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СТОРІНКА РЕДАКТОРА

Дорогий Читачу! В планах роботи Центру релігійної інформації і  сво
боди УАР на цей рік, часописом якого є наша "Релігійна панорама" і який 
співпрацює в цьому з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії 
ім. Г  С. Сковороди НАН України, є проведення низки наукових і науково- 
практичних конференцій. Ряд з них уже проведено. Зокрема змістовною 
була наукова конференція у  грудні в Хмельницькому, на якій розглядали
ся проблеми історії і  сьогодення релігії і Церкви Подільського краю 
країни. Це перша наша конференція з проблем релігійного життя 
регіону. В ї ї  роботі, окрім світських релігієзнавців, брали участь богосло
ви з біля десяти конфесій і Церков. Виступи їх носили переважно інфор

маційний характер, всі, окрім виступаючих з УПЦ Московського Патріар
хату, не вносили конфесійну упередженість в міжконфесійні відносини. 

Естафету конференцій з  теми релігійного життя регіону в квітні пере
брали Чернівці. Тут також активну участь в роботі наукового форуму взяли представники конфесій, 
що присутні в релігійному полі Буковини. Мова йшла про толерантизацію міжконфесійних і міжцер- 
ковних відносин. Чернівецька конференція за наслідками своє ї роботи, виявленими у  видрукува
них в цьому числі РП ї ї  підсумкових документах, вийшла за межі регіону, для якого вона проводи
лася.

Чергова наша регіональна конференція відбудеться 16-18 травня у Херсоні. На ній будуть роз
глядатися проблеми буття релігії і Церкви в контексті нинішніх суспільних та духовних процесів. За- 
поріжчани свою вересневу конференцію (26-27.09) присвячують проблемі пошуку шляхів міжкон

фесійного і міжцерковного порозуміння. За ними в жовтні йде Тернопіль. Тут йтиме мова про 
релігієзнавчу освіту, ї ї  змістовну наповненість, науковий рівень, методичне забезпечення, 
співвідношення з богословською освітою.

У жовтні місяці передбачається проведення в Києві нашої традиційної щорічної міжнародної 
науково-практичної конференції з питань релігійної свободи, на яку, як і раніше, прибувають на
уковці і практики з ряду країн світу. На цій конференції проблеми свободи релігії в Україні розгля
даються в контексті нашого буття в міжнародному правовому полі, в порівнянні з вирішенням пи
тань державно-церковних відносин і забезпечення міжконфесійного миру в інших країнах.

ЦеРІС чекає пропозиції з сумісного проведення з нами в 2003 році регіональних наукових кон
ференцій з питань свободи релігійного життя від обласних осередків Української Асоціації 
релігієзнавців, навчальних установ, громадських та релігійних організацій, державних інституцій. 
Це потрібно зробити заздалегідь, щоб мати час для належної організації конференцій, забезпе
чення їх наукового рівня, координації часових параметрів проведення, вирішення ряду ор

ганізаційних проблем. Водночас ми чекаємо пропозиції на участь в уже заявлених нами конфе
ренціях на цей рік.

То ж  запрошуємо до  співпраці. Про проведені конф еренції регулярно інформує наша 
"Релігійна панорама". Відтак не забудьте передплатити ї ї  на наступне півріччя. Водночас чекаємо 
на короткі інформації до  наступних чисел нашої Панорами про релігійне життя конфесій, Церков, 
окремих громад, духовних установ, а також чекаємо на питання, на яке б Ви хотіли одержати нашу 
відповідь. Нагадуємо, що наш часопис є інформативним, а тому статті не друкує, на різні дискусійні 
питання не реагує. Ми прагнемо бути рівними у  своєму ставленні до  конфесій і Церков, але за умо
ви, що вони, їх інституції в своїй діяльності залишаються чисто в релігійному полі. Ми також 
сповідуємо конституційний принцип свободи віросповідань, а тому не віддаємо переваги якійсь з 
конфесій чи Церков.

Проф. А. Колодний
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
р е л іг ії і ЦЕРКВИ

Стурбованість і занепо
коєння з приводу тієї напруже
ності, яка існує нині у відноси
нах між Православними Церк
вами України, висловила велика 
група вчених Національної Ака
демії наук України. Вони відзнача
ють при цьому те, що джерелом 
цієї ворожнечі є УПЦ Московського 
Патріархату. Зокрема вказується 
на такі дії намісника Лаври єп.Пав
ла, які викликають обурення вірую
чих призводять до напруженості, 
конфронтації і дестабілізації 
релігійного життя. У Зверненні за
значається, що той «Меморандум 
християнських конфесій України 
про неприйняття силових дій у 
міжконфесійних взаємовідноси
нах», який був підписаний керівни
ками основних конфесій і церков 
України у присутності її Президен
та, залишився папірцем без 
наслідків. То ж адресуючи своє 
Звернення Президентові України 
та іншим високим державним чи
новникам, автори Звернення про
сять його постати в ролі гаранта 
Конституції при розгляді питань 
міжцерковних відносин.

Кожне владне рішення, яке 
стосується релігійних питань,
заздалегідь має бути продуманим 
в контексті його наслідків для 
міжконфесійних та міжцерковних

відносин. Оприлюднені в період 
виборчої кампанії Указ Президен
та «Про невідкладні заходи щодо 
подолання негативних наслідків то
талітарної політики колишнього 
Союзу РСР стосовно релігії та 
релігійних організацій» (21 берез
ня) та Постанова Кабміну «Про 
умови передачі культових будівель
— визначних пам'яток архітектури
— релігійним організаціям» явно 
мали прагматичний підтекст: надію 
на підтримку православним елек- 
торатом під час виборів блоку «За 
єдність України». Проте, не маючи 
Єдиної Православної Церкви в Ук
раїні, не варто було вирішувати так 
питання повного повернення хра
мових споруд, церковного і 
світського майна. То ж і маємо те
пер спровоковані державою нові 
протистояння між православними 
Церквами України. Це ще раз 
свідчить про те, що державно-цер
ковні відносити мають будуватися 
на науково виважених висновках, а 
не на емоціях і невиваженому праг
матизмі. Саме останнє спровоку
вало в заяві вищої Церковної Ради 
УПЦ КП наступне: «Ми вимагаємо 
дійсного, а не тільки декларативно
го, рівного ставлення влади, особ
ливо місцевої влади, до всіх Цер
ков, а не тільки однієї, що пред
ставляє Московський Патріархат». 
До того ж, є культові будівлі, ікони, 
богослужбові книги, які становлять 
національну, а то й і світову куль
турну цінність. Вони є власністю
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Релігійне життя України

всього народу, потребують 
спеціального режиму збереження 
та користування. Названі докумен
ти це не враховують. Відтак вони 
принесуть лихо історичній пам'яті 
українського народу.

Президент України Л.Кучма 
вважає відповідь Держкому 
релігії України Генпрокуратурі з 
приводу заборони УПЦ КП 
«обґрунтованою». «Нічого на цьо
му спекулювати», — заявив він, бо 
ж дійсно коментувати це питання 
неможливо і та ситуація, яка скла
лася, малозрозуміла (Президент, 
вісник. — № 28). Церква відокрем
лена від Держави. Остання не мо
же вирішувати її проблеми. То ж 
заступник Генпрокурора п.Бага- 
нець підспівав депутатам Ком
партії, за списком якої у Верховну 
Раду іде його шеф Потебенько. Чо
мусь повз увагу п. Баганця прохо
дять антидержавні і антиукраїнські 
заяви декого із владик і братств 
тієї Церкви, яку він прагне обстою
вати. До того ж, зміщення митро
полита Філарета з посади Пред
стоятеля УПЦ відбулося в пору
шення Статуту УПЦ. Потрібно було 
б скликати Помісний Собор Церк
ви, внести зміни до Статуту, а вже 
потім вирішувати оргпитання. Цьо
го ж не відбулося!

Пасха — це свято, яке, неза
лежно від конфесійної належності і 
календарного стилю, символізує 
нерозривність часів і поколінь. Так 
сказав Президент Л.Кучми, звер
таючись з великоднім вітанням до 
католиків України. «Усвідомлення

величі пасхальної події, її непо
вторності і глибини , ніколи не 
втрачалося протягом плину історії. 
Жертовна місія Спасителя завжди 
надихає всіх нас на виконання 
вічного прагнення людини до ду
ховного удосконалення».

Спеціальна комісія, яка скла
дається із представників різних 
конфесій, створена Державним 
комітетом України у правах релігій 
для написання шкільного підруч
ника з християнської етики. Про це 
заявив Голова Комітету на міжна
родній конференції «Духовна та 
світська система освіти: загальні 
завдання в умовах українського 
суспільства«. За словами В.Бонда
ренка, найбільшою складністю за
лишається діюче законодавство, 
яке не дозволяє викладання в шко
лах релігійних предметів. Тому 
введення до шкільної програми 
курсу християнської етики перед
бачає зміни в законі про освіту. 
(Соціум, № 3'02)

«Жодна країна в світі не вва
жає, що антисемітизм чи ра
сизм, в будь-якому їх прояві, 
йдуть на користь її іміджу». Так
сказала в своєму інтерв'ю газеті 
«Факты» (№ 74) посол Ізраїлю Ан
на Азарі. Вона вважає, що Україна 
належним чином має відреагувати 
на факт вандалізму щодо синагоги 
в Києві. «Є закон, і за законом слід 
покарати. І не то що сильно, а, що 
називається, голосно — щоб 
іншим не захотілося». Так би діяли 
українські дипломати в Москві, ко
ли в підмосковному Ногінську було
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Релігійне життя України

розгромлено парафію і єпископію 
Київського Патріархату. Але де 
там! «Може так і треба», — як пи
сав Тарас. Але ні!

Блок «Наша Україна» 
В.Ющенка засудив погром 
київської синагоги. В заяві його 
прес-служби сказано: «Ми відки
даємо релігійну, національну, ра
сову нетерпимість і послідовно 
відстоюємо свободу людини, де
мократичні цінності, гарантовані 
Конституцією України». Блок вис
ловив свою стурбованість неефек
тивністю діяльності правоохорон
них органів при убезпеченні 
суспільства від проявів національ
ної або релігійної нетерпимості.

Київ в найближчі роки «стане 
другим Єрусалимом». Це по
обіцяв мер О.Омельченко, закла
даючи капсулу в майбутню будівлю 
вже другого храму Іллі-пророка в 
Києві. Хоч тут варто зауважити, що 
«статус Єрусалиму» надає Єруса
лимові не кількість храмів, а 
святість їх, святість цієї землі, 
зв'язок з витоками трьох релігій: 
іудаїзму, християнства та ісламу.

Митрополит Іларіон (Іван 
Огієнко) повертається в Україну.
В соціалістичні часи це був «жовто- 
блакитний запроданець — Іуда в 
рясі митрополита», «петлюрівський 
міністр», що рахувався в списку 
тих, кого навіть десь згадувати не 
дозволялося. Але й в роки неза
лежності лише одиниці праць з ба
гатющої творчої спадщини геніаль
ного українця побачили світ. На

презентації 16 квітня Фундацією 
ім.Митрополита Іларіона (Огієнка) 
та науково-видавничим центром 
«Наша культура і наука» спільного 
видавничого проекту «Запізніле 
вороття» його співголови — прези
дент видавничої спілки «Тризуб» 
Анна Фігус-Ралько (Вінніпег, Кана
да) та професор Національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка Ми
кола Тимошик, оголосили про свій 
намір видрукувати весь творчий 
доробок митрополита Іларіона. А 
це — десятки книг різного жанру: 
наукового, публіцистичного, бого
словського, художнього. Величез
ною є епістолярна спадщина Вла
дики. Порушується нині питання 
перевезення в Україну великого 
архіву і книгозбірні Івана Огієнка, 
які, згідно його Заповіту, можуть 
бути передані в Україну тоді, коли 
вона буде вільною, а, водночас, бу
де вільною і її Церква.

Політичні технології, які пра
цюють в світі, є не політичними, 
а релігійними, навіть, конфе
сійними. Такий висновок зробив 
відомий в Україні Дм.Корчинський. 
«В Києві Ви можете піти на про
повідь Сандея Аделаджи — негра 
з Нігерії, який є ... чудовим про
повідником. Він щотижня збирає в 
легкоатлетичному манежі кілька 
тисяч осіб. Для того, щоб будь-якій 
політичній партії зібрати на з'їзді 
кілька тисяч осіб, потрібна купа 
грошей, багато зусиль тощо. Він 
збирає просто так...» Сандей знає 
технологію звертання до певних 
сторін душі людини. «Люди хочуть 
чути відповіді на останні питання
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життя. Вони хочуть чути про Бога і 
про свої стосунки з найвищим... 
Ортодоксальні церкви і протестан
ти, харизмати — це просто різні 
жанри. Можна порівняти це як жи
вопис і кінематограф: цінителів 
живопису одиниці, але всі люблять 
кіно. Воно легше, більше захоп
лює. Ортодоксальні церкви — це 
живопис, а ці хлопці — це кіно... Те 
що в Церкві не все в порядку, — це 
правда. Наводити порядок там — 
справа мирян... Я — православ
ний, і з надзвичайно глибокою ша
нобою ставлюся до православної 
Церкви».

Так формують в громадській 
думці упередженість щодо 
релігійних організацій. Газета 
«Киевские ведомости» (20 квітня) 
повідомила, що вчителька із 
Дніпропетровщини втопила влас
ного сина. При цьому зазначалось: 
«По некоторым сведениям, зло- 
умышненица в последние годы 
была активной участницей одной 
из сект». Якщо вже і подавати 
інформацію, то достовірну, а не та
ку невизначену. До речі, це не 
вперше трапляється на сторінках 
«Киевских ведомостей».

Львівський «Великий замок» 
відзначається не лише пропа
гандою різноманітних і чисель
них знахарок, ворожок й ціли
телів, а й недостовірною інфор
мацією. До цього додалася ще й 
вміщена в газеті застаріла інфор
мація. Так вже давно (а не «незаба
ром») закладено в Києві першу 
цеглину під храм Різдва Христово

го на Поштовій площі і будується 
він не на місці «Мак Дональдса», а 
поруч, хоч павільйон все одно зне
суть. Реставрація Володимирсько- 
го Собору в Києві йде до завер
шення, а не тільки «скоро почнеть
ся». (Високий замок. — 19 квітня)

Глава Української Греко-Ка- 
толицької Церкви Любомир Гу- 
зар не є громадянином України, 
а США. У зв’язку з цим «Вісник 
прес-служби УПЦ» (№6) ставить 
питання про правомірність пере
несення Центру УГКЦ в Київ. Але 
хіба тільки глава УГКЦ має закор
донне підданство? Українська 
Православна Церква Московської 
юрисдикції водночас висловлює 
обурення з того, що громадянин 
США митрополит Костянтин своїм 
Різдв'яним посланням оголосив 
себе першоієрархом Української 
Автокефальної Православної 
Церкви. Але ж і патріархом УПЦ як 
складової Російської Православ
ної Церкви є громадянин Росії 
Олексій II (Рідігер). То ж і виходить, 
що лише одна традиційна Церква
— УПЦ Київського Патріархату 
очолюється громадянином Ук
раїни, українцем і за паспортом і 
духом.

Над фундаментом Десятин
ної церкви слід збудувати за
хисний павільйон. Покладений 
на фундаменти камінь — без тепло
— й гідроізоляції — погіршив їх 
стан. Він затягує в фундамент во
логу, не консервує його. Нині стан 
залишків Десятинної Церкви вив-
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чає спеціальна археологічна 
комісія. Справа в тому, що є дві 
думки щодо ЇЇ наступної долі. Одні 
пропонують не будувати муляж 
якоїсь церкви, бо ж ніхто не знає, 
якою була Десятинна насправді. 
Інші, виконуючи Указ Президента 
України про відродження Десятин
ної, прагнуть відтворити храм на 
основі аналогії з його сучасниками 
того далекого століття. Вважають, 
що Десятинна церква спочатку бу
дувалася як хрестово-купольний 
шестистовпний Храм, але опісля 
вона значно змінилася.

Засідання Центрального 
Правління Українського Біб
лійного Товариства відбулося 
27 березня ц.р. Були обговорені 
питання про демократичності ви
борчого процесу в світлі Єван
гельської істини, перебудову ро
боти редколегії і редакції «Бюлете
ня УБТ» та ін. Були обговорені нові 
видавничі проекти УБТ на найб
лижчі роки, зокрема силами УБТ 
готується до друку брошура «Ко
ротка історія перекладів Біблії ук
раїнською мовою«.

К а б і н е т  
Міністрів Ук
раїни прийняв 
п о с т а н о в у  
№363 від 25 
березня «Про 
в и д і л е н н я  
коштів на рес
таврацію та за- 
б е з п е ч е н н я  

збереження пам’ятки XII ст. Чудо
творної ікони «Богоматір Холмсь-

ка» у волинському краєзнавчому 
музеї. У Постанові зазначено, що 
Волинській обласній державній 
адміністрації буде виділено 115 
тис. гривень із резервного фонду 
бюджету для проведення 
невідкладних робіт з дослідження, 
консервації, реставрації та збере
ження цієї ікони XII ст.

ЦЕРКВИ І ВИБОРИ

Християнські партії згаду
ють про свою християнськість 
лише перед черговими вибора
ми. І серед їхніх членів з'являють
ся ті, хто перед цим навіть не знав 
про свою належність до них. «Не 
словом, а ділом», — сказав блок 
Ющенка. А від християнських 
партій звучав по радіо лише заклик 
«Живіть за Біблією». І ось лідери їх 
сподівалися, що віруюча людина, 
почувши цей заклик, неодмінно 
проголосує за них. Хоч і сподівали
ся, але не врахували інший хід 
мислення: звідки цей «христия
нин» набрав стільки грошей, що 
може самостійно і повністю 
профінансувати надто дорогу ви
борчу боротьбу? Чи побудував цей 
«християнин» нові або відновив за
недбані храми? Чи покаявся ти, 
«християнине», за той спосіб жит
тя, який мав до утворення Христи
янської партії? Партійці-християни 
не враховують ще й те, що своїм 
прагненням перебрати на себе 
роль вихователя в дусі христи
янської моралі вони, власне, 
знецінюють роль Церкви, бо ж са
ме вона вважає себе провідником і
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гарантом високої моралі. Уже не 
перші вибори засвідчують те, що 
хитруючи, політики, які наголошу
ють на включені прикметника «хри
стиянська» в назву своєї партії і, 
таким чином, спокушують вірую
чих до підтримки себе, терплять 
поразку. Певно що до нових ви
борів знову зникне з очей і Всеук
раїнське об'єднання християн 
В.Бабича, яке набрало десь менше 
1% голосів. І тут не допомогла 
навіть стандартна зустріч лідера 
об'єднання з Папою в Римі та наго
родження понтифіка орденом Ми
коли Чудотворця (Столиця. — № 3; 
Високий замок. — 28 березня). 
Маленька заувага: нагороджуючи 
Понтифіка, слід було б знати, що 
католицька Церква відмовилася 
вшановувати, як це роблять право
славні, св. Миколая Мірлікійський.

Християнсько-демократична 
партія України, керована 
Віталієм Журавським, може 
скоро зникнути. В Українському 
домі Києва 14 партій, лояльних до 
влади, підписали декларацію про 
створення на їх основі єдиної 
партії. Згідно домовленості, ці 
партії восени проводять свої з'їзди, 
на яких приймають рішення про 
входження в Єдину партію влади. 
Незрозуміло лише, чи буде остан
ня входити до світового об'єднання 
християнських партій, до якого 
входить ХДПУ. (Столичка. — № 111)

Молилися водночас 26 бе
резня «За Україну, за нас і на
ших дітей, за щасливе май
бутнє» більшість конфесій і церков

нашої країни. В переліку ми бачи
мо УАПЦ, УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ, 
Церкви баптистів, п'ятидесятників, 
адвентистів, лютеран, харизматів, 
мусульман, а ось немає серед тих, 
хто молиться за Україну УПЦ Мос
ковського Патріархату. Спільна 
молитва дала можливість відчути 
себе єдиною нацією, єдиним на
родом, єдиною сім'єю. (ВВ — 
№ 47)

Громадсько-політична газе
та для православних «SOS», що
виходить в Дніпропетровській 
єпархії УПЦ, видрукувала список 
партій і претендентів, за кого слід 
голосувати під час виборів 31 бе
резня. Із заяви з цього приводу се
кретаря Київської митрополії 
о.Віталія Косовського видно, що в 
УПЦ не знають що творять неза
лежні їм структури. Нібито в газеті 
мали місце особисті амбіції її за
сновників. Церква ж радить «голо
сувати за тих людей, хто прино
сить користь державі, церкві... Ми 
не можемо говорити про якусь 
конкретну партію, бо в різних 
партіях є достойні люди, які прино
сять користь». (Веч. Київ. — 26 бе
резня) -

Своєрідний теракт на ви
борчій дільниці № 217 в Києві 
прагнула скоїти жінка. В урну во
на налила кислоти. На заклики ви
борчої комісії припинити злочин, 
жінка відповіла: «Ви Біблію читали? 
Перед Богом всі рівні». Далі вони 
почала виголошувати молитви з 
проханням, щоб «всі бюлетені в 
урні зникли».
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Тінь вбивства заст. Голови 
Івано-Франківської обласної 
адміністрації М.Шкрібляка газе
та «Киевские ведомости» (1 квітня) 
без жартів кинула на R Зварича, 
який мав підтримку при виборах до 
Верховної Ради від «Нашої Ук
раїни». Але при цьому газета акту
ально зауважила: «Наявна інфор
мація про те, що його негласно 
підтримувала Українська греко-ка- 
толицька церква». То ж суду не бу
ло, а засуджені і співучасники вже є.

Віруючі Християнської Церк
ви «Перемога» приїхали до Києва 
з Дніпропетровської, Вінницької, 
Волинської, Миколаївської та ін. 
областей для участі в виборах у 
218-му виборчому окрузі. Після 
участі в ранковому богослужінні 
вони подалися голосувати за голо
ву правління Всеукраїнського 
місіонерського товариства жінок- 
християнок «Естер» Софію Жуко- 
танську. Із-за цієї непередбаченої 
«навали» на виборчих дільницях не 
вистачило бюлетенів.

Позицію УПЦ Московського 
Патріархату щодо виборів вис
ловив заздалегідь Предстоятель 
Церкви митрополит Володимир 
(Сабодан). Він зауважив у своїй 
відповіді прес-службі УПЦ, що 
Церква є байдужою щодо того, що 
відбувається в суспільстві і що 
кожний вірний свій вибір у земно
му житті має співвідносити з 
вічністю, «Дух політичної боротьби 
й ідеологічного протистояння не 
повинен проникнути в церковну 
загорожу». Політична напруга в

суспільстві не має позначатися на 
внутрішньому житті Церкви. «Ми 
молимося, щоб Господь благосло
вив нас миром і дав таких прави
телів й законодавців, при яких 
Церква зможе безперешкодно не
сти свою спасительну місію».

