикуючими» вірую
чими.

У Ватікані з ’явилася своя 
жандармерія. Саме так відтепер 
стала називатися одна із служб без
пеки Святого Престолу. Причина 
перейменування приховується в 
нюансах італійської мови. Існуюча 
до перейменування назва «vigilan- 
za» в Італії використовується щодо 
приватних розшукових та охорон
них агентств. Слово «жандармерія», 
на думку адміністрації Ватикану, 
більш повно відзеркалюватиме ха
рактер цієї служби. Ватиканська 
поліція створена за указом Папи 
Павла VI в 1970 р. і не входить до 
складу швейцарської гвардії. В її 
складі біля сотні чоловіків — грома
дян Італії. Вони слідкують за поряд
ком на території Ватикану.

2002 р. для Пагш Римського 
буде насичений подорожами. В
червні він вчетверте відвідає Кана
ду, де візьме участь у святкуванні в 
Торонто встановленого Римо-Като- 
лицькою Церквою Всесвітнього дня 
молоді. Потім Папа ненадовго 
завітає в Мехіко, щоб там доверши
ти канонізацію мексиканського 
індіанця Хуана Дієго, який бачив 12
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грудня 1531 року Діву Марію біля 
ацтекського святилища. Обговорю
ються також деталі можливих 
візитів Понтифіка до Білорусії, Хор
ватії та Польщі.

Джерело всіх недуг кожної 
конкретної людини є'ії гріхи. Це — 
один з фундаментальних законів 
світу. Про це було заявлено у Вати- 
кані під час Всесвітнього дня хворо
го в традиційному посланні Папи 
Римського. Понтифік застеріг гене
тиків та фахівців з охорони здоров'я 
від спокуси «проводити маніпуляції 
з древом життя». Лише в полоні 
ілюзій можна думати, що найновіші 
біотехнології дадуть змогу людині 
стати творцем самої себе.

У Російській федерації утворе
но «церковну провінцію» начолі з 
митрополитом. Таке рішення 
прийняв 11 лютого Іван Павло II. 
Провінція складатиметься із чотирь
ох єпархій (дієцезій) з центрами у 
Москві, Новосибірську, Саратові та 
Іркутську. Римським Московським 
митрополитом і главою церковної 
провінції Римсько-Католицької 
Церкви в Росії призначено архиепи
скопа Тадеуша Кондрусивича, який 
був до цього Апостольским 
адміністратором для католиків 
європейської частини РФ. Підви
щення статусу Апостольських 
адміністратур є закономірним, зва
жаючи на той факт, що в РФ нині на
раховується біля 600 тис. католиків, 
в т.ч. 65 тис. — в Москві. Однак цю 
звістку різко негативно зустріла 
Руська православна церква, речни
ки якої характеризують зміни в РКЦ
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як спробу пе- 
р е в е с т и 
м іс іонерську 
роботу като
ликів в країні 
на вищий 
рівень. Мос- 
к о в с ь к и й  
патріархат чо
мусь вважає,

Архієпископ Тадеуш щ о  каТОЛИКИ

повинні були запитати дозволу чи 
хоча б порадитися із патріархом 
Олексієм II, а не проводити зміни в 
односторонньому порядку. Цікаво, 
чи радяться із Папою російські єпис
копи щодо змін у єпархіях Західної 
Європи або Південної Америки? Ка
толицька церква в Росії, за словами 
архиепископа Тадеуша, з допомо
гою реорганізації «надіється покра
щити діалог і співробітництво з РПЦ, 
якій вона завжди надавала всіляку 
допомогу». Досить сказати, що ли
ше католицька організація «Kirche in 
Not» за останні десять років пожерт
вувала на потреби РПЦ більше 17 
млн. доларів США. Однак Голова 
Відділу зовнішніх відносин РПЦ мит
рополит Смоленський і Калі- 
нінградський Кирило вважає, що 
нинішнє рішення Апостольської Сто
лиці призведе до розриву відносин 
Московського патріархату і Ватика
ну й стане на перешкоді майбутньо
му візиту Понтифіка в Росію. При
наймні Голову папської Ради із 
сприяння християнській єдності 
кардинала Вальтера Каспера у 
Москву вже не впустили. Це й не 
дивно — в Росії з'явилися і повністю 
політичні версії подій у російських 
католиків. Так, радник Голови Держ-
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думи ОДугін заявив, що ініціатива 
створення єпархій на місці 
адміністратур виходить з боку... 
США. За словами Дугіна, нині йде 
формування нового блоку держав, де 
«роль США падає. Тому саме в цей 
момент Католицька церква, яка 
сприймається як культурна матриця 
Європи, робить колосальний анти- 
православний, а відтак й анти- 
російський крок». Адже, на думку 
політика, крок католиків однопоряд- 
ковий розширенню НАТО на Схід і 
«рівносильне тому, якби США оголо
сили Росію зоною своїх національних 
інтересів». Несподіваним союзником 
Московського патріархату в протидії 
структурним змінам РКЦ в Росії вия
вився верховний муфтій Росії і євро
пейських країн СНД Талгат Тад- 
жуддін, який вважає, що запровад
ження католицьких єпархій «дуже 
подібне до свідомої провокації» і за 
своєю суттю є «насильницькою ду
ховною експансією». Дещо іншої 
думки пересічні росіяни. Експрес- 
опитування, проведене журналіста
ми радіостанції «Ехо Москви» щодо 
змін у Російській Католицькій церкві 
засвідчило, що 62% росіян (опитано 
5344 осіб) не вважають діяльність ка-
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толиків небезпечною для країни та її 
духовності. При інтернет опитуванні 
таких виявилося понад 70%.

На Всесвітньому соціальному 
форумі бразильські католицькі 
єпископи різко розкритикували не- 
контрольовану глобалізацію. На 
їхню думку, вона поглиблює 
суспільну несправедливість та 
бідність у світі й тягне за собою 
дальшу концентрацію влади й ба
гатств. Це виразно видно на при
кладі Бразилії, де 53 млн. жителів 
перебувають за межею бідності. 
Єпископи звернули увагу на пара
доксальну ситуацію: в Бразилії за 
новітніми технологіями виробляють 
достатню кількість продуктів харчу
вання, частину яких експортують за 
кордон, а водночас мільйони 
безробітних і людей похилого віку 
не мають змоги їх купувати через 
несправедливий розподіл
національного доходу. Привілейо
вана частина суспільства заражена 
«вірусом споживацтва». З трибуни 
Форуму бразильські ієрархи закли
кали спільноти найбільшої в світі ка
толицької країни, щоб вони перед 
президентськими виборами, які 
відбудуться в жовтні нинішнього ро
ку, вимагали від кандидатів обгово
рення теми боротьби з голодом.

Апостольська Столиця має 
нам ір запровадите  пси хо 
логічний тест для кандидатів на 
священство і водночас зміцнити 
психологічну опіку під час навчання 
в семінаріях. Нині у ватиканських 
дикастеріях, відповідальних за 
формування священиків, обгово

рюється документ з робочою на
звою «Директиви у справі викорис
тання компетенції психологів у 
формуванні кандидатів на священ
ство під час їхнього навчання». Па
па Іван Павло II схвалив ініціативу 
запровадження психологічних пе
ревірок як «корисне знаряддя для 
вчителів і вихователів». Це допомо
же перевіряти кваліфікацію і покли
кання кандидата з користю для 
нього самого та для блага Церкви. 
Святіший Отець наголосив, що 
участь психологів має бути вива
жена, оскільки треба пам'ятати, що 
є різні дороги до священства.. Це 
мають бути фахівці з належним ро
зумінням того, чим є християнське 
покликання. Опрацьовані Конгре
гацією католицького виховання ди
рективи щодо роботи психологів у 
семінаріях ще не опубліковані, три
ває їх обговорення на конфе
ренціях єпископів. У деяких 
країнах, приміром у Німеччині та 
США, в духовних семінаріях вже є 
психологи. (КАІ)

Ватікан  
в і д к р и є  
свої севс- 
р е т н і 
архіви* що 
стосуються 
п е р і о д у  
Д р у г о ї  
с в і т о в о ї  
війни» Це 

станеться на початку 2003 р. і по
винно покінчити із звинуваченнями, 
висунутими Святому Престолу, зок
рема Папі Пію XII, у зв'язках із наци
стами. Особливо багато звинува-
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чень йде з боку іудеїв, які вважають, 
що Пій XII міг би зробити набагато 
більше і запобігти масовим знищен
ням євреїв. Прискорити відкриття 
архівів спонукало й бажання 
нинішньої Апостольської Столиці 
причислити Пія XII до блаженних.

Папа Римський вже втретє 
взяв участь в сеансі екзорцизму 
— вигнанні диявола. Вперше в 1982 
р. він проводив ритуал над малень
кою дівчинкою. Тепер диявол вига
нявся з 20-річної католички.

Нова «чу
ма» — розлу
чення — «пору
шує природні і 
Б о ж е с т в е н н і  
закони». Папа 

Римський різко негативно оцінив 
практику розриву шлюбу і на тра
диційній зустрічі з адвокатами за
кликав останніх не «шкодити 
суспільству», сприяючи розлучен
ням. Практика самостійного вибо
ру справ цілком дозволяє адвока
там уникати шлюборозводних про
цесів не тільки для католиків, але й 
вірних інших релігій. На думку Па
пи, «шлюб непорушний і людські 
закони не повинні мати пріоритету 
над законами небесними». До цьо
горічної зустрічі питання розлу
чень Іваном Павлом II не підніма
лося перед юристами. Катего
ричність Понтифіка викликала 
протести багатьох політиків Італії, 
які наголошують на світському ха
рактері країни і неможливості 
втручання Церкви у проблеми 
юриспруденції.

Релігія в сучасному світі

Румунська греко-катшшцька 
Церква подала в суд на право
славну Церкву, більше не довіряючи 
спільній православно-католицькій 
комісії, оскільки остання надто 
зволікає з вирішенням зацікавлених 
питань. Предмет суду — комплекс 
монастиря. Перед забороною ко
муністичною владою греко-като- 
лицької церкви вона мала в країні 
2012 храмів. Нині повернули їй ли
ше 160. В спільному користуванні 
знаходяться 227. Ватикан переко
нував румунських греко-католиків 
відмовитися від майнових претензій 
заради можливості конструктивно
го діалогу з православними.

Миряни у Хорватії становлять 
сьогодні 2 /3  загальної кількості 
студентів теології. Більшість з них 
готуються в майбутньому стати ка- 
техетами. Теологічні студії нині існу
ють у таких вузах країни: факультети 
католицької теології — в універси
теті в Загребі й Спліті; Вища тео- 
логічно-катехетична школа — в За- 
дарі та філософсько-теологічний 
інститут Товариства ісуса — в За
гребі. На початку 90-х років на тео
логічних факультетах сталася 
подвійна зміна: зросла кількість сту
дентів, а водночас змінилися про
порції між мирянами та духовенст
вом і чернецтвом. Після того, як у 
90-х роках Хорватія здобула неза
лежність, Церква вийшла з ізоляції, 
нав'язаної їй комуністичною вла
дою, було визнано суспільну роль 
релігії, теологічні факультети повер
нулися у вузи, а навчання релігії — в 
школи. Все це і збудило зацікавлен
ня мирян теологічними студіями.
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Іншим помітним явищем у Хорватії є 
фемінізація теологічних студій — 
жінки становлять 54 % слухачів. 
Слухачі ставляться до теологічних 
студій як до своєрідної форми по
кликання. Випускники теологічних 
студій працюють пасторальними 
асистентами, публіцистами-тео-ло- 
гами, радниками у роботі з сім'ями 
тощо. (КАІ)

Проблема запровадження 
постійних дияконатів є однією із 
найгостріших в Католицькій Церкві. 
Критична ситуація склалася в 
Ірландії — місцеві єпископи вже 
звернулися до Апостольської Сто
лиці з проханням дозволити висвя
чення постійних дияконів. Оскільки 
середній вік священика в Ірландії 
становить понад 50 років, то щоразу 
більшає проблем з душпастирсь- 
кою опікою. Через відсутність по
кликань, а також скрутну матеріаль
ну ситуацію на острові вже закрито 
частину семінарій. Зменшення 
кількості покликань в Ірландії триває 
понад ЗО років. Коли в 1965 р. було 
висвячено на священиків 282 
семінаристи та 377 ченців, то в 
1998 р. — відповідно 53 і 32. 
Постійний дияконат нині існує в ба
гатьох країнах. Наприкінці 1997 р. у 
світі було понад 24 тис. постійних 
дияконів. Вони можуть виконувати в 
Церкві ті ж самі функції, що й свяще
ники, «крім відправлення св.Меси і 
сповідування: можуть хрестити і 
вділяти св.Причастя, благословляти 
шлюби, очолювати обряди похоро
ну та виголошувати проповіді під 
час св.Меси. Мінімальний вік для 
неодруженого диякона — 25 років, а
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для одруженого — 35. Неодруже
ний диякон після свячень уже не 
має права одружитися. (КАІ)

Католицька Польща пережи
ває шок. Працівники «швидкої до
помоги» Лодзі, знаючи заповідь «Не 
убий», вдавалися тут до навмисного 
умертвіння тяжкохворих людей. 
Вартість одного вбивства — 300- 
450 доларів. Є інформація, що такі 
вбивства мали місце і в інших містах 
країни.

Кризовий стан християнської 
рел ігійності відзначає кардинал 
Кормак Мерфі О'Коннор. Це він виз
нав на національній конференції ка
толиків Англії в Лідсі. Духовний пас
тир 4 млн. католиків країни відзна
чив, що для населення важливішим 
є сучасна музика, нові вірування та 
екологічні проблеми, ніж віра в Хри
ста. «Створюється враження, — 
сказав кардинал, — що в сучасній 
Британії, особливо в Англії та Валії, 
християнство, яке є оплотом по
всякденного життя людей і їх мо
ралі, нині практично повністю зник
ло». «Молодь шукає для себе когось 
або щось, кому вона могла б довіря
ти або у що могла б вірити. Серед 
багатьох молодих людей живе бай
дужість до християнських цінностей 
та Церкви».

Французьке місто Ліон стало 
зачинателем кампанії «доб
ровільного оподаткування като
ликів на користь дієцезії», що
розпочалася у лютому 2002 р. Нині 
добровільний внесок роблять ледве 
10% католицьких родин, тобто 40 
тис. платників податків. Середня
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величина податку в Ліонській 
дієцезії на третину вища, ніж по 
країні і становить 1000 франків (150 
евро) на рік, Доходи з цього податку 
становлять понад 50% річного бюд
жету дієцезії. Метою кампанії, ске
рованої передовсім до молодшого 
покоління (65% податників мають 
понад 65 років), є залучити 5 тис. 
нових людей і ліквідувати дефіцит у 
5 млн. франків. Фактичний стан 
фінансів Церкви у Франції не 
відповідає загальній думці про її за
можність, бо, мовляв, вона має ба
гато нерухомості. Але згідно із зако
ном, Церкві не можна мати «прибут
кової нерухомості», а та неру
хомість, якою вона володіє, по
требує інвестицій — до 20% річного 
бюджету. Ліонська дієцезія нале
жить до найбільш дефіцитних у 
Франції. Католицька Церква у 
Франції не отримує ніякої фінансо
вої допомоги ні від держави, ні — 
всупереч поширеній думці — з Ва
тикану. (КАі)

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Англікан у Великій Британії на 
330 тисяч більше, аніж вважало
ся. Це вдалося встановити завдяки 
новій методиці підрахунку віруючих. 
Досі в статистичні звіти священики 
вносили лише приблизні дані за 
недільні й будні дні. Тепер відділ 
статистики Церкви зобов’язав 
кліриків вести поголовний підраху
нок і враховувати тільки тих осіб, які 
приходять до храму у неділю. За
вдяки таким -широкомасштабним
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підрахункам вдалося встановити, 
що недільні служби в англіканських 
храмах відвідує 1,3 млн. британців 
(до цього вважалося, що їх всього 
970 тис.). Нова статистика підкоре- 
гувала й данні про відвідування 
англіканських храмів у великі свята. 
Досі у статистиці знаходили відоб
раження лише ті парафіяни, які при
чащалися. На Різдво 2000 р. (25 
грудня) таких було зафіксовано 1,4 
млн. Коли ж врахували всіх, хто 
прийшов до храму на Різдво 2001 
р., то їх виявилося 2,85 млн. На Пас
ху цифра відвідувачів зросла 
відповідно із 1,2 до 1,63 млн.

Підпільний протестантський 
рух е Північній Ірландії знову ак
тивізувався. Мають місце вбивства, 
організовуються безпорядки. На 
похоронах чергової жертви 20- 
річного Даніеля Макколгана були 
присутні біля 2-х тис. осіб. Смерто
носне поранення він отримав прямо 
на своєму робочому місці — на 
пошті.

Протестанти Америки пере
ходять до православ’я. Громада 
міста Хіллсборо готується до воцер- 
ковлення весною ц.р. Начальник 
відділу місіонерської діяльності і 
євангелізації при Антиохійській пра
вославній митрополії в Америці 
о.Пітер Гіллквіст, який став право
славним ще в 1987 р,, сказав, що з 
того часу Митрополію поповнило 75 
протестантських громад.

Мінімальну зарплату, визна
чену у Великобританії, вирішили 
отримувати єпископи та настоятелі
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парафій Англіканської Церкви під 
час Великого Посту. Ініціатором ше
ститижневої акції став єпископ 
Майкл Боркз Уїльверхемптону. У та
кий спосіб духовенство прагне при
вернути увагу громадськості до долі 
10 мільйонів жителів Англії, які отри
мують найнижчу зарплату. Єпископ 
водночас заохотив своїх братів у 
священстві утримувати своє госпо
дарство відповідно до зарплатні в 
цей період: «Упродовж Великого 
Посту ми не вживаємо алкоголю чи 
солодощів. Тепер треба піти на ще 
більші зречення і спробувати 
спізнати, як бути бідним». (КАІ)

ПРАВОСЛАВ'Я

Ізраїльська влада перешкоди- 
ла представникам Єрусалимсь
ко ї православної церкви взяти 
участь у Дні молитви в Ассізі (Італія). 
Справа в тому, що обрання 13 серп
ня 2001 р. патріархом Церкви іринея 
S викликало незадоволення 
керівництва Ізраїлю. Ще до обрання 
митрополит Іриней, за походженням 
грек, звинувачувався у симпатіях до 
гіалестинців. Після обрання новий 
Патріарх відкрито заявив про свою 
підтримку справедливим вимогам 
палестинського народу. Однак, 
наслідуючи традиційну політику 
Церкви, Іриней пообіцяв дотримува
тися нейтралітету в політичних спра
вах. Ця обіцянка не переконала ізра
їльських чиновників і вони постійно 
перешкоджають реалізації будь- 
яких ініціатив патріарха.

Глава Елладської Православ

ної Церкви архиепископ Христо- 
дул за рішенням Синоду своєї 
Церкви повідомив Апостольську 
столицю, що його візит до неї нині є 
несвоєчасним. В цьому виявився 
консерватизм Грецького Право
слав'я, яке є державною релігією в 
країні. Хоч після візиту до Афін у 
травні минулого року Папи Римсь
кого Івана Павла II антипапська по
зиція Грецької Церкви дещо втихла, 
проте страх за своє майбутнє спо
нукає Афіни діяти надто обережно.

Спробу М осковського  па
тріархату побудувати церкву на 
території вілли «Абамелек», де 
нині розміщується посольство Росії 
в Римі, можливо буде заблоковано. 
Це будівництво не лише порушує 
кілька законів Італії, зокрема про не
доторканість історичних церков і 
вілл, але й буде певним викликом 
базиліці св.Петра. Москвичі буду
ють храм з таким розмахом, що йо
го хрест буде всього на 8 метрів 
нижчий від хреста цього найбільшо
го католицького храму. Католиць
кий і православний храми буде 
відділяти менше одного кілометра 
(вони розміщуються на сусідніх па
горбах). Новозбудована церква св. 
Катерини буде видною із всіх ку
точків «вічного міста» — її висота ЗО 
метрів. Кілька громадських ор
ганізацій вже направили свої проте
сти проти будівництва, яке розпоча
лося у січні 2001 р. Проект споруди 
московського архітектора О.Обо- 
ленського називають прикладом 
«магічного стилю в манері Гаррі 
Поттера». Особливо активна в бой
котуванні будівництва організація
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«Італія ностра», головною метою 
діяльності якої є «збереження у не
доторканому вигляді архітектурно- 
природного ландшафту Італії». З 
позиції московського гігантизму і 
розрахунку стає зрозумілим вперте 
небажання патріарха Олексія II 
прийняти як дар від Папи Римського 
одну із церков Риму для проведення 
служб («РП» вже писала про це).

П атр іарх  М о ско в сь ки й  в 
своєм у інтерв'ю  17  січня знову  
заявив, щ о візит Папи Римського  
до Росії нем ож ливий, оскільки ка
толицька церква займається про
зелітизмом на «канонічній території 
Московського Патріархату» і не 
сприяє налагодженню нормального 
життя православних в Україні. 
Патріарх висловив свою вдячність 
В.Путіну за те, що він, визнавши 
ймовірність приїзду Папи як глави 
держави Ватикан, водночас поста
вив можливість такого візиту в за
лежність від волевиявлення 
Російської Православної Церкви. 
Якщо раптом візит Понтифіка і 
здійсниться, то «в цьому випадку 
нашої зустрічі з Папою не буде». Тут 
Патріарх враховує ще й те запро
шення на відзначення 1000-ліття 
Казані, яке надіслав Папі Президент 
Татарії М.Шаймієв, маючи надію, 
що Понтифік привезе ікону Ка
занської Божої Матері, яка була ви
куплена у колекціонера католиць
кою організацією і подарована Папі 
в 1993 р. Відповідь на своє запро
шення М.Шаймієв ще не отримав.

В М оскві активно мусується  
д ум ка  про створення власного

м едіа-холд інгу  для М осковсько
го патріархату. Холдинг передба
чатиме наявність власного телека
налу, радіоканалу, телевізійних ЗМІ і 
кількох друкованих видань. Ідею 
створення телеканалу, який би ви
ховував людську душу на високих 
духовних і моральних цінностях, ак
тивно підтримують Союз письмен
ників Росії, Російська академія наук, 
представники інтелігенції. Фінансу
вання каналу повинна здійснювати 
держава. Однак православний те
леканал та ще й за рахунок плат
ників податків не влаштовує інші 
конфесії Росії. Головний рабин Росії 
Адольф Шаєвич виступив з ініціати
вою створення міжконфесійного те
леканалу. Він вважає, що жодна 
релігійна організація не має права 
на монопольне володіння загально
національним каналом. Крім того, 
створення такого холдингу супере
чить Російському закону про 
релігійні організації.

М осковський патріарх О л ек
сій II зд ійсню є активні заходи з  
м етою  д о п о м о гти  «офіційній»  
Б олгарській  православній  
церкві. На зустрічі із міністром іно
земних справ Болгарії Соломоном 
Пасі, який відвідав Москву, Мос
ковський патріарх висловив надію 
на те, що керівництво Болгарії 
підтримає саме цю частину Бол
гарського православ'я. Питання йде 
про перереєстрацію цієї «ка
нонічної» БПЦ і закріплення за нею 
церковного майна.

Православний храм  тільки ви
падково не згорів у Алм а-Аті. 13
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лютого невідомі закинули у 
приміщення Свято-Вознесенского 
кафедрального собору, що у центрі 
Алма-Ати, кілька пляшок із запалю
вальною сумішшю. Однак жодна із 
пляшок не загорілася. Це вже друга 
спроба підпалу храму.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

М усул ьм анські богосл ов и  
визначилися в поняттях. На кон
ференції мусульманських улемів у 
Мецці розглядалося питання при
роди тероризму й можливості про
тистояння тим хибним судженням 
щодо ісламу, які з'явилися після 11 
вересня. В підсумковому документі 
конференції сказано, що терориз
мом є «будь-який необгрунтований 
напад на людину, здійснений окре
мою особою, групою людей чи дер
жавами». І далі: «напади на релігійні 
погляди людини, посягання на її 
життя, власність і честь, а також 
будь-який акт насилля чи погрози з 
метою залякати або піддати її життя 
небезпеці». Мусульманські вчені 
відкинули спроби ототожнення 
джихаду з тероризмом. Для них 
перший є: «боротьбою проти оку
пантів і колоніальних поневолю
вачів, а також тих, хто допомагає 
їм», «боротьбою мусульман з тими, 
хто не дотримався свого слова, 
взявши певні обов'язки, і тими, хто 
заважає їм мирно визнавати свою 
релігію». Відтак джихад не можна 
прирівнювати до тероризму.

Ісл ам ський рух У зб еки стан у  
активізувався. Організований уз

бецькими фундаменталістами 
Т.Юлдашевим та Дж.Ходжаєвим 
(Намангані) Ісламський рух з метою 
усунення від влади Президента 
І.Карімова в Ташкенті і створення 
Ісламського халіфату з центром у 
Ферганській долині, в якому мали б 
об'єднатись всі країни, які виникли в 
середньоазіатському пострадянсь
кому просторі, був свого часу 
витіснений в Афганістан. Після по
разок Тапібану ІРУ, що об'єднує 5 
тис. бойовиків, прагне повернутись 
знову у Фергану з тим, щоб влітку 
відновити спробу реалізувати свої 
задуми. Це стимулює Бішкек, Ду
шанбе та Ташкент до творення 
військового альянсу, збереження на 
своїх теренах тих баз США, які тут 
з'явилися під час Афганських подій. 
Є надія на підтримку Альянсу з боку 
США.

Д р уга  палата узбецького  П ар 
л ам ен ту  буде скл адатися із м у
сул ь м ан сь ки х  с та р ій ш и н . Таке 
рішення Президент Карімов прийме 
на основі результатів референдуму, 
проведеного 27 січня ц.р.

В иборчі д іл ьниц і у м еч етя х  
вперш е в історії Н ідерландів бу
дуть організовані у місті Роттердам. 
Цей сміливий крок було зроблено 
міською владою для забезпечення 
активнішої участі мусульман у 
муніципальних виборах 6 березня. 
Мусульмани залишаються поза 
політичним життям міста. Залучен
ня більшої частини мусульман до 
виборів забезпечить, на думку те
перішнього мера міста, забезпе
чить рівність представників різних
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релігій в країні. Цікаво, що лише в 
Роттердамі вже нараховується по
над 20 мечетей, побудованих пере
важно турецькою та мароканською 
діаспорою. Рішення муніципалітету 
різко критикується представниками 
правих партій, які справедливо вка
зують на порушення ним принципу 
відокремлення релігії від держави.

Рішенням уряду Непалу всі 
м ісцеві медресе (мусульманські 
школи) підлягають перереєстрації і 
перевірці на предмет джерел фінан
сування. На думку міністра освіти 
країни Амода Прасада Упадхьяї, є 
значні підстави «підозрювати деякі 
кола у використанні медресе як 
розсадників тероризму». У зв'язку з 
цим, уряд має поставити під жорст
кий контроль всі 500 релігійних 
шкіл, які, за даними розвідки, «по
трапили під вплив фінансованих па
кистанськими спецслужбами 
ісламських радикалів».

Громадяни Саудівської Арапи 
причетні до терактів у США. З 19 
терористів, винуватців події 11 ве
ресня, 15 є громадянами Са
удівської Аравії. Міністр внутрішніх 
справ цієї країни принц Наєф чекає 
від США список цих осіб.

Терористи-сам овбивці, що 
знищують мирних лю дей5 не мо
жуть вважатися мучениками за віру. 
Чергову фетву із таким змістом ви
дав найбільіший авторитет 
сунітського ісламу шейх Мухам
мед Саїд Танаві —- імам каїрського 
університету Аль-Захар. «Шаріат 
відкидає будь-яке посягання на

людське життя. В ім'я шаріату ми за
суджуємо будь-яку агресію щодо 
цивільних осіб, незалежно від того, 
яка громада чи яка держава стоїть 
за цим актом агресії».

Пройшли арешти мусульман- 
терористів в Англії. Очолює місце
вих екстремістів йорданець Абу Ка- 
тада — настоятель мечеті Россмор 
Роуд. Катада очолив список тих, ко
го підозрюють в терористичній 
діяльності в інших країнах і хто 
«приховався» тимчасово у Велико
британії. За списком, одержаним 
перед Різдвом, спецслужби прово
дять арешти. Згідно алжирських 
джерел, до Великобританії виїхало 
понад 200 осіб, які відносяться до 
угрупування салафістів, яке вже 10 
років веде боротьбу проти уряду Ал
жиру і мало тісні зв'язки з бен Ладе
ном.

Рекордне число паломників 
(біля 3 мян.) відвідали цього року 
Саудівську Аравію для здійснення 
хаджу, який офіційно розпочався 18 
лютого і продовжувався тиждень. 
29 січня у Мецці відбулася святкова 
церемонія омивання головної свя
тині ісламу — Кааби. Виконання 
цього старовинного обряду зазви-
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чай очолює король Саудівської 
Аравії, який, окрім інших, має ще й 
титул «служителя двох головних 
святинь». Однак, у зв’язку із хворо
бою монарха, церемонію очолили 
губернатор Мекки принц Абдель 
Маджида бен Абдель Азиза Аль Са- 
уда, Голова Ради у справах Великої 
мечеті і мечеті Пророка в Медині 
шейх Салех бен Абдалла бен Ху- 
мейд, міністри, посли ісламських 
країн. Учасники обряду вимили 
підлогу й стіни до висоти півтора 
метра. Це здійснюється двічі на рік 
(перед хаджем та перед постом) во
дою із священного джерела Зем- 
зем, що настоюється на пелюстках 
троянд і спеціальних травах з лада
ном. В день сходження паломників 
на гору Арафат відбудеться цере
монія обтягнення чотирнадцятиме- 
трової Кааби в нову кісву — чорне 
покривало із шовку, розшите золо
тою ниткою. Цікаво, що на виготов
лення кісви було витрачено 15 кг. 
золота.

Місяць зуль-хіджа — час хад
жу до сеятань мусульман. Міста 
Мекка та Медина закриті для не-му- 
сульман. За порядком у дні хаджу 
тут стежитиме загін поліцейських, 
на утримання якого виділено 300

млн. доларів. Емір Мекки принц Абд 
аль-Маджід застеріг від спроб 
політичних виступів під час палом
ництва. За вигук «Смерть Америці!» 
фундаменталіста буде ув'язнено на 
місяць і це буде його останній хадж 
у житті до святих місць мусульман. 
Духовні лідери Саудівської Аравії 
попередили ймовірність натовпу на 
вузьких вулицях Мекки.

Значні фінансові труднощі пе~ 
решкодили паломникам із СНД 
заповнити навіть ті незначні кво» 
та 3 які виділила на цьогорічний хадж 
Саудівська Аравія. Так, квота Казах
стану складає 500 місць. Однак до
сить значні витрати на поїздку (1,5- 
2 тис. доларів США та дорогі щеп
лення — для в'їзду до країни 
потрібно подати довідку про вакци
націю від жовтої лихоманки, 
менінгіту та ін.) не дозволили ви
брати цю квоту, із Чечні замість тра
диційних тисячі-півтори паломників 
виїхало всього дев'ять. Малозабез
печені мусульмани Казахстану інко
ли заміняють хадж у Мекку палом
ництвом у м.Туркестан, де знахо
диться мавзолей Ахмета Ясаві, 
відомого суфійського шейха, який у 
мусульманському світі вшано
вується як святий. Російські мусуль-
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мани із своєї квоти у 7 тисяч змогли 
«освоїти» лише трохи більше З ти
сяч. Більшість із паломників станов
лять дегестанці. Причина та ж — 
фінансові труднощі і проблема із 
оформленням документів. Однак, 
незважаючи на подібні труднощі, із 
зруйнованого війною Афганістану 
приїхало понад 15 тисяч палом
ників. Частина із них отримала 
особливі запрошення, що дають 
можливість безкоштовно відвідува
ти святі місця, але більшість з них 
приїжджали все ж за власний кошт. 
Нагадаємо, що в радянські часи не 
із СРСР на хадж приїжджало не 
більше 20-30 осіб, а перша велика 
група (1,5 тис.) мусульман відвідала 
Мекку лише 1990 р.

В цьому році Саудівська 
Аравія рано закрила свої кордо» 
нм для Іноземних паломників . 
Той, хто запізнився, має заплатити 
штраф у розмірі 100 тис. С а
удівських риалів (27 тис. доларів). 
Повітряний простір країни відкри
тий був до 20 лютого. Протягом ча
су паломництва траплялися й не
щасні випадки з паломниками. Так 
потрапили в автокатастрофу віру
ючі з Об'єднаних Арабських 
Еміратів, Єгипту й Пакистану.

Хадж. 20 лютого, коли почав
ся Хадж в Мецці було десь 2-2 ,5  
млн. прочан із всіх мусульмансь
ких країн. До них приєдналося 
півмільйона мешканців Саудівської 
Аравії. Святиня Аль-Кааби в серці 
Великої Мечеті була оточена десят
ками тисяч вірних, які приготували
ся здійснити звідси мандрівку

слідами пророка Магомета, а також 
доторкнутися до стін Аль-Кааби. 
Віруючі піднімалися на гору Арафат 
— символ ласки Божої. На цій горі 
відбулася також кульмінація святку
вань: учасники хаджу промовляли 
ритуальну молитву, а потім стояли 
на горі аж до заходу Сонця. Са
удівська Аравія під час хаджу вдала
ся до надзвичайних заходів безпе
ки. Тисячі поліцейських, солдат, 
працівників сил безпеки були стяг
нуті в Мекку. За натовпами стежили 
телекамери, над містом літали 
гелікоптери. Прибулих ретельно пе
ревіряли. Влада зробила все мож
ливе, аби не допустити антиамери- 
канських виступів, спроб політизу- 
вати хадж. На двох бійнях поблизу 
Мекки на пам'ять про жертву Авраа
ма було забито до мільйона овець.

У Мецці, незважаючи на забо
рону Саудівської влади, все ж  
відбулися антиазраїльські м ітин
ги. Один із ініціаторів мітингів, 
керівник іранської делегації аятола 
Мохаммаді висловив солідарність із 
палестинським народом. На мітин
гах переважали антиамериканські 
та антиізраїльські настрої.

Іран — країна з величезним 
потенціалом розвитку. Нещодав
но в цій країні відзначали 23-тю 
річницю ісламської революції. Слід 
відзначити певні її здобутки. Тут мо
жуть голосувати, а також відкрито й 
активно брати участь в політичному 
житті й жінки. Нині в країні більше 
жінок-лікарів, ніж було за шаха. 
Уряд започаткував надто активну 
пропаганду народжуваності та
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знайшов спосіб легалізувати її і в 
ісламському контексті. Вибори в 
Ірані проводяться на конкурсній ос
нові. Парламентські дебати в країні 
є справжніми і здійснюється через 
чесне голосування. В Ірані молоді 
люди відчувають себе мусульмана
ми. Іран ніколи не стане світською 
державою, бо ж іслам є частиною 
іранської ідентичності. Так оцінив 
цю країну професор Єврейського 
університету в Єрусалимі Шломо 
Авінері. (День. — № 34)

Американська політика щодо 
Ірану, зарахованого до «вісі зла», 
сприяє зростанню авторитету ду
ховного лідера країни аятолли Алі 
Хаменеї. Командування Корпусу 
охоронців Ісламської революції за
кликало всі політичні групи країни 
об'єднатися щодо нього, навіть ви
нести оборонні рубежі за кордони 
Ірану. Святкуючи 23 річницю Ірансь
кої революції, демонстранти про
несли по Тегерану ляльку сумного 
дяді Сема.

Рух «ісламський джихад», 
який свого часу заявив про відмову 
від збройної боротьби, знову по
вертається до методів інтіфади, що 
зараз щоденно демонструється в 
Ізраїлі. Ця організація утворена ра
дикально настроєними ісламіста
ми, які на початку 1960-х років вий
шли з нелегальної мусульманської 
організації: «Брати-мусульмани». 
«Іслам-джихад» не поважає ООП, 
не визнає ніяких домовленостей 
між Ізраїлем та Палестиною. Для її 
членів іслам — спосіб життя. Амери
канський політолог Х.Декмеджан

нарахував 175 організацій «політич
ного ісламу» на Близькому Сході, 
120 з них — радикально зорієнто
вані. «Іслам-джихад» вважає, що 
«будь-яка поступка навіть п’яді Па
лестинської землі є зрадою віри».

Іран та Ірак йдуть на зближен
ня. Під час візиту в кінці січня до Те
герану іракського міністра закор
донних справ Наджі Сабрі аль Хадіті 
Президент Ірану Мохаммад Хатамі 
закликав «забути гірке минуле», ви
явити одностайність в «засудженні 
експансії сіонізму в регіоні». В мину
лому Ірак називав владу в Ірані 
«сіоністсько-хомейністським режи
мом», а Іран розцінював Ірак як 
«арабський націоналізм, ідентичний 
сіонізму, що нічого спільного не має 
з ісламом». Ірак погодився обмежи
ти діяльність опозиційного ірансь
кому уряду угрупування «Моджа- 
хеддін-е Хальк» й відкрити повітря
не сполучення між Іраном та Іраксь
кими районами із шиїтськими свя
тинями. Ірак та Іран до зближення 
штовхають США, що оголосили ці 
країни «віссю зла». У відповідь ду
ховний лідер Ірану аятолла Алі Ха
менеї назвав Америку «найнена- 
виснішим шайтаном світу».

Чотири мінарети впали під час 
останнього зем летрусу в ту 
рецькій провінціїАфьон. Це спри
чинило глибокі переживання у 
місцевих віруючих.

Д ійсна влада в Ірані належить 
не Президенту і Уряду, а 
«провіднику революції» Імаму Алі 
Хаменеї, який хоч і не обирається
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відкритим голосуванням, але кон
тролює армію, органи внутрішньої 
безпеки, юстицію. Нині в Ірані рево
люційний трибунал судить 15 вче
них, журналістів та письменників. 
Зокрема не подобаються кліру 
відкриті погляди семидесятирічного 
журналіста Еззатолли Сахабі. Рух 
реформаторів, який має більшість у 
парламенті і підтримує президента 
Мохамеда Хатамі, висловився про
ти цих процесів, які призводять до 
винищення прогресивної націо
нальної інтелігенції. Такі вбивства в 
Ірані вже були в 1998 р. (Новый век. 
-  № 4)

Бен Ладен погрожує Америці.
В своєму телеінтерв’ю 21 жовтня він 
заявив, що має намір «продовжити 
боротьбу до переможного кінця, 
або до зустрічі з Аллахом». За його 
словами, уряд США веде амери
канців і весь Захід «до нестерпного 
пекла». «За допомогою Аллаха,- 
сказав бен Ладен, — ми переможе
мо Америку. Це навіть простіше, ніж 
розвалити Радянський Союз». По
ширення сибірки у США лідер «Аль- 
Каїди» пояснив відповіддю Аллаха 
на молитви матерів Ливану, Палес
тини та Ірану.

Стародавнє ремесло підкопів 
знову стало популярним. При
наймні так стверджує Голова
комітету ісламської спадщини в 
священній мечеті шейха Наджіха 
Бкуйрат, який В лютого розповсю
див заяву про виявлення підкопу під 
третьою за своїм значенням в 
ісламському світі мечеті «Аль-Акса» 
в Єрусалимі. Мечеть прославилася

тим, що саме звідти Мухаммед 
піднявся в небо до Аллаха на крила
тому коні Бураці. В організації підко
пу звинувачено ізраїльське ради
кальне релігійне угрупування 
«Оберігані Храмової гори». Однак 
розгортання цих подій на фоні зу
силь ізраїльського уряду відкрити 
для немусульман цю саму значиму з 
релігійної точки зору частину Єру
салиму — Храмову гору —^наштов
хує аналітиків на думку про не
логічність для іудеїв самої ідеї підко
пу. Адже через два-три тижні іудеї й 
представники інших релігійних груп 
й так отримали б доступ до гори. 
Для іудеїв Храмова гора не менш 
значима святиня, аніж для мусуль
ман — саме на цій горі Авраам зби
рався принести в жертву свого си
на. Тут стояли Перший і Другий 
іудейські храми. Шум навколо 
підкопу призупинив процес відкрит
тя гори для немусульман.

Лівія зацікавлена у створенні 
великого ісламського центру в 
столиці Індії. З цією метою 
керівник Всесвітньої благодійниць
кої асоціації імені Муаммара Кад- 
дафі Сейф аль-Іслам Муаммар аль- 
Каддафі привіз в Індію чек на суму 
800 тисяч доларів США. Через 10 
років будівництво має бути закінче
не. Лівійський гість подарував також 
гроші на будівництво лікарні на 100 
ліжок в місті Деобанд.