Рада крайового отаманства 
Черкащини, яка пройшла в кінці 
березня в Чигирині, висловила 
свою підтримку на виборах 
В.Ющенку. Виступаючи не Раді 
о.Сергій (УПЦ КП) заявив, що 
«церкві на цій Землі, як і Богові, до 
всього є діло. Вона духовно 
підтримує тих, хто працює на бла
го України. Тому ми й звертаємося 
до Всевишнього з проханням 
укріпити Віктора Андрійовича й усі 
патріотичні сили України». ( УМ — 
28 березня)

ПРАВОСЛАВ'Я

Чергова зустріч офіційних 
делегацій Константинопольсь
кого і Московського патріар- 
х а т і в 
відбулася 
1 8 - 2 0  
к в і т н я  
2002 р. в 
К р и м у .
Константи
нопольсь 
кий патрі
архат був 
предс т а в 
лений мит-
р о  П О Л И Т О М  Арх
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Філадельфійським Мелітоном і ге
неральним секретарем Священно
го Синоду архиепископом Скопе- 
лоським Всеволодом. Делегацію 
Московського патріархату склада
ли постійний член Священного Си
ноду УПЦ МП, митрополит Одесь
кий і Ізмаїльський Агафангел, сек
ретар по міжправославним відно
синам Відділу зовнішніх церковних 
зв’язків Московського Патріарха
ту, протоієрей Микола Балашов та 
співробітник того ж Відділу С.Н.Ба
лакун. Учасників зустрічі відвідали 
митрополит Сімферопольський і 
Кримський Лазар, Глава Держав
ного комітету України у справах 
релігій В.Д.Бондаренко. Члени де
легацій ознайомилися з церков
ним життям Сімферопольської 
єпархії, відвідали храми й історичні 
визначні пам'ятки кримської землі. 
Обговорювалися актуальні про
блеми міжправославних відносин, 
у тому числі пов'язані з діяльністю 
«розкольницьких груп«. Зокрема 
проблему розколу в Україні, на 
думку москвичів, необхідно 
вирішувати не політичними захо
дами, а тільки на основі священних 
канонів Православної церкви. 
Єдине, що «забувають« представ
ники Російської Церкви, що Мос
ковський патріархат завжди 
вирішував і вирішує свої проблеми 
саме політичними заходами. Учас
ники переговорів взяли до уваги 
точку зору Української держави, 
висловлену В.Д. Бондаренком. 
Сторони погодилися продовжити 
консультації з метою координації 
дій, спрямованих на «врачування« 
розколів.

Новий антихристиянський 
випад проти Патріарха УПЦ КП
Фїларета здійснила Церква Мос
ковського Патріархату України у 
вінницькій Калинівці, де мало 
відбутися освячення новозбудова- 
ного храму. Митрополит Вінниць
кий УПЦ МП Макарій (Свистун) 
зібрав озвірілий натовп з духовен
ства і кликуш зі всієї Вінниччини. 
Лише завдяки діям міліції вдалося 
відвернути бандитизм «християн» 
Церкви Московської юрисдикції, 
бо ж для них проголошені Ісусом 
Христом принципи людинолюбст
ва (навіть любові до ворога) не 
існують. (Столиця. — № 13)

Патріарх УПЦ КП Філарет на
квітневій прес-конференції відзна
чив, що, виконуючи останній Указ 
Президента, місцева влада пере
дає більшість споруд і церковного 
майна Церкві Московського 
Патріархату, навіть там, де вони не 
мають своїх громад. Якби в Україні 
була Єдина Православна Церква, 
то можна було б діяти без оглядки 
на наявність в країні декількох пра
вославних Церков. Якщо споруди 
Києво-Печерської Лаври будуть 
передані Церкві Московського 
Патріархату, то Київський Патріар
хат настоюватиме на передачі йо
му Софійського Собору. Поверта
ючи церкві книги та ікони, слід 
встановити контроль, щоб не до
пустити вивозу культурних ціннос
тей за кордон.

Відповідальність за інци
дент, що стався наприкінці бе
резня у с.Калинівка Вінницької
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області УПЦ 
КП покладає 
на УПЦ МП. У 
заяві прес- 
с л у ж б и  
К и ї в с ь к о г о  
Патріархату 
йдеться про 
те, що на свя
то Торжества 
Православ'я 

повинно було відбутися освячення 
главою УПЦ КП Патріархом Філа- 
ретом храму Святої Рівноапос
тольної княгині Ольги в с.Ка
линівка. Однак, йдеться у Заяві, 
прихильники УПЦ МП перешкоди
ли цьому. «Натовп приблизно у 
200 людей, не лише хотів зірвати 
освячення, але й намагався поби
ти Патріарха і його оточення». 
Київська патріархія звинувачує в 
організації безпорядку митропо
лита Вінницького УПЦ МП Макарія 
(Свистуна). «Саме він напередодні 
подій у своєму кафедральному 
храмі закликав віруючих перешко
дити освяченню храму і зірвати 
візит патріарха на Вінничину», — 
наголошується у Заяві. Прес- 
служба УПЦ КП вважає, що дії УПЦ 
МП носять кримінальний характер, 
а митрополит Макарій «розпалює 
міжрелігійну ворожнечу». УПЦ КП 
звернулася до Президента України 
Л.Кучми з проханням забезпечити 
«чітке виконання Закону «Про сво
боду совісті та релігійних ор
ганізацій», а також притягнути до 
відповідальності винуватців розпа
лювання міжрелігійних конфліктів і 
протистояння, припинити прово
кації проти УПЦ КП». (RISU.org.ua)

Релігійна панорама № 4 ’2002
з*

Українська Православна 
Церква висловила своє відно
шення до прагнень «духовного 
опікуна» УАПЦ митрополита 
Константина, що належить до 
УПЦ США і є митрополитом Іріну- 
польським в Константино
польській Церкві, оголосити себе 
«Першоієрархом УАПЦ». «Духов
ним опікуном» його визначив 
Помісний Собор УАПЦ, а ось титул 
«першоієрарха» він вже сам собі 
присвоїв, УПЦ обурює те, що мит
рополит своїм різдв'яним послан
ням звертається до неканонічного 
утворення, яким є УАПЦ, яке не по
винне мати будь-яких зв'язків із 
Вселенським Православ'ям. їх 
обурює і те, що митрополит нека- 
нонічних єпископів цієї Церкви 
іменує «любимими братами у єпи
скопстві». Невдоволення УПЦ вик
ликало також згадування в По
сланні Василя Липківського під ти
тулом митрополита, коли відомо, 
що він одержав «рукопокладення» 
не єпископами, а кліриками і ми
рянами. На завершення Заяви 
прес-служби УПЦ сказано: «Шко
да, що Константинопольська 
Церква ніяк не реагує на подібні 
антиканонічні дії свого ієрарха». 
(Радонеж №3)

Архиепископ Львівський Ав
густин закликає до силових про
тидій поширенню греко-католи- 
цизму і римо-католицизму на 
Сході України. «Нам слід стати 
біля кожного уніатського костелу, 
який будується в Києві, — сказав 
він, — і заявити: «Шановні! По
кажіть спочатку там, на Заході Ук-
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раїни, що ви вмієте бути співгро
мадянами й сусідами по-людсь
кому. А лише потім говоріть про 
ваш прихід сюди! А поки що — по
терпіть!». Тут хочеться сказати 
Владиці: «А може так треба
послідовникам дійсно Ук
раїнських Церков стати біля кож
ного храму Церкви Московської 
юрисдикції і запитати: «коли ви 
вже станете служити власне Ук
раїнському Православ'ю?». «А чи 
не порушуєте Ви Закон про сво
боду совісті, закликаючи до 
міжконфесійних конфліктів?». А 
те, що в Західних областях Ук
раїни в УПЦ забрали храми греко- 
католики, то певно тому, що вони 
колись їм належали. Ніхто ж за
раз не ставить перешкод УПЦ в 
побудові там своїх храмів. І це бу
ло б чесно і відповідало 10 за
повідям Мойсея.

З іконою святого Миколи II 
по Конотопській єпархії з бла
гословення керівництва УПЦ 
МП йде Хресний хід. Святість 
царя виводять з його мученицької 
смерті, скоєної більшовиками. 
При цьому ніхто не пригадує того, 
як з іконою Божої Матері йшли 
просити допомоги у цього «добро
го царя» і як цей Микола Кривавий 
(так його тоді називали) в крові 
потопив мирну демонстрацію. 
Водночас при цьому продається 
ще за 2,5-4 грн. портрет канонізо
ваного імператора. То ж тужить в 
Україні дехто за імперією в такий 
спосіб! Але ж визнаємо, що це чи
стої води антидержавна діяль
ність.

Єпископ Полтавський і Кре
менчуцький Пилип (УПЦ МП) 
звернувся до місцевих органів
МВС з проханням провіряти доку
менти у всіх «батюшок» і «черниць», 
які на вулицях просять пожертву на 
будівництво храму чи відродження 
монастиря. Як зауважує владика, 
таких лжесвящеників і лжеченців 
нині з'явилося надто багато.. Вони 
спекулюють на релігійних почуттях 
людей і водночас грабують їх. Інко
ли вони ходять навіть по квартирах, 
заносять пожертви в якусь ві
домість «для звіту». Характерно, 
що ці лицедії виходять на свій про
мисел у вихідні й святкові дні, коли 
дійсні священики — в храмі. (УМ. — 
19 березня)

Середньовічне мислення по
родило усі непорозуміння в 
ставленні до ідентифікаційних 
кодів, про які пишуть газети 
УПЦ. Священики на місцях ще по
деколи підбурюють віруючих не 
брати ці номери, називаючи їх «ди
явольською печаткою». Лише ос
таннім часом в пресі УПЦ з’явило
ся роз'яснення, що ці нововведен
ня не мають якоїсь сили над на
шою вірою.

Г а з е т а  
« С е г о д н я »  
«поховала»  
митрополита 
Володимира 
Сабодана.12 
квітня в газеті 
вміщено стат
тю «Дві моги
ли біля мет
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ро», в передмові до якої знаходи
мо інформацію про смерть глави 
УПЦ МП. Все це ще раз свідчить 
про необізнаність кореспондентів 
газет з релігійною ситуацією в Ук
раїні і про необхідність організації 
спеціальних навчальних семінарів 
для журналістів, які спеціалізують
ся на релігійній тематиці.

Утворено Асоціацію право
славних лікарів Дніпропетров
щини. Керує нею священик Ге
оргій Захарченко — благочинний 
церков лікувальних закладів 
Дніпропетровської єпархії УПЦ 
Московського Патріархату. Одним 
із своїх завдань Асоціація вважає 
ознайомлення медичних пра
цівників з основами Православ'я 
та християнської моралі, вироб
лення єдиного погляду православ
них лікарів з актуальних і складних 
питань медицини і біоетики.

Допомогу нужденним УПЦ 
МП надає у всіх 34 своїх єпар
хіях. Діють опікувані Церквою бу
динки для людей похилого віку, 
безкоштовні їдальні, центри бо
ротьби з наркоманією та ін. На
дається допомога безнадійно хво
рим дітям. Так, хоспіс св. Варвари 
працює в дитячому відділенні 
Київського онкоцентру. Допомога 
нужденним Церквою Московсько
го Патріархату надається всім, не
залежно від віросповідання.

Центр православної'молоді 
майже рік працює при кафедраль
ному Спасо-Преображенскому со
борі м.Сум. Центр утворений у

липні 2001 р. з метою соціального 
служіння. Керівником організації є 
вівтарник собору С.Луцкін. Щотиж
ня православна молодь відвідує 
дитячу міську лікарню, приносячи 
дитятам-сиротам продукти харчу
вання і частування, надають адрес
ну допомогу двадцяти сумским ма
лозабезпеченим родинам.

Нові храми Київського 
Патріархату будуть збудовані в 
Києві. Початок будівництва Спасо- 
Преображенького храму на Обо
лоні освятив Патріарх УПЦ КП 
Філарет. Вже профінансовано про
ектні роботи храму (а це — 120 тис. 
грн.). На будівництво п'ятикуполь- 
ного храму потрібно 10 млн. Закла
дено капсулу майбутньої церкви 
поруч із Биковнянським кладови
щем. За участю Патріарха Філаре- 
та було освячено початок робіт з 
реконструкції храму в рідному селі 
І. Козловського Мар'янівці.

На Берківцях в Києві постане 
храм апостолів Петра і Павла.
Це — на прохання киян, які хочуть в 
Церкві віддати шану пам’яті рідних 
і близьких. Зреагувала на це про
хання міська влада столиці. Чин 
закладки нового храму звершив 
єпископ УПЦ КП Дмитрій. А на 
Чернігівщині також за допомогою 
Києва в рідному селі Людмили 
Омельченко Бобруйках вже збудо
ваний храм освятять на Другу Пре
чисту. На Оболоні освячення хрес
та на місці спорудження храму на 
честь ікони «Неопалима купина» 22 
березня здійснив Патріарх УПЦ КП 
Філарет.

Релігійна панорама № 4 ’2002
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Українська Церква не має за
хисту в Україні. Вже вдруге по
грабована в Сімферополі єписко
па Кримського УПЦ КП Климента. 
Що характерно, з помешкання 
нічого іншого не беруть, окрім 
культових речей (зокрема, панагій) 
та комп’ютера із цінною інфор
мацією про церковну ситуацію в 
Криму. Єпископ Климент вважає, 
що ці пограбування мають харак
тер «цілеспрямованого залякуван
ня». Вони йдуть паралельно із 
спробами відібрати від Церкви 
храм і передати його у фонд майна 
Криму, а опісля перетворити на 
якусь біржу чи торгівельний ком
плекс. В Одесі біля 300 активістів 
руху «За правду» пікетували мерію 
з вимогою поліпшити умови 
розміщення Митрополії УПЦ КП, 
бо ж з чотирьох парафій лише одна 
має приміщення, але й воно по
требує капітального ремонту. В 
Одесі 99,9% церковних приміщень 
належать Московській Церкві.

Так робляться газетні «утки».
28 березня більшість газет вмісти
ли повідомлення, що серед дня бу
ло викрадено з Михайлівського 
Золотоверхого Собору великий 
церковний хрест і богослужбову 
книгу «Апостол». Визначили навіть 
вартість 50-сантиметрового хрес
та, описали зовнішній вигляд зло
чинця. А між тим викрадено де
рев'яний хрест і церковну книгу з 
каплиці УАПЦ, що знаходиться в 
Патріархії Церкви. Повідомлення 
газет про крадіжку із храму УПЦ КП 
єпископ Димитрій, настоятель Ми
хайлівського Собору, назвав чер

говою провокацією, яких останнім 
часом в пресі з'явилося багато.

Традиційний щорічний Бого
словський семінар з історії 
західноєвропейського чернецтва 
відбувся 27 березня 2002 р. в Свя
то-Дмитрівському катехитично- 
пастирському центрі м.Харкова. 
Семінар організований єпархіаль
ною бібліотекою Харківсько-Пол
тавської єпархії УАПЦ в день 
пам'яті її небесного покровителя, 
прп. Венедикта Нурсійського. Цьо
горічна тема заходу: «Святитель 
Григорій Двоєслов і становлення 
монашого життя в Західній 
Європі«. Цікаві доповіді виголоси
ли В.Проненко («Християнський 
Рим часів папи Григорія Велико- 
го«), архиепископ Ігор Ісіченко 
(«Італійські отці VI ст. з православ
ної перспективи«), О.Матушек 
(«Діалоги« свт. Григорія Двоєсло- 
ва), протоієрей Віталій Зубак 
(«Роль свт. Григорія Двоєслова як 
упорядника чину Літургії Ранішос- 
вячених Дарів«) та ін. Того ж дня в 
приміщенні Бібліотеки прп.Вене
дикта відбулася зустріч з 
харківськими журналістами. 
(Інформ. бюлетень Українського 
центру візантиністики і патрології. 
-  4.2V2)

Засідання Учбового комітету 
УАПЦ відбулося наприкінці берез
ня. Було обговорено проблеми на
бору студентів до духовних шкіл 
Церкви, зокрема прийнято ухвалу 
«Про організацію набору 2002 р. 
до духовних шкіл«, де, окрім іншо
го, наголошено, що священики не
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суть пастирську відповідальність 
за абітурієнтів, рекомендованих на 
навчання в духовних школах. 
Комітет обговорив також перспек
тиви розвитку вищої духовної 
освіти в УАПЦ та перспективи її 
інтеґрування в світову мережу ду
ховних шкіл. У зв'язку з цим було 
ухвалено звернутися до вищих ду
ховних шкіл Українських Право
славних Церков діаспори та інших 
Помісних Православних Церков з 
проханням про допомогу в підго
товці богословів вищої кваліфікації 
для УАПЦ.

Учбовий комітет УАПЦ звер
нувся до Президента України п. 
Леоніда Кучми з листом, проха
ючи надати допомогу Вселенській 
Патріярхії у відкритті богословсь
кої школи на острові Халкі: «Висо
коповажний Пане Президенте! Уч
бовий комітет Патріархії УАПЦ 
просить Вас підтримати клопотан
ня про відкриття історичної школи 
Вселенської Патріархії на о.Халкі, з 
якими звертаються мільйони пра
вославних людей до Президента й 
уряду Турецької Республіки. Пра
вославна духовна школа на о.Халкі 
є важливою частиною спільної 
історичної спадщини християнсь
кої цивілізації. Її закриття у 1972 р. 
стало суттєвим ударом по світовій 
мережі вищої православної бого
словської освіти. Викладачі і сту
денти духовних шкіл УАПЦ просять 
Вас, як главу однієї з найбільших 
православних країн, виступити на 
підтримку відновлення бого
словської школи в Халкі«. Ана
логічний лист направлено
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міністрові закордонних справ Ук
раїни п.Анатолієві Зленку. 
(Інформ. бюлетень Українського 
центру візантиністики і патрології. 
-  Ч.2'02)

На території монастиря 
«Києво-Печерська Лавра» Укр- 
телеком встановив найсучаснішу 
АТС на 216 номерів. Обслуговува
тимуться 33 будівлі монастиря, 
прокладено 10 км. магістрально
го кабелю. Зв'язок із світом в 
обителі тепер бездоганний, є ви
сокоякісний доступ до мережі 
Інтернет.

СВІТ РИМО КАТОЛИЦИЗМУ І 
ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Апостольська Адміністрація 
Закарпаття напередодні Вели
кодніх свят, 27 березня 2002 р. 
піднесена Папою Римських до ран
гу дієцезії. Таким чином у місцевих 
католиків цього року Великодні 
свята відбулися особливо урочис
то. Першим єпископом Мукачево
го для римо-католиків став влади
ка Антал Майнек, до цього Апос
тольський Адміністратор Закар
паття. Відтак тепер на території Ук
раїни діє одна церковна провінція 
— Львівська митрополія, якій 
підлягають чотири дієцезії: 
Кам'янець-Подільська, Київсько- 
Житомирська, Луцька і Му
качівська.

Довідка РП: Новостворена
дієцезія охоплює територію За
карпатської області. До 1804 р. ця
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територія належала до складу 
Єгерської дієцезії (Угорщина), а 
потім — до дієцезії Сату Маре (Ру
мунія). Між Першою і Другою 
світовими війнами було утворено 
Апостольську Адміністрацію для 
католиків латинського обряду, яка 
була ліквідована у 1942 р., коли ця 
територія знову потрапила під 
юрисдикцію Сату Маре. З утво
ренням незалежної України вірую
чим латинського обряду Закар
паття спочатку опікувався Апос
тольський представнику Радянсь
кому Союзі (з 1991 р.), а з травня 
1992 р. — Апостольський Нунцій в 
Україні архиепископ Антоніо 
Франко. 14 серпня 1993 р. було 
створено Апостольську
Адміністрацію Закарпаття для 
віруючих латинського обряду. 
Функції Апостольського
Адміністратора виконував Апос
тольський Нунцій в Україні. 9 груд
ня 1995 р. було призначено 
помічника Апостольського
Адміністратора о.Антала Майнека, 
єпископська хіротонія якого відбу
лася 6 січня 1996 р. (Парафіяль- 
неа газета, № 14V2)

Влада Львова повернула 
Римо-католицькій церкві мит
рополичі палати. На місці масо
вої зустрічі львів'ян з Папою 
Римським — львівському іпо
дромі — будується символічна 
капличка. А відтак гість Львова — 
префект конгрегації у справах 
єпископів, кардинал Дж. Батіста 
Ре відзначив: «Така добра воля 
влади є надзвичайно потрібною і 
має в суспільстві позитивні

відгуки». Глава облдержад
міністрації М.Гладій одержав ор
ден св. Григорія Великого за 
сприяння Римо-католицькій 
Церкві і організацію зустрічі Пон- 
тифіка.

Апостольська столиця подя
кувала тим, хто брав участь в 
організації візиту Папи Римсь
кого Івана Павла II в Україну. Се
ред нагороджених, зокрема, глава 
Адміністрації Президента України 
В.Литвин, міністр закордонних 
справ А.Зленко, міністр внутрішніх 
справ Ю.Смирнов, міський голова 
Києва О.Омельченко та ін.

Собор св. Олександра
м.Києва для багатьох є відомим і 
водночас незнаним. Він має 
декілька громад — польсько-, Ук
раїно-, російсько-, англо-, 
німецької та чеськомовні. Для 
кожної з них богослужіння ве
деться їх рідною мовою. Так ре
алізується постанова II Вати- 
канського собору про національні 
мови богослужіння. Це — не на
саджування під виглядом сак
ральної якоїсь однієї мови, як на 
богослужіннях в Церквах Мос
ковського Патріархату під мар
кою церковно-слов’янщини тієї ж 
російської. Щонеділі на месах в 
Храмі буває до 2-х тис. осіб, а у 
свята — й 4-ри тисячі. Кожної 
першої п'ятниці місяця священи
ки храму відвідують хворих па
рафіян, а благодійницька ор
ганізація «Карітас» опікується 12 
закинутими селами Чорно
бильської зони. Настоятель хра
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му о. Віктор Маковський, який, до 
речі, родом з Житомира, а освіту 
отримав у Вищій духовній 
семінарії Білорусі, має братні 
стосунки з УАПЦ, німецькими лю
теранами, іншими братами-хрис- 
тиянами, відправляє з ними еку
менічні богослужіння . З переліку 
тут випадає лише УПЦ МП. (День.
— № 50)

Новий орган встановлено в 
Київському храме св. Олексан
дра (РКЦ). Це — подарунок па
рафії св. Магдалини м. Герцогена- 
цер (Баварія). Завдяки допомозі 
спонсорів з фірми «М. Weise 
Platling/ BAYERN» його вдалося 
привезти з Німеччини. Серед 
спонсорів і примас Польщі карди
нал Глемп, і дружити послів Лати
ноамериканських країн в Україні. 
Під склепінням храму вже лунає 
41 голос інструмента-велетня. Він
— то ніжний, то грізно-басовитий. 
Орган має 2600 труб, розміри 
яких — від сантиметра до майже 
6,5 метрів. Настроюють орган 
нині майстри з Польщі. Прекрас
ний резонансний простір собору 
св. Олександра дає можливість 
оптимально «витягнути з інстру
менту всі його можливості (День.
— № 50. Клара Ґудзик). Скоро в 
соборі звучатимуть концерти ду
ховної музики відомих органістів 
світу.