В США нехтують свободою 
віросповідань для мусульманок. 
Протягом 20 днів вони мають зро
бити фотокартки для документів 
водія з відкритим обличчям, а не в
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паранджі, як це було до цього. 
Справу розглядає суд, бо ж така ви
мога ускладнює дотримання люди
ною традицій та обрядів її релігії. 
Водночас Управління доріг вважає, 
що по фотокартці у паранджі не 
можна засвідчити ту жінку, яка сфо
тографована.

Перевищувати «ліміт» к іль 
кості ж інок, визначений Кораном 
(а це не більше чотирьох), не 
можна. Каїрський суд засудив до 7 
років ув’язнення єгипетського 
мільйонера Рагаба аль-Сувейркі — 
власника багатьох магазинів одягу, 
який мав 7 дружин. А «короткі шлю
би» він укладав на декілька днів ще 
із 29 дівчатками-підлітками. В суд 
на мільйонера подала одна з його 
чергових жертв.

БУДДИЗМ

13 лютого буддисти відзнача
ли свій Новий Рік. Походження 
цього свята не пов'язане безпосе
редньо із буддизмом. Однак в часи 
буддизму як державної релігії у 
більшості країн, які живуть за місяч
ним календарем, буддистські ченці 
зобов’язані були брати участь у 
святкових церемоніях. Так поступо
во свято сакралізувалося і нині є од
ним із головних у буддистському 
річному циклі. Свято присвячене 
пам’яті першого періоду у житті Буд
ди, а також тому періоду, який 
призвів до його Просвітлення і про
повідування Закону (Дхарми). На 
Далекому Сході і у В’єтнамі Новий 
Рік святкується у перше повнолуння

після входження Сонця у сузір'я Во
долія, що за григоріанським кален
дарем буває не раніше 21 січня і не 
пізніше 19 лютого. В Китаї у Новий 
Рік (кит. Чуньцзе) здійснюється 
особливе поклоніння богині Гуан’їнь 
(жіноча маніфестація бодхісатви 
милосердя Авапокітешвари) та Буд
дам всіх небесних сфер. У храмах і 
на домашніх вівтарях здійснюється 
обряд жертвоприношення і чита
ються молитви з проханням захисту 
в наступаючому році. Храми і вулиці 
прикрашаються ліхтарями, які запа
люються із настанням темноти і 
символізують світло вчення Будди.

В переддень Нового Року де
сятки тисяч буддистів  Росії” 
здійснювали «Дугжуугбу» — голо
вний обряд його зустрічі. Суть обря
ду полягає у розпаленні після захо
ду сонця величезного багаття, в 
якому слід подумки спалити всі свої 
гріхи і таким чином очиститися від 
всього поганого. Нинішнього року 
масовість церемонії «Дугжууби» 
засвідчила про своєрідне відрод
ження буддизму в Росії. В тра
диційну Сангху (громаду) Росії — 
входить 25 монастирів, в яких слу
жать 500 дам-священнослужителів. 
За підтримки держави ведеться ре
ставрація і бурятських дацанів — 
буддистських монастирів.

Новий Р ік у  М онгол ії настає 
за м ісячним календарем і має
назву «Цагаан еара»я До настан
ня півночі відбувається релігійна 
служба на честь богині Бадцаияам 
Сом — захисниці кожної мон
гольської сім’ї. Вважається, що во-
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на сходить на землю у Новорічну 
ніч і провіряє, чи правильні вчинки 
здійснювали люди і тоді дарує їм 
своє благословіння на наступний 
рік. Рівно в північ всі лами розпочи
нають молитву Чідірсан, яка 
закінчується лише із сходом Сон
ця. Після закінчення молитви всі 
люди поздоровляють один одного 
із настанням весни. Традиційно 
найбільш авторитетні лами країни 
роблять астрологічні прогнози на 
наступний рік. Рік водяного коня, 
за їх прогнозами, буде сприятли
вим для дітей, особливо тих, які 
гарно вчитимуться. Рік буде спри
ятливим і для скотарів — пройдуть 
рясні дощі. Однак для керівників 
країни рік видасться важким — 
можливі навіть зміни у політичному 
житті.

З д о р о в 'я  Д а л а й -л а м и  вже 
не один раз п ідводить його . У 
кінці січня з болем у шлунку його

привезли до лікарні Бомбею. Різні 
версії припущень ходять щодо 
стану здоров'я 66-річного лідера 
тибетського ламаїзму. Одні гово
рять про наявність у нього пухли
ни, інші — наявність кишкової 
інфекції.

Далай-лама XIV влітку 
ниніш нього року  ̂ можливо 
відвідає буддійські регіони Росії. 
Про це офіційно заявив в.о. Прези
дента Всебурятської асоціації роз
витку культури Бато Баяртуєв. 
Влітку 1991 р. Далай-лама вже 
відвідав Росію.

Тантрична техн іка  дає мож
ливість свідомості учнів проника
ти в тіло мертвого вчителя і одер
жувати всі його знання й 
життєвий досвід. Про це розповів 
Далай-лама вченим Ко
лумбійського університету, але 
застеріг, що для досягнення таких 
результатів слід дуже багато тре
нуватися. Чернечому життю ти
бетців притаманні дивні традиції, 
зокрема «небесні похорони» — 
спеціальна поховальна церемонія 
монахів. Тут покійника розрізають 
на дрібні шматки і кидають, як їжу, 
грифам. Кістки подрібнюються 
спеціальним пристроєм на поро
шок, який потім змішують з ячме
нем і жиром, а цю суміш віддають 
стерв'ятникам. В такий спосіб по
мерлі нібито підносяться у підне
бесся. Далай-лама зауважив ще 
на тому, що тибетські лами мо
жуть «входити» в тіла померлих 
людей і продовжують жити в та
кому новому стані.
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п р й с ь к А
РЕЛІГІЙНА ТРАДИЦІЯ

Ідея ненасильства, яку згідно 
індуїзму має сповідувати Індія, 
підійшла до крайньої межі. Маючи 
десь 90 ядерних боєзарядів (проти 
40 у сусіда), Індія тримає свої 
війська на кордоні з Пакистаном і 
вимагає від нього ліквідації тих екс
тремістських угрупувань ісламістів, 
які розпалюють сепаратистські на
строї в Джамму і Кашмір здійснили 
напад на Індійський парламент. Па
кистан вже ліквідував угрупування 
Лашкар-е-Таїба та Джаїш-е-Мохам- 
мад, заборонив ще три ісламістські 
угрупування. Проте Індії ці заходи 
Президента Мушаррафа здаються 
недостатніми. Хоч індуїзм і пропагує 
ненасилля, але Індія має сучасні 
збройні сили, зокрема нещодавно 
випробувала свою балістичну раке
ту дальністю 2,5 тис.км.

«Індія проти змішування 
політики та релігії». Так заявив по
сол цієї країни Відья Бушан Соні в 
своєму інтерв’ю газеті «Дзеркало 
тижня» (N9 4). 83% населення країни 
— індуїсти. «Індуїзм — пацифістська 
релігія. Ця релігія — особиста спра
ва кожного, вона не вимагає 
обов’язкового переходу віруючих з 
інших релігій». Посол вважає, що 
індуїзм не можна порівнювати з 
іншими релігіями, бо ж у ньому не
має того, що є в інших. Індуїзм не 
дає людині якихось чітких устано
вок, не затискає людини в рамках 
конкретних, спільних для всіх пра
вил. В цій релігії, «як і в самій лю
дині, мирно уживаються найрізно

манітніші, часом навіть протилежні 
риси. Богів в індуїзмі так багато, що 
немає сенсу намагатися їх лічити... 
Індуси вірять в єдиний всесвітній 
дух, але припускається поклоніння і 
десяткам інших богів й богинь, адже 
вони суть прояв цього всесвітнього 
духу. Попри розходження течій, 
груп, напрямків і поглядів, єдність 
індуїзму безперечна... В індуїзмі ко
жен вільний вибирати той шлях до 
Бога, який йому ближчий. Прийма
ючи індуїзм за основу свого світо
гляду, людина приймає і його ос
новні принципи. Вона вірить у кар
му, сансару і можливість звільнення 
від них, визнає авторитет священ
них книг (вед), при цьому ретельно 
дотримується чітко відбитої у ведах 
дхарми. Дхарма — те, на чому три
мається світ і суспільство: закон, 
обов’язок. Вона невільна від істини. 
Спільна дхарма людей — правда, 
чистота, незлобивість, незаподіян- 
ня шкоди іншим. Це і є основні 
орієнтири індуїзму».

Релігійні почуття спричинили 
до того, що в індійській провінції 
Тріпура сім’я взяла собі прийом
не дитя, але не людське, а тварин
не — маленьку мавпочку, що була 
знайдена в лісі у важкому стані. Ви
ходивши тваринку, батьки вирішили 
зробити її молодшою сестрою своїй 
донечці. У цій події проявляється 
давня традиція індуїзму, в якгому 
мавпа уособлює бога Ханумана. А 
оскільки в сім’ї довго не з'являлися 
свої діти, то мавпочку подружжя 
вважає подарунком від небожи
телів. Відтак удочеріння мавпочки 
— це свого роду вияв вдячності ви
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щим силам. (Киевские ведомости. 
— 5 лютого)

Кілька відомих індуських гуру 
закликали своїх послідовників не 
здійснювати ритуальні омивання в 
Гангові. «Ми навряд чи потрапимо 
на небеса, коли перед тим повинні 
зануритися в пекло». В індуїзмі оми
вання має високу цінність. Вва
жається, що воно допомагає людині 
позбавитися від ланцюга перерод
жень і досягти спасіння. Але нині 
ступінь засмічення річки така, що 
купання в ній стало небезпечним. 
Це тони промислових стоків, сотні 
напівобгорілих трупів, що течуть за 
течією. Індуси вважають, що таке 
захоронения також сприяє 
спасінню.

ІУДАІЗИ

25 лютого ввечері іудеї світу 
почали відзначати своє свято Щу
рим («пур» — у перекладі з івриту 
означає «жереб»). Відзначається во
но в пам'ять про спасіння євреїв від 
повного фізичного знищення в 
період правління персидського царя 
Ахашвероша (6 ст. до н.е.). Один із 
міністрів імперії язичник Аман мріяв 
винищити євреїв на всіх просторах 
імперії — від Ефіопії до Індії. 
Єврейські законовчителі стверджу
ють, що Ахашверош був знаряддям 
Всевишнього для покарання євреїв 
за їх відхід від віри І надмірну 
асиміляцію в умовах неєврейського 
оточення. Проте завдяки тій любові, 
яку мала цариця Естер (Есфір) і її 
дядько МордСхей до свого народу,

наміри на знищення були відвернуті. 
Аман сам потрапив на шибеницю. 
Тому під час святкування Пурим при 
згадуванні імені Амана всі присутні 
шумлять торохкотілками, що сим
волізує прагнення стерти пам’ять 
про нього. В день Пурим влаштову
ються великі застілля, на яких прий
нято випивати так багато вина, щоб 
перестати розрізняти імена «пра
ведника Мордехая» і «злодія Ама
на». Євреї пригощають один одного 
солодощами, серед яких виділяють
ся «трикутники гоменташ» чи «вуха 
Амана» (печиво з маковою начин
кою). Багато уваги на святі 
приділяється дитям, які разом із до
рослими одягають маски та карна
вальні костюми. Пурим — це символ 
вічного звільнення євреїв. (Откры
тая дверь. — 2002. — № 1)

Загальноосвітній релігійний 
Центр буде побудовано в Єруса
лимі. Це — відповідь єврейських 
громад України та Росії на теракти 
проти держави Ізраїль. Представ
ники єврейських громад цих країн 
звернулися до іудеїв інших країн 
підтримати цю пропозицію.

Наприкінці січнії керівництво 
Литви прийняло рішення про пе
редачу 300 сувоїв Тори Центру 
єврейської спадщини в Єруса
лимі. Під час Другої світової війни 
в країні було знищено майже всі си
нагоги і понад 90% осіб із 200-ти- 
сячної громади євреїв. Після виходу 
Литви із СРСР міжнародні іудейські 
організації майже 10 років добива
лися від литовського уряду передачі 
сувоїв. Ізраїлю буде передано
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практично всі сувої, які зберігають
ся в архівах Литви, за винятком тих 
58, які знаходяться в Національній 
бібліотеці країни.

Уряд Ізраїлю дав вказівку 
владі Єрусалиму відкрити хра
мову гору для ізраїльтян» Як відо
мо, з вересня 2000 р. доступ до 
місця зруйнованого храму Соломо
на був закритий. Тепер там знахо
диться мечеть Скелі. Конфлікт, який 
призвів до закриття гори для 
відвідування її євреями, спровоку
вав нинішній прем’єр-міністр Ша
рон, коли символічно заклав на горі 
камінь під майбутній храм Соломо
на, а відтак — опосередковано вка
зав на можливість зруйнування ме
четі. Муфтій Єрусалиму Ікрам Сабрі 
засудив рішення ізраїльського уря
ду і сказав, що цей «ризикований 
крок призведе до нової ескалації 
напруги в регіоні».

Антисемітизм у світі прогре
сує, особливо після чергової інтіфа- 
ди Палестини проти Ізраля. І тут не 
лише побутове неприйняття євреїв, 
а й погроми їх в місцях компактного 
проживання. Лише за останні З 
місяці у Франції відбулося понад 
320 нападів на установи єврейської 
громади. В Англії антисемітизм вра
зив пресу. Зневагу до євреїв фор
мує й угорська преса. Тут звучать 
навіть заклики виселити євреїв з 
країни. В «диявольському плані за
хоплення світу» звинуватила євреїв 
урядова газета Саудівської Аравії 
«АІ-Wanat». В єврейських колах 
розцінили таку заяву як вияв анти
семітизму.

Президент Ф ранц ії вимуш е
ний виступити з критикою  роз
гортання антисемітизму в його ж  
країні. Маємо тут напади на сина
гоги, підпали єврейських шкіл. Обу
рив Жака Ширака нещодавній ви
падок закидання у передмістя Па
рижу синагоги запальними бомба
ми й камінням.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Влада м орм онського штату 
Юта вимушена була на нас 
Олімпіади зняти заборону на про
даж спиртних та тютюнових ви
робів. Проте судді отримали наста
нову штрафувати ковзанярів фігур
ного ковзання, якщо вони матимуть 
у своїх виступах елементи, які можна 
розцінити такими, що відверто не
хтують мораллю. Нинішній олімпіаді 
в США присвоїли статус «події 
національної безпеки». На «спокій» 
виділили 370 тис. доларів і направи
ли в Солт-Лейк Сіті 5 тис. військово
службовців, стільки ж співробітників 
служби безпеки, 6 тис. представ
ників правоохоронних органів. Всі 
гості Олімпіади проходили чотири 
етапи перевірки. В штаті на місяць 
наступив неспокій, бо ж до цього ча
су тут не було ні галасливих диско
тек, ні казино, ні якихось інших 
подібних закладів. Олімпіаду відкри
вав своїм співом славнозвісний хор 
мормонів, що налічує близько 300 
співаків. Серед них була і українка 
Н.Єресковська. Завдяки Олімпіаді 
світ привернувся увагою і до доміну
ючої в штаті Юта Церкви ісуса Хрис
та Святих Останніх днів (мормонів).
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С олт-Л ейк-CnrL Назва цього 
міста протягом лютого часто звуча
ла по радіо і телебаченню. Це — 
столиця зимової Олімпіади 2002 
року. Засноване місто в 1847 р. 
мормонами, для яких воно є духов
ною столицею. Солт-Лейк-Сіті зна
ходиться на Заході США, на висоті 
1320 м. над рівнем моря в 
Кордільєрах. Природа цих гір по- 
своєму приваблива. Це не наші 
сині гори зелені Карпати, бо ж вони 
скоріше червоні завдяки високому 
ґрунтовому вмістові міді. Поруч з 
містом знаходиться Солоне Озеро. 
Звідси і назва столиці штату Юта, 
яка в перекладі українською озна
чає Місто Солоного Озера. Влітку в 
Солт-Лейк-Сіті спекотно (до 35°), 
зрідка випадають дощі, а ось взим
ку тут так багато снігу, що кожний 
ютчанин стає на лижі. Мешканців у 
Солт-Лейк-Сіті порівняно небагато 
— 170 тис. осіб, але якщо їхати на 
південь в напрямку університетсь
кого містечка Прово, то ніякого роз
риву в поселеннях не помітно. Ут
ворився мегаполіс довжиною десь 
в сто кілометрів, в якому мешкає 
біля мільйона ютчан. Приваблює 
око штатний Капітолій, що є дещо 
зменшеною копією вашингтонсько
го. Кожний, хто приїздить до Солт-
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Лейка, неодмінно відвідує Центр 
Церкви Ісуса Христа Святих ос
танніх днів. Вражає своєю архітек
турною довершеністю Централь
ний Храм Церкви. Загальні площі 
його приміщень перевершують 
площу Собору св.Петра у Римі. А 
оскільки в мормонів храми призна
чені для здійснення таїнств, то 
навіть не кожний Святий останніх 
днів був в ньому (не говорячи вже 
про немормонів). Вражає також 
своїми масштабами тридця- 
тип'ятиповерховий офіс Церкви. 
Поруч — меморіал її засновника 
Джона Сміта. Тут є також музей 
мормонства та інститут-бібліотека 
генеології, де вірним допомагають 
віднайти сліди своїх предків, яких 
вони через спеціальне таїнство ви
свячують в мормони. В центрі ком
плексу знаходиться Табернакль — 
величезний зал, який тривалий час 
використовувався для проведення 
піврічних зібрань-форумів ЦІХСОД. 
Два роки тому збудовано новий 
Конференц-зал Церкви поруч із 
храмовим комплексом.

Храм в м істечку Паву (штат 
Іллінойс, США) був першим мор
монським храмом. Потім він згорів, 
але тепер його відбудовано в тако
му вигляді, яким він був первинно. В 
кінці року на храмовій споруді було 
встановлено статую ангела Мо- 
ронія, що нагадує статую солт- 
лейкського храму. А ось біля Паль- 
майри (штат Нью-Йорк) відновлено 
максимально приближено до 
оригіналу історичну будівлю, в якій 
жили Люсі і Джозеф Сміт зі своїми 
дітьми.
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П резидент Церкви Ісуса 
Христа  Святих останн іх  дн ів  
НХІнклі сформулював для молоді 
свою пораду з шести «Б». Згідно 
цієї поради молодь має бути вдяч
ною, бути освіченою, бути чистою, 
бути вірною, бути смиренною, бу
ти молитовною. Тепер конфе
ренції молоді, присвячені цим ше
сти «Б», проходять в різних місіях 
Церкви.

Перше число часопису Церк
ви ісуса Христа Святих останніх 
днів «Ліягона» за 2002 рік подає 
матеріали 171 -ї піврічної Генераль
ної конференції Церкви. У своєму 
виступі на конференції Президент 
Г.Хінклі відзначив, що Церква стає 
всесвітньою. «Ми наближаємося до 
однієї з основних релігій, але ми не 
змінюємося. Змінюється сприйнят
тя світу щодо нас... Зникає стара 
ненависть, відмирають старі пе
реслідування... Ми стали могутньою 
армією. Тепер ми впливові люди. До 
нас прислуховуються». Церква стає 
інтернаціональною. Більше тисячі 
своїх колів вона має за межами 
США. 64 із 125 храмів також в інших 
країнах. «Книга Мормбна» вже над
рукована понад ста мовами. Члени 
Церкви мешкають більш ніж в 150 
країнах.

Фалуньгун (відома ще як Фа- 
лунь Дафа) — давня система гар
монізації душі та тіла, з'явилась в 
Китаї в 1992 р. Засновником її є 
майстер Лі Хунчжі. Суть його вчення 
подається в книзі «Чжу ань Фалунь» 
(Обертання Колеса Закону). Фа
лунь Дафа, на відміну від інших сис

тем, віддає 
п е р е в а г у  
у д о с к о н а 
ленню «Сер
ця або При
роди Розу
му», тобто 
того, що на- 
з и в а є т ь с я  
«Сіньсін». В 
додаток до 
вчення Фа-
лунь Дафа Лі Хунчжі
має ще п'ять
комплексів вправ для трансфор
мації тіла. В перші роки Фалунь Да
фа отримала схвалення в Китаї. Йо
го називали «Золотий Фалуньгун», 
відзначаючи заслуги вчення в еко
номії державних коштів на лікування 
людей, у підвищенні моральності 
суспільства. Європарламент наго
родив Лі Хунчжі премією Сахарова 
за Свободу Думки. В 1996 р. більше 
100 млн. китайців займались Фа
луньгун. Такий успіх вчення стурбу
вав Китайський уряд. В червні 1996 
р. школа була заборонена, почали
ся жорстокі переслідування фа- 
луньгунців. Нині течія має своїх 
послідовників більш ніжу 40 країнах 
світу. В Україні є її ще не зареєстро
вані громади в Донецьку, Дніпропе
тровську, Краматорську і в Києві.

МІСТИКА

Італію наводнили різні магм, 
астрологи, ясновидці, хіроманти, 
ворожки на картах. Грошовий обсяг 
цього окультного бізнесу становить 
більше 5 млрд. евро. Відома теле-
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ворожка Банка Маркі з Мілану в 
2001 р. разом із своїми спільниками 
заробила 52 млрд. лір (26 млн. 
евро). Лише 4 % ошуканих потім 
звертаються до правосуддя. А є за 
що! Так, 57 річний Микола Куарта 
видурив в однієї бабці всі її заощад
ження в розмірі 75 млн. лір (38 
тис.євро).

Відьма читає л екц ії з  психо
л огії релігії в H eythrop C ollege —
одному з провідних католицьких на
вчальних закладів Бельгії. Ректор 
коледжу Джон Макдейда визнає те, 
що пані Вів'єн Кроулі, хоч вона і є 
відьмою, але має надто глибокі 
знання зі свого фаху. Католицька 
Церква — Ватикан оцінив цей факт 
як «відступ від основних релігійних 
канонів і правил», бо ж не виключе
но, що Кроулі почне використовува
ти свої здібності, зокрема з чаклун
ства.

П утіна вваж аю ть  зо р я н и м  
улю бленцем , бо ж в 2002 р. його 
знак — Вогонь та Кінь — нібито 
ділиться з Президентом іншим еле
ментом світобудови — Деревом. Із- 
за цього лідер Росії здобуде в на
ступному році нових друзів. А 
оскільки символ його влади — Вода 
— домінує над Конем, то 
керівництво у Путіна має бути

стабільним. Це прогнозують главі 
РФ провидці з Гонконгу, пророцтва 
яких здебільшого збуваються.

ДЕМОНІЧНІ КУЛЬТИ

В Н ім еччин і суд ять  с а т а -  
нистів. їх  ж ертвою  став Ф ран с  
Х аген . Подружжя сатанистів Руда 
забили його молотком, потім вда
ряли труп 66 разів ножами, виріза
ли на грудях пентаграму, напилися 
крові своєї жертви. Довго на право
суддя їм не довелося чекати, але на 
суді вони поводили себе з викли
ком. Там Мануела Руда заявила, що 
вони віддали свою душу Люциферу 
ще два роки тому, коли працювали 
в одному з нічних клубів Лондону, 
який відвідували вампіри. Вільний 
час подружжя проводило на кладо
вищі, де спали на могилах або зако
пувалися в землю. Вони вживили 
собі тваринні ікла. Будинок Рудів — 
справжня культова споруда: скрізь 
тут стоять обтягнуті шовком домо
вини, вівтар викладений черепами 
тварин та людей. Мануела запевни
ла, що якщо Сатана покличе повто
рити скоєне, то вони це зроблять. 
Засудили сатанистів по-Божому —- 
15 і 13 років примусового лікування 
в психіатричній клініці.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
2 9  вересня 20 0 1  р. відбулася ^  

інавгурація Голови В сеукраїнського  
Сою зу О б'єднань євангельських хри
стиян б аптистів  д о кто р а  служ іння  

Григорія Івановича К о м ен д ан та  на 

посад у П р е зи д е н та  Є в р о п ей сь ко ї 
Баптистської Ф едерац ії. Спеціально  
для читачів «Релігійної панорами» У  

Григорія Івановича взяв інтерв'ю  про
р ектор  Ки ївського  хр исти ян ського  

університету кандидат ф ілософських  

наук Ю рій Євгенович Реш етніков.

Ю .Р е ш е тн ік о в : Розкажіть,
будь ласка, докладніше про Євро
пейську Баптистську Федерацію: 
що це за організація, кого вона 
об'єднує, які завдання ставить пе
ред собою?

Г .К о м е н д а н т : Європейська
Баптистська Федерація існує вже 
майже п'ятдесят років і об'єднує 51 
країну Європи і Ближнього Сходу, 
зокрема входять до неї Єгипет, 
Йорданія, Ізраїль, які також вхо
дять у ЄБФ. У зв'язку з тим, що 
Євро-Азіатська Федерація Союзів 
ЄХБ, яка об'єднує Східну Європу і 
деякі азіатські країни, такі як Ка
захстан, Киргизстан, Узбекистан, 
також входить до складу ЄБФ, то й 
баптистські союзи з цих азіатських 
країн також входять у ЄБФ.

Завдання ЄБФ — координувати 
працю баптистських союзів, які 
знаходяться на території Європи й 
інших країн, а також надавати їм

необхідну допомогу. Скажімо, були 
часи, коли були великі труднощі 
для віруючих в Росії, в Україні, і 
ЄБФ займалась представництвом 
на міжнародному рівні східного 
блоку євангельських християн- 
баптистів в їх переживаннях і труд
нощах. Вона прагнула репрезенту
вати нас, представляти нас, гово
рити про нас, захищати нас, а та
кож багато працювала в напрямку 
пересилки літератури в нашу 
країну.

Ю .Р е ш е тн іко в : Те, що Вас об
рали Президентом цієї організації, 
є свідченням Вашого особистого 
авторитету в європейському бап
тизмі, а чи ж свідченням впливу ук
раїнського баптистського братст
ва?

Г .К о м е н д а н т : Я думаю, що 
моє особисте — це тільки знайом
ство. Мене знають давно на рівні 
Європи. Зрозуміло, що це має зна-
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чення. Але головне — це те, що Бог 
благословляє євангельсько-бап
тистське братство в Україні, і наш 
Союз вже має і за кількістю церков 
і за кількістю віруючих перше місце 
в Європі. Це має особливе значен
ня. Ще один із факторів, це те, що 
Західна Європа останнім часом 
більше звернула увагу на Східну 
Європу, а тому що зараз і Прези
дент ЄБФ зі Східної Європи, і Гене
ральний секретар ЄБФ також зі 
Східної Європи. Захід із задово
ленням передав естафету до 
Східної Європи.

Ю .Решетніков: Як на сьо
годнішній день український бап
тистський союз виглядає серед 
інших європейських та світових 
баптистських союзів?

Г„Ком ендант: На даний час 
можна сказати, що Бог по-особли
вому працює в Україні. Це ми бачи
мо по кількості відкритих церков. 
За останні роки відкрито вже по
над 1500 нових церков, відбува
ються великі хрещення. Цього не 
має жодна з європейських країн, 
цього практично не можна знайти і 
у всьому світі, хіба що за винятком 
Південної Кореї чи, можливо, Бра
зилії. Тому я б сказав, що Україна 
переживає особливий час, і це 
спостерігають наші друзі з Амери
ки, з Європи, зі Сходу.

Ю .Реш етніков: Відомо, що в 
Україні, крім ВСО ЄХБ, існує ще 
декілька баптистських союзів. Чи 
входять вони до складу ЄБФ?

Г.Комендант: В Україні існує 
наш Союз — Всеукраїнський Союз 
Об’єднань ЄХБ, до складу якого 
входять євангельські християни-

баптисти як в Україні, так і за її ме
жами, зокрема баптисти-українці 
Канади, Північної Америки, 
Південної Америки і навіть Авст
ралії. У нас є Союз незалежних 
церков і місій, який нараховує тро
хи більше, ніж 100 церков. Він та
кож входить до ЄБФ, як і до складу 
Всесвітнього баптистського сою
зу. Рада Церков баптистів до ЄБФ 
не входить.

Ю.Решетніков: На який термін 
Вас обрано Президентом?

Г.Комендант: Два роки був 
віце-президентом, тепер два роки 
буду Президентом.

Ю .Реш етніков: Які завдання 
Ви, як Президент ЄБФ, ставите пе
ред собою та перед Федерацією?

Г.Комендант: Я висловив це 
на президентській інавгурації 29 
вересня. Наша головна мета — це 
об'єднатися, робити як можна 
меншу різницю при цьому між За
ходом та Сходом. Ми живемо в 
цьому маленькому домі, що нази
вається Європа. Я поставив за ме
ту, щоб ми молилися більше один 
за одного. Ми маємо спеціальний 
молитовний календар, де зазна
чені потреби кожного союзу в той 
чи інший місяць, в той чи інший 
тиждень. Ми об’єднуємося у 
спільній молитві за той чи інший 
союз, особливо за маленькі сою
зи. Також ми хочемо більше і 
більше повернути Європу до ду
ховного служіння і розуміння нашої 
відповідальності в Європі і у світі. А 
це означає повернутися більше до 
Біблії. Я навіть у своїй промові ска
зав, що ми на наступному 
засіданні Ради запитаємо, чи ко-
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жен прочитав за рік Біблію від по
чатку до кінця. Ми хочемо, щоб 
Європа більше об'єдналася в мо
литві, в пізнанні Слова Божого. А 
це якраз і є той фундамент, який і 
дасть духовний ріст, духовний 
рівень. У квітні буде конгрес бла
говісників, євангелізація по Дніпру 
у травні, наш з’їзду травні, у серпні 
у Львові буде проходити школа 
евангелизму. І на всі ці заходи ми 
запрошуємо керівників з Європи, 
щоб вони разом з нами пережили 
цей дух пробудження для підняття 
їх духу.

Ю .Реш етш ков: Як на ук
раїнському баптистському братс
тві позначиться Ваше обрання 
Президентом ЄБФ?

П Комендант: Я думаю, що по
значиться позитивно, тому що всі 
зацікавлені в тому, щоб якось до
помогти Європі. Один такий факт, 
ми зараз послали наших місіонерів 
в Латвію. І коли я інформую про це 
в нашій країні, то всі підтримують, 
радіють і моляться, щоб Україна 
йшла далі в Європу. Наш місіонер 
відкриває Біблійну школу в Боснії і 
Герцеговині, наші місіонери пра
цюють вже зараз в Іспанії, Порту
галії, Греції. Тому я вірю, що позна
читься позитивно.

Ю.Решетніков: А наскільки є 
бажаною інтеграція українських 
баптистських церков у європейсь
кий баптизм? Як це буде впливати 
на наші церкви?

Г.Комендант: Я думаю, що 
наші церкви якоюсь мірою є зраз
ком. І це, в доброму розумінні, є 
наша гордість, що церкви зберіга
ють такий дух. Нам би хотілось,

щоб не на нас впливали, а щоб ми 
впливали. Україна дійсно може 
впливати, тому що є деякі країни, 
де баптизм дуже слабкий, дуже 
слабо розвинутий. Це там, де ка
толицизм сильний — Франція, 
Бельгія, Австрія. Тому вони чека
ють нас, чекають допомоги. Ми 
маємо багато прохань присилати 
наших людей, присилати 
місіонерів, проводити з допомо
гою наших сил євангелізації в 
інших країнах — в Польші, в Сло
ваки, в Чехії.

Ю .Реш етніков: Ваше обрання 
Президентом ЄБФ надало нові 
можливості для відстоювання прав 
євангельських християн-бап- 
тистів?

Г.Комендант: Так, ми будемо 
продовжувати цю лінію, яка велась 
ЄБФ тоді, коли були загальні труд
нощі у всій Східній Європі. А тепер 
ми, користуючись тим досвідом, 
вивчаємо питання в Туркменис
тані, зокрема те, як допомогти 
там. Навіть деякі загрози свободі 
віросповідань є і в Казахстані з 
прийняттям там нового закону про 
свободу релігій. В Киргизстані так 
само. Тому ми просимо наших 
братів, щоб інформували нас про 
ситуацію, а ми вже на рівні 
керівництва ЄБФ з підкрепленням 
десь навіть досвіду України, тому 
що на Україні ми маємо свободу, 
будемо звертатися до тих урядів, 
президентів, щоб наші брати і сес
три мали там свободу.

Ю .Р еш етн іков : Як Ви
оцінюєте впливовість баптистів на 
релігійні процеси у європейському 
масштабі та у нашій країні?
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Г .К о м ен д ан т: Я думаю, що у 
відсотковому відношенні ми ще 
дуже маленькі, і сказати, що ми 
можемо робити великий вплив — 
це буде забагато. Але саме ма
леньке світло в темряві дає напря
мок. І ми хочемо бути цим малень
ким світлом в Європі і давати цей 
напрямок до живої Євангелії, до 
живої надії, яка в Ісусі Христі. Тому 
що не можна сказати, що Європа 
не є релігійною, але цього мало. І 
ми хочемо це маленьке світло по
ширювати, чим більше ми світиль- 
ничків цих запалимо в Європі, тим 
більше буде світла.

Ю .Р е ш е т н ік о в : Наскільки
впливовою є ЄБФ для європейсь
ких урядових структур та для ук
раїнських державних структур?

Г .К ом ен д ан т: Звичайно, ЄБФ 
не є якоюсь державною інсти
туцією. Баптисти в Європі є в мен
шості. Це — зрозуміло. Але до нас 
прислухаються. Коли у 2000 р. у 
Києві проходив наш Конгрес і на 
ньому було керівництво ЄБФ, то ми 
зустрічалися з віце-прем'єром, з 
адміністрацією Президента. Зараз, 
коли у нас в гостях буде в березні 
керівництво Всесвітнього Союзу 
Баптистів, а ВСБ і ЄБФ — це прак
тично одна структура, тільки 
розділена територіально, то ми 
плануємо мати зустріч з Президен
том нашої країни. Ми висловлюємо 
під час цих зустрічей наші пропо
зиції — до нас прислухаються. Так 
що зараз настав той час, коли не 
тільки ми є в країні, але ми говори

мо і наше слово слухають. І я ра
дий, що у нас в Україні ми маємо 
можливості сказати ті чи інші наші 
побажання уряду, адміністрації 
Президента чи особисто Прези
денту. До нас прислухаються.

Ю .Р еш етн іко в : Яким Ви бачи
те подальший розвиток баптизму в 
Європі та в Україні?

Г .К о м ен д ан т: Я думаю, що як
що Господь пошле й далі цю сво
боду і такі можливості, то баптисти 
будуть поширюватися і розширю
вати свій вплив та свої можливості, 
тому що все цьому сприяє. Зараз 
на баптистів не дивляться так, як 
раніше, навіть з боку католиків чи з 
боку православних ставлення 
інше. Все ж таки нас тепер сприй
мають як віруючих, а не просто як 
сектантів. За це треба далі моли
тися і все робити з свого боку. І ось 
тоді, коли ми вже завоювали таке 
положення, такий імідж, то тоді 
легше й говорити. Тому з нами ра
хуються. Завдяки зустрічі з Папою 
Римським чи зустрічам із патріар
хами ми досягли того, що на цьому 
рівні вже ніхто не може сказати, що 
ми є сектанти. На нижчих рівнях 
десь ще продовжується це. Але 
цікавим є те, що ким-би якась лю
дина не була насправді, але якщо 
хтось у нас в країні веде здоровий 
спосіб життя, то його називають за 
це баптистом. Не п'є, не палить. 
Хто він? — Баптист. Треба цінува
ти, що ми завоювали такий імідж.

Ю .Р е ш е т н ік о в : Дякую за
інтерв'ю.
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УНІКАЛЬНА АКЦІЯ В АССІЗІ —
КРОК ДО РЕЛІГІЙНОГО ПОРОЗУМІННЯ

Наприкінці січня до Ассізі прибули представники християн усіх конфесій, 
мусульмани, іудеї, індуїсти і буддисти, а також сповідники конфуціанства, 
зороастризму, синтоїзму, джайнізму та традиційних африканських релігій — 
всього 31 християнської конфесій та 11 інших релігій. Близько двох тисяч 
осіб зібралися в наметі з обігрівом, встановленому на площі перед нижнім 
костелом базиліки св.Франциска, в місці молитви за мир у світі. Більшість 
зібраних — молоді люди. Вітаючи всіх запрошених, Святіший Отець з особ
ливими словами вітання звернувся до кардинала Едварда Бгана, архієпис
копа Нью-Йорка, а також до представників єпископських конференцій тих 
країн, яким «особливо потрібен мир». «Ви прийняли це запрошення в дусі 
першої зустрічі в Ассізі, щоб проголосити світові, що релігія ніколи не може 
стати причиною конфліктів, ненависті й насильства», —■ сказав, відкриваю
чи зустріч, голова Папської Ради lustitia et Pax кардинал Нгуєн Ван Туан.

Першою частиною зустрічі стали зворушливі «свідчення миру» глав 11 
релігій. Константинопольський Патріарх Варфоломій І сказав, що сьогодні 
ще раз після страшного злочину Голокосту обов'язком усіх є визнати ду
ховні, а не тільки економічні, умови миру на землі». Посланець шейха Муха
меда Тантаві з університету Аль-Азхар у Каїрі подякував Апостольській Сто
лиці за гідну подиву підтримку палестинського народу.

Емоційним був виступ Ізраїля Зінгера — рабина із США. Він говорив про 
те, що «хоч релігійні діячі у численних проповідях завжди проповідують 
мир, та саме релігія не раз ставала причиною жахливих і кривавих воєн». 
Рабин Зінгер був єдиний, хто згадав трагедію 11 вересня, коли «безумці, 
які твердили, що вони діють в ім'я релігії, скерували три літаки на вежі 
Всесвітнього Торгового Центру і Пентагону, впродовж кількох хвилин спри
чинивши смерть тисяч людей». Рабин вдячно відзначив, що Іван Павло II 
особисто включився у процес примирення з юдаїзмом, «змінюючи історію 
християн і євреїв».

У своєму виступі Папа рішуче засудив використання релігії та ймення Бо
жого, щоб сіяти ненависть. «Ми, котрі зібралися тут, ще раз стверджуємо, що 
той, хто використовує релігію для поширення ненависті, заперечує її істинну 
і глибоку суть», — наголосив Понтифік. Він закликав релігійні спільноти 
«відкинути будь-яке насильство, а почати з того, хто пробує прикриватися 
релігійністю, посилаючись при цьому на найсвятіше ім'я Боже, а тим самим 
ображає людину». «Ми прагнемо зробити наш внесок у справу, яка розганяє 
хмари тероризму, ненависті, збройних конфліктів, хмари, яких особливо ба-
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гато назбиралося в останні місяці на горизонті людства. Тому ми прагнемо 
вислухати одне одного: вважаємо, що вже це є знаком миру. Вже в цьому 
міститься відповідь на тривожні запитання, які нас хвилюють. Це вже само по 
собі допомагає розганяти хмари підозріливості й непорозуміння. Темряву не 
можна розігнати за допомогою зброї; темрява розсіюється тоді, коли запа
люють джерело світла», — наголосив Святіший Отець.

Папа особливо відзначив, що саме на віруючих людях, зокрема на гла
вах релігій, лежить завдання поширювати нову свідомість негайної потре
би будувати мир. Насамкінець Папа закликав долати спокуси ворожості, 
краще пізнавати Бога, Який є джерелом добра, поваги і гармонії між наро
дами. Він побажав, щоб мир замешкав у душах нових поколінь/

Потім понад 200 представників релігій світу молилися за мир осібно. 
Християни на чолі з Іваном Павлом II зібралися біля гробу св. Франциска, 
решта — у наданих їм приміщеннях францисканського монастиря. Молит
ва християн мала характер екуменічного богослужіння. Одну з трьох моли
тов за мир прочитав Константинопольський Патріарх: «Надихни добром 
серця тих, хто хоче війни, і заспокой їхні почуття, всели мир також у наші 
серця, звільни душі від злих прагнень, засій в них дух справедливості, при
мирення й любові».

На завершення цієї незвичайної зустрічі у місті св.Франциска представ
ники різних визнань і релігійних традицій представили 10 пунктів зо
бов'язань до конкретних дій у справі захисту миру і гармонії між людьми.

Підсумком цих зобов’язань були слова Святішого Отця: «Більше ніколи 
насильства! Більше ніколи війни! Більше ніколи тероризму! Нехай в ім’я Боже 
кожна релігія на землі несе справедливість, мир, пробачення, життя і любов!»