Каплицю Римо-католицької 
Церкви відкрито 6 квітня в 
кримському селі Братське. 
Освятив її єпископ Леонід Дуб- 
равський. На церемонії були

присутні групи прочан з багатьох 
куточків півострова. Вони при
везли в Братське не лише тепло 
своєї душі, а й номери художньої 
самодіяльності. Братське — 
чеське село. Його мешканці — 
католики. Вони давно хотіли ма
ти свій дім молитви, свого свя
щеника.

В Італії з'явився пастораль
ний координатор українців з 
греко-католицької Церкви.
Ним став о.Василь Поточняк. Ко
ординатор має не лишу вивчати 
ситуацію з емігрантами в Італії, а 
й забезпечити належну їх духовну 
опіку. За останні роки до цієї 
країни прибуло десь півмільйона 
українців, лише 5% з який мають 
дозвіл на проживання в країні. 
Італійська конференція Єписко
пату погодилася мати в країні 
інституцію пасторального коор
динатора. Йде мова про надання 
італійським єпископатом окре
мих храмів для недільних бого
служінь, організації курсів з 
італійської мови. Уже правиться 
служба Божа для українців в 
більше як 20 містах Італії, ви
дається для них спеціальний ча
сопис.

У Львові у червні ц.р., в час 
роботи ІІІ-Ї Сесії Патріаршого 
Собору УГКЦ, планується інавгу
рація Українського Католицького 
університету (УКУ). Ще у 1999 р. 
Львівська Богословська академія 
на міському аукціоні викупила не
добудований ще з 70-х років театр 
російської драми, що на вул.
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Стрийській, 29. Але лише 21 бе
резня ц.р. міська влада передала 
власникові прилеглу до довгобуду 
територію. Для впорядкування цієї 
території 13 квітня відбулася толо
ка, в якій взяли участь студенти, 
викладачі та всі співробітники 
Львівської Богословської академії. 
Знаменно, що УКУ починає працю
вати в рік Патріарха Йосифа Сліпо
го, який був засновником і першим 
ректором університету в Римі. Для 
створення УКУ раніше було утво
рено спеціальний фонд св. Кли
мента.

У Львові невдовзі, під час ро
боти з ’їзду християнської мо
лоді, буде відкрито пам’ятник 
Папі Івану Павлу 18. Місце його 
встановлення ще не визначене, а 
ось кошти на виготовлення дали 
не надто заклерикалізовані гали- 
чанські бізнесмени, а китаєць, 
який у Львові займається 
торгівельним бізнесом.

На березневій аудієнції у Па
пи Глава УГКЦ кардинал Любо
мир Гузар разом з членами Си
ноду Церкви порушив питання за
вершення структури Церкви в Ук
раїні і на поселеннях у формі 
Патріархату відповідно до Кодексу 
Канонів Східних Церков. Заслухав
ши думки присутніх на аудієнції, 
Папа запропонував створити 
комісію з представників Апос
тольської Столиці і Синоду УГКЦ 
для опрацювання юридичних 
підстав, потреби й способу прого
лошення патріархального устрою 
УГКЦ.

Релігійне життя України

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Протестантські церкви в 
Києві не можуть скористатися 
конституційним правом на сво
боду совісті, а відтак — свободу 
віросповідань. В надії на голоси 
мешканців мікрорайону тут не один 
раз претенденти на депутатське 
крісло блокували будівництво мо
литовних будинків протестантсь
ких церков. І це вже після того, як 
було їм виділено земельну ділянку, 
складено відповідний архітектур
ний проект та ін. Мала тяжбу із-за 
цього з місцевою владою і Церква 
Адвентистів Сьомого дня, і Церква 
Християн віри євангельської, і 
Церква Ісуса Христа Святих ос
танніх днів. З явним порушенням 
Закону про свободу совісті діяла в 
Києві голова постійного комітету з 
гуманітарних питань Київської 
міськради минулого скликання Ган
на Матіко-Бубнова. Вона прямо 
відзначила, що «люди, які мешка
ють поряд зі сквером ( виділеним 
місцем для побудови молитовного 
будинку церкви Євангельських 
християн на розі вулиці Овруцької і 
Подільського узвозу — Ред.), мої 
виборці». Лояльно до будівництва 
поставилася і школа, розташована 
неподалік, і Церква Київського 
Патріархату. Представник остан
ньої відзначив: «Ми співпрацюємо 
з протестантами в рамках Ук
раїнського Біблійного товариства і 
Всеукраїнської Ради Церков. У нас 
багато спільного. Це, передусім, — 
Господь Ісус Христос, Євангеліє,
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Слово Боже. При бажанні цього до
сить для того, щоб працювати 
спільно». А тут маємо кимось (мо
же тим же кандидатом в депутати) 
утворену «ініціативну групу», яка, 
обійшовши квартири і зібравши по
над 300 підписів (як потім з'ясува
лось, у людей, дехто з яких не про
ти будівництва або й взагалі не 
знав, що підписував), виставила це 
як аргумент проти Церкви «чорних 
сектантів», що «вчитимуть іншої 
віри їхніх дітей». Але ж, по-перше, 
ніхто не збирається тих дітей зага
няти в цей молитовний дім, а, по- 
друге, якщо вже й так, то ці «чорні 
сектанти» є тими ж християнами, 
але після навчання Слову Божому у 
них ніхто не побіжить в кабачок, не 
буде злословити, займатися блу
дом, іншими гріховними справами. 
Бо ж то християни — за совістю. В 
молитовному будинку, до того ж, 
передбачалося надання безкош
товної медичної допомоги, облад
нання стоматологічного кабінету, 
вартість якого — понад 300 тис. до
ларів. А чи із-за віри так енергійно 
підтримувала тут кликуш явно не з 
власне української церкви канди
дат в депутати? бтало відомо, що 
на цей сквер претендує одна сто
лична будівельна організація і наф
това компанія — грошові суб'єкти. 
То ж «релігійна риторика» тут лише 
прикриття. Але вона часто спраць
овує в Києві. («День»,)

Християни віри Євангельсь
кої України готуються до свого 
з'їзду. Він має відбутися в травні 
ц.р. Як сказав Голова Всеук
раїнського Союзу ХВЄ, на з'їзді бу
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дуть внесені зміни до Статуту, де
що реорганізовано структуру Сою
зу. А далі: «З перспективою вперед 
на зустріч з Христом — єван- 
гелізації України, підняття 
освітнього рівня, відкриття нових 
церков. Треба буде серйозно зай
нятися пресою, вийти на телеба
чення, донести всім служителям 
церков, що потрібно позбутися 
апатії. Треба скористатися свобо
дою, яку маємо від Господа. Крім 
духовних напрямків роботи нашо
го братства, ми маємо розвивати і 
соціальні проекти. Зокрема, в 
кожній області ми хочемо відкрити 
сиротинці, крім тих , де вони вже 
діють».

Церква Християн віри єван- 
гел ь с ь ко ї-п 'я ти д е с я тн и к ів  
відзначила десятиліття свого 
часопису «Благовісник». Пер
ший його редактор Віктор Ко- 
совський сказав, що «цей час був 
благословенний Богом. Благосло
венний у тому розумінні, що люди 
мали можливість чути Слово Боже 
і можливість прийти до Бога». 
Складна доля редакції «Бла
говісника». Бувало так, що в ній 
працювала всього одна людина, 
подеколи для неї не знаходилося 
місця в Київських приміщеннях 
Церкви ХВЄ. Власне, із-за остан
нього вона опинилася зрештою аж 
в Луцьку. Але це не применшило 
його благовісну місію, його і фор
му і зміст. Як казав колишній Пре
зидент Церкви М.Мельник, «хоч і 
буваю зайнятий, але «Благавісник» 
перечитую від обкладинки до об
кладинки».
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Протестанти ігнорують ук
раїнську мову. З таким листом 
звернулися до РП пенсіонери віру
ючі В.Нечай та Ю.Монда. Вони 
зверталися з питанням: чому у 
Вашій Церкві не використовується 
українська мова? Чому Ви 
сприяєте русифікації України? Чи 
для Вас Закон України про мови не 
Закон? — до пасторів різних про
тестантських конфесій: баптистів, 
адвентистів, п’ятидесятників, ха- 
ризматів і одержували різні ухильні 
відповіді. «Робити вигляд, що на 
Україні більше українців нема, є 
лише одні росіяни — це далеко не 
краща позиція, — пишуть автори 
листа. — просто наші протес
тантські служителі живуть під тис
ком своїх звичок, які ставлять їх у 
протистояння до корінного народу, 
держави, Конституції. Тоді чим во
ни кращі від диких завойовників, 
коли самі завойовують своїх для 
своїх сусідів?

Конференція «Лідерство —
2002» за участю міжнародного 
служіння EQVIP (Encouraging 
Qualities Undeveloped In People) 
відбулася 23 березня 2002 p. у 
приміщенні Національної Музич
ної Академії України ім. П.І.Чай- 
ковського. Це вже друга конфе
ренція яку проводить EQVIP в Ук
раїні. Перша проходила в м. 
Києві у 2000 р. під назвою 
«Керівництво — 2000». На цей 
раз EQVIP провело одноденний 
семінар на тему «17 Законів Ро
боти Команди», основною метою 
якого стало навчання пасторів та 
лідерів церкви ефективним

лідерським принципам та допо
мога їм у розкритті свого по
тенціалу. Проводили конфе
ренцію доктор Дік Війн, колишній 
Президент Міжнародної ор
ганізації «Молодь для Христа» та 
Кевін Дональдсон, Віце-прези
дент Міжнародного служіння 
EQVIP У роботі конференції взя
ло участь 1100 осіб, серед них 
були представники різних хрис
тиянських конфесій та течій. Кон
ференція відбулась за активним 
сприянням представників хрис
тиян віри євангельської. Прове
дення наступної конференції за
плановано на 2003 р. (К.Мадей)

Пресвітеріанська громада 
пресвятої Трійці міста Києва 
постійно зростає кількісно. Нині 
вона нараховує біля 400 своїх 
членів. В громаді існує молодіжне і 
дитяче служіння. При громаді 
діють різноманітні курси, неділя 
для дорослих, музичні курси, 
біблійний кінозал. З квітня громада 
набула самостійності в Союзі 
Євангельської пресвітеріанської 
Церкви України. 21 квітня відбуло
ся урочисте обрання пастора гро
мади, а також старійшини та дия
конів. Всі вони були рукоположені 
на посаді 28 квітня.

В Українському гуманітар
ному інституті 13-14 квітня 
ц.р. відбулася зустріч сту
дентів з християнами- 
підприємцями. Цим заходом 
було започатковано програму 
партнерства «Християнство і су
часний бізнес». Учасниками захо
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ду стали підприємці, котрим вла
стивий християнський світогляд, 
студенти економічного факульте
ту інституту, вчені та педагоги. 
Одним із головних завдань 
зустрічі стало обговорення пи
тання, чи можливий сучасний 
бізнес в Україні з позиції христи
янської моралі. В рамках зустрічі 
відбулися Круглий стіл на тему 
«Чи можливий бізнес по христи- 
янськи?» та ділова гра з участю 
студентів, підприємців та викла
дачів. В ході Круглого столу було 
розглянуто основні проблеми 
розвитку та впровадження техно
логій бізнес-діяльності в умовах 
нових ринкових відносин, студен
ти отримали можливість безпосе
реднього спілкування з фахівця
ми в сфері менеджменту, бухгал
терського обліку, фінансових роз
рахунків та ін. Важливим практич
ним результатом зустрічі стало і 
спільне рішення організувати 
постійно діючу інформаційну ме
режу між підприємцями за допо
могою використання сучасних 
технологій зв'язку, а саме сайту 
партнерських відносин підприє
мців, студентів, викладачів.

В середині квітня відбувся 
навчальний семінар для мо
лодіжних лідерів і відповідальних 
за молодіжні обласні відділи Церк
ви Християн віри Євангельської. 
Організовуючи його, Молодіжний 
комітет ЦХВЄП переслідував мету 
активізувати роботу Молодіжних 
інституцій, навчити їх лідерів 
урізноманітнювати форми роботи 
з молоддю.

Другу річницю відсвяткувала 
наприкінці березня радіопере
дача «ІКТІС», яка виходить на хви
лях Радіо Рокс 103.6 FM. Передача 
готується Українською Христи
янською Церквою Світових Жнив. У 
радіопрограмі ведуча Оксана Бай 
щосуботи з 10 до 11 та щовівторка 
з 22 до 23 у прямому ефірі прово
дить актуальні зустрічі з відомими 
суспільними діячами та христи
янськими лідерами. (К.Мадей)

Представники приблизно 20 
протестантських громад, об'єд
нань, місій зібрались з ініціативи 
пастора Об'єднаної церкви мето
дистів Петра Мартьянова в Одесі. 
Учасники зустрічі обговорили пер
спективи створення в Україні 
відділення Європейського єван
гельського альянсу.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Собор Рідної Української ві
ри, Духовне Правління якого, очо
люване волхвом Олегом Безвер
хим, що було офіційно зареєстро
ване біля двох років тому, розгор
нув активну свою діяльність. У 
Вінниці було відкрито Університет 
Рідної Української Віри, діє місія 
«Шлях до Бога», започатковане ви
дання Вісника Собору. Вперше 
спроектовано і почнеться будів
ництво на гранітному березі річки 
Буг Храму Рідновірів. Йде до за
вершення робота із складання ка
талогу символів, каталогу святинь 
та іменослову РУВ. Комісія вивчає 
письмові джерела, що містять

Релігійна панорама № 4 ’2002
6 - 2 - 1 4 7 6

21



Релігійне життя України

відомості про світогляд, вірування 
та обряди предків українців та 
індоєвропейців.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

Ближньосхідний конфлікт 
має відгомін і в Києві. Сотні па- 
лестинців, а також арабів, які про
живають в Україні, 11 квітня пікету
вали представництво ООН в нашій 
країні, а також будівлю Всеук
раїнського єврейського конгресу. 
Звучали вигуки: «Аллах акбар!», 
«Смерть Шираку!». Демонстранти 
несли фотокартки Я.Арафата, а та
кож фашистську свастику на фоні 
ізраїльського прапора.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Мітинг, присвячений Дню 
катастрофи і героїзму єв
рейського народу, відбувся у 
всіх єврейських громадах Києва. 
Горіли свічки-пам'яті про тих 6 
млн. євреїв, яких нацисти зни
щили в роки війни. Біля 1,5 тис. 
осіб зібралось на мітинг- 
реквієм, що пройшов в Бабино
му Яру. Учасники мітингу водно
час засудили палестинський те
роризм. Звучало гасло:«Терори
сти, які вбивають мирних жи
телів, повинні бути знищеними!». 
Головний рабин Києва і області 
Моше-Реувен Асман відзначив, 
що всі євреї Київщини підтриму
ють своїх ізраїльських братів в їх 
справедливій боротьбі з теро
ризмом.

Урочисте освячення нового 
молитовного залу Київської 
громади прогресивного
іудаїзму «ha-Тіква» відбулося 5 
квітня в приміщенні Центру за ад
ресою Київ, бульв. Т.Шевченка, 1- 
Б (перший поверх). Церемонію ос
вячення провів Рабин Олександр 
Духовний. Він разом з іншими 
лідерами громади прикріпив мезу- 
зу на дверях молитовного залу. 
Потім була проведена служба Каб- 
балат Шаббат і куддуш. Більшість 
наступних служб і релігійних цере
моній тепер будуть відбуватися са
ме в цьому залі./В.Матвеев)

Антисемітський акт скоєно 
під час святкування ЗО березня 
євреями Луцька «шабат» (суб
оти). Невідомий з вигуками анти
семітських та антиізраїльських га
сел ввірвався до єврейського об
щинного центру. Спроба одного із 
членів єврейської громади втихо
мирити антисеміта завершилася 
ножовим пораненням в обличчя.

Свято волі — Песах — урочис
то зустріли всі іудеї України.
Найважливішими подіями в 
єврейській історії є Вихід з Єгипту і 
Синайське Одкровення. Єврейсь
кий народ народився після 
звільнення з єгипетського рабст
ва, а через 50 днів відбулося ду
ховне звільнення народу шляхом 
дарування єврейському народу 
Тори. Святкуючи Песах, іудеї 
відзначають фізичне звільнення з 
рабства. Разом з тим, зазначалося 
на святкуванні в Київській громаді 
Прогресивного Іудаїзму «ha-
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Тіква«, вихід з рабства до кінця не 
завершився в ті далекі часи. 
Єврейський народ постійно про
довжує розвиватися. Виконуючи 
морально-етичні канони Тори і ря
туючись від усього, що характерно 
для раба, іудеї щодня продовжу
ють Вихід, прагнучи до повного 
спасіння, перемоги над злом і по
будові світу, в основі якого буде 
милосердя і справедливість. Не 
випадкове звільнення єврейського 
народу з єгипетського рабства 
стало символом порятунку всього 
світу. Седер — урочисте застілля 
першої ночі Песаха — є 
кульмінацєю свята. (В.Матвеев)

Жовківська синагога ввійшла 
в список 100 пам’яток світової 
культури, які потребують негай
ного ремонту. Ремонтні роботи 
вже розпочато. Від двох єврейсь
ких культурних центрів надійшло 
25 тис. доларів.

Жорна Холокосту. 9 квітня Ук
раїна відзначала День Катастрофи 
європейського єврейства. В 
пам'ять загиблих і знищених у роки 
Другої світової війни, жертв Холо
косту вийшов новий документаль
ний фільм «Млин«, прем'єра якого 
відбулася у приміщенні Київського 
інституту соціальних і общинних 
працівників. Млин у фільмі — це 
образ тоталітарної нацистської 
машини, що перемолола мільйони 
людських доль. Йдеться про 
євреїв — жертв Холокосту і пра
ведників — не євреїв, що врятува
ли в роки німецько-фашистської 
окупації євреїв від загибелі. Ви

разними засобами кіно — від доку
ментальних зйомок до ігрових 
кадрів, розповідається про зну
щання фашистських карателів над 
євреями. І тут же говориться про 
тих, хто з ризиком для свого життя 
рятував євреїв. У фільмі показане 
покаяння сучасних німців, що ка
ються у вчиненому їхніми одно
племінниками в роки Другої світо
вої війни. Показово, що цей фільм 
знімався в Україні, Німеччині, США 
й Ізраїлі на гроші німців — «Гам
бурзького фонду підтримки науки і 
культури«. Головний висновок 
кінострічки в тому, що війна пере
молола своїм страшним млином 
багатьох, але вона не змогла пере
молоти людські відносини. Життя 
продовжується, і фільм завер
шується життєстверджуючим 
єврейським танцем, у якому пліч- 
о-пліч танцюють і врятовані, і 
рятівники, всі люди доброї волі... 
(В.Матвеев)

Створена в Україна Сіо
ністська Федерація засудила 
світовий тероризм «в особі палес
тинських екстремістських угрупу- 
вань, які оголосили фактично то
тальну війну єврейській державі». 
Принципами діяльності СФУ є на
самперед: «1. Єдність єврейського 
народу і центральне місце Ізраїлю 
в єврейському житті; 2. Воз
з'єднання єврейського народу на 
його історичній батьківщині — 
Ерец-Ісраель шляхом алії із всіх 
країн; 3. Зміцнення держави 
Ізраїль, яка створена на пророчо
му видінні справедливостей миру». 
(Хадашот. — № 1)
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Перший фестиваль сучасної 
ізраїльської пісні в Україні
відбувся нещодавно в Києві. Ор
ганізаторами фестивалю виступив 
Ізраїльський Культурний Центр 
при Посольстві Держави Ізраїль в 
Україні і Єврейське Агентство 
«Сохнут-Україна». Фестиваль при
свячений 54-й річниці Дня Неза
лежності Держави Ізраїль. У даний 
час в Ізраїлі розвивається унікаль
на культура, яка не має аналогів у 
світі. Про це на відкритті фестива
лю говорила Надзвичайний і По
вноважний Посол Держави Ізраїль 
в Україні та Молдові пані Ганна 
Азарі. Фестиваль зібрав 15 вокаль
них ансамблів і солістів з різних 
міст України та з Кишинева, що ви
конали сучасні ізраїльські пісні 
провідних ізраїльських компози
торів. Завершився фестиваль 
святковим концертом у Палаці «Ук
раїна». У ході концерту відбулося 
пряме включення з Єрусалима під 
час якого прем’єр-міністр Ізраїлю 
Аріель Шарон поздоровив 
Єврейську громаду України зі свя
том. Хочеться, щоб ізраїльська 
культура, поряд з відродженням 
древніх традицій, відкривала й у 
майбутньому нові обрії для роз
витку сучасного ізраїльського і 
світового мистецтва. (В.Матвеев)

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

Помісна харизматична Церк
ва «Християнська надія» прове
ла 25-31 березня молитовний ма
рафон. Були виголошені молитви

до Господа за нашу Україну, за те, 
щоб народ вибрав гідних прави
телів, щоб Бог благословив нашу 
землю. В пресі Церкви застеріга
лися її вірні від голосування за без
божників і нечестивих людей. Вод
ночас наголошувалося на серйоз
ному підході до обрання канди
датів. «Коли ми говоримо, що нас 
це не стосується, то завтра ми 
зіткнемося із зворотною реакцією 
цих же чиновників».

Київська Церква «Посольство 
Боже», «Християнський Центр» 
(Осло) та деякі інші християнські 
Церкви та місії розпочинають вели
кий місіонерський проект в Росії. 
Особлива увага місіонерів буде 
звернута на Північ Росії, на далекі 
від центру містечка і села. Ці Церк
ви закликають всіх зацікавлених 
прийняти участь у цьому проекті. 
Більш детальна інформація про 
цей проект на сайті: www.inter- 
netchurch.narod.ru/project.htm.