Спільні зобов’язання учасників зустрічі в Дссізі:
Ми, що зібралися в Ассізі, спільно замислювалися над миром, Божим 

даром і спільним добром усього людства. Хоч ми належимо до різних 
релігійних традицій, та стверджуємо, що для будування миру необхідна 
любов до ближнього та повага до золотого правила: «Зроби іншому те, що 
хочеш, щоб зробили тобі». Натхненні цим переконанням, ми не перестане
мо працювати на великій фабриці миру й тому:

1. Зобов'язуємося проповідувати наше непохитне переконання, що на
сильство і тероризм суперечать справжньому релігійному духові й, засуд
жуючи будь-яке вживання насильства і війни в ім’я Бога чи релігії, зо
бов'язуємося зробити все можливе, щоб викорінити причини тероризму 
(Генеральний Секретар Всесвітньої Ради Церков Конрад Райзер, німець
кою мовою);

2. Зобов’язуємося виховувати людей в дусі взаємної поваги й пошану
вання одне одного, щоб можна було досягти мирних, тривалих і близьких 
стосунків між людьми різних народів, культур і релігій (голова делегації 
сикхів Бгаї Сагіб’ї Могіндер Сінг з Великобританії, пенджабською мовою);
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3. Зобов'язуємося підтримувати культуру діалогу, щоб зростали 
взаєморозуміння і довіра між окремими людьми і народами, що є основою 
істинного миру (митрополит Питирим з Російської Православної Церкви, 
російською мовою);4. Зобов'язуємося захищати право кожної людини на гідне життя згідно 
з власною культурою і на вільне заснування власної родини (митрополит 
Йоан з Сербської Православної Церкви, сербською);.

5. Зобов’язуємося вести щирий і терплячий діалог, не вважаючи те, що 
нас розділяє нездоланним муром, а навпаки, визнаючи, що різниці між на
ми можуть бути нагодою для кращого взаєморозуміння (шейх Абдель Са- 
лам Абушухайдам з Єрусалиму, арабською мовою);6. Зобов'язуємося вибачати одне одному помилки й упередження ми
нулого і теперішнього часів, підтримувати одне одного у спільних зусиллях 
у подоланні егоїзму і кривди, ненависті й насильства та вчитися у минуло
го, що мир без справедливості не є істинним миром (єпископ Василій з 
Кіпрської Православної Церкви, грецькою);

7. Зобов’язуємося ставати на бік тих, хто страждає від бідності та при
ниження, стаючи голосом тих, хто не має голосу, і вживати конкретних дій 
для подолання таких ситуацій, усвідомлюючи, що ніхто не може бути щас
ливий на самоті (голова Національного центру конфуціанства в Кореї Ханг- 
ГійоХоі, корейською);8. Зобов'язуємося виступати від імені тих, хто відкидає застосування 
насильства і зла, та хочемо всіма силами сприяти тому, щоб людство на
ших часів отримало справжню надію справедливості й миру (мусульманин 
Хомі з Ірану, мовою фарсі ----- перською);

9. Зобов'язуємося заохочувати до кожної ініціативи, яка підтримує 
дружбу між народами, свідомі того, що технічний прогрес, якщо його не су
проводить тривале порозуміння між народами, наражає світ на зростання 
ризику руйнації та смерті (голова делегації буддистської школи Рішо ко- 
сеї-каі з Японії Ніхіко Нівано, японською мовою);

10. Зобов'язуємося просити лідерів усіх народів, щоб вони взялися 
повсякому будувати й зміцнювати на рівні своїх народів та на міжнародно
му рівні світ солідарності й миру, опертий на підвалині справедливості (ра- 
бин Самуель-Рене Сірат з Центрального Юдейського Консисторію у 
Франції, староєврейською мовою). (Парафіяльна газета. — 2002. — № 5)

СВЯТО ВАЛЕНТИНА —
ПРИВЩДОЯ МІЖКОНФЕСІЙНИХ НЕПОРОЗУМІНЬ

Це свято відзначається 14 лютого. Про святого Валентина інформація 
надто скупа. Жив він нібито в ill ст. н.е. в Римському місті Терні. Це був час 
правління імператора Клавдія II, який для збереження військового духу 
нібито видав указ, що забороняв легіонерам одружуватися, бо ж сімейний
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легіонер роздвоюється на сім’ю і службу, а відтак його думки не зорієнто
вані на благо імперії. Відносно молодий християнський священик Вален
тин, нехтуючи цією забороною, продовжував таємно вінчати закоханих 
легіонерів. Дізнавшись про це, імператор в 269 р. наказав ув’язнити і стра
тити Валентина. На додаток існує іде оповідь, згідно з якою у Валентина під 
час його перебування у в'язниці закохалась дочка її керівника. Будучи като
лицьким священиком, Валентин не реагував на почуття прекрасної дівчи
ни. Але у ніч перед стратою він все ж надіслав їй зворушливого листа. Як 
бачимо, Валентин загинув в ім’я Любові. Саме тому всі ритуальні подарун
ки у День св.Валентина повинні мати форму серця. Неодмінним елемен
том свята Любові є «валентинки» — картки-послання, в яких їхні автори 
засвідчують адресату свою любов. Текст вписується лівою рукою^з тим, 
щоб той, кому він адресований спробував сам впізнати автора послання. 
Символом Дня для всіх закоханих є червоні троянди, які дарують в це свя
то. Цю традицію пов’язують з богинею кохання Афродітою, яка, поспішаю
чи на побачення, поранила собі ногу й облила кров'ю кущ білих троянд. 
Відтоді червоні троянди стали символом кохання.

Більшість релігій світу нині активно виступають проти святкування дня 
Валентина. Православні 14 лютого святкують день мученика Трифо
на, якому моляться про захист полів від сільськогосподарських шкідників. 
Свято Валентина, на думку православних єпископів, нині набуло такої фор
ми і слави, що в ньому не залишилося нічого не лише православного, але й 
християнського. Воно стало світським, плотським і блудним.

День святого Валентина може підірвати віру в іслам і тим самим 
зруйнувати єдність мусульман. Так вважають лідери мусульман Брунею і 
тому закликали всіх послідовників не відзначати 14 лютого. По всіх мечетях 
країни були розвішані прокламації з попередженнями, що деякі «елементи 
з християнської громади готові на будь-які дії, що направлені перш за все 
проти молодого покоління, рекламуючи свою негативну культуру».

індуїсти з партії Ш ів Сен виступили проти відзначення в Індії свята 
Валентина. Вони вважають, що це свято, яке прийшло із Заходу, є амо
ральним. День закоханих вони розглядають як вияв культурної корупції й 
іноземний вірус, що вбиває національні традиції. Залякані погрозами Шів 
Сен виробники святкової продукції змушені були замінити напис на картках 
з «Із днем Валентина!» на «З фестивалем кохання!». Траплялись випадки 
сутичок індуїстів з тими, хто все ж вирішив виявити якусь прихильність до 
західних впливів.

Нетрадиційно відзначила День св. Валентина шотландська Єпис
копальна Церква. Вона розіслала своїм парафіянам книгу про людську 
сексуальність. Книгу підготувала спеціальна група богословів начолі з єпи
скопом Глазго. Це — збірка різноманітних ессе з теми. Церква нав'язує 
дискусію, а не беззастережно заперечує. Тут йдеться і про проституцію, і 
про гомосексуалізм і про розлучення.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ 1396 (1999) З  РЕЛІГІЇ ТА ДЕМОКРАТІЇ* 
ПРИЙНЯТО ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ АСАМБЛЕЄЮ РАДИ 

ЄВРОПИ 27 січня 1999 р.

1. Рада Європи згідно зі своїм статутом сутнісно є гуманістичною ор
ганізацією. Водночас, як охоронець прав людини, вона повинна забезпечу
вати свободу думки, совісті та релігій, як це затверджено у статті 9 Євро
пейської Конвенції Прав Людини. Вона також має забезпечувати утриман
ня виявів релігії у рамках обмежень, встановлених цією ж статтею.

2. Асамблея вже цікавилася різноманітністю культур і релігій в Європі. їх 
співіснування і взаємодія значно збагатили європейську спадщину. Зокре
ма, Асамблея посилається на Резолюцію 885 (1987) про єврейський вне
сок у розвиток європейської культури, Резолюцію 916 (1989) про полишені 
культові будівлі, Рекомендацію 1162 (1991) та Розпорядження № 465 про 
внесок ісламської цивілізації до європейської культури та Рекомендацію 
1291 (1996) відносно культури ідиш.

3. Асамблея також свідома того, що навіть у демократичних 
суспільствах усе ще існує певна напруга між релігійними виявами й 
політичною владою. Багато проблем, перед якими стоїть сучасне 
суспільство, мають релігійний аспект: нетолерантні фундаменталістські ру
хи та терористичні акти, расизм і ксенофобія, етнічні конфлікти; має бути 
розглянута також статева нерівність у релігіях. Асамблея вже зверталася 
до цих проблем у Рекомендації 1202 (1993) про релігійну толерантність у 
демократичних суспільствах та в Рекомендації 1222 (1993) з боротьби про
ти расизму, ксенофобії і нетерпимості. Екстремізм не є власне релігією, а її 
викривленням. Жодна з великих стародавніх релігій не проповідує насил
ля. Екстремізм є людським витвором, що збочує релігію з гуманістичного 
шляху, перетворюючи її на знаряддя влади.

4. Розв’язання релігійних проблем не є справою політиків. Що ж до 
релігій, то вони не повинні посісти місце демократії або домагатися 
політичної влади; вони мають поважати визначення прав людини, що їх 
містить у собі Європейська Конвенція Прав Людини, а також установлення 
закону.

5. Демократія і релігія не обов’язково несумісні, зовсім навпаки. Демо
кратія довела, що вона створює найкращі рамкові умови для свободи 
совісті, віровиявлення та релігійного плюралізму. У цьому сенсі релігія, з 
огляду на її моральні та етичні зобов'язання, на цінності, які вона підтримує,
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її критичний підхід та культурні вияви, може бути дійовим партнером демо
кратичного суспільства.

6. Демократичні держави, секулярні чи пов'язані з релігією, повинні доз
воляти всім релігіям, що чітко дотримуються умов, встановлених Євро
пейською Конвенцією Прав Людини, розвиватися в рівних умовах, а також 
давати їм можливість віднаходити відповідне місце в суспільстві.

7. Проблеми виникають тоді, коли власті намагаються використовувати 
релігію у власних цілях або коли релігії вдаються до зловживань стосовно 
держави заради досягнення своєї мети.

8. Багато конфліктів також виникає внаслідок обопільного неуцтва, що 
призводить до формування стереотипів і, врешті-решт, відторгнення. У де
мократичній системі політики мають обов’язок запобігати тому, щоб уся 
повнота релігій асоціювалася з тими акціями, що їх здійснюють, наприклад, 
фанатичні релігійні меншості.

9. Релігійний екстремізм, що заохочує нетерпимість, упередженість 
та/або насилля, є також симптомом нездорового суспільства і становить 
загрозу демократії. Оскільки він піддає ризику громадський устрій, він має 
бути поборений такими засобами, які знаходяться у відповідності з уста
новленнями закону, а оскільки екстремізм є виявом недуги суспільства, то 
його можна подолати лише за тієї умови, що власті візьмуться за 
розв'язання реальних соціальних проблем.

10. Просвіта є ключовим засобом подолання неуцтва і стереотипів. Пе
регляд шкільних та університетських курсів є нагальною справою, яка доз
волить забезпечити краще розуміння різних релігій; релігійні настанови не 
повинні здійснюватися за рахунок уроків про релігії як сутнісну складову 
історії, культури та філософії людства.

11. Релігійні лідери могли б зробити значний внесок у зусилля, спрямо
вані на подолання упередженості через свою громадську позицію та вплив 
на віруючих.

12. Для подолання упередженості та передсудів також необхідний роз
виток екуменізму та діалогу між релігіями.

13. Тому Асамблея рекомендує, щоб Комітет Міністрів запропонував 
урядам країн-членів:

І. Гарантувати свободу совісті та  релігійних виявів у рам ках умов, 
визначених Європейською  Конвенцією  Прав Лю дини для всіх гро м а
дян, особливо:

a) охороняти релігійний плюралізм, надаючи можливість усім релігіям 
розвиватися в рівних умовах;

b) сприяти в рамках, лімітованих статтею 9 Європейської Конвенції 
Прав Людини, дотриманню релігійних обрядів та звичаїв, наприклад, 
відносно одруження, вбрання, свят (з можливістю відповідного звільнення 
від роботи) та військової служби;
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c) викривати будь-які спроби розпалювання внутрішньо- та 
міжрелігійних конфліктів для досягнення вузькопартійних цілей;

d) забезпечувати свободу й рівні права на освіту для всіх громадян не
залежно від їх релігійних переконань, звичаїв і обрядів;

e) забезпечувати справедливий і рівний доступ до громадських засобів 
масової інформації для всіх релігій;

II. Сприяти розвиткові знань про релігію , особливо:
a) в рамках етичної та громадянсько-демократичної освіти підтримува

ти навчання тому, що релігії є зібранням цінностей, розрізнення яких по
винно бути розвиненим серед молоді;

b) сприяти викладанню у школах порівняльної історії різних релігій, 
звертаючи увагу на їх походження, схожість деяких їхніх цінностей та різно
маніття звичаїв, традицій, свят і т. п.;

c) заохочувати вивчення історії і філософії релігій та дослідження цих 
предметів в університетах паралельно з теологічними дослідженнями;

d) співпрацювати з релігійними навчальними установами для введення 
або підсилення в їхніх курсах аспектів, пов'язаних з правами людини, 
історією, філософією та наукою.

e) уникати — якщо йдеться про дітей — будь-яких конфліктів між 
здійснюваним державою навчанням релігії та релігійною вірою сімей, пова
жаючи їх вільний вибір у цьому дуже делікатному питанні;

III. Сприяти покращ енню  відносин з /м іж  релігіям и, особливо:
a) залучати до більш регулярного діалогу релігійних і гуманістичних 

лідерів для обговорення головних проблем, які стоять перед суспільством, 
що сприятиме врахуванню культурних та релігійних поглядів населення пе
ред прийняттям політичних рішень; залучати релігійні общини та ор
ганізації з метою підтримки демократичних цінностей і впровадження інно
ваційних ідей;

b) заохочувати діалог між релігіями, забезпечуючи можливості для ви
раження, обговорення й зустрічей між представниками різних релігій;

c) сприяти регулярному діалогу між теологами, істориками та філосо
фами, а також з представниками інших галузей знання;

d) розширювати і зміцнювати партнерські відносини між релігійними 
общинами й організаціями, особливо з тими, що мають глибокі соціальні та 
етичні традиції серед місцевого населення в соціальній, благодійницькій, 
місіонерській, культурній та освітній сферах;

IV. Сприяти культурним і соціальним виявам релігій , особливо:
a) забезпечувати рівні умови для утримання і збереження культових 

будівель та іншого майна всіх релігій як невід'ємно? частини національної і 
загальноєвропейської спадщини;

b) сприяти тому, щоб пустуючі релігійні споруди надалі використовува
лись у спосіб, який би в міру можливостей враховував оригінальне призна
чення їхнього спорудження;
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є) зберігати культурні традиції та різноманітні релігійні святкування;
d) заохочувати соціальну та милосердницьку працю, здійснювану 

релігійними общинами та організаціями.

14. Асамблея також рекомендує Комітету Міністрів:
I. Закласти в його проекти демократично-громадянської освіти та ви

кладання історії вказівки для впровадження їх в освітні програми, що 
містяться в пунктах 13.ІІ.а, b та с цієї Рекомендації.

II. Продовжити створення рамкових умов для загальноєвропейської 
зустрічі представників різних релігій.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
В Україні відбуваються активні процеси вдосконалення законодавства 

щодо релігії. Вже написані кілька варіантів нового Закону, що регулювати
ме державно-церковні та міжконфесійні відносини. Однак можна з впев
неністю сказати, що до осені він не буде прийнятий. Тому логічним і кори
сним для практичної роботи є роз'яснення Вищого Арбітражного суду Ук
раїни щодо окремих положень діючого Закону «Про свободу совісті та 
релігійні організації».

В И Щ И Й  А РБІТ РА Ж Н И Й  СУД УКРАЇНИ  
Р О З ' Я С Н Е Н Н Я

від 29.02.96 р. № 02-5/109

Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації»

(назва із змінами, внесеними згідно з роз'ясненням Президії 
Вищого арбітражного суду України від 06.11.2000 р. № 02-5/618)

Із змінами і доповненнями, внесеними роз'ясненням Вищого арбітражного су
ду України від 18.11.1997 р. №02-5/445, роз'ясненнями президії Вищого арбітраж
ного суду України від 6.11.2000 р. N°02-5/618, 18.04.2001 р. N902-5/467

Додатково див. постанову Вищого арбітражного суду України від 
29.08.1996 р. №2

З метою забезпечення однакового застосування Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації» президія Вищого арбітражного су
ду України вважає за необхідне дати такі роз'яснення.
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(вступна частина із змінами, внесеними згідно з роз’ясненням президії 
Вищого арбітражного суду України від 06.11.2000 р. №02-5/618)

1. Відповідно до ст.13 і 14 Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» (далі — Закон) релігійні громади одержують право
здатність юридичної особи з моменту реєстрації їх статуту (положення) у 
обласній, Київській і Севастопольській міських державних адміністраціях, а 
в Автономній Республіці Крим — в Уряд цієї Республіки. Релігійні центри, 
управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні закла
ди визнаються юридичними особами з моменту реєстрації їх статутів (по
ложень) у державному органі України у справах релігій.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з роз'ясненням 
Вищого арбітражного суду України від 18.11.97 р. №02-5/445, роз'яснен
нями президії Вищого арбітражного суду України від 06.11.2000 р. №02- 
5/618, від 18.04.2001 р. №02-5/467)

Релігійна організація як юридична особа користується правами і несе 
обов’язки відповідно до чинного законодавства та свого статуту.

2. Як визначає ст.7 Закону, релігійні організації діють відповідно до своєї 
ієрархічної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно 
із своїми статутами (положеннями). Тому репрезентувати релігійні ор
ганізації у їх правовідносинах можуть лише повноважні представники, що 
обрані, призначені відповідно до статутних вимог релігійної організації.

Суддя, встановивши, що позовна заява підписана не повноважним 
представником релігійної організації, повинен повертати її згідно пункту 1 
ст.63 Арбітражного процесуального кодексу України (далі — АПК), а якщо 
провадження у справі порушено — залишати позов без розгляду 
відповідно до пункту 1 ст.81 АПК.

3. Спори релігійних організацій між собою та з іншими юридичними 
особами підлягають вирішенню на загальних підставах в арбітражних су
дах відповідно до їх компетенції, за винятками, передбаченими в законо
давстві. Таким винятком, зокрема, є категорії справ про припинення діяль
ності релігійної організації та про оскарження рішень відповідних держав
них органів з питань володіння та користування культовими будівлями і 
майном. Згідно ст.16 і 17 Закону зазначені справи розглядаються загальни
ми судами в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом 
України. Отже, арбітражні суди, встановивши, що позовна заява містить 
вимоги щодо припинення діяльності релігійної організації або визнання 
недійсним рішення державних органів про передачу у володіння і користу
вання культових будівель і майна (одній релігійній громаді чи декільком в 
почергово користування), повинні відмовляти в її прийнятті відповідно до 
пункту 1 ст.62 АПК, а якщо провадження у справі порушено — припиняти 
провадження згідно з пунктом 1 ст.80 АПК.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з роз'ясненням президії Вищого 
арбітражного суду України від 06.11.2000 р. №02-5/618)
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4. Під культовими будівлями та майном слід розуміти будівлі і речі, 
спеціально призначені для задоволення релігійних потреб громадян. Тому, 
зокрема, не можуть бути визнані культовими будівлями ті приміщення, що 
пристосовані для проживання священнослужителів та інших служителів 
культу, якщо вони не є невід'ємною частиною культової споруди і не знахо
дяться на земельній ділянці, необхідній для обслуговування цієї споруд 
(сторожка тощо). Зазначені обставини можуть встановлюватись докумен
тами служби технічної інвентаризації.

У разі виникнення сумнівів щодо належності будівлі або майна до кате
горії культових, арбітражні суди повинні призначати експертизу.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з роз'ясненням 
президії Вищого арбітражного суду України від 18.04.2001 р. №02-5/467)

5. Права релігійних громад, які в установленому порядку користувалися 
культовими будівлями і майном до введення в дію Закону, зберігаються і 
після одержання ними правоздатності юридичної особи згідно з пунктом 4 
Постанови Верховної Ради України від 23.04.1991 р. про порядок введення 
цього Закону в дію. Права громад щодо володіння і користування цими 
будівлями і майном зберігаються також за їх правонаступниками.

Відповідно до ст.8 Закону держава визнає право релігійної громади на її 
підпорядкованість у канонічних організаційних питаннях будь-яким діючим 
в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням) і вільну змін цієї 
підпорядкованості. Тому зміна підпорядкованості релігійною громадою або 
перехід її у іншу віросповідну (конфесійну) приналежність не може тягти за 
собою втрату прав і зобов'язань цієї громади за усіма угодами, що були 
раніше укладені нею. Договори про передачу в безоплатне користування 
релігійним громадам молитовних споруд і культового майна (в тому числі й 
безстрокові), укладені до або після введення в дію Закону, можуть бути 
розірвані або припинені лише відповідно до підстав, передбачених у 
ст.329-331 Цивільного кодексу. Зазначені договори укладаються від імені 
релігійної громади і підписуються її представниками. Такий же порядок 
діяв до введення в дію Закону (ст.28-32 Положення про релігійні об'єднан
ня в Українській РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Ук
раїни від 1 листопада 1976 р., з наступними змінами і доповненнями, ст.20 
Закону УРСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури», 
пункти 59,61 «Положение об охране й использовании памятников истории 
й культуру», затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 16.09.82 
№865).

У той же час, відповідно до пункту «В» ст. 10 зазначеного Положення про 
релігійні об'єднання, громади віруючих могли користуватись для молитов
них зборів спорудою (приміщенням), наданою їм окремими громадянами 
або виконавчим комітетом районної, міської Ради народних депутатів за 
договором оренди. Останній, згідно зі ст.34 Положення, укладався з окре
мими віруючими, які і несли відповідальність за цим договором. Тому спо-
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ри, що виникають між його сторонами при зміні, розірванні або виконанні 
зазначеного договору, не підвідомчі арбітражним судам.

Відповідно до ст.16 Закону діяльність релігійної організації може бути 
припинена у зв'язку з реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або 
ліквідацією. У разі припинення діяльності релігійної громади за цих підстав, 
дія договору безоплатного користування культовими та іншими будівлями, 
стороною якого була зазначена громада, також припиняється відповідно 
дост.331 Цивільного кодексу.

6. Відповідно до ст.17 і 18 Закону кожна релігійна громада (парафія, 
церква тощо) або інша релігійна організація (монастир, релігійне братство 
або місія, духовний навчальний заклад), а не релігійне угруповання в ціло
му (УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ тощо) або його керівний центр, є власником прид
баного чи створеного нею рухомого і нерухомого майна та коштів і їх єди
ним розпорядником (ст.29 Закону України «Про власність»).

7. Відповідно до ст.17 Закону культові будівлі і майно, які складають 
державну власність, передаються організаціями, на балансі яких вони 
знаходяться, у безоплатне користування або повертаються у власність 
релігійних організацій безоплатно за рішеннями обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Автономній Рес
публіці Крим — Уряду цієї Республіки. Слід мати на увазі, що згідно з 
пунктом 3 Указу Президента України від 4.03.1992 р. №125 «Про заходи 
щодо повернення релігійним організаціям культового майна» зазначені 
державні органи зобов'язані протягом 1992-1993 рр. здійснити переда
чу релігійним громадам у власність чи безплатне користування культо
вих будівель, що використовуються не за призначенням. (Розпоряджен
ням Президента України від 22.06.94 №53/94 ц. р. дію цього пункту про
довжено до 01.12.97). Отже згідно з цим Указом допускається не лише 
повернення, а й передача у власність релігійних громад культових 
будівель. Зазначена передача культових будівель у власність релігійних 
громад, які не були їх власниками, можлива за умови, якщо в населено
му пункті немає законного претендента на ці будівлі, тобто релігійної 
громади тієї конфесії (віросповідної приналежності), якій належала 
будівля на момент її переходу у власність держави.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з роз'ясненням Вищого арбітраж
ного суду від 18.11.97 р. N902-5/445)

8. Рішення про повернення або передачу культових будівель і майна у 
власність релігійних організацій може бути оскаржене в арбітражний суд. 
Позивачем у цих справах може бути будь-яка інша релігійна або некон- 
фесійна організація, яка вважає, що зазначеним рішенням порушено її 
права колишнього власника або право володіння і користування спірними 
будівлями і майном, які належать їй в силу закону чи договору (ст.48 і 57 За
кону «Про власність», ст.74 і 77 Закону України «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні»). Свої вимоги вона може обґрунтовувати всіма видами допус-
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тимих відповідно до законодавства доказів, що мають значення для 
вирішенню-спору.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з роз'ясненням Вищого арбітраж
ного суду від 18.11.97 р. №02-5/445)

9. Відповідно до нової редакції пункту 3 статті 14 АПК спори про визнан
ня недійсними рішень обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій щодо повернення або передачі у власність 
релігійних організацій культових будівель чи майна підвідомчі Вищому 
арбітражному суду України. Зазначена підвідомчість установлена з момен
ту набуття чинності Закону України від 30.06.1993 р. №3345-ХІІ «Про вне
сення змін до арбітражного процесуального кодексу України», тобто з 
26.07.1993 р.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з роз'ясненням президії Вищого 
арбітражного суду України від 06.11.2000 р. №02-5/618)

При вирішенні зазначених спорів необхідно враховувати:
9.1. Постановами Ради Міністрів Української РСР від 5.04.1991 р., №83 

«Про перелік пам'яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне ко
ристування релігійним організаціям», Кабінету Міністрів України від 
14.09.1991 р. №198 та від 8.06.1992 р. № 311 «Про виключення окремих 
об'єктів із переліку культових споруд — визначних пам’яток архітектури, які 
не підлягають передачі у постійне користування релігійнім організаціям», 
затверджений перелік культових споруд — визначних пам'яток архітектури, 
що не можуть бути передані у постійне користування релігійним ор
ганізаціям. За змістом цих постанов не допускається передача культових 
споруд, зазначених у переліку, також у власність релігійних організацій;

9.2. Згідно з пунктом 6 Постанови Верховної Ради Української РСР від 
23 квітня 1991 року «Про порядок введення в дію Закону «Про свободу 
совісті та релігійні організації (в редакції Постанови Верховної Ради України 
від 23.12.1993 р. «Про внесення змін до постанови Верховної Ради Ук
раїнської РСР «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про 
свободу совісті та релігійні організації») на відповідні державні органи по
кладено обов'язок забезпечити згідно з зазначеним Законом повернення у 
власність релігійним громадам культових будівель і майна з урахуванням:

— прав релігійних громад, яким належали ці будівлі і майно на момент їх 
переходу у власність держави;

— прав релігійних громад, які користуються цими будівлями і майном в 
установленому Законом порядку;

— вкладення коштів релігійними громадами у спорудження, переоб
ладнання культової будівлі і тривалості користування нею;

— наявності у даному населеному пункті (місцевості) інших культових 
будівель та їх використання релігійними громадами відповідних віровиз
нань;
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— інших суттєвих обставин у їх сукупності.
Рішення відповідного державного органу має бути мотивованим. Жод

на з обставин, перелічених у цьому пункті, не може мати наперед установ
леного або пріоритетного значення при вирішенні конкретних спорів. 
Згідно з вимогами цієї постанови арбітражний суд повинен враховувати 
перелічені та інші суттєві обставини у їх сукупності, оцінюючи їх співвідно
шення відповідно до принципів рівності усіх релігій, віросповідань та 
релігійних організацій, закріплених в ст.5 Закону. Тобто, слід виходити з то
го, що врахування обоюдних прав і законних інтересів різних релігійних 
громад на спірні культові будівлі полягає у необхідності забезпечення віру
ючих усіх релігій, віровизнань та конфесійних угруповань рівними можли
востями для відправлення культів у пристосованих для цього приміщеннях.

Не може вважатись пристосованим для відправлення масових бого
служінь і релігійних обрядів такий вид культових будівель, як капличка, тоб- 
то споруда-усипапьня на цвинтарі.

Арбітражні суди повинні захищати інтереси релігійних громад, що скла
даються з переселенців, які залишили країнах, де проживали до пересе
лення, культові будівлі і майно. Зокрема слід визнавати недійсними рішен
ня державних органів про передачу у власність релігійної організації куль
тової споруди, якщо остання належить на праві користування громаді пе
реселенців або їх нащадкам. Доказами, що свідчать про зазначені обстави
ни, можуть бути повідомлення Міністерства закордонних справ України, 
іноземних установ тощо.

9.3. Під поверненням культових будівель і майна слід розуміти повер
нення зазначених будівель і майна у власність релігійних організацій того ж 
самого конфесійного напряму, наприклад, громадам православної церкви, 
Римо-католицької церкви тощо.

9.4. Доказами належності культового майна або будівель тій чи іншій 
релігійній організації можуть бути довідки державних архівних установ. 
Державного комітету України у справах релігій, архівні документи церков
них організацій (шематизми), рішення місцевих органів влади та інші пись
мові докази. Тому арбітражні суди повинні витребувати від Державного 
комітету України у справах релігій або архівних установ документи, відо
мості, висновки, необхідні для вирішення спору або викликати посадових 
осіб зазначеного Комітету для дачі пояснень по суті справи в порядку, пе
редбаченому статтями ЗО і 65 АПК;

(підпункт 9.4 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з роз'яснення Пре
зидії Вищого арбітражного суду України від 06.11.2000 р. №02-5/618)

9.5. Оскільки ст.83 Цивільного кодексу не передбачає виключень щодо 
поширення позовної давності на вимоги про визнання недійсними рішень 
відповідних державних органів про повернення чи передачу культових 
будівель або майна у власність, то до цих вимог застосовується загальний 
строк позовної давності, встановлений ст.71 Цивільного кодексу України.
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Перебіг зазначеного строку починається з дня, коли заінтересована 
релігійна громада дізналася або повинна була дізнатися про порушення 
свого права (ст.76 Цивільного кодексу). Якщо релігійна організація отрима
ла статус юридичної особи після винесення державним органом зазначе
ного рішення, то право на позов у такої організації виникає з дня реєстрації 
її статуту в установленому законом порядку;

9.6. Заінтересовані релігійні організації звертаються до арбітражного 
суду з вимогою про визнання недійсними рішень про повернення або пе
редачу культових будівель і майна іншим релігійним організаціям з позицій 
власника або володільця, права яких оспорюються. Можливість подання 
такого позову виникла лише після введення в дію Закону України «Про 
власність» (ст.57). Зазначений Закон було введено вдію з 15.04.1991 р., а 
Закон «Про свободу совісті та релігійні організації» — з 6.06.1991 р. Тому всі 
релігійні організації, що отримали статус юридичної особи відповідно до 
норм останнього Закону мали право звертатись до арбітражного суду із за
значеними позовами у встановленому законодавством порядку;

9.7. Якщо загальний суд прийняв до свого провадження заяву про виз
нання недійсним рішення — про повернення або передачу культових 
будівель і майна у власність, то зазначена обставина не може бути підста
вою для відмови у прийнятті такої заяви арбітражним судом (пункт 2 ст.62 
АПК) або для припинення ним провадження у справі (пункт 2 ст.80 АПК), 
оскільки зазначена категорія спорів не підвідомча загальним судом. Роз
гляд таких справ загальними судами не впливає не перебіг строку позовної 
давності, але може бути визнаний поважною причиною його пропуску за
лежно від конкретних обставин (ст.80 Цивільного кодексу);

9.8. До введення в дію Закону все майно церковних і релігійних громад 
в Україні було визнано державною власністю згідно зі ст.366 Адміністратив
ного кодексу Української РСР 1927 р. Зазначене законодавство не було 
визначено нечинним з дня його прийняття, тобто таким, що не породило 
правових наслідків. Тому держава в особі органів, передбачених в ст.17 За
кону, є належним власником культових будівель і майна. Відповідно до ст.4 
Закону України «Про власність» зазначені державні органи мають право во
лодіти, користуватися і розпоряджатися цими будівлями і майном, а також 
вчиняти щодо цих майнових об'єктів будь-які дії, що не суперечать закону. 
Тому в арбітражних судів немає підстав для задоволення позовних вимог 
релігійних організацій до відповідних державних органів про визнання пра
ва власності на культові будівлі і майно або про зобов'язання цих органів 
передати зазначені будівлі і майно у власність або в користування, оскільки 
інше рішення порушує право державної власності, виходячи із змісту чин
ного законодавства;

9.9. Рішення компетентного державного органу, зазначеного у ст.17 За
кону, про повернення або передачу культової будівлі або майна у власність 
конкретної релігійної громади є необоротним, тобто таким, що не може бу-

68 Релігійна панорама № 2 ’2002



Юридична консультація

ти скасовано наступним рішенням цього ж органу. Перехід права власності 
на будівлю або інше майно може бити визнано недійсним лише за рішен
ням суду у встановленому законодавством порядку.

10. Арбітражний суд повинен відмовляти релігійним організаціям у прий
нятті позовних заяв про витребування культових будівель і майна з чужого 
незаконного володіння (віндикаційний позов) або про усунення перешкоду 
користуванні ними (негаторний позов), якщо є рішення належного держав
ного органу, відповідно до якого зазначеним організаціям передається 
культова будівля або майно у володіння чи користування. Відповідно до 
пункту 14 ст.З Закону України «Про виконавче провадження» згадане рішен
ня підлягає виконанню Державною виконавчою службою. Тому за таких об
ставин немає спору, а існує можливість примусового виконання відповідно
го рішення за правилами, викладеними у названому Законі.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з роз’ясненням 
Президії Вищого арбітражного суду України від 06.11.2000 р. №02-5/61)

Арбітражним судам слід відмовляти у прийнятті цих позовних заяв 
відповідно до пункту 1 ст.62 АПК протягом усього строку чинності рішень 
зазначених державних органів.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з роз'ясненням 
Президії Вищого арбітражного суду України від 06.11.2000 р. №02-5/618)

11. Арбітражні суди повинні, як правило, визнавати за необхідне участь 
прокурора в арбітражному процесі при розгляді справ за участю релігійних 
організацій, відповідно до вимог статті 29 АПК.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з роз'ясненням президії Вищого 
арбітражного суду України від 06.11.2000 р. №02-5/618)

12. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 22.07.92 
N901 -6/861 вважати таким, що втратило чинність.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, ЮВІЛЕЇ
31 січня — 1 л ю того  2 0 0 2  

р о ку  р е л іг іє з н а в ц і У кр а їн и  
відзначили 1 0 -р іч н и й  ю вілей  
В ід д іл ен н я  р е л іг іє з н а в с т в а  
Ін с ти ту т у  ф іл ософ и ім ен і 
Г .С .С ко в о р о д и  Н а ц іо н а л ь н о ї 
А к а д е м ії н а у к  У к р а їн и . З 
ініціативи Відділення були ор
ганізовані урочисті заходи і на
укова конференція «У країнське  
р ел ігієзнав ство : істор ія , стан , 
п ерсп екти в и ». Відділення з нагоди його ювілею привітали Академік-се- 
кретар Відділення історії, філософії та права НАН України, фундатор 
Відділення релігієзнавства академік О.С.Онищенко, голова Держкому 
релігій України професор В.Д.Бондаренко, в.о. директора Інституту 
філософії імені Г.С. Сковороди НАН України член-кор. НАНУ М.В.Попо
вич, заступник в.о. директора Інституту філософії П.Ф.Йолон, декан 
філософського факультету Київського Національного університету імені 
Тараса Шевченка А.Є.Конверський, завідувач кафедрою релігієзнавства 
цього ж університету В.Й.Лубський, представники вузів, наукових і куль
турних установ, конфесій. Із основними здобутками Відділення за 10 
років присутніх ознайомив керівник Відділення професор А.Колодний. 
Про дослідження історії релігії релігієзнавцями України доповів зав. 
відділом ВР ІФ НАНУ професор П.Яроцький. Свобода совісті в творчому 
і практичному здобутку сучасного українського релігієзнавства стала те
мою виступу ст.наук.сп. ВР ІФ НАНУ к.ф.н. М.Бабія.

Учасники конференції «Українське рел ігієзнав ство : історія, стан , 
п е р с п е кти в и »  сконцентрували свою увагу на обговоренні кількох 
магістральних проблем: «Висвітлення природи релігії та її історії в 
суспільній думці України ХІ-ХІХ ст.», «Богословське релігієзнавство Ук

раїни», «Релігієзнавство України 
XX ст.», «Проблеми і перспекти
ви українського релігієзнавст
ва», «Релігієзнавство як навчаль
на дисципліна». В роботі конфе
ренції взяли участь релігієзнавці 
з Києва та більшості регіональ
них осередків УАР

В останній день роботи кон
ференції відбулися збори Ук-
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раїнської Асоціації релігієзнавців (УАР). Члени УАР заслухали та схвали
ли Звіт Президента Асоціації А.Колодного про роботу за звітний період, 
обрали керівництво УАР на 2002-2005 рр. Президентом УАР обрано
A. Колодного, віце-президентом — П.Яроцького, вченим секретарем —
0. Бучму. Наприкінці засідання присутні вшанували пам’ять всіх помер
лих українських релігієзнавців.

«Православ'я і за гр о за  то тал ітар н и х  с е к т  в Україн і» . Так назива
лася конференція, яку провела 12 -13 лютого в Запоріжжі місцева 
єпархія УПЦ Московського Патріархату разом з Запорізьким Центром 
допомоги жертвам деструктивних сект «Діалог». В роботі її брали участь 
представники всіх єпархій УПЦ з України, які займаються цією пробле
мою, а також сектологи та богослови з Росії та інших країн. Метою кон
ференції був обмін досвідом роботи в наданні допомоги тим, хто пост
раждав від сект, організація церковного сприяння у вирішенні цієї жагу
чої проблеми. Характерно, що до сект на конференції відносили прак
тично всі релігійні течії, окрім УПЦ. До числа перших потрапила навіть 
УПЦ Київського Патріархату.

М іж н ар од н а  н ауков о -п р акти чн а  ко нф ерен ц ія  «Діяльність та  д у 
ховна сп ад щ и н а  М .М .Н е п л ю є в а  в ко н тексті нов ітньої в ітчизн ян о ї
історії» відбулася на Сумщині. 150-річчя визначного релігійного і гро
мадського діяча, мислителя, педагога, письменника, організатора зна
менитого у свій час православного Хрестовоздвиженського Трудового 
Братства приїхали відзначити науковці, викладачі, церковні діячі, 
краєзнавці з Києва, Сум, Москви, Санкт-Петербургу, Чернігова та бага
тьох інших міст. Організатором всіх заходів виступила обласна державна 
адміністрація, представники якої і провели всі заходи в смт.Ямпіль та 
с.Воздвиженське, де проживав і похований Микола Миколайович. За
слугою Неплюєва є те, що він влітку 1881 р. створив перше і донині єди
не Хрестовоздвиженське Трудове Братство, в основу діяльності якого 
було покладено ідею об'єднання духовного і трудового виховання брат
чиків (проіснувало до середини 20-х років XX ст.). Ідеалом гармонійної 
організації добра М.Неплюєв бачив громади навзірець апостольских. 
Саме у трудовому братстві щиро віруючі християни мають можливість 
«узгоджувати своє життя з вірою, жити однодумно з братами у Христі, 
добувати засоби до життя шляхом співробітництва, котре ґрунтується на 
любові, довірі та повазі один до одного». Із цікавими доповідями висту
пили віце-президент Російської академії природничих наук Г.Фурсей, 
докторант Київського Національного університету ім.Тараса Шевченка
B. Глушко, доцент Московського державного гуманітарного університету
1. Гордєєвата ін. В.Глушко
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н о в и н и  р е л іг ій н о ї та
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

«Репшт©ведение» — новий науково-теоретичний журнал, що почав 
виходити у Російській Федерації. Він покликаний відіграти істотну роль у 
самовизначенні російського релігієзнавства як наукової дисципліни і 
вузівської спеціальності. Журнал відтворює кращі традиції вивчення 
релігії, відкриває широкий доступ до класики світового релігієзнавства, 
підтримує новаторський пошук. Залишаючись професійним виданням, 
журнал надає широкий доступ на свої сторінки всім дослідникам, що 
відкривають нові аспекти у вивченні релігії. «Религиоведение» має ака
демічну спрямованість. У ньому публікуються статті із профільної і 
суміжної спеціальностей (істориків, сходознавців, лінгвістів, етнографів, 
орієнталістів, правознавців та ін.), у яких з наукових позицій аналізується 
релігійний феномен у всьому різноманітті його властивостей і аспектів. 
Журнал має такі розділи: історія релігій, нові релігійні рухи, класики 
світового релігієзнавства, філософія і феноменологія релігії, психологія 
і соціологія релігії, порівняльне релігієзнавство та ін. У рубриці «форум» 
обговорюються актуальні проблеми релігієзнавства, «архів» — публіку
ються не відомі раніше матеріали, «кафедра» — присвячена методич
ному забезпеченню викладання релігієзнавчих курсів. Журнал вміщує 
рецензії на найбільш цікаві російські й закордонні релігієзнавчі видання, 
це _  світське видання, не заангажоване у жодну з конфесій. Засновни
ки розраховують, що поява журналу створить умови для систематично
го обміну ідеями із соціально значимих тем, сприятиме об'єднанню зу
силь вчених і практиків у справі вирішення проблем, що стоять перед по
страдянським суспільством. Редколегія запрошує до співробітництва 
всіх, хто зацікавлений у серйозному вивченні релігії. Адреси редакції: 
675027, Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, Амурский государст
венный университет, каб. 230; E-mail: sciencia @ amursu. ru; 117234, 
Москва, Воробьевы горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 1 корп. гуманитар
ных факультетов, каб. 1001; 117463 Москва, ул. Голубинская, д. 25, корп. 
1, кв. 496; E-mail: Kanees@mail.ru

С теповик Д . Київська Біблія XVII століття. — К.: Українське 
Біблійне Товариство, 2001. — 2 4 0  с. У 1650-1651 роках в Україні мав 
бути відзначений ювілей: 70-річчя з часу надрукування повного тексту 
Біблії в місті Острозі на Волині (1580-1581). А яким чином можна було 
краще відзначити цю дату, як удруге не видавши святої книги христи
янської релігії?,! видати її цього разу вже в Києві, в освяченій традицією
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Києво-Печерській Лаврі, де від 1616 р. діяла власна монастирська дру
карня. За цю справу взявся митрополит Київський і всієї Руси-України 
Петро Могила. Заздалегідь, на початку 1640-х років, він доручив граве- 
рові-ілюстраторові Іллі (прізвище якого, на жаль, невідоме) підготувати 
кількасот ілюстрацій до Старого й Нового Завітів Біблії. Ілля взявся за 
діло і награвірував понад 130 гравюр, що ілюстрували першу частину 
Старого Завіту, включно з Книгами Царів. На превеликий жаль, перед
часне упокоения митрополита Петра, а також українсько-польська війна 
1648-1654 років, перервали роботу над цим великим книжковим проек
том — другим виданням Біблії в Україні з численними ілюстраціями. Ад
же острозьке видання не мало сюжетних ілюстрацій, а тільки орнамен
тальні прикраси. На неосяжному широкому тлі розвитку української ду
ховності, культури та мистецтва автор монографії проф. Д.Степовик 
висвітлює цікаву, хоч і незавершену історію видання Київської Біблії се
редини XVII ст. Книга призначена для біблієзнавців, релігієзнавців, бого
словів, культурологів, істориків, мистецтвознавців, студентів і викла
дачів духовних навчальних закладів, шкіл і університетів гуманітарного 
профілю, широкого загалу.