Пагода миру в Японському 
сквері по вул. Кіото нині знаходить
ся в незадовільному стані. Пошкод
жено гранітне зображення Будди, 
ледь проглядається на пагоді молит
ва за мир. Той стовп з японського 
каліграфією, на якому була записана 
молитва за мир і який був встановле
ний у 1991 році буддійськими мона
хами, взагалі викрадений. Київська 
громада буддистів «Махасангха 
Ніпподзан Мьоходзі» порушує пи
тання перед міськрадою Києва про 
реконструкцію Японського Скверу, 
проведення в ньому відповідних ре
монтних робіт.
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РЕЛІГІЯ І СВГГ

ЮНЕСКО турбує доля 
пам’яток історичної, культур
ної та релігійної спадщини у
зв’язку з військовими діями на 
палестинських територіях,
розв'язаних Ізраїлем. Генсек ор
ганізації Мацуура закликав 
ізраїльську й палестинську сто
рони «докласти всіх зусиль для 
збереження релігійних святинь в 
регіоні, що став колискою світо
вих цивілізацій». А між тим мер 
Віфлиєму запросив Папу Римсь
кого особисто приїхати в місто, 
щоб залагодити ситуацію довко
ла Церкви Різдва Христового, яку 
тримують в облозі ізраїльтяни, з 
надією, що голод примусить десь 
200 палестинських бойовиків 
скласти зброю.

У Ввфлиємі поранено 22- 
річного вірменського свяще
ника Армена Синаняна. В заяві 
Патріарха-Католикоса всіх 
вірмен Гарегіна II говориться, що 
Церква молиться за його оду
жання, за мирне розв'язання си
туації щодо Віфлиєму, в храмі 
Різдва Христового якого нині пе
ребуває біля 50 представників 
різних християнських церков. 
Церква молиться також за безпе
ку Вірменського Патріарха Єру
салиму.

Марш миру провели 15 бе
резня індуси й мусульмани в 
місті Ахмадабад — центрі 
індійського штату Гуджарат. Близь
ко 250 вірних обох релігій пройшли 
по вулицях міста, де в минулому 
були частими міжконфесійні 
зіткнення. Одягнені всі були в білі 
шати, що символізувало чистоту 
міжконфесійних відносин. Марш 
просувався до берега річки — са
ме до того місця, де відомий Ма
хатма Ганді проголосив свою філо
софію ненасильницького протес
ту. Мирна хода протягом квітня 
відбулась і в інших містах Індії. Так, 
в Калькутті близько 200 християн, 
тримаючи в руках символи христи
янства, ісламу й індуїзму засудило 
насильство на релігійному ґрунті.

Єпископат католицької і пра
вославної Церков Польщі заснував 
комітет, діяльність якого буде 
зорієнтована на організацію міжцер- 
ковного діалогу, вивчення проблеми 
походження католицьких церков 
Східного обряду. Як сказав єпископ 
м.Ополе А.Носсола, комітет дос
ліджуватиме «історичні й бого
словські деталі» існування східних 
Церков, що знаходяться в Єдності з 
Римом, які часто постають як пере
пона до діалогу між католицькою і 
православною гілками Християнст
ва. У зв'язку з цим буде досліджува
тися й природа Берестейської унії.
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Держава терорист і непід
владні одинаки-терористи. Та
ка ситуація нині склалася на 
близькому Сході. За оцінками 
Євросоюзу, вирішити її силовими 
методами не можна. Тероризм 
Ізраїлю щодо цілого народу вияв
ляється не тільки в його погромах- 
пометах, а й в  небажанні дати пра
во палестинцям на самовизначен
ня. Т.зв. «тотальне зачищення те
риторій від терористів і знищення 
інфраструктури терору» нічого не 
дає, бо ж тут вже спрацьовує не
нависть щодо свого ворога на 
індивідуальному рівні, а вона — 
непідконтрольна і невгамовна. То 
ж спокою Ізраїлю не слід чекати. 
Треба відійти від моральних прин
ципів Старого Завіту «око за око» і 
сприйняти принципи Нового 
Завіту «любити ворога свого». На 
зміну одному знищеному лідеру 
прийде інший, більш войовничий. 
Як заявив керівник ХАМАСУ шейх 
Ахмед Ясін: «тепер кожний араб 
став шахідом, а на кожного іудея 
припадає по три смертники». Бо
ротьбу в прийнятий Ізраїлем 
спосіб зупинити не можна. При 
цьому страждають святині трьох 
релігій — іудаїзму, християнства 
та ісламу. Папа Іван Павло II закли
кає Ізраїль зупинитися, право
славний світ нагадує про христи
янські святині Єрусалиму. Але во
рогуючі сторони — іудеї і мусуль
мани — до цього байдужі. То ж чи 
ж не пора Християнським країнам, 
подібно до Афганістану, викорис
тати силу до обох терористів і за
кликати їх в такий спосіб до мир
ного співжиття.

Про необхідність поновлення 
викладання релігії в школах за
явив міністр освіти ФранціїЖак 
Ланга. «Без знань в цій галузі, — 
стверджується в доповіді міністер
ства — не можна зрозуміти ні ка
федральний собор у Шартрі, ані 
музику Моцарта, ні 11 верестя 
2001 року, ні події у колишній Юго
славії, ані особистість Мартіна Лю
тера Кінга». Але викладати цей 
курс будуть не священики, а ви
кладачі, підготовлені в спеціально
му Європейському інституті 
релігієзнавства. Тут вони пройдуть 
«курс філасафії світського підходу 
до історії і до історії релігії». 
Міносвіти України є чому повчити
ся у французів, щоб не опустити 
клерикалізації українських шкіл.

Християнство в Японії було
вже в XVI ст. Це засвідчила 
знахідка археологів — гранітна 
плита-надгробк з міста Осака, на 
якій стоїть дата 1581 р. Вона була 
встановлена на могилі Цушіми Та- 
вари — місцевого полководця, 
який прийняв християнство. Але 
християнство в країні Сонця з'яви
лося раніше. В 1549 р. сюди 
приїздив іспанський місіонер 
Франсіско Хав’єр. Однак вже з 
1613 р. в Японії діяла заборона на 
християнство.

Білоруська громадськість 24 
березня відзначила День Волі
(25 березня 84 року було проголо
шено білоруську Народну Рес
публіку). Представники демокра
тичних партій та організацій, Біло
руської Автокефальної Православ-
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ної Церкви та ін. зібралися на го
ловній вулиці Мінська — пр. Фр. 
Скорини. Але все закінчилось об
лавою бійців ОМОНу і внутрішніх 
військ. «Повна зачистка тротуару» 
поповнила кількість ув'язнених 
борців за незалежність Білорусі.

Громадська думка Білорусі 
щодо інших конфесій, окрім 
православних, має бути нега
тивною. Особливо в поле уваги 
ЗМІ в цьому контексті попадають 
протестантські Церкви, зокрема 
Християн віри євангельської 
(п'ятидесятників). Це робиться в 
час підготовки до прийняття ново
го Закону про свободу совісті, що, 
зрозуміло, створює напруженість 
в релігійному житті.

Мова як засіб реалізації 
імперських прагнень. Адміні
страція Президента Росії нама
гається виявляти турботу про 
російськомовне населення країн 
СНД, створивши для цього навіть 
спеціальний орган при Адміні
страції Президента. А Російська 
Церква тут турбується не лише про 
російськомовне населення, адже в 
її храмах скрізь (а це більше 9 тис. 
парафій) узаконена т.зв. Церков
нослов'янська. Відомий ук
раїнський вчений Іван Огієнка сво
го часу писав, що якби Кирило і 
Мефодій приїхали до нас і послу
хали ту церковнослов'янську мову, 
творцями якої вони нібито були, то 
абсолютно нічого б не зрозуміли, 
бо ж то не їх мова, а зархаїзована 
російська. То ж згадаймо і дещо 
перефразуємо О.Радищева: влада
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світська і влада церковна Росії «со
юзно общество гнетут».

Християнська Церква роз
глядає самогубство як страш
ний гріх, бо ж вік людини визна
чає Бог. Відтак і продовження ме
диками життя людини, яка із-за 
хвороби могла б вже померти, по
стає як щось штучне, не визначене 
Богом. Нідерланди вже схвалили 
закон, який легалізує евтаназію з 
гуманних міркувань. В Англії Ви
щий суд дав згоду на задоволення 
прохання тяжкохворої жінки 
відключити від неї апаратуру штуч
ного дихання. Оцінюючи все це, 
Папа зауважив: «Життя людини ко
нечне, і всі ми смертні. Від людини 
вимагається сприйняти хворобу із 
здоровим глуздом, який не дозво
лить з'явитися ілюзії всесильності 
медицини».

Скінхеди — молодіжна екст
ремістська організація Росії, яка 
проводить погроми різних за
рубіжних установ, нових релігійних 
утворень, просто громадян не
російської національності, зокре
ма з Кавказу й Африки. МВД Росії 
закриває очі на діяльність цієї про
фашистської організації. Лідер 
партії «Союз правых сил» 
Б.Немцов направив з цього приво
ду запит Генпрокуратурі РФ. (Не
зависимая. — 12 квітня)

Стаття в офіційній С а 

удівській газеті al-Riyaah Daily, в
якій твердилося, що євреї додають 
в печиво, яке їдять під час Пуриму, 
людську кров, викликала все-
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світній резонанс. Так представник 
адміністрації США Ричард Ваучер 
заявив, що авторка статті — викла
дачка університету короля Фейса- 
ла, безпідставно звинувачуючи 
євреїв у канібалізмі, сприяє 
міжнаціональній ворожнечі. Голо
вний редактор газети вимушений 
був визнати, що зміст статті не 
відображає офіційної позиції Уря
ду Саудівської Аравії з цього пи
тання: «Ми поважаємо всі релігії».

Введення в програми се
редніх шкіл Росії предмету «За
кон Божий» тією чи іншої ступеня 
освіти підтримують 59% дорослих 
москвичів, не підтримують — 21%. 
15% жителів столиці РФ відносять
ся до цього питання байдуже, а 5% 
не мають на цей рахунок своєї дум
ки. Про це свідчать дані, що надали 
соціологи групи компаній 
Monitoring.ru. Дані були отримані в 
ході репрезентативного опитуван
ня, проведеного на початку квітня 
при участі 600 дорослих москвичів, 
що проживають у всіх адміністра
тивних округах столиці РФ. Аналіз 
соціально-демографічних характе
ристик опитаних показує, що жінки 
підтримують введення «Закону Бо- 
жого« частіше, ніж чоловіки. Ця ідея 
також знаходить більше підтримки 
в москвичів старшого віку, ніжу мо
лоді.

Криваві сутички між христия
нами і мусульманами Індонезії
знову відновилися після бага- 
томісячної паузи. У квітні в цент
ральній частині Молуккських ост
ровів було вбито три особи і пора

нено 12. Спалено десятки будинків 
і житлових будівель. Протистояння 
мусульманської і християнської 
громад у зоні Молуккских островів 
розпочалося у 1999 р. За цей час 
кровопролиття загинуло понад 5 
тисяч людських життів. У лютому 
ворогуючі сторони уклали світ. Од
нак деякі сили не залишали спроб 
зірвати мирні угоди, і їм це вдало
ся. Нові акти насильства на Мо
луккских островах підривають зу
силля індонезійського уряду з 
відновлення безпеки і стабільності 
в країні.

Делегати Парламентської 
асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)
стурбовані тим, що зростаючий 
вплив Московського патріархату 
ущемляє права інших релігійних 
організацій у Росії. «Держава доз
волила Руській православній 
церкві грати особливу, домінуючу 
роль у суспільному і політичному 
житті країни«,- говориться в Мемо
рандумі, що Асамблея прийняла 
на засіданні в Страсбурзі. Як 
відзначається в документі, «на 
практиці це виливається в те, що 
православні священики мають 
очевидні переваги у справі 
служіння в школах, військових час
тинах, лікарнях і в'язницях«. 
«Російська Церква як би ставить 
знак рівності між Росією і Право- 
слав’ям«. Делегати сесії також 
стверджують, що в ряді регіонів 
Росії влада змушує членів інших 
релігійних організацій отримувати 
згоду у місцевих представників 
Московського патріархату на те, 
щоб, наприклад, побудувати ме
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четь чи свою церкву. На пленарно
му засіданні в Палаці Європи та
кож пролунало побажання, щоб 
якомога швидше був урегульова
ний конфлікт навколо католицько
го єпископа Єжі Мазура, якому бу
ло відмовлено у в'їзді в Росію. З 
різкою критикою дій Московського 
патріархату виступив на сесії 
представник Росії Сергій Коваль
ов. Він заявив, що Російська пра
вославна церква «наполегливо 
прагне повернути собі положення 
державної релігії, до якого вона 
звикла протягом століть«. С.Кова
льов вважає, що важко знайти 
країну, де ієрархи релігійної ор
ганізації мали б державну охорону, 
державний транспорт та інші 
подібні привілеї.

Використання в законо
давстві поняття «традиційна 
релігія» призведе до небажаних 
наслідків, вважають в Історико-пра- 
вовій комісії Московського патріар
хату. Експерти комісії, проаналізу
вавши проект Федерального зако
ну «Про традиційні релігійні ор
ганізації в Російській Федерацій, 
внесений у Державну Думу депута
том Олександром Чуєвим, вважа
ють, що «реалізація такого концеп
туального підходу на практиці при
зведе до негативних наслідків для 
тих релігійних співтовариств, устрій 
яких є строго централізований«. 
Московська патріархія боїться, що 
статус «традиційна« отримуватиме 
не вся Церква, а її складові (прихід, 
монастир тощо). Процедура при
своєння цього статусу, таким чи
ном, стане більш важкою, ніж зви

чайна процедура перереєстрації, і 
не дозволить одержати цей статус 
усім релігійним організаціям одно
часно. Особливо складно буде його 
одержувати «новоствореним ка
нонічним підрозділам«. Більш прий
нятним для москвичів є «введення в 
юридичний обіг поняття «тра
диційна конфесія«, що дозволяти
ме привласнювати правовий статус 
«традиційної всій «сукупності 
релігійних організацій, що нале
жать до визначеної конфесії. Але 
головне, чого добиваються юристи 
Московського патріархату — «...ви
користання в законодавстві терміну 
«конфесія« дозволить відкинути 
нові релігійні рухи, а також розколь
ницькі і сектантські релігійні 
суспільства, що мають елементи 
найменувань релігійних ор
ганізацій, що задовольняють кри
терій «традиційності.

К А Т О Л И Ц И З М

Апостольська подорож до 
Азербайджану та Болгарії Римсь
кого Папи Івана Павла 9і відбудеть
ся 22-26 травня 2002 р. Про це З 
квітня ц.р. директор прес-бюро Апо
стольської Столиці оприлюднив 
офіційну заяву. Це буде перша в 
нинішньому році і 96-та загалом за
кордонна подорож Святійшого От
ця. Перебування в Азербайджані 
стане п'ятим візитом Папи на тери
торію колишнього CPCR

Знову говорять про можливу 
відставку Івана Павла !В. Дехто 
пов'язує це з тим, що Понтифік за
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станом здоров’я не може викону
вати свої функції глави Церкви. 
Відомо, що Папа офіційно 
відмінив свою участь в ряді об
рядів, пов'язаних із святкуванням 
Пасхи. Служіння святкової меси в 
Колізеї, всенічну пасхальну служ
бу довелося доручити кардиналу 
Роджеру Етчегерею. Традиційне 
омивання ніг і цілування стопи 
злидарів, як те робив Ісус Хрис
тос, Папа Іван Павло II в цьому 
році не зміг зробити за ритуалом. 
Зокрема він із-за артриту не міг 
стати на коліна перед кожним із
12 священиків, які виконували 
роль учнів Христа. Ритуал виконав 
держсекретар Ватикану кардинал 
Анжело Содано. Папа лише спос
терігав за церемонією, нашіптую
чи молитви. Папа не зміг взяти 
участь також в Хресному шлясі, 
коли, згідно із традицією, Пон- 
тифік несе трикілограмовий хрест
13 зупинками 15 разів по тих свя
щенних місцях, які позначають 
шлях Христа на Голгофу. Проте, 
незважаючи на погане самопочут
тя, постійний біль у правому 
коліні, Папа все ж знайшов сили, 
щоб відслужити пасхальну месу. З 
метою зробити це можливим, для 
нього було споруджено спеціаль
ний вівтар, що розташовувався на 
рівні підлоги. У неділю на Пасху 
Папа Іван Павло II на 16 мовах 
поздоровив народи світу із Свя
том, закликаючи покласти кінець 
вбивствам на Святій Землі. Але, 
як це відзначало іспанське видан
ня «Ла Стампа», відставка Пон- 
тифіка може наступити швидше 
із-за невдоволення його діями

відомих діячів Папської курії, зок
рема незгодою з прагненням Іва
на Павла II зблизити Церкву з 
різними конфесіями. Однак, як 
повідомив прес-секретар Папи, 
вже є повний робочий графік Пон- 
тифіка на 2001 і навіть на 2003 рік. 
Останнім Папою, який доб
ровільно залишив престол, був 
Сильвестрін V (1294 р.).

Папа Іван Павло II закликав 
до ліквідації всієї ядерної зброї
шляхом утворення «ефективної 
системи переговорів і контролю». 
Святий престол відзначив регрес у 
вирішенні питання повного зни
щення ядерних арсеналів.

За нового Папу Римского з 
країн третього світу висловився 
німецький Кардинал Йозеф 
Рацінгер. «В Африці є багато ви
датних особистостей, якими ми 
можемо захоплюватися і які досяг- 
ли вершин в подібному служінні», 
— відзначив Владика. На його дум
ку, західний світ, всупереч своїм 
офіційним антирасистським мірку
ванням, продовжує ставитися до 
країн третього світу з явною упе
редженістю. Здолати це зможе ли
ше Папа африканського поход
ження.

Хоч в Росії Церква й відо
кремлена від Держави, але Дер
жава в ній ставиться не рівнознач
но до Церков, зокрема Католиць
кої. Це відзначив глава Римо-Като- 
лицької Церкви РФ архиепископ 
Тадеуш Кондрусевич. Не всі храми 
католиків повернуті їм, а ті, що по-
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вернуті, не є власністю церкви, бо 
ж знаходяться лиш в «безкош
товній оренді». З православними 
Держава вирішує питання по- 
іншому. На різні свої офіційні захо
ди, до того ж, Держава не запро
шує католиків. На Поклонній горі їм 
не дали збудувати свій храм. А між 
тим в Росії нині біля 600 тис. като
ликів, 212 парафій, 27% яких не 
мають місця для богослужіння. Ще 
є різні благодійницькі організації. 
В країні працює 270 священиків, 
85% яких — іноземці з 22 країн. В 
Росії мешкають десь 270 монахів- 
католиків, більшість з яких теж іно
земці. В Петербургській семінарії 
навчається 70 слухачів. Діяльність 
католицької Церкви в Росії 
зустрічає якийсь незрозумілий 
спротив. її пропозицію православ
ним провести разом богослужіння 
взаємного каяття за гріхи не знай
шла підтримки. Більше того, на ос
танньому Архиєрейському Соборі 
РПЦ взагалі було визнано немож
ливість спільних богослужінь з 
«інославними».

Участь у XVII Всесвітньому 
Дні молоді підтвердили понад 130 
тис. молодих людей із 139 країн 
світу. Крім того, очікується приїзд 
понад 400 єпископів і тисячі свя
щеників. Дні молоді у Торонто (Ка
нада) відбуватимуться під гаслом: 
«Ви — сіль землі і світло світу«. Ще 
й сьогодні не пізно зробити свою 
заявку на участь у заході. Це ро
биться через Інтернет. На сайті 
www.wyd2002.org можна взнати 
також детальнішу інформацію про 
умови участі, програму свята.

Німецька католицька Церква 
погодилася відшкодувати тим 
підневільним робітникам, які в
роки нацизму працювали на неї. 
Заяви про відшкодування пода
ються католицькій організації 
«Карітас» в кожній країні Централь
ної та Східної Європи.

По-своєму відзначили свято 
Пасху католики-філіпінці. В
страсну п'ятницю десятки їх зібра
лися на одну з гір, де вони були 
розіп'яті. Роль Ісуса Христа виконав 
41-річний художник Рубен Енахе.

Архиепископ Юліуш Пец 
(діоцей Познані, Польща) доб
ровільно відмовився від сану. При
чиною такого кроку послужило ви
явлення сексуальних збочень вла
дики із молодими священиками й 
семінаристами.

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Королеву-матір Єлизавету, 
яка багато років була главою 
Англіканської Церкви, обожнюва
ли англійці ще за її понад столітньо
го життя. Під час її корони Лондон 
встановив нові відносини із своїми 
колишніми колоніями. Королева не 
залишила підданих і країну навіть в 
часи військової гітлерівської загро
зи. За свідченнями близьких, вона 
вірила в те, що королівське сімейст
во благословенне небесами на 
службу британському народові. 
Дзвони Вестмінстерського абатст
ва відбили 101 раз. Поховали Єли
завету І у фамільному склепі.
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Англікани захищаються від 
туристів. Лондонське Вестмін- 
стерське абатство встановило ви
сокі ціни на вхідні квитки туристам 
до храмів. Вестмінстерське абат
ство щороку приймає до 2 млн. ту
ристів, що, зрозуміло, негативно 
впливає на споруду.

Християн віри Євангельської 
в Китаї переслідують і ув’язнюють. 
Але все одно кількість їх послідо
вників тут зростає. На початку цьо
го року гонконгський бізнесмен 
Лаї Квонг Кеунг завіз до Китою біля 
35 тисяч Біблій. Суд міста Фукінг за 
цю «незаконну операцію» позба
вив його волі на два роки. Але цим 
терміном Лаї має завдячувати тій 
стурбованості, яку на його захист 
виявив Посол США в Китаї, поси
лаючись на можливу відміну візиту 
до країни Президента Буша. В 
грудні 2001 р. керівника однієї із 
християнських груп в Китаї було 
засуджено на смерть.

Протестантські деномінації
Грузії — баптисти, п'ятидесятни
ки, адвентисти — не знаходять за
хисту з боку правоохоронних ор
ганів. Організована лідером «анти- 
сектантських хрестових походів» 
відлученим від Грузинської ПІД 
священиком Василем Мка- 
лавішвілі, що нині себе називає 
«тимчасово керуючим Глданською 
єпархією», атмосфера справжньо
го морального і фізичного терору 
щодо неправославних, релігійних 
меншин знаходить подеколи 
підтримку з боку поліції. Остання 
сама інколи розганяє молитовні

зібрання протестантів. За останні 
два роки в країні не було жодного 
випадку розслідування справ, 
пов’язаних з вандалізмом Мка- 
лавішвілі і його групи.

Арешт двох лідерів ГГятиде- 
сятницької Церкви в Азербайд
жані — Юсуфа Фархадова і Каси
ма Касимова. їх затримано під час 
облави на молитовний будинок в 
м.Самчеїті. Неодноразові прохан
ня Церкви п’ятидесятників цього 
міста до органів влади з прохан
ням зареєструвати громади 
закінчувалися нічим. Громади 
діють без реєстрації. То ж маємо 
облави поліції і працівників СБА, 
арешти. «Все, що ми робили, це — 
молилися», — сказав один із 
лідерів церкви. І ось за молитву до 
Бога маємо арешти!

Баптистська громада м.Гян
дже 3 що на північному заході 
Азербайджану, нарешті домоглася 
перереєстрації. Вона стала дру
гою з п’яти баптистських громад 
країни, що одержали цей статус, і 
першою немусульманською 
релігійною організацією, що одер
жала перереєстрацію за межами 
Баку. Керівник Союзу баптистів 
Азербайджану І.Зенченко повідо
мив, що Державний комітет з 
відносин з релігійними ор
ганізаціями, що здійснює пере
реєстрацію, планує перереєстру
вати також громаду Союзу бап
тистів у Сумгаїті. Нині обидві ба
кинські баптистські організації 
звернулися в суд із приводу закон
ності самого процесу пере
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реєстрації. Цікаво, що жоден із 
шести приходів Російської право
славної церкви в Азербайджані по
ки не перереєстрований (3 з них 
знаходяться в Баку і по одному — у 
Гянджі, Сумагаїті і Хачмазі), хоча 
сама єпархія одержала пере
реєстрацію в січні.

14 членів п'ятидесятницької 
Церкви Греції виправдані її су
дом. їх звинувачували у прагненні 
навернути іновірних «у свою віру». 
Характерно, що скаргу в суд на 
п'ятидесятників подали право
славні священики. Адвокат В. Цир- 
бас засвідчив, що суд своїм рішен
ням власне визнав право на існу
вання в Греції незареєстрованих 
громад, бо ж перереєстрація їх із- 
за того, що православний свяще
ник не зареєстрував заяву, є неза
конною.

Протестантські Церкви в Па
кистані знаходяться під пос
тійною загрозою. В них прино
сять вибухівки, закидають грана
тами. 18 березня в Ісламабаді са
ме так хотіли ліквідувати будівлю 
церкви, знищити невірних 
сунітські терористи. В протес
тантському молитовному будинку 
під час теракту було 70 осіб. П’ять 
осіб загинуло, 45 — отримали по
ранення. Більшість постраждалих 
— іноземці. Зокрема загинули 
дружина і дочка співробітника 
американського посольства, по
ранили посла Шрі-Ланки і його 
дружину. Президент Пакистану 
Первез Мушарраф засудив зло
чин, а президент США Дж.Буш по

обіцяв знайти організаторів і вико
навців замаху на життя християн.

Відомий баптистський пас
тор Біллі Грем вибачився за свої 
думки, висловлені ще в 1972 р. під 
час розмови з Президентом Ніксо- 
ном. Тоді він заявив, що євреї «ду
шать» американські ЗМІ. «Або ми 
вирвемося з цих задушливих 
обіймів, або країна буде повністю 
спустошена». На це тоді Ніксон по
радив Грему вести себе так, щоб 
«його єврейські друзі не здогаду
валися про його погляди».

Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів обрала 
Олімпійські ігри як «унікальний 
шанс поліпшити свою репу
тацію». 3,5 млрд. телеглядачів 
щодня бачили гостроверхі вежі їх 
храму в Солт-Лейк-Сіті. Це відзна
чила газета УГКЦ «Вірую» (№ 6-7). 
Але для своєї інформації про мор
монів УГКЦ обрала матеріал істо
рика Д.Майкла Квінна, відлученого 
ще в 1993р. від Церкви ІХСОД. То ж 
упереджено написаний матеріал 
використовує газета для описання 
«Влади і зловживання «святих» 
мормонів», як названо статтю. Тут 
відзначається, що ЦІСХОД має по
над 11 млн. своїх членів, 60% яких 
проживають поза США. При цьому 
60000 місіонерів у 162 країнах до
кладають зусилля до розширення 
мережі своєї Церкви. «Кожен мор
мон — це місіонер» — таке їхнє ос
новне гасло. Прогнозують 
збільшення членів Церкви мор
монів у цьому столітті до 250 млн. 
осіб.
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Міжнародна академія бізне
су і управління (МАБУ) «Дани
ло», створена протестантськими 
громадами й організаціями Росії, 
відкрилася в Москві. Більш ста 
студентів приступили до занять. 
Засновники МАБУ планують про
тягом трьох років «дати студентам 
знання Божих принципів побудови 
справи і допомогти укоренитися в 
Слові Божому«. У перший день ро
боти академії її студенти побували 
на семінарах «Визначення мети 
бізнесу«, «Організація роботи 
співробітників«, «Планування — 
ключовий Божий принцип«. Сту
дентів також вчили ставити «гло- 
бальну« і «проміжну« мету, вироб
ляти стратегію. Заняття вели рек
тор Місіонерської школи «Ісус На- 
вин« Олександр Михалик (Київ) і 
представниця київської церкви 
«Посольство Боже«, «бізнес-пас- 
тор« Валентина Сергійчук. Крім 
вивчення теорії, виконавчий ди
ректор МАБУ Олексій Астахов пла
нує розробити зі студентами «ад
ресні бізнес-плани« для тих сту
дентів, що вже мають свій бізнес і 
планують розширити його. МАБУ 
буде надавати студентам послуги 
свого консалтингового і видавни
чого центрів.

«Єдину протестантську соць 
альну доктрину» готують чотири 
протестантські Церкви Росії:
Союз євангельських християн- 
баптистів, Союз християн віри 
євангельської п'ятидесятників, 
Об'єднання ХВЄ та Союз Церкви 
християн-адвентистів 7 дня, які ут
ворили Консультативну Раду глав

своїх Церков. Водночас Рада вис
ловила своє негативне ставлення 
до законопроекту «Про традиційні 
релігійні об'єднання Росії», бо ж 
«порушує конституційне положен
ня про відокремлення Церкви від 
держави і рівність релігійних 
об'єднань країни перед Законом».

ПРАВОСЛАВ'Я

Болгарський православний 
патріарх Максим зустрінеться із 
Папою Римським під час візиту ос
таннього в Болгарію. Це рішення 
оприлюднив Священний Синод 
Болгарської ПЦ. Зустріч відбудеть
ся 24 травня об 11 -ЗО в приміщенні 
Синоду Церкви. Цей день — особ
ливий для болгар. Всі православні 
тут відзначають свято Кирила і Ме- 
фодія. Візит Понтифіка до Болгарії 
є важливим і тому, що за допомо
гою його болгарський уряд хоче 
розвіяти підозру, що напад на Папу 
в 1981 р. було організовано бол
гарськими спецслужбами на за
мовлення Москви.

Патріарх Болгарський Мак
сим і Священний Синод Бол
гарської православної церкви
направили Папі Римському Івану 
Павлу II послання, в якому засуд
жується рішення Ватикану про 
створення римсько-католицьких 
єпархій і церковної провінції в 
Росії. Подібні дії з боку Ватикану, 
говориться в документі, перешко
джають установленню духу 
взаєморозуміння, взаємній повазі 
і пошуку шляхів християнського
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зближення. У своєму посланні 
Московському Патріарху Олексію 
II Болгарський Патріарх Максим 
відзначив важливість і значимість 
спільних зусиль у протистоянні 
«католицької експансії« і виразив 
підтримку Російської церкви у 
справі «захисту інтересів Право
слав'я від прозелітичних тенденцій 
Ватикану«.

Делегація Елладської Церк
ви нанесла офіційний візиту Ва
тикан, Очолив її митрополит Пан
телеймон. «Настав час співпраці 
між Католицькою та Грецькою 
Церквами», — сказав Іван Павло II 
при зустрічі почесних гостей. Як 
відомо, хоч Папа й відвідав Грецію, 
але ієрархія ГПЦ погодилася на 
візит-відповідь тільки під тиском 
уряду, з політичних міркувань. 
Справа в тому, що ця Церква має 
надто сильну ортодоксально-фун- 
даменталістську течію, зокрема 
серед чернецтва, яка гальмує вхо
дження Греції в європейські струк
тури, участь в екуменічних рухах 
тощо. І тут доброзичливо прозву
чав заклик Понтцфіка «разом йти 
дорогою екуменізму, яка з Божою 
поміччю приведе нас зрештою до 
повного сопричастя. Це не означа
тиме злиття або поглинення, але 
тільки зустріч у правді та любові 
заради відновлення християнсько
го коріння Європи». Ці слова були 
сказані в унісон побажанню, вис
ловленому в переданому Папі по
сланні глави ГПЦ архієпископа 
Христодула: «створити міст ко
мунікацій, примирення й довіри 
між членами Європейського Сою
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зу». Грецька делегація наголосила 
на поверненні до перших десяти 
століть, коли християнство було 
єдиним. (День. — № 55)

Глава Елладської православ
ної церкви (ЕПЦ) архиепископ 
Христодул в ході своєї миротвор
чої місії в Ізраїлі оголосив про про
довольчу допомогу палестинським 
родинам на суму в 500 тисяч до
ларів і виділенні вже в на найближ
чий час 50 тисяч евро. Глава Церк
ви зустрівся з ізраїльськими і па
лестинськими офіційними особа
ми, що відповідають за релігійні 
питання, з (єрусалимським право
славним Патріархом Іринеєм II 
(Скопелітісом), відвідав ряд хрис
тиянських храмів, де молився за 
мир у регіоні.

Проблеми з реєстрацією Бе- 
сарабської митрополії Румунсь
кого патріархату незабаром ма
ють бути вирішені. Принаймні до 
цього зобов'язує уряд Молдови 
прийняття ним березневого 
рішення Європейського суду з 
прав людини, в якому говориться, 
що відмова зареєструвати цю Пра
вославну церкву порушує зо
бов'язання в рамках Європейської 
Конвенції з прав людини. Однак 
чиновники налаштовані менш оп
тимістично — перш ніж Церква 
одержить реєстрацію як де
номінація, а її окремі громади як 
релігійні організації «нам потрібно 
змінити Закон, і ми згодом зроби
мо це«, — заявив міністр юстиції 
Іон Морів. Зміни в Законі країни 
можуть бути запропоновані уря
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дом, президентом, парламентом 
чи навіть окремим депутатом. Як 
відомо, Верховний Суд Молдови 
ухвалив у грудні 1997 р., що рішен
ня про визнання Церкви може 
приймати тільки визнана держа
вою Православна церква (Мос
ковського патріархату), від якого 
Бессарабська митрополія відколо
лася, і що будь-які втручання мол
давської влади будуть тільки заго
стрювати конфлікт. Кампанію 
Церкви з одержання реєстрації 
підтримує правоцентристська 
Християнсько Демократична 
партія Молдови. Згідно рішення 
суду у Страсбурзі уряд країни має 
виплатити Церкві протягом трьох 
місяців компенсацію в розмірі 
27025 євро (24400 доларів США) 
«за матеріальний і нематеріальний 
(моральний) збиток і в рахунок су
дових витрат». На суму компен
сації будуть нараховані відсотки, 
розраховані по французьких про
центних ставках, якщо сума не бу
де виплачена протягом трьох 
місяців. Бессарабська митрополія 
добивається визнання вже 10 
років. Нині вона очолюється мит
рополитом Петру (Падурару) і є ча
стиною Румунської православної 
церкви. До митрополії в Молдові 
належать 150 приходів, 70 місць 
богослужіння і 89 священиків.

Міністерство внутрішніх 
справ Естонії зареєструвало 
статут Естонської православної 
церкви Московського патріар
хату, разом зі статутами трьох 
приходів останньої. Глава Церкви, 
митрополит Таллінський і Естонсь

кий Корнилий (Якобс) і делегація 
священиків отримали реєстраційні 
сертифікати у міністра внутрішніх 
справ А.Сепіка. «З моменту 
реєстрації Церкви, — за словами 
міністра, — зникла ситуація, при 
якій в Естонії була відсутня право
ва основа діяльності цієї ор
ганізації. Реєстрації перешкоджа
ли, насамперед, юридичні супе
речки, що, за словами міністра, 
«на сьогоднішній день вирішені.

У Рейк’явіку планується по
будувати постійно діючу право
славну церкву. Про це повідомив 
президент Ісландії Олафур Рагнар 
Гримссон після зустрічі з Патріар
хом Московським Олексієм II. У 
свою чергу Олексій II підкреслив, 
що православні священнослужи
телі не будуть займатися про
зелітизмом серед місцевого насе
лення в Ісландії, а будуть знайоми
ти з культурно-історичним життям 
російського народу і традиціями 
православ'я.

Єпископат Православної 
Церкви Росії неоднозначно 
сприйняв утворення на тери
торії РФ чотирьох католицьких 
єпископій. Архиепископ Казансь
кий Анастасій з розумінням поста
вився до «нормалізації церковних 
структур католиків». Митрополит 
Воронезький Мефодій вважає, що 
не слід заморожувати відносини з 
Ватиканом із-за організаційних 
змін, які останній провів в 
керівництві церкви на території 
РФ. А ось Псковський архієпископ 
Євсевій закликав В.В.Путіна вико
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ристати «всі можливі засоби, щоб 
відвернути загарбницькі дії РКЦ». 
«Ми повинні знати, — пише він, — 
що католики — не благодійники 
наші. Жодному народу вони не 
принесли щось добре й корисне. 
Куди вони не приходили, там мали 
руїну, поділ, знищення. Справи їх 
темного кольору». Псковські пра
вославні добилися від місцевої 
влади призупинення будівництва 
католицького храму, хоч вся доку
ментація на те вже була готовою. 
(Независимая.- № 96). То ж проти
стояння Московської Патріархії 
разом з владними структурами 
Росії стосовно Апостольської сто
лиці набирає обертів, хоч Патріарх 
і поздоровив Папу із Пасхою, а 
В.Путін готовий запросити його 
до Москви, щоправда, за умови 
налагодження відносин з РПЦ.

Єпископат Російської Право
славної Церкви інспірує міжкон
фесійний конфлікт в Росії з като
ликами. Блокування православни
ми костелу в Новосибірську ор
ганізував місцевий архієпископ Ти
хон. Акція, яку назвали «молитов
ним стоянням», вилилася в трьох- 
годинну молитву з храмовою іко
ною Олександра Невського біля ко
стельних стін. Єпископ Йосип Верт, 
що очолив Новосибірську єпархію, 
прокоментував дії православних як 
«нехристиянський вчинок».

Керівництво Російської Пра
вославної Церкви в своїй заяві з 
приводу ситуації на Близькому 
Сході закликало Ізраїль припинити 
нехтування правами палестинсь

кого народу, вивести свої війська із 
території паломницького готелю 
РПЦ у Віфлиємі, відмовитися від 
будь-яких силових дій в районі ба
зиліки Різдва Христового. «Сьо
годні Свята земля плюндрується 
ворожнечею і заливається кров'ю. 
Ми засуджуємо вияви насильства 
проти мирних людей». РПЦ явно 
підтримує палестинців, бо їх влада 
визнає законною правонаступни- 
цею на Святій Землі — дорево
люційної Російської місії нинішню 
місію Московського Патріархату, а 
не РПЦ Закордонної.

Московський патріархат вніс 
в Єврокомісію пропозиції з ре
формування системи уп
равління Європейським Сою
зом. Приводом для цієї ініціативи 
стало обнародування так назива
ної «Білої книги« Єврокомісії, у якій 
представлені можливі механізми 
співробітництва між органами вла
ди Євросоюзу й громадських ор
ганізацій. Московський Патріархат 
запропонував забезпечити участь 
експертів Православних церков у 
роботі комітетів і експертних груп 
Європейської комісії. При цьому, 
як відзначено в Заяві Патріархату, 
«не можна обмежувати Церкви 
участю тільки в обговоренні пи
тань, що стосуються проблем 
міжнаціональних і міжрелігійних 
відносин«, тому що «церковні 
представники готові також брати 
участь в обговоренні розвитку сис
теми загальноєвропейської безпе
ки, соціальних питань, етики вико
ристання сучасних технологій, 
міграції тощо».
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Втрату впливу Православ’я в 
Калінінградській області Росії 
відзначає її губернаторство. Із
134 нині зареєстрованих в області 
релігійних організацій 78 мають 
спонсорів у зарубіжжі. Діє тут 
філіал Московського католицького 
теологічного коледжу, виходить 
газета «Калининградский католи
ческий вестник». Методистська 
церква св. Емануїла має свою 
недільну школу. Зате довгобудами 
стали православний собор Христа 
Спасителя в Калінінграді, Трьох 
Святителів — в Совєтську. Литва 
допомогла вибудувати за півтора 
року в останньому костел, настоя
тель якого Анупрас Гауронскас на
зиває Калінінград навіть не 
Кенігсбергом, а Караляучусом, і 
доводить незаконність його на
лежності до Росії. З 40 тис. жителів 
Совєтська одна тисяча — єговісти. 
(Независимая. — 15 квітня)

Представники парафій 
Російської православної авто
номної церкви (РПАЦ) зазнача
ють, що прокурор Володимирсь- 
кої області здійснює психо
логічний тиск на Церкву. Нині ве
деться слідство проти Глави Церк
ви, митрополита Суздальського і 
Владимирського Валентина (Ру- 
санцова). 5 вересня 2001 р. йому 
було висунуто офіційне звинува
чення в «здійсненні насильниць
ких актів сексуального характеру», 
«примусі до здійснення актів сек
суального характеру». Судовий 
процес над митрополитом почав
ся у лютому 2002 р. в Суздальсь
кому районному суді. Однак судо

ве засідання було припинене без 
визначення дати його поновлення. 
Протягом майже 20 років архи
мандрит Валентин виконував пре
стижні обов'язки із зустрічі іно
земних туристів у Суздалі — місті 
прославленого Золотого кільця 
Росії, що нараховує приблизно 
12000 жителів і близько ЗО древніх 
церков. Однак у 1990 р. він вий
шов з Московського патріархату, 
виразивши в такий спосіб протест 
проти того, що його змушували 
складати звіти для КДБ на інозем
них туристів, і перейшов у 
Російську Православну Церкву 
Закордонну (РПЦЗ). На наступний 
рік, рукоположений ієрархами 
РПЦЗ, єпископ Валентин був при
значений співкерівником
Російської Православної Вільної 
Церкви — нового утворення РПЦЗ 
у Росії. Однак у 1995 р. Синод 
РПЦЗ у Нью-Йорку наклав заборо
ну на російських керівників Вільної 
Церкви. Єпископ Валентин відре- 
агував на цю заборону захоплен
ням повного контролю над 
Вільною Церквою, що оголосила 
себе незалежною і згодом була 
перейменована в Російську Пра
вославну Автономну Церкву 
(РПАЦ). У 2000 р. Міністерство 
юстиції зареєструвало РПАЦ як 
централізовану організацію з 60 
приходами. Низка російських 
релігійних коментаторів вислов
лювали припущення, що російські 
федеральні влади розглядають 
РПАЦ як противагу Московському 
Патріархату, і тим самим роздува
ють між ними конфлікт, поширюю
чи в ЗМІ дурну славу про РПАЦ.

38 Релігійна панорама № 4 і2002



Релігія в сучасному світі

Хоч росіяни законодавчо 
створили умови для мирного 
співіснування всіх релігій, проте 
губернатор Саратовщини Дм.Аяц- 
ків несхвально оцінив підвищення 
статусу присутності католиків в 
Росії. «Все таки Росія є глибоко 
віруючою православною країною». 
Губернатора хвилює «втрата РПЦ 
своїх позицій в суспільстві і водно
час діяльність величезної кількості 
тоталітарних сект». «Православній 
Церкві слід вести більш активно 
роботу з повернення духовності в 
нашій оселі». (Независимая. — 4 
марта)

Парафію Російської Право
славної Церкви Зарубіжної, що в 
м.Алексій Тульської області,
прагне прикрити місцева влада, мо
тивуючи це непроходженням нею 
повторної реєстрації. І якщо Прези
дент Росії вже визнає неактуальним 
поділ російського Православ'я на 
«патріарше» і «зарубіжне», то 
Тульський владика Кирило разом із 
«червоним» губернатором, що його 
підтримує, по-своєму прагнуть 
вирішити проблему цього поділу. 
Вони під виглядом повернення 
«житловому фондові» хочуть забра
ти в громади РПЦЗ приміщення, 
пристосоване під храм.

Пісні страви введені в меню 
Кремлівської Адміністрації.
Спеціальні страви в дні посту бу
дуть подавати в їдальнях і кафе 
Адміністрації Президента, будинку 
уряду, Держдумі, Раді Федерації. 
На питання, поставлене Прези
дентові Росії, стосовно того, як він

ставиться до посту, В.Путін заува
жив, що це «надто особиста спра
ва», така сфера, яку не слід «вис
тавляти всім на показ».

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Якнайшвидшого введення в 
Росії посади єдиного муфтія і
створення «централізованого 
керівництва всіма ісламськими ор
ганізаціями країни« вимагає голо
ва адміністрації Чечні Ахмад 
Кадіров. «Сьогодні в регіонах Росії 
десятки муфтіїв, і кожний по- 
своєму сприймає і проповідує ка
нони ісламу, а це роз'єднує вірую
чих, сприяє проникненню в їхні ря
ди реакційних сил«. Кандидат на 
посаду єдиного муфтія повинний 
бути «найсильнішим знавцем ісла
му, здатним трактувати самі 
складні релігійні проблеми, спере
чатися навіть з ведучими теолога
ми Близького Сходу, не приймаю
чи автоматично на віру усе, що ви
ходить з арабського світу«. Цент
ралізація організації ісламу в Росії 
потрібна також для організації 
протидії ваххабізму, який, на його 
думку, «пускає глибокі корені в ба
гатьох регіонах держави«.

Почалася чистка серед імамів 
в Росії. Декого з них на місцевому 
рівні звинувачують у ваххабізмі, 
симпатіях щодо Чечні, причетності 
до відправки в останню для участі в 
чеченських загонах опору молодих 
мусульман. На зібраннях громад в 
Ставропіллі та Дагестані таких 
імамів замінюють іншими.
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Ісламські організації Пакис
тану найімовірніше надали прихи
сток бен Ладену і Муллі Омару. Хоч 
ісламісти в цій країні не є чисель
ними, але підтримки від них 
постійно очікують пакистанські 
військові, а, відтак, існує не
обхідність і їхнього збереження.