100 великих українців. — К., 2001. Книга вміщує життєописання 
ряду видатних українців, що зацікавить і релігієзнавця. Є й курйози, зок
рема: не Нестор писав «Повість врем'яних літ»; відома Володимирівська 
ікона є Вишгородською та ін. Дивує те, що в книзі не знайшлося місця 
для деяких дійсно великих українців, зокрема митрополита Андрея Шеп- 
тицького.

Християнство на межі тисячоліть (економ ічні, правові, історичні 
та культурологічні аспекти). Науковий зб ірник. — К ., 2001. — 439 с.
Збірник вміщує матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної 
конференції,'яка відбулася 15-16 березня 2001 р. у Національній Ака
демії управління (м.Київ). У матеріалах збірника розглядаються пробле
ми: «Християнство та моральні засади економіки і бізнесу», «Христи
янські засади правовові держави та громадянського суспільства», 
«Соціально-історичні проблеми християнства», «Філософсько-культуро
логічні аспекти християнства» та ін. Книгу можна замовити за тел.: (044) 
2908924 або 5739498.

М озговий Іван. Аномалія духу. — Суми, 2001. Книга вийшла з 
підзаголовком «Суперечності духовно-релігійного розквіту 90-х». Зокре
ма розглядаються в контексті сьогодення питання співвідношення 
політики і релігії, етносу і релігії, права і релігії. Автор вступає в дискусію 
з лідером комуністів України П.Симоненком з питань природи, 
функціональності і свободи буття релігії.
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Ера р ідно ї в іри. — Вінниця, 2001. Така назва науково-літературної 
збірки, яку видав Вінницький крайовий духовний центр Собору Рідної Ук
раїнської віри. Привертають увагу статті про звичаї воїнів-предків, жінок- 
войовниць стародавньої України.

Забарко Б. В живих остались только мы. —■ К., 2001. Це книга 
спогадів про війну, яка містить матеріал про трагічну долю євреїв Ук
раїни під час геноциду. Нині надзвичайно важливо довести до всіх лю
дей, особливо молоді, що Голокост є Катастрофою, яка ставить перед 
суспільством важливі питання моралі. Це — актуально також і з позиції 
посилення нацистських виступів у багатьох європейський країнах і по
явою міжнародного тероризму в глобальному масштабі. Тому так важли
ве просвітництво, донесення історичної правди до розуму і душ підрос
таючого покоління. В.Матвеев

Купчик Дарія . Третій удар. — Львів, 2001. В книзі розкривається 
питання ліквідації Української католицької Церкви після Другої світової 
війни. Перший удар — стаття В.Росовича (Ярослава Галана) «З хрестом 
та ножем». Другий — арешти в Духовній семінарії. Третій — арешт де
канів УКЦ.

С тарослов 'янсько -укра їнський  словник. Укладники — Л. та 
О .Белеї.- Ужгород, 2001. Словник, що містить 9 тис. слів, також роз
повідає про класичний варіант старослов'янської мови, дає характерис
тику сакральної мови слов'ян Х-ХІ століть. Кирило та Мефодій створили 
нову мову на основі західноболгарського діалекту міста Солунь. Словник 
особливо послугувався б священикам східного обряду.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

ВІРМЕНСЬКА АПОСТОЛЬСЬКА ЦЕРКВА

Св. Ечміадзін

Вірменська Апостольська Церква, як частина Вселенської Церкви 
Христової, невідривно пов'язана з її історією. її засновниками були святі 
апостоли Фаддей і Варфоломій (двоє з дванадцяти учнів Христа). Вони 
рукопокладали перших єпископів Вірменії — Захарію (68-72 рр), Земен- 
тонса (72-76 рр) та ін.

Знову проголошуване Слово Боже язичницький світ зустрів вороже. 
Вірменський цар Санатрук піддавав жорстоким гонінням молоді христи
янські громади, а апостолів — карав. Однак ніякі жорстокості й утиски не 
могли знищити животворне сім’я Христове на вірменській землі. Таким 
чином, Вірменія стала першою державою, де в 301 р. за єпископа Гри
горія християнство було проголошене державною релігією.

В минулому році вірменський народ і все світове християнство під 
егідою ЮНЕСКО урочисто відсвяткували 1700-річчя християнства як дер
жавної релігії Вірменії. Великі урочистості відбулися в багатьох містах Ук

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
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раїни, а 26 грудня також й у Львові, де у Вірменському кафедральному 
соборі служилась святкова літургія.

Сьогодні віруючі Вірменської Апостольської Церкви разом зі своїми 
братами у Христі співтворять нову Україну, країну, де віра, надія і любов є 
глибинними світоглядними установками.

Бажаю читачам «Релігійної панорами» віри, надії і любові у всіх своїх 
справах.

Настоятель Львівського кафедрального вірменського собору 
«Успіння Пресвятої Богородиці» о.Тадеос Геворгян.

ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ**

Зародження вірменського християнства
Історичні свідоцтва про найдавніший період існування Вірменської 

Апостольської церкви, що належить до т.зв. Древньосхідних церков, є 
скупими (священні перекази вірмен відносять її зародження до апос
тольської проповіді у Вірменії двох учнів Ісуса Христа — св.Фаддея і 
св.Варфоломея). В 301 р. христянство стає державною релігією Вірменії. 
Вирішальну роль у цьому відіграли св.Григорій Просвітитель (Люсаворіч) 
та вірменський цар Трдат (Тірідат). В 302 р. єпископ Кесарії каппа- 
докійської, з якою Вірменська церква мала довший час тісні зв'язки, Ле- 
онтій висвячує Григорія на єпископа Вірменії. Тому, з точки зору греків, 
вірменський єпископ був суфраганом кесарійського. Натомість, вірмени 
вважають свою церкву створеною апостолами і незалежною від самого 
свого народження; св.Григорій лише відновив ієрархію і, таким чином, 
висвята в Кесарії не призводила до підпорядкованості або ж ієрархічної 
залежності ні від Константинополя, ні від Риму. Св. Григорій багато ро
бить для розбудови церкви: створює канони, видає дисциплінарні та ка
нонічні постанови, будує храми, відкриває перші вірменські школи. В 303 
р. він починає будівництво знаменитого кафедрального собору, де, 
за переказами, було йому видіння: Син Божий зійшов на Землю і золотим 
молотом показав місце, на якому повинен стояти вівтар. Тому збудова
ний собор і був названий «Ечміадзін», що в перекладі з вірменської озна
чає «і зійшов Єдинородний». Ієрархічно Вірменська церква була організо
вана на зразок державної адміністративної системи: кожне нахарарство 
(князівство) мало свого єпископа, який, в свою чергу, підпорядковувався 
католикосу (католикос — з грецької, всезагальний «пастир»).

До V ст. богослужіння у Вірменії проводилося двома мовами — грець
кою та сірійською. Це заважало глибокій християнізації країни. Крім того,

** Матеріал' підготовлено і надано старшим науковим співробітником Львівського 
музею історії релігії Іриною Гаюк.
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вживання грецької мо
ви викликало незадо
волення й відповідні 
санкції перської вла
ди.

В 387-90 рр. Вір
менія була поділена на 
дві частини між —
Персією та Візантією.
Незабаром перси за
боронили вірменам 
вживання грецької мо
ви й літератури. Тому 
після тривалої роботи архимандрит Месроб Маштоц в 403-406 рр. ство
рює вірменський алфавіт. Невдовзі католикос Сахак (Ісаак) Партев пере
кладає з сирійської на вірменську мову Біблію. За його ініціативою ство
рюється потужна школа перекладачів, де в стислі терміни робиться пере
клад основних богословських праць; паралельно з цим створюються різні 
жанри оригінальної літератури — історичної, апологетичної, богословсь
кої.

Вірменська церква визнала постанови перших трьох Вселенських со
борів, хоча внаслідок складних політичних взаємовідносин між Вірменією 
та Візантією певні тертя між церквами були і вже й тоді. Але поворотним 
пунктом у історії Вірменської церкви став IV Вселенський собор 451 р. 
у Халкедоні. І це не випадково. Адже саме у V ст. за всіма ознаками 
у вірмен відбувалося формування єдиного етноконфесійного поля. Оче
видно, що для активної формотворчої фази етногенезу завжди були при
таманні бурхливі політичні події, кризи: це — з одного боку, а з іншого — 
саме тоді відбувається формування духовної та культурної еліти, що вик
ликає потужний сплеск багатого та різноманітного культурного життя ет
носу. Так, у Вірменії V ст. ми бачимо розкол держави, криваві міжусобиці 
та релігійні гоніння. Саме цей час пізніше справедливо стали називати 
золотим віком вірменської культури. Бо ж V століття ознаменувалося 
значними досягненнями у літературній, релігійній, місіонерській та 
освітянській сферах; створюється вірменський алфавіт, вірменською мо
вою перекладається Біблія, літургійні тексти та твори отців церкви, почи
нається розвиток вітчизняної літератури, формуються характерні особ
ливості власне вірменської церковної автокефалії. Останнє не було ви
падковим: аналіз розвитку раннього християнства (до його остаточного 
оформлення як державної релігії зі всіма відповідними структурами та ха
рактеристиками) з точки зору етнорелігієгенезу дає підстави розглядати 
єресі та розколи перших п'яти століть саме як прояв у специфічній, 
релігійно-конфесійній (етноконфесійній) формі проце(і кафолічно-хрис-
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тиянськсу етногенезу та 
формування відповідно
го, окремого від супе- 
ретнічного ого) свого 
д е р ж а в н о -ц е р ко в н о го  
поля існування.

Незважаючи на
складні, а подекуди і 
трагічні внутрішньо
політичні обставини,
Вірменська церква була 
добре ознайомлена з 
подіями і проблемами в християнському світі. Формування її антихалке- 
донської позиції не було випадковою й одномоментною акцією, трива
лим процесом, що мав свої (і лише в останню чергу — богословські) при
чини. Політичне підґрунтя Халкедону, сумнівна чистота його віровизна- 
чень, що викликала довший час суперечки у всьому християнському світі, 
складна внутрішня ситуація у Вірменії все це призвело до офіційного 
неприйняття постанов IV Вселенського собору. В 506 р. собор вірменсь
ких, грузинських та албанських єпископів, який скликав католикос Бабкен 
в м.Двіні оприлюднив кредо віри НІ Вселенського собору 431 р. і відкинув 
все, що відходило від Несторія і мало відбиток його вчення, відтак і рішен
ня IV Вселенського собору. Водночас собор викляв засновника мо- 
нофізитства Євтихія разом із єресіархами Арієм, Македонієм та Не- 
сторієм. Рішення щодо Халкедонского собору вдруге було підтверджене 
за патріаршества Нерсеса II на Двінському соборі 554 р. Христологічне 
питання собор вирішив у дусі олександрійського богослов’я, тобто виз
нав єдину природу в Ісусі Христі як єдиносущність Бога-Слова, що вопло
тил ося, без поєднання двох природ, протиставляючи, відтак цю формулу 
євтихіанському злиттю двох природ у Христі.

Остаточно й найбільш повно віровчення Вірменської Апостольської 
церкви, в тому числі із цього питання, було сформульоване в 1166 р. 
патріархом-католікосом Нерсесом Шноралі у «Викладі віри Вірменської 
Церкви». Проте питання щодо монофізитизму т.зв. Древньосхідних цер
ков залишається актуальним й на нинішній день. Для переважної 
більшості головним, а подекуди — і єдиним критерієм належності до мо
нофізитизму є факт невизнання цими церквами постанов Халкедонсько- 
го собору 451 р. Та причини, з яких рішення цього собору не були прий
няті, базувалися, насамперед, у сфері церковно-політичних відносин, 
а ортодоксальність халкедонських постанов була далеко не бездоганною 
і для багатьох православних єпископів. Саме останнє й стало причиною 
майже двохсотлітніх заколотів у християнському світі. Натомість, 
не приймаючи рішень IV Вселенського собору, всі 6 Древньосхідних цер-
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ков, в тому числі і Вірменська Апостольська, відкидають монофізитизм 
Євтихія і піддають його анафемі. Тому в наш час багато богословських 
лідерів з обох сторін визнають, що христологічні розбіжності між ними є 
лише словесними, а насправді обидві сторони сповідують віру в одного 
Христа, лише формулюють це по-різному.

Сьогодні в світі існує 5 вірменських патріарших престолів. Три з них — 
Константинопольській, Єрусалимський та католікосат Великого дому 
Кілікійського — визнають зверхність Верховного патріарха-католікоса 
всіх вірмен Гарегіна II, престол якого знаходиться у св.Ечміадзіні. П'ятий 
— Нерсес Бедрос XIX Такмуні, — владика всіх вірмен-католиків світу (ре
зиденції в Бзомарі, Ливан, та Римі) має титул патріарха-католікоса 
Кілікійської Вірменії та кардинальську гідність. Він підпорядковується папі 
Римському.

Обрядова сторона Вірменської Апостольської Церкви. Вона є 
відмінною від православних та католиків і найбільш наближеною до 
раннього християнства. Церква має свій окремий календар, в основу 
якого покладено сім днів тижня. Саме тому більшість свят у вірмен- 
християн є рухомими. До нерухомих свят належать лише Богоявления 
(6 січня), Обрізання Господнє (13 січня), Стрітення (14 лютого), Бла
говіщення (7 квітня). Різдво Пресвятої Богородиці (8 вересня), Введен
ня (21 листопада), Зачаття св.Анною Пресв,Богородиці (9 грудня). Ос
новою календарного циклу є рухоме свято Пасхи. Характерною особ
ливістю Вірменської церкви є збереження ранньохристиянської тра
диції святкувати Різдво Христове водночас з Хрещенням — т.зв. Тео- 
фанія або Богоявления 6 січня.

Причастя у Вірменській церкві на
дається у вигляді пісного хліба та не- 
розбавленого вина. Вживанню 
пісного хліба вірменська церква не 
надає догматичного значення, а ли
ше, як пояснюють j'f представники 
зберігає давній звичай. А от викори
стання при євхаристії нерозбавлено- 
го вина дійсно складає виняткову ха
рактерну особливість Вірменської 
церкви, оскільки всі інші христи
янські церкви вживають вино з во
дою. Вірмени це пояснюють так: 
таїнство причастя символізує кров, 
що текла з ребра Спасителя, а вода 
символізує таїнство хрещення.
При виконанні трисвятої пісні вірме
ни додають слова «распнийся за ни»,
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автором яких був монофізит Петро Гнафевс, але отці Вірменської церкви 
неодноразово підкреслювали православне значення цього додатку: 
у трисвятій пісні вірмени звертаються не до всієї Трійці, а лише до другої 
особи Трійці — до Сина.

Характерною особливістю Вірменської церкви є також дотримування 
т.зв. Передового посту, що починається за 3 тижні до Великого посту.

Вірменські християни в Україні
Найдавнішими вірменськими колоніями на територіях, що сьогодні 

належать Україні, були колонії Криму. Документально зафіксоване існу
вання вірменських колоній в Кафі, Сугдеї, Сурхаті, Орабазарі, Газараті, 
Бахчисараї, Херсонесі та ін. в Х-ХІІІ ст. Вірменські громади мали свої цер
ковні осередки на чолі з єпископом, що підпорядковувався верховному 
патріарху-католикосу всіх вірмен. Потужність вірменської діаспори Кри
му заставляла істориків того часу називати Крим «Приморською 
Вірменією». Так, у Кафі (сучасна Феодосія) XIV-XV ст. було більше ЗО 
вірменських церков, в Сурхаті — 9, кілька десятків церков і 4 монастирі 
були розташовані в Сугдеї, Орабазарі, Газараті, Бахчисараї та вірменсь
ких селах.

Проникнення вірмен на землі слов'ян викликає серед дослідників ве
ликі розбіжності. Традиційно, перший масовий вихід вірмен на землі 
Київської Русі пов'язували з нашестям турків-сельджуків в 60-х рр. XI ст. 
Але певні факти свідчать, що вірменські місіонери могли проповідувати 
на землях слов'ян вже принаймні в V-VI ст.

Вірогідно, що в українські землі йшли вірмени як з Великої Вірменії та 
Криму, які належали до Вірменської Апостольської церкви, так і з Візантії 
(вірмени-халкедоніти). В домонгольський період простежується навіть 
певна ворожість у ставленні деяких представників київської ієрархії до 
вірмен, хоча корені її слід шукати насамперед у конфлікті Візантійської 
церкви з Вірменською («Києво-Печерський патерик», низка ан- 
тивірменських памфлетів, приміром — «Догматична всеозброя» Єфима 
Зігадена, «Про безбожну вірменську віру» св.Никона). Втім, за межі цер
ковної ієрархії це не поширювалося, тому й конфесійних та етнічних 
конфліктів між русичами та вірменами не було. До деякої міри, можна 
навіть говорити про опосередкований вплив (через вірмен-халкедонітів) 
Вірменської церкви на Київську: введення церковної десятини, культи 
св.Григорія Просвітителя та св.Діви Ріпсіме, східні календарні системи 
тощо.

У Києві вірменський квартал та вірменська парафія існували вже в X ст. 
Саме Київ був першою столицею вірменських єпископів. На Подолі, де 
була вірменська колонія, вірмени вимурували кафедральний собор 
«Успіння Пресвятої Богородиці», який був зруйнований в XV ст під час та
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тарського нападу. Потім на його місці побудували дерев'яну вірменську 
церкву. Згодом, єпархіальний осередок вірмен був перенесений спочат
ку, вірогідно, в Луцьк, а зрештою — у Львів. Принаймні, тут вже в 1364 р. 
був утворений єпархіальний осередок всіх вірмен Русі, Валахії та Литви.

В 1367 р. король Казимир Великий надав вірменам право релігійного 
самоврядування: главу української єпархії Вірменської Апостольської 
церкви призначав верховний патріарх-католикос всіх вірмен, а потім йо
го затверджував король. В 1363 р. у Львові починається будівництво 
вірменського кафедрального собору «Успіння Пресвятої Богородиці», 
який на століття став головною святинею всіх вірмен Речі Посполитої. Со
бор зберігся донині й по праву вважається однією з найстаріших і най- 
гарніших пам'яток вірменської архітектури на українських землях.