Участь мусульман в теракті 
11 вересня під сумнівом. Газе
та «2000» видрукувала 22 берез
ня статтю із підзаголовком «Теро
ристичний акт 11 вересня 
здійснили білі громадяни США, 
скоріше «корінні» громадяни цієї 
країни». Приводом для статті по
служило багато недомовок і пи
тань без відповіді. Як могли диле- 
танти-араби, які нібито сиділи за 
штурвалами «боїнгів» знати і по
пасти саме в той невеличкий 
50/20 м. прямокутник, із-за чого 
й зруйнувалися «близнюки»? А чи 
люди були за штурвалами літаків, 
які надто чітко летіли за ідеаль
ною траєкторією? Хто зорієнту
вав тих, хто надто оперативно ор
ганізував телевізійну трансляцію 
трагедії по всій планеті, спряму
вати відеокамери на «близнюків» 
у чітко визначений час і простір? 
Чому ніхто не визнав себе ор
ганізатором теракту і терористи 
не оприлюднили на світ свої ви
моги? Чому США так і не дали 
обіцяних доказів причетності бен 
Ладена до терактів? Як могли 
проґавити підготовку теракту 
американські спецслужби і чому 
їм все так легко зійшло з рук? А 
чи не творилося це все з тією ме
тою, щоб виправдати опісля бо

ротьбою з тероризмом всі на
ступні дії США з глобалізації своєї 
присутності у світі? Сергій Мило
шевич, автор статті, висуває 
містичну версію подій 11 верес
ня. Це — «своєрідна остання пе
ревірка на порядність і здатність 
жити цивілізовано, боговгодно, у 
відповідності з 10 Заповідями. 
Перевірка, яку вищі сили, що ке
рують всім сущим на Землі* вла
штували найбільш цивілізованим 
земним державам і насамперед 
США».

Організація палестинців 
«Хезболлах» отримує підтримку 
Ірану в своїй боротьбі проти 
Ізраїлю. В Бейруті скрізь височіють 
прапори організації з написом 
«Мусульманський опір. Ми пере
можемо». Оратори «Партії Аллаха» 
визнають, що після пророка Му
хаммада ніколи не з’являлася така 
визначна історична фігура як аято
ла Хомейні. «Охоронці ісламської 
революції» з Ірану не один раз по
повнювали загони «Хезболлах». їх 
інструктори готують майбутніх 
шахідів, «вчать їх любити страж
дання». Слід визнати, що своїми 
діями щодо Палестини ізраїльське 
керівництво саме сприяє з'яві в у 
Палестинському русі радикально
го ісламізму. І, оскільки, «Хезбол
лах» змусив Ізраїль залишити Ли
ван, він, зрештою, змусить його 
визнати право палестинців на 
свою державу. (Независимая.- 12 
квітня)

Федеральний уряд Нігерії 
визнав, що закони шаріату, вве
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дені в деяких штатах країни, не 
відповідають Конституції країни, 
«загрожують стабілізації, єдності 
та інтегральності країни«. Нігерія 
найбільш населена країна Африки
— 106 млн. жителів. Половина на
селення — мусульмани, 45% — 
християни, решта — визнають 
місцеві вірування. Нігерія поділена 
на 36 штатів, у 13 з яких діють зако
ни шаріату.

Мешканці мусульманських 
країн негативно ставляться до 
США. Це засвідчило опитування, 
яке провела дослідницька група 
«Зогбі Інтернешнл» в п'яти 
арабських (Єгипет, Кувейт, Сауд. 
Аравія, Ливан, Араб. Емірати) і 
трьох неарабських (Іран, Пакис
тан, Індонезія) країнах. Зокрема 
в Ірані лише 7% опитаних пози
тивно сприймають США. 
Найбільший негатив викликає 
політика США щодо Ізраїлю й Па
лестини. В Єгипті її схвалюють 
лише 4% опитаних, в Сауд. Аравії
— 8%. Навіть у Франції 71% рес
пондентів не сприймають політи
ки США.

Єгипетське радикальне угру- 
пування «Ісламський джихад»
має намір порвати свої зв’язки з 
«Аль-Каїдою», бо ж вона «завдала 
величезної шкоди іміджу ісламу за 
кордоном». Характерно, що зміна 
орієнтацій «Ісламського джихаду» 
наступила після скоєних ним же 
терактів в посольствах США в Кенії 
і Танзанії, подій 2000 р. в порту 
Аден.

Помста за приниження наро
ду Палестини та Ясира Арафата.
Так кваліфікувала організація «ХА
МАС» свій останній теракт в м.Те- 
танії, коли загинуло 20 осіб, 73 от
римали поранення, 26 з них — 
тяжкі. Це було реакція на недозвіл 
виїхати на саміт арабських країн па
лестинському лідеру. Перманентні 
теракти — це відплата Ізраїлю за 
його антигуманну політику щодо 
палестинського народу. Лише че
рез усвідомлення права цього на
роду на самостійність і державність 
Ізраїль одержить спокій, а відтак він 
протиставив собі не лише арабсь
кий, а й мусульманський світ, і вже 
біля півстоліття має неспокій. То ж і 
виходить, що 10 заповідей Мойсея 
писалися лише для єврейського 
народу, міжєврейських відносин, а, 
як це засвідчує Старий Завіт, до 
інших народів вони відношення не 
мають. То ж з боку Ізраїлю наступи
ла нова хвиля збройної боротьби. 
(УМ. — 29 березня)

Радикаяи-ісламісти з угру- 
пування Лашкар-і-Джабар 
(штат Кашмір, Індія) поширили 
попередження жінкам. Вони по
грожують використати силу щодо 
жінок, які не носять паранджу. При 
цьому вони застерегли, що будуть 
використовували кислоту. Штат 
Кашмір — єдиний штат Індії, де 
більшість населення мусульмани.

Харизматичний лідер Пале- 
стинців Ясир Арафат протягом 
квітня знаходився на межі смерті. 
Ізраїль своїм небажанням викона
ти рішення ООН ще 1948 р. про
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створення двох держав і поділ 
Єрусалиму, рішення, яке прозву
чало в пропозиціях Саудівської 
Аравії щодо вирішення Ближнь- 
осхідної проблеми, тим самим 
викликав вогонь на себе і США, які 
його підтримують, мусульман 
арабського світу, світового 
ісламізму. То ж кінця терактам па- 
лестинців не буде, а коли це пе
реросте в джихад, то може стати
ся нова світова трагедія (Незави
симая газета. — ЗО березня). Абу 
Аббас, який в американському 
«чорному списку» фігурує як не
безпечний терорист, сказав: «На
ша мета — створення держави 
Палестина і повернення до неї 
мільйонів палестинських
біженців... Буш дивиться на Схід 
через ізраїльську призму... У па- 
лестинців є право на самооборо
ну. Жертви наших операцій там не 
невинні, вони — агресори. Хто по
кидає Росію, Казахстан, Вірменію 
чи Європу, ці стабільні країни, 
щоб приїхати на наші землі, той 
тим самим нападає на мій дім... 
Єврей, який приїжджає із СНД в 
Ізраїль — агресор». (Столичные 
новости. — № 12)

Екстремістське Ісламістське 
угрупування «Кай дат аль- 
Джіхад» оприлюднила лист-звер- 
нення Усами бен Ладена, з «Аль- 
Каїдою» якого воно пов'язане. У 
зверненні говориться, що Аллах 
дав дозвіл відновити боротьбу 
проти невірних, висловлено за
клик до ісламських держав і палес
тинського народу відгукнутися на 
нього.

БУДДИЗМ

Варварство талібів, що зруй
нували дві велетенські статуї 
Будди III-V століть н.е., взявся 
залікувати афганський скульптор 
Аманула Хайдерзад. Саме ці ше
деври давнини спонукали його 
присвятити своє мистецьке життя 
скульптурі. Але оскільки іслам за
бороняє зображати людей і тва
рин, що може постати об'єктом 
ідолопоклонства, то А. Хайдерзад 
останні 23 роки свого життя провів 
в Америці. За його розрахунками 
на відбудову більшої статуї піде 4- 
5 років, меншої — до 4-х. Тимчасо
вий прем'єр-міністр Афганістану 
Хамід Карзай підтримав бажання 
скульптора відродити зруйнованих 
велетів. Хоч тут, зрозуміло, без 
відповідної допомоги ЮНЕСКО не 
обійтися.

Далай-Ламу вважають нині 
найрозумнішою людиною пла
нети 33% опитаних авторитет
ним Аленсбахським університе
том,, Друге місце зайняв нинішній 
Папа Римський (14%). Цікаво, що в 
самій Німеччині, де існує цей 
університет, 37% німців-католиків 
віддали перевагу Далай-Ламі і ли
ше 19% — Івану Павлу II.

Для буддійських монахів 
Таїланду буде відчутною бо
ротьба уряду з тютюно- 
палінням. Медична статистика 
засвідчила, що головною причи
ною високої смертності серед них
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є регулярне вживання нікотину. 
Уряд вважає, що хоч вище керів
ництво буддизму і не забороняє 
офіційно паління, проте ця згубна 
звичка монахів аж ніяк не пасує їм, 
розходиться з буддійським ро
зумінням людини, не додає їм 
іміджу як духовним лідерам Нації. 
Нині в Таїланді понад 300 тис. мо
нахів. Скоро з ними почнуть пра
цювати спеціальні емісари уряду. 
Мета їх роботи — виховати в мо
нахів любов до здорового способу 
життя. Варто було б додати ще од
не, якщо вже йде мова про здоро
вий спосіб життя: здолати
«трутнізм монашества». Адже лю
дина створена для діяльності. А не 
паразитування на наслідках праці 
інших. (Киевские ведомости. — 2 
квітня)

Буддистська релігія вимагає 
не зберігати залишків покій
ників. В столиці Камбоджі Пном
пені в Музеї геноциду з 1979 р. ек
спонувалася величезна карта 
країни, викладена із більше як 
трьохсот людських черепів. Врахо
вуючи буддиське повчання, що 
людські залишки мають знайти 
більш гідне місце, карту демонту
вали.

Новим главою буддистів Туви 
став Мартоол Норбу-Самбу. Йо
му лише 31 рік. Церемонія 
інтронізації відбулася в Кизильсь- 
кому театрі в присутності пред
ставників буддистів інших регіонів 
Росії та Монголії. За останні десять 
років на посаді Камби-лами в Туві 
вже було чотири лами. Але лише

перший залишив її із-за смерті. 
Інші ж — із-за деяких причин були 
усунуті з поста Верховного лами 
Туви.

ПІвденнокорейські буддисти 
провели у квітні масову цере
монію, під час якої була зроблена

молитва за успішне проведення 
чемпіонату світу з футболу. При
близно 1500 її учасників, серед 
яких були й ченці, просили Будду 
посприяти організаторам турніру в 
тім, щоб цей спортивний форум 
став «фестивалем світу і прими
рення для всього людства«. При
сутній на церемонії президент ре
спубліки Корея Кім Де Чжун 
підкреслив у цьому зв'язку, що 
«без миру не можна розраховува
ти на успішне проведения 
чемпіонату світу« (близько 20% із 
48 млн. Населення Південної Кореї 
сповідують буддизм). Стрімко роз
куповують сінтоїстські талісмани із 
символікою національної футболь
ної федерації — триногою воро
ною з м'ячем — і японці. Релігія 
сінто, яка мирно уживається в 
Японії з буддизмом, поставлена на 
службу збірної з футболу не ділка
ми від спорту, а самими 
сінтоїстськими ченцями. «У вихідні

Релігійна панорама № 4 ’2002 43



дні, коли наш храм відвідує багато 
молоді, талісмани із символікою 
футбольної федерації в нас купу
ють дуже активно, і ми цьому раді«, 
— радіють ченці токійських храмів. 
Координує поширення талісману 
столичний сінтоїстський храм. До 
початку чемпіонату планується 
продати більш 1 млн. талісманів. 
Якщо врахувати, що кожен такий 
сувенір коштує 8 дол., то ченцям 
дійсно є чому радіти.

ІНДІЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ТРАДИЦІЯ

Судовий позив на 400 млн. 
доларів одержала громада 
Міжнародного товариства Свідо
мості Крішни в США. Причиною 
позову є сексуальні домагання, які 
мали місце в крішнаїтських інтерна
тах в час їх появи у 70 — 80 роках XX 
ст., коли Прабхупада збирав до них 
різні асуспільні прошарки молоді. 
Тому представник МТСК Ануттама 
Дас заявив: «Ми вважаємо, що ні в 
чому невинні члени товариства не 
повинні нести відповідальність за 
ганебні вчинки окремих осіб 20 — 
30-річної давності». Товариство 
компенсує той позив, який подали 
94 потерпілих, але це — лише з ча
сом. Юрист з Техасу відзначив, що 
злочин мав місце в Крішнаїтському 
інтернаті в Далласі ще в 1972 р. 
Потім цей, як і шість інших інтернатів 
у США були закриті. То ж можна 
знайти форму вирішення конфлікту 
не через банкрутство, бо ж техаська 
громада не має коштів для виплати 
позову.

Релігія в сучасному світі

Віра в реінкарнацію призве
ла до того, що індуїст з Калькутти 
Рама став вимагати від міського 
суду права на одруження з соба
кою. Покійна дружина Рами Ціна 
Сехраді вірила, що після смерті во
на стане собакою. Зустрівши на 
вулиці пса, очі якого чимось нага
дала Рамі його покійну дружину і 
який зреагував на виголошене її 
ім’я, індус визнав його реінкарно- 
ваною Шіна Сехраді.

Лікар Мехротра з Індійського 
штату Уттар Прадеш не визнав 
свою помилку щодо фіксації 
смерті 55-річного Сукхлала. Поси
лаючись на вчення індуїзму, він по
яснює оживлення померлого, яко
го живим в морзі виявив його син, 
«чудом» — поверненням душі в 
старе тіло.

ІУДАЇЗМ

В переддень свята Песах 
Президент Росії прийняв пред
ставників єврейських громад 
країни. В.Путін заявив, що Росія є 
унікальною державою, в якій про
тягом віків «знаходяться в гармонії 
християнство, іудаїзм, мусуль
манська культура». Все це є вия
вом того, що називаємо євро
пейською культурою. Президент 
подякував керівникам іудейських 
громад за те, що вони «сприяють 
міжконфесійному миру в країні».

Синагоги стали об’єктами 
нападу в багатьох європейських 
країнах. Так, згоріли синагоги у
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Марселі, Ліоні, інших містах. Зруй
новано єврейську школу в Парижі, 
обстріляно магазин з продажу ко
шерного м'яса в Тулузі. Жоден з 
учасників вандалізму не арешто
ваний. Лише посилена охорона 
єврейських об’єктів. А ось 10 
квітня стався вибух в синагозі 
Гріба на туніському острові Джер
га. Загинуло п'ять туристів з Німеч
чини, 20 поранено. Теракти є вия
вом протестів арабів щодо дій 
Ізраїлю на палестинських землях.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Викрадення телеефіру на 50 
хвилин течією Фалуньгун в м. 
Чангунь викликало в Пекіні роз
дратування. Лідер течії Л.Хунчжі 
доводив, що самоспалення фа- 
луньгунців на пл. Теньаньмен було 
провокацією, влаштованою уря
дом країни. Фалуньгун у Китаї за 
кількістю своїх членів уже перевер
шила Компартію. Після організо
ваної нею демонстрації — протес
ту в 1999 р. в Пекіні її заборонили. 
Лідер течії втік до США, а інші 
керівники її поповнили 
психлікарні, в'язниці. Вірування 
Фалуньгун — це синтез практик 
китайської дихальної гімнастики 
«Цигун», філософії даосизму й 
буддизму, а також вчення Лі 
Хунджі, яке він викладає в книзі 
«Обертаючи колесо Дхарми». 
Згідно вчення Фалуньгун, в животі 
кожної людини знаходиться «коле
со закону» або «Фалунь». Якщо во
но обертається з волі людини за 
часовою стрілкою, то людина от

римує енергію з Космосу, а коли 
проти — набуває негативних 
енергій. На час заборони Фалунь
гун в Китаї мала біля 100 млн. 
послідовників. Лише демонстрація 
спонукала уряд відкрити очі на п 
наявність. Фалуньгун не має яки
хось ідеологічних претензій, а тому 
розглядати її як політичну опо
зицію не можна. (Новый век. — 
23 марта)

Аум Сінрікьо вводили своїх 
адептів у стан психологічної за
лежності. Методики психо
логічного впливу тут такі, що при
зводять до стійкої залежності їх 
членів від секти. Такий висновок 
зробив професор Наукового Цент
ру соціальної та судової психіатрії 
Ф .Кондратьев, провівши посмертні 
експертизи членів секти, які 
покінчили із життям. За допомогою 
методик фармакологічного впливу, 
використання магнітофонних на
вушників досягався стан «залежно
го розпаду особистості», коли лю
дина стає нездатною критично 
оцінювати свої життєві ситуації. 
Страх втрати свого зв'язку з грома
дою спонукав до самогубства.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

Грецькі язичницькі боги 
Аполлон та Афіна стали 
талісманами Олімпійських ігор 
2004. Із 196 пропозицій обрали 
саме ці дві ляльки — вбраного у 
синє «Фівос» та його сестру в 
оранжевій тозі «Афіна». Організа
тори олімпіади вважають, що ці
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фігурки найвдаліше символізують 
радість участі у світовій першості, 
братерство, рівність.

Сатаніти у березні підпалили 
православний храм в селі Ко
ролів Стан, що в декількох кіло
метрах від Мінська. Свій знак во
ни залишили на сусідньому будин
ку. В храмі сатаніти зірвали всі іко
ни, поперевертали їх. Храм цей 
був споруджений недавно на честь 
Воздвижения Хреста Господнього. 
Він привертав погляд кожного, хто 
в'їздив в Мінськ з боку Москви. Це 
не перший випадок підпалу в Біло
русі сатаністами храмів. Має місце 
ще й плюндрування цвинтарів.

М І С Т И К А

Індійський маг Шарма, за 
ручившись підтримкою ще

Релігія в сучасному світі

200 своїх прибічників-чак- 
лунів має намір загіпнотизувати 
електорат на виборах в асамб
лею округу Кантур з метою 
одержання перемоги. Потім він 
хоче заручитися підтримкою всіх 
магів Індії при все — індійських 
виборах.

Румунський віщун, ієромо
нах Арсеній пророкує «кінець 
світу» на 11 серпня 2002 р.
Навіть годину він визначив — 
04.00, коли відбудеться з'єднан
ня Південного і Північного по
люсів, а на Землю звалиться «во- 
гнений хаос». Врятуються при 
цьому нібито «лише чисті перед 
Богом люди». Звістку цю, як 
твердить настоятель одного з 
монастирів Румунії, він одержав 
на Святій горі Афон, куди 
здійснив паломництво, від само
го С в. Духа.
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Т Е М И  Н О М Е Р У

РЕЛІГІЙНА СТАТИСТИКА
В Росії на початок 2002 р. офіційно зареєстровано 20441 

релігійну організацію 62 релігійних напрямків, течій і Церков.
Російська Православна Церква має 10965 своїх організацій, мусульма
ни — 3186, Християни Віри Євангельської -п’ятидесятники -1380, Єван
гельські християни-баптисти — 1007, Адвентисти 7 дня — 627, старооб
рядці різних течій — 285, римо-католики — 267, євангелісти — 640, свідки 
Єгови — 398, лютерани — 203, буддисти — 202, іудеї — 228. Офіційно за
реєстровано 9 громад Київського Патріархату, 5 — греко-католиків. 
Порівняно з Україною в Росії мало харизматичних громад (80), за
реєстровано Церкву об’єднання (10), діють неденоміновані християнські 
громади (45), ассірійська церква (2). В Росії є духобори, сікхи, копти, зо- 
роастри, толстовці, шаманісти, чого в Україні немає. Діє більше 20 нео- 
язичницьких громад. Монастирів в Росії 395, духовних навчальних за
кладів 142.

Білорусь має на початок 2002 р. офіційно зареєстрованих 2760 
релігійних громад. Найбільше їх у Російської Православної Церкви — 
1217. Друге місце посідають Християни Віри Євангельської (п’ятидесят
ники) — 491. Потім ідуть римо-католики (430) і баптисти (267). Адвенти
сти мають в Білорусі 52 громади, старообрядці — 35, Повна Євангелія — 
58, іудеї — 25, мусульмани — 27, новоапостольці — 20. Решта течій 
(а всього зареєстровано 26) — менше цього. Серед них є цікаві — Оомо- 
то, Іоганська церква.

Білоруська Автокефальна Православна Церква нині нараховує 
біля сотні парафій, але жодна з них незареєстрована. Про це за
явив керуючий справами БАПЦ протоієрей Йоан Спасюк. Самого про
тоієрея Московська Церква вже позбавила духовного сану. Але це після 
того, як він пішов під юрисдикцію митрополита Торонтського Миколая. 
Досягнута домовленість з УПЦ КП про безоплатну підготовку для БАПЦ 
20 священиків в духовних навчальних закладах Києва, Рівного та 
Чернігова.

В Азербайджані на квітень 2002 р. перереєстровано всього 125 
релігійних організацій із 406, зареєстрованих Міністерством юс
тиції за старою системою. Із перереєстрованих громад 107 — мусуль
манських, 11 — християнських, 4 — іудейські і 3 — інших віросповідань. 
Немусульманські громади: Бакинська і Каспійська єпархія Російської
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Теми номеру

православної церкви; баптистська Церква (російськомовна), Баку; бап
тистська Церква, Гяндж; лютеранська Церква, Баку; Церква «Неемия», 
Баку; Церква «Зірка сходу», Баку; Церква «Собор хвали», Баку; католиць
ка Церква, Баку; 2 громади молокан у Баку і Сумгаїті; Нова Апостольсь
ка церква, Баку; Європейська (Ашкеназі) іудейська громада, Баку; Гру
зинська іудейська громада, Баку; Гірська іудейська громада, Баку; 
Гірська іудейська громада, Куба; громада Бахай, Баку; громада Криш
наїтів, Баку; громада Свідків Єгови, Баку. 95 заяв знаходяться на роз
гляді. (Кестонская служба новин, 5 квітня)

СВОБОДА СОВІСТІ

НОВІ ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ 
«ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ» У  КРАЇНАХ СЦД

посилюють державний контроль над життям віруючих. Так, у КИРГИЗ
СТАНІ вже у травні може бути затверджений новий закон «Про свободу 
віросповідання і про релігійні організації (об’єднання)». У проекті закону 
значно розширено можливості держави контролювати життя віруючих. На
приклад, у проекті передбачено обов’язкову реєстрацію релігійних 
об’єднань, вимагається ліцензування духовної освітньої діяльності, а також 
забороняється проводити місіонерську діяльність без проходження 
обов’язкової облікової реєстрації, порядок якої законом ще не визначений.