Цікава особливість Вірменської церкви: її кафедральні храми завжди 
присвячені Богородиці. У вірменських церквах якщо і є ікона, то лише од
на, у вівтарній частині, і це завжди ікона Богородиці з дитям (у рідких ви
падках її можуть замінити в свято Воскресіння Христового або Животво
рящего Хреста іконами, що відносяться до цих свят). Можливо, цей зви
чай сягає ще апостольських часів, адже, згідно вірменських священних 
переказів, апостол Варфоломей, який проповідував християнство 
у Вірменії й навернув до своєї віри князя Гохтні, заснував неподалік від 
озера Ван монастир Гохвац, куди власноручно приніс образ Божої Ма
тері. В 1388 р. грамота католікоса затвердила за Львівською кафедрою 
значну територію з вірменськими колоніями у Володимирі, Кам'янці- 
Подільському, Луцьку, Енкі Салай та Молдавії (молдавський воєвода Пет
ро І ще в 1364 р. видав грамоту щодо підпорядкування вірмен Сучави, Бо
тин Торга та Серета львівському єпископу). Згодом, коли в 1401 р. утво
рилося єпископство в Сучаві, колонії Молдавії та Волощини були підпо
рядковані йому.

Однією з найбільш значних та впливових була вірменська Кам'янець- 
Подільська парафія, яку очолював єпископ. Є також відомості про на
явність в другій половині XVI ст. єпископської кафедри в Аккермані (Білго- 
род-Дністровському), яка, очевидно, перестала існувати після того, як 
в 1484 р. місто захопили турки.

Серед кліру української єпархії Вірменської Апостольської церкви 
завжди існували принаймні дві течії: прихильники традиційної орієнтації 
на власне національну Вірменську церкву та прихильники унії з Ватика
ном (переважно, церковна верхівка). Існування другої течії було зумовле
не багатьма причинами, зокрема сильним тиском на церкву з боку 
світської влади, довільним (тобто, повністю залежним від ласки світських 
достойників) невисоким матеріальним рівнем пенсій священиків, 
відсутністю належної освіти тощо.

Загострення конфліктів між вірменськими старійшинами та церков
ною ієрархією неодноразово призводило до втручання в церковні справи

Релігійна панорама № 2 ’2002 81



Сторінка конфесії

королівської влади. В 1630 р. вірменська церковна верхівка Речі Поспо
литої прийняла унію з Римом. Після довготривалої внутрішньої боротьби 
до кінця XVII ст. всі вірменські громади на українських теренах стали 
уніатськими.

Що стосується церковного життя вірмен Криму, то воно проходило 
дещо відокремлено від церковних подій в Речі Посполитій і було певною 
мірою ще складнішим, адже вірменські громади Криму знаходилися 
в сфері інтересів не лише римо-католицької, а й греко-візантійської церк
ви, яка шляхом унії також намагалася підпорядкувати собі Вірменську 
церкву.

Втім проблема унії вірмен з греко-православною церквою після за
хоплення Криму татарами, а потім — турками, та після падіння в 1453 
р. Константинополя стала неактуальною. Але вірменські церковні грома
ди на півострові продовжували існувати. Згідно архівів Конгрегації de 
Propaganda Fide в Криму у першій половині XVII ст. активно діяли спочат
ку домініканці, а потім єзуїти, які працювали також і серед чисельних 
вірменських мешканців півострова. Переважна більшість вірмен належа
ла до Вірменської Апостольської церкви; їх громади, як і всі інші громади 
нехалкедонських церков в межах Оттоманської імперії підлягали юрис
дикції вірменського константинопольського патріарха ( престол був за
снований в 1461 р.). Вірмен-католиків у Криму було небагато. Мусуль
манська влада, а особливо ортодоксальні вірмени, ставилися до них во
роже. Лише після захоплення Криму російськими військами їх станови
ще зміцнилося. В юридичному відношенні вірмени-уніати з 1748 р. 
рішенням Конгрегації були підпорядковані львівському архиепископу.

Основна смуга вірменських поселень в Україні знаходилася в межах 
колишньої Галицько-Волинської держави. Про вірменські громади східної 
частини України відомо мало, хіба що за винятком Києва. Є дані про на
явність в ті часи вірменських колоній у Каневі, Черкасах, Житомирі, бага
тьох селах Київщини. В церковному відношенні вони, очевидно, підляга
ли юрисдикції спочатку київського, а згодом — львівського єпископа. Ко
ли після Переяславської ради 1654 р. Правобережна Україна була 
приєднана до Московії, вірмени в 1660 р. були вигнані з Києва згідно ука
зу московського царя «за підтримку українського гетьмана І.Виговсько- 
го». Вірменська церква на Подолі була спалена польсько-литовськими 
військами ще в 1651 р.

В той час львівська архидієцезія номінально охоплювала всю тери
торію Речі Посполитої і Валахії. В середині XVII ст. на українських землях 
було 9 вірменських парафій з 3-4 тис. віруючих, 13 церков, близько 23 
священиків та декілька ченців. Митрополичим осередком вірмен Речі По
сполитої був Львів. Ще більш потужною була вірменська колонія у 
Кам’янці-Подільському, де вже в 1495 р. вірмени побудували церкву 
Успіння Богородиці, що прославилася в XVII ст. знаменитою вірменською
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чудотворною іконою Божої Матері (за думкою історика А.Ю.Ролле, ікона 
ще в 1380 р. була вивезена вірменами з Криму). Саме тут знаходилася 
друга резиденція львівського архиєпископа-митрополита, де він, згідно 
давнього права, міг жити до півроку. Наприкінці XVI ст. у місті проживало 
300 вірменських родин (для порівняння, у Львові лише 60). Тому не див
но, що іноземці вважали саме Кам'янець-Подільський столицею вірмен 
Речі Посполитої.

Великі громади вірмен були ще в Барі, Снятині і Язловці.
Після трьох розподілів Речі Посполитої українські землі були розпо

рошені між різними державами. Більша частина їх опинилася під вла
дою Росії, західні території стають володіннями Австрії. Проте 
львівський архиепископ зберігає юрисдикцію над всіма вірменськими 
парафіями бувшої Речі Посполитої. Якщо після першого розподілу 
у львівській архидієцезії налічувалося 17 парафій три у Львові, дві 
у Кам'янець-Подільському та по одній в Бережанах, Городенці, За- 
мості, Золочеві, Кутах, Лисецьку, Луцьку, Обертині, Снятині, Станісла
вові Тисмениці та Язловці, то після йозефінських реформ в 1787 р. па
рафій залишилося лише 7 - у  Львові, Городенці, Кутах, Лисецьку, Сня
тині, Станіславові та Тисмениці.

Продовжували функціонувати вірмено-католицькі громади на ук
раїнських землях, що відійшли до Росії. Підпорядковувалися вони, як і 
раніше, владі львівського архиєпископа-митрополита. В 1810 р. для ре
ального контролю за релігійним життям вірмено-католицьких громад 
Росії вірменський архиепископ-митрополит Я.Симонович (1801-1816 
рр.) з дозволу імператора Олександра І та папи римського висвячує ка
пелана Й.Кристофовича на єпископа для всіх вірмен-уніатів Росії з 
місцеперебуванням у Могилеві. Його юрисдикції підлягали також Бал- 
та, Кам'янець-Подільський, Луцьк і Ражков. Після смерті Й.Кристофови
ча в 1816 р. окремий вірмено-уніатський єпископат в межах Російської 
імперії перестав існувати, а всі його вірні були передані під юрисдикцію 
католицьких єпископів. Останньою вірменською парафією, що її пере
дали католикам, була кам'янець-подільська (1863 р.). В 1850 р. папа Пій 
IX затвердив Артвінське єпископство для всіх вірмеи-католиків 
Російської імперії, але внаслідок активної протидії царського уряду ре
ально воно там з'явилося лише через 40 років. З 1912 р. всі вірмени-ка- 
толики Росії були передані під юрисдикцію латинського єпископа м.Са
ратова.

У самій Росії перша єпархія Вірменської Апостольської церкви була 
створена в 1717 р. Це була єпархія з центром в Астрахані, до якої належа
ли всі вірменські церкви на території Російської імперії.

Після російсько-турецької війни 1806-1812 р. царський уряд наказом 
від ЗО квітня 1830 р. створює нову Ново-Нахічеванську та Бесарабську 
єпархію, до складу якої ввійшли території Дону, Криму, Малоросії, Ново-
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росії, Москви та Санкт-Петербургу. Кафедра спочатку залишилася в Ки- 
шеневі, а згодом, у 1895 р., була перенесена в Нахічевань.

В Центральній та Східній Україні у XIX — першій половині XX ст. були, 
згідно досліджень К.Пивоварської, вірменські громади й релігійні осе
редки Вірменської Апостольської церкви в Одесі (з 1830 р.) Луганську, 
Мелітополі, Донецьку (Юзівка), Харкові та Маріуполі.

Складним та бурхливим було життя вірмен Криму. В 1778 р. Катерина 
II з метою фінансового та матеріального послаблення кримського хана 
та, в перспективі, заселення півдня Росії, видає наказ про депортацію 
кримських християн (а переважно це були вірмени) в Азовську губернію. 
Керівники вірменських громад, і, насамперед, духовні лідери архиманд
рит Петрос Маркосян та глава вірменських уніатів Криму Акоп Вардаре- 
сович, з часом дали згоду на переселення, виходячи з певних практичних 
міркувань. Та коли в 1798 р. імператор Павло І видає маніфест про засе
лення Криму іноземними колоністами, багато вірмен повертаються на
зад. Таким чином, наприкінці XVIII ст. знову був заселений Старий Крим, 
громада якого в 1799 р. отримує право на свободу віросповідання: 
відновлюється діяльність старих парафіяльних церков Св.Георгія, Св.Ар- 
хангелів, Св.Саркіса, визначаються права монастиря Сурб-Хач, вірмени 
отримують право самоврядування.

Чисельність вірменських поселенців в Криму постійно зростала, чому 
значною мірою сприяло й духовне керівництво вірмен. Серед церковних 
громад Криму були громади як Вірменської Апостольської церкви, так і 
вірмен-уніатів. Та, вірогідно, що в останній чверті XIX ст. вірмено-уніатські 
парафії Криму перестали існувати. На початок XX ст. вірмени втратили 
практично всі елементи автономної організації свого життя (магістратуру, 
суд, училище). Кількість парафій помітно зменшується. Головним містом 
кримських вірмен залишається Феодосія, де до Першої Світової війни 
діяли 3 вірменські церкви.

Реформи цісаря Йозефа II боляче вдарили і по Вірмено-католицькій 
церкві західного регіону України: вдвічі зменшилася кількість парафій та 
священослужителів, була закрита театинська колегія.

Але того часу були й певні успіхи, особливо на Буковині. В 1839 р. ут
ворюється Сучавське капеланство, а в 1840 р. відкривається нова потуж
на парафія в Чернівцях. Після Першої Світової війни, коли Буковина 
відійшла до Румунського королівства, архидієцезія втратила чернівецьку 
парафію. На той час у львівській архидієцезії було три деканати: 
львівський, станіславський і кутський.

Вірменська церква доби соціалізму
Після Жовтневого перевороту кількість вірменських осередків в Ук

раїні різко зменшується, хоч в 20-х роках XX ст. відбувається стабілізація 
та навіть деяке зростання чисельності вірменських громад. Але період
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релігійного піднесення 
був короткочасним. Ста
ном на 1930 р. тут зали
шилися діючими лише 2 
храми — в Харкові та 
Одесі. В 1938 р. після 
розстрілу о.Г.Агбаряна —- 
настоятеля вірменської 
церкви м. Харкова і, вод
ночас, вікарія (з 1935 р.) 
всієї української єпархії 
.Вірменської Апостольсь
кої церкви в республіці були ліквідовані останні дві вірменські парафії.

Після звільнення Криму від німецької окупації радянський уряд 18 
травня 1944 р. виселяє звідти спочатку татар, а 24 червня 1944 р. з півос
трова депортують болгар, греків та вірмен (8750 осіб). Таким чином, після 
Великої Вітчизняної війни на півострові не залишилося жодної вірменсь
кої парафії.

1 вересня 1939 р. починається Друга Світова війна і радянські війська 
захоплюють Західну Україну. За таких умов вибори нового владики були 
практично неможливими (архиепископ Й.Теодорович помер в 1938 р.). 
Тому, у відповідності до церковних правил, о.Діонісій Каетанович тимча
сово був обраний капітульним вікарієм, що виконував обов’язки архиепи
скопа.

Після звільнення Західної України від фашистів 4 травня 1945 р. 
у Львові були заарештовані всі керівники вірменської архидієцезії, а та
кож всі вірменські священики. Отця Д.Катановича засудили на 10 років 
заслання (він помирає в Абежі 18.11.1954 р.). Після арешту вірменського 
кліру Вірмено-уніатська церква на українських землях остаточно припи
нила своє існування.

Вірменська Церква в незалежній Україні
З розпадом Радянського Союзу в Україні почали відроджуватися 

вірменські парафії. Вже в 1991 р. у Львові, як і в багатьох інших містах Ук
раїни були офіційно зареєстровані вірменські релігійні громади. В тому ж 
самому році українська єпархія Вірменської Апостольської церкви отри
мала й офіційне державне затвердження. В січні 1997 р. грамота ка- 
толікоса всіх вірмен Гарегіна І надала єпархії канонічне визнання. Головою 
єпархії був призначений єпископ Натан. В лютому 2001 р. в єпархіально
му керівництві відбулися зміни: владика Натан був призначений патріар
шим екзархом і головою Вірменської церкви Великобританії. Натомість 
українську єпархію Вірменської Апостольської церкви очолив архиепис
коп Григоріс Буніатян.
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На початок 2002 р. в Україні діяло 18 
зареєстрованих релігійних громад 
Вірменської Апостольської церкви, зок
рема, у Львові, Білгород-Дністровську, 
Дніпропетровську, Донецьку, Києві, 
Макіївці, Миколаєві, Одесі, Харкові та 
Криму (тут є 4 релігійні громади — 
в Євпаторії, Сімферополі, Феодосії та 
Ялті). Єпархіальним центром вірмен Ук
раїни є м.Львів. Церква моє 9 священно
служителів, одну недільну школу, була 
спроба відновити також діяльність і 
Вірмено-католицької церкви. Але протя
гом десяти років офіційно була за
реєстрована лише одна така громада 
у м.Львові, що складалася з 10 осіб. Але 
надалі ця громада ніяких заходів не про
водила і жодних ознак її діяльності 

у Львові та за його межами за цей період не було. Нині є ще вірмено-ка- 
толицька громада і в Кам'янці-Подільському. Відсутні в Україні і постійні 
представники вірмено-католицького кліру.
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М іжнародне Біблійне товариство теж  стурбоване ґендерним и про

блем ами. Воно має намір видрукувати нове видання Священного Письма, 
де всі епітети, що мають печатку «чоловічого шовінізму», будуть замінені на 
«ґендерно нейтральні», тобто такі, в яких граматично не надається перевага 
жодній статі. Наприклад, вираз «сини Бога» буде замінено на «діти Бога». 
Новий Заповіт, з якого буде вигнаний «дух чоловічого шовінізму» вийде дру
ком вже у цьому році, а Старий Заповіт готується до видруку у 2005 р. Ре
алізація проекту вимагатиме не менше 2 млн. доларів США.

Причиною смерті царя Ірода — правителя Іудеїчасів  Ісуса Христа — 
було захворювання нирок, що закінчилося ґангреною . Хвороба нирок 
може порушувати діяльність мозку людини. Саме цим доктор Ф.Маков’як, 
керівник Історичних клініко-патологічних конференцій, що щорічно відбува
ються у Мерілендському університеті (США), пояснює гострі приступи не
зрозумілої жорстокості, які закінчувалися стратами навіть близьких родичів 
(наказав вбити дружину, трьох синів, влаштував «знищення немовлят»). На 
цих конференціях лікарі намагаються поставити діагноз відомим історич
ним діячам, причина смерті яких остаточно не встановлена.

Переконання про позитивний вплив молитви про зцілення отрим а
ло нове підтвердження. Дані досліджень, опубліковані в грудневому числі 
Британського Медичного журналу, підтверджують, що молитва має пози
тивний вплив на хворих. Професор Рабинського медичного центру Л.Лейбо- 
вичі розробив експеримент, що дозволяє оцінити вплив молитви заступ
ництва на пацієнтів з інфекціями крові. Оригінальність експерименту поля
гає в тому, що він показує позитивний вплив молитви навіть якщо вона відбу
лася від 4-х до 10-ти років після зараження. Всі 3393 досліджувані пацієнти 
лікувалися у період 1990-1996 рр. У липні 2000 р. їх було довільно розділено 
на контрольну та експериментальну групи. Молитва здійснювалася за повне 
видужання пацієнтів експериментальної групи. При цьому порівнювалися 
три фактори: кількість летальних випадків; час перебування у лікарні та три
валість гарячки. Експеримент показав, що смертність пацієнтів експеримен
тальної групи становила 28,1 %, а контрольної — 30,2%. Крім того, час пере
бування у лікарні та тривалість гарячки в експериментальній групі були знач
но коротшими. Щодо головних факторів ризику смерті групи були подібні. 
Професор Лейбовичі відзначає, що жоден з досі відомих механізмів не в 
змозі пояснити феномен впливу на пацієнтів молитви заступництва, яка чи
талася на відстані. (Zenit News Agency)

«Снігова людина» все ж  живе на Півночі Пакистану. Тут її називають
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бармаму («великий волосач»). Як засвідчують очевидці, бармаму має вели
кий зріст і великий сплющений ніс, ноги десь — 45 розміру, гучний голос і є 
всеїдним. Залишає після себе неприємні запахи. Спеціальна експедиція 
нині шукає у горах цей релікт.

Еволюція людини як біологічного виду заверш илась. Такий висно
вок було зроблено на науковій конференції в королівському науковому това
ристві Едінбургу. Причиною цієї зупинки є те, що людина втратила свою за
лежність від біосфери, а за певних обставин навіть сама змінює її з метою 
покращення умов життя в більш сприятливий бік, усунення можливості своїх 
генів пристосовуватись до змінного довкілля. Затримка еволюції більш ха
рактерна для розвинутих країн, де людина загалом має забезпечене життя. 
А з історії біології відомо, що вид, який зупинився в своєму розвитку, прире
чений на вимирання. То що ж тоді чекає людину?

Вчені Колумбійського університету довели, що віруючій людині 
л егш е уникнути алкогольної та наркотичної залежності. У Національно
му наркологічному центрі університету від цих недуг набагато легше 
звільнялися люди, які регулярно відвідували Богослужіння, і навіть ті, котрі 
не відвідували Богослужінь, але вважали віру дуже важливою у своєму житті. 
С.Фостер, яка керувала дослідженнями, стверджує, що залежність між цими 
факторами очевидна, але водночас вона завважує, що віра не є єдиною при
чиною того, що люди кидають пити або вживати наркотики. «Для того, щоб 
з ’ясувати всі фактори впливу, нам треба провести ще багато досліджень». 
Але факти свідчать, що дорослі люди, які ніколи не відвідували Бого
служіння, у 5 разів більше схильні до вживання наркотиків та у 7 разів більше 
схильні до алкогольної залежності, ніж ті, хто регулярно відвідує Церкву. Се
ред підлітків, які не відвідують Богослужінь, тенденція схильності до алкого
лю та куріння вдвічі більша, ніж у тих, хто їх відвідує. Дослідники роздумують, 
через що релігія має здатність позитивно впливати на людей: чи то завдяки 
своєму вченню, яке забороняє вживати наркотики та алкоголь, чи тому, що 
віра «задовольняє духовні потреби людини і дає надію на майбутнє». Крім 
того, як показали дослідження, результати якого були представлені на 
щорічних зборах Американської асоціації психологів, регулярне відвідуван
ня церкви може також допомогти підліткам набути впевненості в собі. (Zen it 
News Agency)

Спеціальну перепустку на вхід до храму отримав пудель в одному  
із м іст Нідерландів. Його володар Е.Дено попросив священика дозволити 
собаці супроводжувати свого хазяїна в храм і отримав на це дозвіл. «Якщо 
людям не подобається моя собака, то я їм говорю, що вона — католик». Де- 
но не зупинився на перепустці і попросив охрестити собачку. Однак свяще
ник відмовився, зауваживши, що наступного разу Дено попросить ще й од
ружити його із собачкою.
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