Ті ж дискримінаційні положення стосовно віруючого є й у новому КА
ЗАХСТАНСЬКОМУ законопроекті «Про свободу віросповідання і релігійні 
об’єднання», що викликав гостру критику як з боку міжнародних ор
ганізацій, так і віруючих нетрадиційних для Казахстану конфесій. У даний 
час Закон знаходиться в Конституційній Раді Казахстану, пройшовши 
обидві палати парламенту. Примітно, що і депутати, і представники ви
конавчої влади Казахстану не приховували, що новий законопроект 
спрямований на ускладнення життя так званих «нетрадиційних» для Ка
захстану напрямків релігій.

Другий проект РОСІЙСЬКОГО закону «Про релігійний екстремізм» 
підготовлений Головою Комітету зі справ громадських об’єднань і 
релігійних організацій Державної Думи РФ, депутатом від компартії 
В.Зоркальцевим. Необхідність такого Закону у проекті аргументована 
тим, що кожний громадянин має право на «свободу совісті і свободу 
віросповідання...», а також «з огляду на необхідність забезпечення ду
ховної безпеки держави, визнаючи неприпустимість поширення ідей
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релігійного екстремізму в будь-яких формах». У проекті Закону всього 
шість статей, які є переважно загальними визначеннями екстремістської 
діяльності. Відповідно до ст.1, остання являє собою «заклики і дії, спря
мовані на наступне»: (формулювання, відсутні в ст.14 російського Зако
ну про релігію 1997 р., наводяться нижче заголовними буквами): «...по
рушення суспільної безпеки і суспільного порядку, підрив безпеки дер
жави; насильницька зміна основ конституційного ладу і порушення 
цілісності Російської Федерації, ЗМІНА СВІТСЬКОГО ХАРАКТЕРУ ДЕР
ЖАВИ, СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СВІТСЬКОЇ ОСВІТИ І ЗАМІНУ 
НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НОРМАМИ 
РЕЛІГІЙНОГО ПРАВА, створення збройних формувань, пропаганду 
війни, розпалення соціальної, расової, національноїЗЕРПИМОСТІ, люди
ноненависництва, ПРОПАГАНДУ НЕРІВНОПРАВНОСТІ І ДИСКРИМІНАЦІЇ 
ГРОМАДЯН ЗА ОЗНАКАМИ ЇХ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ, РЕЛІГІЙНОЇ ЧИ 
СТАТЕВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ, примус до руйнування родини, ОБМЕЖЕН
НЯ ПРАВ РОДИНИ І її ЧЛЕНІВ, зазіхання на особистість, права і волі гро
мадян, нанесення установленого відповідно до закону збитку мораль
ності здоров’ю громадян, утому числі використанням у зв’язку з їхньою 
діяльністю ЗБУДЛИВИХ наркотичних і психотропних засобів, ТЕХНІК 
гіпнотичного впливу, НЕЛЕГАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ МЕДИЧНИХ І 
ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ, здійсненням розпусних і інших проти
правних дій; ДАЧУ СВІДОМО ПОМИЛКОВИХ ВІДОМОСТЕЙ З МЕТОЮ 
ЗАЛУЧЕННЯ В ДАНЕ ОБ’ЄДНАННЯ НОВИХ ЧИ ЧЛЕНІВ УТРИМАННЯ 
ОСІБ, ЩО БАЖАЮТЬ ВИЙТИ З ДАНОГО ОБ’ЄДНАННЯ; присилування до 
РОЗПУСНИХ ДІЙ, СКАЛІЧЕННЯ, чи самогубства, до відмовлення з 
релігійних мотивів від надання від медичної допомоги особам, що знахо
дяться в небезпечному для життя і здоров’я стані; перешкоджання одер
жанню обов’язкової СВІТСЬКОЇ освіти; ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ, А ТАКОЖ ВИЗ
НАНИХ ДЕРЖАВОЮ ПОЛІТИЧНИХ, СУСПІЛЬНИХ, РЕЛІГІЙНИХ ТА ІНШИХ 
ОБ’ЄДНАНЬ, а також заклики до незаконної ліквідації зазначених 
об’єднань; спонукання громадян до відмови від виконання встановлених 
законом громадянських обов'язків і здійснення інших протиправних дії.

Якщо така діяльність має «релігійну мотивацію чи використовує 
релігійні гасла і релігійні атрибути», — говориться далі в проекті, — вона 
є релігійним екстремізмом.

Згідно ст.2 законопроекту, метою пропонованого законопроекту є 
«попередження і припинення пропаганди» головним чином релігійного 
екстремізму, що у відповідності зі ст.1 складається з «публічного поши
рення екстремістської ідеології і виправдання екстремістської практики 
в засобах масової інформації, за допомогою проведення зборів, 
мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань, через друковані, образо
творчі, аудіо-, відео-, фото- і кіноматеріали, у проповідях». Ст.2 так само
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пояснює, що релігійні переконання не є предметом даних положень, 
не поширюються вони на «наукові праці, літературні, художні, публіцис
тичні здобутки й інші матеріалізовані результати творчої праці, якщо во
ни не спрямовані на пропаганду релігійного екстремізму».

У законопроекті не досить чітко вказано на можливі наслідки для вин
них у здійсненні пропаганди релігійного екстремізму. Відповідно до ст.З: 
«Публічні дії, спрямовані на пропаганду релігійного екстремізму... забо
роняються», а «посадові особи і громадяни несуть відповідальність ... 
відповідно до цивільного і карного законодавства». Ст.5 говорить: 
«Діяльність політичних, релігійних, суспільних і інших об’єднань, що ве
дуть пропаганду релігійного екстремізму, у порядку передбаченому за
конодавством РФ, підлягає призупиненню чи забороні, а діяльність за
собів масової інформації, що ведуть пропаганду релігійного екстремізму 
— призупиненню чи припиненню».

4.2 ст.6 даного проекту забезпечує в майбутньому можливість прий
няття відповідного законодавства: «Уряду Російської Федерації прийня
ти необхідні для реалізації даного Федерального закону нормативні пра
вові акти».

ЗАКОНОПРОЕКТ «Про традиційні релігійні організації в Російській 
Федерації», підготовлений депутатом Державної Думи Олександром 
Чуєвим, також активно обговорюється в Росії. Релігієзнавці ж країни за
значають з приводу цього проекту, що відчувається великий вплив на за
конопроект Чуева ВЗЦЗ (Відділу зовнішніх церковних зносин) Московсь
кого Патріархату. Офіційний представник цієї установи прот. Всеволод 
Чаплін заперечує такий вплив. На думку Чапліна, немає «нічого непри
родного» у створенні різних категорій релігійних організацій, оскільки 
«суспільство має право вимагати підтримки від однієї чи іншої конфесії», 
а держава може законодавчо відгукнутися на цю вимогу. (Кестонская 
служба новин)

СВІДКИ єгови
ЗАЗНАЮТЬ УТИСКІВ У КРАЇНАХ СЦД

У квітні Головинский міжмуніципальний суд на процесі з позову проку
ратури Північного Адміністративного округу Москви про ліквідацію і забо
рону діяльності Московської організації Свідків Єгови виніс рішення про 
призначення двох експертиз: філолого-п.сихолінгвістичну і соціально- 
психологічну. Експертиза повинна дати відповідь на наступні питання: яка 
смислова спрямованість текстів і використовуваних пропагандистських 
прийомів в літературі «Свідків Єгови», чи виражають використані в ній об
разотворчі засоби принизливі характеристики, негативні емоційні оцінки 
і негативні установки щодо інших релігійних об’єднань, чи міститься в ній
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інформація, що спонукує до дій проти інших релігійних організацій чи ок
ремих осіб та ін. Дані питання майже цілком узяті зі списку, представле
ного суду прокуратурою. Крім того, суд додав своє питання: «Яке став
лення навколишніх громадян до духовної практики і способу проповіду
вання Свідків Єгови?». У визначенні суду передбачається проведення 
відповідного опитування громадян, без указівки на їхню релігійну прина
лежність. Між прокуратурою і Свідками Єгови виникла суперечка з приво
ду того, кого призначити експертами. Свідки Єгови наполягали на участі 
в експертизі релігієзнавців, але суд не прийняв це до уваги. Прокуратура 
ж подала кандидатури Всеволода Троицького, Віктора Слободчикова і 
Віри Кольцової. Всі вони вже висловили своє ставлення до Свідків Єгови 
в попередньому «комплексному експертному висновку про віровчення і 
діяльність об’єднання «Свідків Єгови» у російському суспільстві», викона
ному з доручення скандально відомого заступника начальника головного 
управління Міністерства юстиції РФ по м.Москва В.Жбанкова. У цьому 
висновку робиться висновок, що діяльність даного об’єднання, «спрямо
вана на розмивання почуття цивільної приналежності росіян, що має 
руйнівний характер, підриву національної й державної безпеки Росії, а то
му повинна бути офіційно заборонена».

Найближчим часом нинішнє рішення Головинского суду Москви 
Свідки Єгови планують опротестувати у Московському міському суді. 
Справа про ліквідацію базується на оцінці літератури Свідків Єгови, що, 
на думку прокуратури, «викликає релігійну ворожнечу, руйнує родини і 
привертає до суїциду». Даний позов прокуратури ПАО розглядається Го
ловинским судом уже вдруге — рішення першого судового слухання бу
ло скасовано Московським міським судом. Під час першого слухання су
дом також призначалася експертиза, у результаті якої четверо з п’яти 
експертів підтримали подання прокуратури, а один зайняв сторону 
відповідача, що не перешкодило суду відхилити позов прокурора.

У Вірменії не закінчена скандальна справа Левона Маркаряна — вона 
незабаром повинні розглядатися вищим апеляційним судом країни. 
Прокуратура не залишає спроби посадити Маркаряна за ґрати. У справі, 
підтриманій Міністерством національної безпеки і колишньою Держав
ною Радою у справах релігій (уже ліквідованій), прокуратура нама
гається звинуватити Маркаряна, 50-літнього батька чотирьох дітей, що 
працює на Медзаморській атомній станції, за статтями, що відносяться 
у часі до антирелігійних переслідувань хрущовської ери початку 1960-х. 
Зокрема ст.244, що виключається із розробляємого зараз нового 
Кримінального кодексу країни, передбачає покарання лідерів релігійних 
груп, «чия діяльність, проведена під прикриттям проповіді релігійних до
ктрин і виконання релігійних обрядів, зв’язана із нанесенням шкоди здо
ров’ю громадян чи з обмеженням особистості й прав громадян» тюрем
ним ув’язненням терміном до п’яти років.
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Шість Свідків Єгови в даний час відбувають покарання загальним 
терміном 22 роки за релігійну діяльність у Туркменістані. Двоє є відмов
никами (у Туркменістані немає альтернативної військової служби), а ще 
четверо відбувають строк за звинуваченнями, що Свідки Єгови вважа
ють сфабрикованими. Свідкам Єгови відмовляють у реєстрації, усі вони 
є об’єктами для штрафів, побиття, депортацій і ув’язнень. Усі заяви на 
реєстрацію Церкви відхиляються.

АНТИКАТОЛИЦЬКІ АКЦІЇ В РОСІЇ

По Росії прокотилися хвиля різноманітних пікетів, хресних ходів 
тощо православних «патріотів» проти католиків. Глава католицького 
єпископату Росії архиепископ Тадеуш Кондрусевич заявив, що виступи 
проти католиків — це дії проти громадян Росії, які мають рівне з іншими 
право на свободу совісті. Архиепископ Тадеуш виступив з відкритою За
явою, протестуючи проти «організованої кампанії», що, на його думку, ве
деться проти Католицької Церкви в Росії. Митрополит відзначає, що 
«акції, що починаються в останні місяці проти Католицької церкви, 
не тільки спрямовані проти громадян РФ католицького віросповідання, 
але і грубо суперечать діючому російському законодавству», що гарантує 
свободу совісті. Кондрусевич шкодує в зв’язку з тим, що «державні і 
суспільні структури, покликані стежити за дотриманням законодавства, 
не звертають на факти порушення свободи совісті належної уваги, що 
може призвести до міжрелігійних і міжнаціональних конфліктів». Численні 
пікети, у тому числі в католицьких храмів, з образливими для католиків 
гаслами, зустрінуті і громадськістю, і правоохоронними органами мов
чанням. Тим часом, — нагадує Тадеуш Кондрусевич, — у Федеральному 
законі «Про свободу совісті і релігійні об’єднання» прямо сказано, що 
«проведення публічних заходів, розміщення текстів і зображень, що об
ражають релігійні почуття громадян, поблизу об’єктів релігійного шану
вання забороняються». Главу католиків Росії також тривожить обговорю
ваний нині законопроект про традиційні релігійні об’єднання, що «у ви
падку прийняття приведе до поділу суспільства і порушенню консти
туційної норми про рівність перед законом усіх релігійних об’єднань«. 
Митрополит Тадеуш звернувся до органів державної влади Росії, 
до російської і міжнародної громадськості й особливо до правозахисник 
організацій із закликом «зробити все можливе для захисту релігійної сво
боди і недопущення будь-яких видів дискримінації на цьому ґрунті».

Російська влада заборонила в’їзд у свою країну католицькому 
священику о.Стефано Капріо. Віза була відібрана в нього без попере
дження в аеропорті Шереметьево-2, а у видачі нової відмовлено
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російським консульством у Мілані. о.Стефано Капріо (Stefano Саргіо), 
громадянин Італії, є настоятелем католицьких приходів у Володимирі й 
Іваново, викладачем Коледжу католицької теології ім. св. Хоми Азійсько
го в Москві і Російського Державного Гуманітарного університету, у Росії 
з 1990 р. 5 квітня він вилетів на кілька днів на батьківщину, щоб відвідати 
своїх батьків. При вильоті з Росії прикордонники відібрали у нього листок 
із багаторазовою візою. 8 квітня о.Стефано звернувся в російське кон
сульство за одержанням візи. Генеральний консул РФ в Милані повідо
мив, що йому заборонений в’їзду Росію, і що подати документи на вида
чу нової візи він зможе не раніше, ніж через 12 місяців. о.Стефано не 
знає, чим можна це пояснити. Священик згадав, що два роки тому 
в російській газеті «Версія» з ’явилася стаття під заголовком «Навіщо Папі 
такі великі вуха?» за підписом А.Солдатова. У ній говорилося, що в Росії 
діє мережа ватиканських шпигунів, що очолює о.Капріо. «Ґрунтувалися ці 
обвинувачення на моїх студентських роках у «Руссікумі» (папський ко
ледж, заснований у 1927 р. для навчання священиків, покликаних заміни
ти Російську Православну Церкву, що гине і направлятися згодом у Росію 
в якості католицьких місіонерів східного обряду). Після Другого Вати- 
канського собору концепція Руссікуму була переглянута, і узятий курс на 
співробітництво з Православною церквою в справі нової євангелізації. 
Однак ієрархія РПЦ дотепер сприймає випускників Руссікуму з підозрою.

Як повідомив Анатолій Пчелінцев, директор 
інституту «Релігія і Право», 14 березня в аеропорту 
Шереметьево-2 був затриманий пастор п’ятидесятників 
Олексій Ледковський, що прилетів з Риги на зустріч пас
торів його Церкви. Співробітники Федеральної прикор
донної служби протримали його 10 годин без пояснень 
причин і посадили на літак, що вилетів у Вільнюс. Найб
лижчим часом Слов’янський Правовий центр, співдирек- 

тором якого є Пчелінцев, збирається оскаржувати в Генеральній проку
ратурі незаконну затримку пастора.

Рішення про заборону в’їзду в Росію католицькому священику 
Стефану Капріо прийнято в повній відповідності з російським законо
давством, повідомив департамент консульської служби МЗС РФ. Як 
відзначили в цьому відомстві, це було зроблено відповідно до закону 
«Про в’їзд і виїзд із Російської Федерації» від 1996 р., де передбачається 
можливість застосування такої міри. У МЗС РФ підкреслили, що «прий
няття такого рішення є суверенним правом кожної держави». У свою 
чергу, Ватикан категорично спростував версію про те, що о.Стефан зай
мався в Росії шпигунською діяльністю. «Це повний абсурд, що нагадує 
про сумну практику радянського періоду».
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Заборонити діяльність в країні католицьких єпархій закликали 
депутати Держдуми Росії Президента В.Путіна. їх особливо невдо- 
волило те, що Папа назвав Росію «церковною провінцією». Як бачимо, 
Конституція Росії, яка відокремлює Церкву від Держави, не визнається 
в цьому російськими законодавцями.

КОНФЕРЕНЦІЇ, ЮВІЛЕЇ, 
МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

Круглий стіл «Християнство та його роль в житті сучасної Ук
раїни» відбувся 29 березня 2002 р. на філософсько-теологічному фа
культеті Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича. 
Організували Круглий стіл кафедра релігієзнавства і теології університе
ту та обласний осередок УАР. В роботі Круглого столу взяли активну 
участь представники Управління у справах релігії Чернівецької облдер
жадміністрації, представники релігійних конфесій області, студенти та 
викладачі університету. Були обговорені питання міжконфесійних відно
син, екуменізму та вироблено шляхи подальшого співробітництва на 
соціальній ниві.

Єдиний день релігійної свободи проведений 22-23 квітня 
в Чернівцях. Організаторами такої унікальної події в житті Буковини вис
тупила Українська Асоціація релігієзнавців (УАР), Центр релігійної інфор
мації і свободи, Українська Асоціація релігійної свободи (УАРС), Відділ 
у справах релігій Чернівецької облдержадміністрації, обласний осере
док УАР, Філософсько-теологічний факультет Чернівецького національ
ного університету імені Ю.Федьковича (ЧНУ). В рамках насиченої про
грами Дня відбувся Круглий стіл на філософсько-теологічному факуль
теті ЧНУ, в якому взяли участь його студенти, представники різних 
релігійних організацій, викладачі Університету. Перед присутніми висту
пили Президент, віце-президент, Генеральний секретар УАРС, декан 
філософсько-економічного факультету, начальник обласного відділу 
у справах релігії. Тема релігійної свободи викликала зацікавлення і неод
нозначне ставлення з боку присутніх, які своїми питаннями засвідчили 
небайдужість і наявність твердої світоглядної позиції щодо міжцерков- 
них стосунків, прав людини та релігійних спільнот в сфері релігійних 
відносин.

Дискусія про стан і проблеми релігійної свободи в Україні перенесла
ся на обласне телебачення, де в прямому ефірі гості передачі 
«Відповідаємо на ваші запитання» під проводом відомого тележур
наліста, заступника державної облтелекомпанії В.М.Довгого, поділили-
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ся своїми думками про необхідність захисту правового, інфор
маційного, державного — релігійної свободи.

Але основні події Дня релігійної свободи розгорнулися в рамках на
уково-практичної конференції, в якій взяли участь релігійні та державні 
діячі Буковини, науковці, віруючі різних конфесій. Перед присутніми 
учасниками в актовій залі Духовного Центру Церкви АСД виступили 
В.Єленський, Л.Филипович, П.Гануліч, В.Настас, В.Докаш, Д.Вівчарук. 
Про ставлення різних релігійних організацій до складних проблем 
релігійної свободи заявили у своїх виступах президент Буковинської 
конференції Церкви АСД Б.Коржос, архиепископ Чернівецький і 
Кіцманський (УПЦ КП) Варлаам, помічник настоятеля кафедрального 
собору УГКЦ о.Дмитро (Винник), декан Чернівецького деканату ДКЦ
о.Петро (Савчак), помічник голови місії Євангельська вістка С.Чорно- 
писький, головний рабин Чернівецького регіону Н.Кофманський, голова 
обласного об’єднання Церкви ХВЄ С.Сіппа, представник Всесвітнього 
віри багаї О.Пігулявська, ієрей Микола (УПЦ).

Конференція продовжила свою роботу у двох проблемних групах 
«Релігійна свобода в Україні: реалії та можливості» та «Релігієзнавча 
освіта в Україні як чинник формування світоглядної та конфесійної то
лерантності». Обговорюючи сутність та стан релігійної свободи, м меж̂ і 
і форми гарантування, необхідність і можливість співіснування людей 
різних світоглядних, духовних та релігійних орієнтацій тощо, учасники 
конференції підтримали проведення такого заходу і прийняли 
відповідне Звернення (подається нижче). Єдиний День релігійної сво
боди завершився створенням обласного осередку Української 
Асоціації релігійної свободи, куди асоційованими членами увійшли об
ласна конференція Церкви АСД, обласний осередок УАР. Про прове
дення Єдиного Дня релігійної свободи в Чернівцях довідалися пред
ставники Мас-медіа, які проінформують мешканців Буковини про за
гальнолюдську цінність такої свободи, як свобода віросповідання, сво
бода релігійної діяльності, про права віруючих та їх захист в демокра
тичній Україні.

Учасники Дня релігійної свободи прийняли Звернення, текст якого 
подаємо повністю:

ЗВЕРЕННЯ
учасників проведення Дня релігійної свободи

Ми, учасники єдиного Дня релігійної свободи, прагнемо засвідчити 
свою відданість принципам свободи совісті і прав людини. Ми доходимо 
згоди в тому, що ці права і свободи є невідчуженими рисами особи, котрі 
природно притаманні їй незалежно від расової, етнічної та релігійної на

Конференції, ювілеї, мистецькі акції
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лежності, громадянства і соціального статусу, на тій лише підставі, що 
вона є людиною.

Ми погоджуємось також у тому, що міжнародні стандарти в сфері 
релігійних прав людини і релігійної свободи створюють надійну базу для 
розвитку приязні, толерантності та плідного діалогу між представниками 
різних релігійних традицій. Водночас, ми впевнені, що жоден закон, 
жодна правова система, найвитонченіша і найбільш досконала, сама по 
собі залишатиметься ненадійною, позбавленою міцного підгрунтя, якщо 
не спирається на глибоке усвідомлення трансценденційного виміру 
людської свободи, поваги до людської гідності.

Ми із задоволенням відзначаємо, що на багатоетнічній та багатокон
фесійній землі Буковини здавна склалася традиція мирного співіснуван
ня вірних різних Церков і релігійних спільнот. Однак мирне співіснування 
ще не є мирним діалогом і справжнім миром, який, на наше переконан
ня, починається з встановлення миру у власному серці і простягається 
до цілковитого примирення зі своїми ближнім, з усіма, до справжньої 
любові до ближнього.

Ми вважаємо за необхідне ще й ще раз наголосити: релігійна свобо
да, як мати всіх інших свобод, як найперша міжнародна визнана свобо
да, потребує повсякчасного і послідовного правового, політичного, 
інформаційного захисту, розвитку через поглиблення міжрелігійного 
діалогу.

Світовий досвід засвідчує: не може бути свободи для одного, коли її 
немає для всіх; свобода лишається загроженою, якщо боротьба за роз
ширення її меж припиняється бодай на мить; досягнення в сфері 
релігійної свободи не є незворотніми, допоки існують серйозні пробле
ми з іншими правами і свободами людини.

Тому ми одностайні в своєму прагненні розширювати сфери і поглиб
лювати розуміння релігійної свободи, сприяти зміцненню плідного 
взаємообміну між релігіями, між Церквами і релігійними спільнотами. 
Вважаємо за необхідне також створити Чернівецьке обласне відділення 
Української асоціації релігійної свободи.

Особливо ми звертаємось до засобів масової інформації із закликом 
завжди пам’ятати про вагу слова, про його руйнівну силу, коли йдеться 
про релігійні почуття особи, про її права й свободи. В інформаційному 
суспільстві від вас вирішальною мірою залежить процес формування 
громадської думки, усвідомлення нею значущості прав і свобод людини, 
взаємопорозуміння і міцного миру в міжрелігійних відносинах.

Ми закликаємо всіх, кому небайдужі питання людської гідності, ду
ховного й морального вдосконалення кожної особи і всього українсько
го суспільства, стати на захист релігійної свободи, визнати право кожно
го на нашій землі сущого, на її достойний вияв.
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новини р е л іг ій н о ї т а
РЕЛІПЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ІНТЕРНЕТУ

«НГ-релігії» знову почала виходити 
друком- Перерва в кілька місяців була 
пов’язана з виходом із «Незалежної га
зети» колишнього складу редакції. Но
вим редактором додатку до «Независи
мой газеты» став відомий журналіст й 
історик релігії Марко Смирнов. Новий 
колектив редакції сподівається, що теми 
релігії, політики і суспільства знайдуть на 
сторінках відродженого видання якісно 

новий розвиток. Про прагнення зробити «НГ-релігії» більш інформатив
ним і динамічним виданням, розрахованим на широке коло читачів, що 
цікавляться релігійно-суспільною проблематикою, говорить і новий 
девіз додатка: «Немає нічого в релігії, чого б не було в житті». «НГ-Рели- 
гии» буде виходити два рази на місяць (у першу і третю середу).

Перший том «Католицької енциклопедії» (від «А» до «З») було 
презентовано наприкінці березня ц.р. в Москві. Всього видання ма
тиме 3 томи. Тут вперше російською мовою представлено різноманітні 
аспекти традиції Католицької церкви та об’єктивно висвітлено вплив ка
толицизму на створення світової християнської цивілізації. Буде показа
но також багатовікова історія католицизму в Росії з часів перших 
місіонерів до наших днів.

А.Кифишин. Древнее святилище «Каменная могила». — К., 
2001. Дешифровка протошумерського архіву ХІІ-ІІІ тисячоліть до н.е., 
яку провели останнім часом, засвідчила, що історія шумерів у дворіччі 
Тигра та Євфрату є продовженням ще давнішої історії їхньої цивілізації, 
що існувала на території сучасної України.

Довідка«РП». Кам’яна Могила — велетенська, понівечена протягом 
тисячоліть повенями, землетрусами, дощами, вітрами брила каменю- 
пісковику заввишки до 15 м. і діаметром понад 200 м. На сьогодні тут 
збереглося 62 печери і гроти з малюнками, знаками та письменами. 
Вдалося знайти більше сотні кам’яних скрижалей із протошумерськими
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надписами. Багато дослідників їх вивчали, але лише прочитання текстів 
Анатолієм Кифішиним, українцем, випускником Чернівецького й Санки- 
Петербугського університетів, що нині живе в Москві, дав підстави для 
висновків, які звучать в анотації його книги. (Президент вісник. — № 28)

«Соціум» — щомісячний додаток до «Парафіяльноїгазети» почав 
виходити з 2002 р. Видається Вищим Інститутом релігійних наук св.То
ми Аквінського. Це цікаве видання має своїм підзаголовком три слова: 
Людина, Суспільство, Церква. У сфері власне цих понять і розгортають
ся матеріали додатку. Рубрики: «Світ навколо нас», «Дари вчення», 
«Магістеріум», «Інтерв’ю» та ін. звертають увагу читача на найбільш «га
рячі» проблеми місяця і присвячені в основному проблемам соціальної 
справедливості, соціальній політиці Церкви, вченню Церкви про сучасні 
економічні, політичні проблеми тощо.
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СОБОР РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВІРИ

Рідна Українська Віра — це 
дохристиянська релігія предків 
українців, в основі якої лежить 
поклоніння Єдиному Богу 
.Всесвіту Господу ДАЖБОГУ Со
бор Рідної Української Віри — це 
єдина в Україні течія дохристи
янської релігії українців, яка от
римала духовні знання та віров
чення від живих носіїв прадав
ньої релігії українців.

Собор Рідної Української Віри 
є однією з трьох рідновірських 
конфесій, що офіційно за
реєстровані в Україні (інші дві —
РУНВіра та язичники), і має ши
роке коло віруючих та прихиль
ників в Україні та діаспорі.

Виразною особливістю Со
бору Рідної Української Віри є глибока релігійність його віруючих. В Со
борі обов'язковими є щоденні молитви, відвідування щотижневих Бого
служінь, діє інститут духовного цілительства, багато віруючих система
тично займаються медитаційною практикою. Віруючі Собору переконані 
в об'єктивному існуванні духовних сил і духовних явищ та їх значному 
впливі на земне життя людини.

Д А Ж Б О Ж Е З Н А М Е Н О  — головний релігійний 
символ Собору Рідної Україніської Віри 

(золотий символ на синьому т л і)

Виникнення Рідної Української Віри
Наприкінці 1980-х років група дослідників подорожувала по селах 

Поділля у пошуках залишків дохристиянської релігії українського народу. 
Згодом ці ентузіасти стали засновниками Собору Рідної Української 
Віри. Пошуки тривали з 1987 року по 1993 рік і завершилися успіхом: 
дослідники зустріли людей, які в глибокій таємниці зберігали дохристи
янську віру наших предків. За роки подорожей члени групи познайоми
лися і мали плідне спілкування з двадцятьма чотирма знахарками, які ак
тивно використовували лікувальну магію. З 1991 по 1993 рік серед зна
харів вдалося розшукати трьох справжніх українських рідновірок.

Всі українці, які берегли рідну віру українців, належали до знахарсь

Релігійна панорама № 4 ’2002 59



Сторінка конф есії

ких родів. Отже, Рідна Українська Віра після насильницького хрещення 
існувала як таємна релігія знахарських родів. Ці люди добре володіли за
собами народного цілительства і надавали жителям навколишніх сіл 
ефективну лікувальну допомогу. В усіх трьох родах були знахарі, травни
ки або віщуни. За родовими переказами, знахарки-рідновірки отримали 
свою віру від своїх предків, які зберегли її з дохристиянських часів.

Знахарки-рідновірки виразно вирізняються серед своїх односельців. 
Вони глибоко знають народні традиції, які є основою їхнього духовного 
життя. Вони виокремлюються впевненістю в собі та незалежністю в суд
женнях та вчинках. Добре володіючи засобами лікувальної магії, вони 
здійснюють широке коло знахарських обрядів: скидають вогонь, викачу
ють яйцями, виливають віск, підкурюють бешиху, зцілюють накладанням 
рук та молитвою до Господа Дажбога. Одна з рідновірок володіла 
вмінням віщувати по зорях (на Поділлі таких людей називають «звіздаря
ми»). Ніхто з цих літніх жінок не відвідує церкви, до християнства вони 
ставляться байдуже-нейтрально, як до марновірства.

Українські знахарки-рідновірки вірять у Бога, якого називають ім'ям 
ДАЖБОГ, і можуть завдяки ясновидінню бачити Силу Дажбожу і чути Сло
во Дажбоже.

Прадавні корені Рідної Української Віри
Одна із знахарок-рідновірок розповіла, що її рід походить від «рах- 

манів» (в перекладі з санскриту «рахман» — «свята людина»). Хто ж такі 
рахмани? Серед християнських апокрифів у «Житії святого Зосими» є 
згадки про «святих людей рахманів», які раніше жили на Україні, мали 
правдиву віру в Одного Бога, а потім переселилися «за море», до Індії. 
Пам'яттю про це в українському народі стало одне з визначних ук
раїнських народних свят — Рахманський Великдень. Особливо урочисто

це свято відзначають ук
раїнці Поділля.

Зміст свята дуже 
давній і розкриває духов
ну єдність українців з 
аріями. На третій день 
після Великодня брали 
шкаралупи від крашанок 
(їх протягом Великодніх 
Свят ретельно збирали, 
викидати їх вважалося 
гріхом) і виконували об
ряд відправлення послан
ня рахманам. Для цього

Дохристиянське святилище в селі Буша на Вінниччині на ПОДІЛЛІ Шкаралупи КИ
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дали у води ріки Бог (народна назва ріки Південний Буг) або однієї з її 
приток і казали: «Пливіть, пливіть на лимани, де живуть брати-рахмани, 
до рахманів пливіть, про Великдень сповістіть».

На переконання знахарів, разом із словами замовляння невидима 
духовна сила Великодня сходила на річку Бог і разом з її водами текла до 
Чорного моря. На цьому шляху кожна шкаралупа дивом перетворювала
ся на крашанку, яка ставала святковою їжею для рахманів.

Отже," Рахманський Великдень в українській народній традиції — це 
живий доказ кровної та духовної єдності аріїв з сучасними українцями.

Ще на початку 1990-х років засновники Собору Рідної Української 
Віри, спираючись на народні традиції українців та почуті від знахарів- 
рідновірів перекази, почали поширення знань про арійсько-українську 
спорідненість. Тоді це викликало лише скептичні посмішки. Сьогодні 
кровна спорідненість українців з аріями ні у кого не викликає сумнівів. 
Відомості про це внесено навіть до шкільних підручників з історії. В су
часній філології доведено близькість санскриту (давньої мови аріїв) та 
української, встановлено, що з усіх сучасних європейських мов ук
раїнська до санскриту найближча. Відкриття російського шумеролога 
Анатолія Кіфішина свідчать про те, що предки шумерів жили поблизу 
Кам’яної Могили. Ці відкриття підтверджують, що предки українців дали 
початок найдавнішим цивілізаціям Світу.

Таким чином, українська народна традиція, родові перекази зна- 
харів-рідновірів, сучасні дослідження істориків та мовознавців незапе
речно свідчать: дохристиянська релігія українців мала надзвичайно ви
сокий духовний рівень і тісно пов’язана з релігіями шумерів і аріїв. Той 
Єдиний Бог Всесвіту, якого арії у Ведах називають ім'ям «Єдиний», в ук
раїнців отримав ім’я ДАЖБОГ.

Виникнення Собору Рідної Української Віри
Створення тз державна реєстрація статуту всеукраїнського Духовно

го центру Собору Рідної Української Віри — це здійснення Пророцтва 
Волхвів, проголошеного близько 1000 років тому.

Пророцтво Волхвів займає помітне місце у проповідницькій діяль
ності в Соборі. Згідно з віровченням Собору Рідної Української Віри, 
після насильницької християнізації волхви отримали Дажбоже Слово 
про відродження рідної віри українців в Україні через 1000 років. Про
роцтво приписувало волхвам припинити безперспективну за тих умов 
відкриту боротьбу з християнством і таємно з покоління в покоління пе
редавати в своїх родах духовне знання аж до часу відродження їхньої 
релігії, яке повинно відбутися наприкінці XX століття.

Таким чином, дохристиянська релігія предків українців ніколи не була зни
щена, вона близько 1000 років тому лише змінила форму свого існування. З 
відкритої, доступної для широкого загалу наших предків масової релігії, вона
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перетворилася на таємне поклоніння знахарських родів Господу Дажбогу і 
Духовним Силам України. Ця таємна віра знахарів на межі тисячоліть знову 
постала як традиційна релігія українців, яка швидко зростає чисельно.

Пророцтво Волхвів передбачило створення Собору Рідної Ук
раїнської Віри та його визнання державою Україною. Установчий з'їзд 
Собору Рідної Української Віри відбувся 28-29 жовтня 2000 року в місті 
Вінниці. У з'їзді брали участь священики та проповідники, які представ
ляли 11 громад з 5 областей України. 28 грудня 2000 року Державний 
комітет України в справах релігій зареєстрував нове релігійне об'єднан
ня — Собор Рідної Української Віри (Свідоцтво про реєстрацію № 102).

Частина громад, які ввійшли до Собору, домагалися його реєстрації 
ще з 1993 року. Сповідуючи Рідну Українську Віру, кілька громад, які взя
ли участь у заснуванні Собору, раніше тимчасово входили до Об'єднан
ня синів і дочок Рідної Української Національної Віри (ОСІД РУНВіри). 
На початку 2000 року ці громади почали окрему самостійну діяльність.

Складовими Собору Рідної Української Віри є: Духовний центр Собо
ру Рідної Української Віри, крайові духовні центри Собору Рідної Ук
раїнської Віри, релігійні громади Рідної Української Віри.

Духовний центр Собору Рідної Української Віри включає в себе Свя
щенну Раду та Духовне Правління. Священна Рада — це зібрання свяще

ників та проповідників, які пред
ставляють всі релігійні громади 
Рідної Української Віри, вона 
вирішує всі ключові питання 
діяльності Собору. Духовне 
Правління складається з 5 осіб і 
керує поточною діяльністю Со
бору. На Установчому з'їзді Го
ловою Духовного Правління об
рано священика Орія (Олега) 
Безверхого (м.Вінниця).

Громади Собору безпосе
редньо підпорядковані одному 
з двох крайових центрів — 
Східноукраїнському (з цент
ром у місті Запоріжжі) та 
Західноукраїнському (з цент
ром у місті Вінниці). Кожен 
крайовий духовний центр 
підпорядковується Духовному 
центру Собору.

Собор динамічно розви
вається: сьогодні в йоґо складі

Священик О  рій (О л е г ) Б Е З В Е Р Х И Й
Голова Духовного Правління 

Собору Рідної Української Віри
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діють десять юридично зареєстрованих громад, чотири незареєстрова- 
них громад та два представництва. Пройшов державну реєстрацію і по
чав роботу вищий релігійний навчальний заклад — Університет Рідної Ук
раїнської Віри. Створено всеукраїнські релігійні організації: Сестринство 
«Берегиня», Місія «Шлях до Бога», Релігійне Братство «Дажбожі Онуки», 
кожна з яких має осередки в різних містах України і активно розви
вається. За кількістю громад і чисельністю віруючих Собор серед 
рідновірських течій посідає сьогодні друге місце після РУНВіри.

Основні положення віровчення Рідної Української Віри
В основу віровчення Собору Рідної Української Віри поладено ду

ховні знання, отримані духовними особами Собору від знахарських 
рідновірських родів.

1. Будова Всесвіту. Всесвіт складається з трьох Світів — Прави, Нави 
і Яви.

Права — Світ Божественний — складається з особливих божествен
них енергій, які недоступні для відчуттів людини. В Праві перебуває Гос
подь Дажбог — Могутня Духовна Особистість, яка утворена божествен
ними енергіями, випромінює божественні енергії і може впливати на 
життя людей в Земному Світі. Божественні енергії, які народжуються 
в Праві, пронизують весь Всесвіт (Праву, Наву і Яву).

Нава — Світ Духовний — включає недоступні для відчуттів духовні 
енергії. Нава відділена від Прави і Яви. В Наву після смерті людини пере
ходить її енергетична основа — дух.

Ява — Земний Світ — включає, крім божественних і духовних енергій, 
речовину і фізичні 
поля, Землю, Со
нячну Систему та 
небесні тіла, що § 
частиною Ма
теріального Кос
мосу. Ява — найс- 
к л а д н і ш и й ,  
наймінливіший і 
н а й р ізн ом а н іт 
ніший з світів, 
який поєднує три 
види суб
станцій — боже
ственні енергії,
ДУХОВНІ енергії Та Голова Східноукраїнською крайового центру
м я т р п і ю  Собору Рідної Української Віри на святі козацьких бойових мистецтв

Священик Світовит П А Ш Н И К
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2. Господь Дажбог. Господь Дажбог — це Найдосконаліша Духовна 
Особистість, яка перебуває в центрі Прави. Тіло Господа Дажбога утво
рене кристалізованими божественними енергіями. Господь Дажбог во
лодіє Найвищою Мудрістю, Найвищою Силою та Найвищим Добром. Бо
жественна енергія, яка випромінюється Господом Дажбогом, може 
спричиняти перетворення в Земному Світі.

Господь Дажбог може пізнаватися духовно розвиненими українцями 
в особливому медитаційному божественному стані свідомості.

3. Свята Україна. Терен України пронизаний божественними 
енергіями, які утворюють живе духовне тіло. Доказом обрання Богом Ук
раїни став бурхливий розвиток духовної культури, який почався на те- 
рені України вперше в історії людства 20.000 років тому. Це Божествен
не Тіло України творить з України духовний центр людства.

Віруючі Собору вважають, що Україна єдина на Землі отримала Бо
жественне Тіло і стала обраною Богом. Україна є Святою Землею Даж- 
божою, якій судилося відіграти вирішальне значення у здійсненні Даж- 
божого Задуму.

4. Український Народ. На Святій Землі України дією Господа Дажбо
га утворилися білі люди. Частина білих людей стала на шлях духовного 
розвитку і утворила індоєвропейську спільноту, вирішальною ознакою 
якої стали висока духовність і творча активність.

На основі індоєвропейської спільноти Господь Дажбог створив народ 
для здійснення свого задуму на Землі, який відомий в історії як арії. На
роджений силами Господа Дажбога і Святої Землі України, Арійський 
Народ був обраний Господом Дажбогом для вдосконалення людства.

Прямим кровним нащадком Арійського Народу став Український На
род. Українському Народу було послане важке випробування через па
нування чужої духовності. Відродження Рідної Української Віри означає, 
що Український Народ витримав це випробування і довів своє право ста
ти будівничим Дажбожої України на Землі.

5. Боги Рідної Віри. Для допомоги своїм віруючим у відповідь на їх 
молитви Господь Дажбог послав на Землю своїх Духовних Помічників. 
Цих помічників ми називаємо Великими Духами Дажбожими, а наші 
арійські предки називали їх Богами.

Земні тіла Великих Духів Дажбожих були знищені енергетичними 
діями чужинських демонічних релігій, які заполонили Святу Землю Ук
раїни в добу випробовування.

У відповідь на молитви рідновірів Господь Дажбог повернув Великих 
Духів Дажбожих у Земний Світ. Ми їх називаємо Богами Рідної Віри і 
відрізняємо від Господа Дажбога як Єдиного Бога Всесвіту. Дією Госпо
да Дажбога, молитов Українського Народу і Святої Української Землі 
відродилися земні тіла Богів Рідної Віри. Тепер Рідні Боги з нами і допо
магають нам та захищають нас.
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6. Вирій або Духовна Україна.В Наві (Духовному Світі) є особливий 
відмежований простір, який тісно пов'язаний з Україною та Українським 
Народом. Цей простір наповнений енергіями Рідної Віри та духами, які 
допомагають Рідній Вірі. Цю частину Нави наші предки назвали Вирієм, 
в наш час ми називаємо її також Духовною Україною. У Вирій переходять 
духи померлих українців. З Вирію вони можуть духовними діями допома
гати українцям в Земному Світі.

7. Пророки України. Духи видатних українців займають у Вирії особ
ливе місце. Пошана з боку українців, які живуть на Землі, породжує знач
не зосередження духовної сили навколо них. Тому енергетичний вплив 
цих духів на земне життя може бути значним.

Найсильнішими є духи людей, які пробуджували в українцях рідну ду
ховність і рішуче відкидали чужовір'я. Такі духи здійснювали в земному 
житті та, завдяки їхній творчій спадщині, продовжують здійснювати після 
смерті Задум Дажбожий. Тому до них надходять від Господа Дажбога по
тужні потоки духовної сили. Ці духи мають величезний енергетичний 
вплив на земне життя Українського Народу.

Таких найсильніших духів видатних людей, які здійснили великий 
безсмертний внесок у здійснення Дажбожого Задуму, називаємо Про
роками України. Пророками України є Тарас Шевченко, Леся Українка та 
Василь Стус.

Свята в Соборі Рідної Української Віри
Головними святами Рідної Української Віри є традиційні українські 

народні свята, яким повернуто їхній справжній зміст.
В Рідній Українській Вірі відновлено духовний зміст українських на

родних свят та пов'язані з ними, невидимі для пересічної людини, ду
ховні явища. Збережені в православній християнській традиції українські 
календарні обряди є суто зовнішніми, матеріальні дії не супроводжують
ся невидимими духовними змінами, як це було колись. Цей духовний 
таємний зміст свят відновлений духовними зусиллями знахарок- 
рідновірок та священиків Собору. Тому календарні обряди, які здійсню
ються в Соборі, мають значний вплив на земне життя українців саме за
вдяки духовно-енергетичним явищам, пов'язаним з цими обрядами. А ті 
ж самі обряди, виконані нерідновірами, є духовно пустим ритуалом. Крім 
духовно відроджених традиційних українських народних свят, до кален
дарної обрядовості відносяться обряди прославлення Української Дер
жави, поклоніння Богам, Пророкам України та окремим Святиням.

Серед свят головними є Різдво, Великдень, Рахманський Великдень, 
Зелені Свята, Купала, Великий (Медовий) Спас, Покрова. Також урочис
то відзначаються Водосвяття, Стрітення, Благовіщення, Колодій, Свято 
Перуна, Квітковий Спаси, Здвиження. Серед календарних обрядів Со
бору Рідної Української Віри особливо шануються рідновірами Коляду-
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вання та Щедрування, 
Посівання, Писанкар- 
ство та інші обряди.

Віруючі Собору
вважають Різдво 
Світла Дажбожого свя
том народження особ
ливої духовної сили, 
яка після зимового 
сонцестояння на мо-

^  ЛИТВИ рщновірів схо
дить від Господа Даж-

Ритуальний двобій  під час Свята Перуна в громаді бога В Земний СВІТ.
Р ід н о ї Укра їнської В іри  «  ПОБОЖЖЯ» (В ін н и ч ч и н а ) С и л а  ц я  неС0 з д а т н іс т ь

народжувати нове духовне життя і оновлювати духовну силу рідновірів. 
Сила Різдва народжує в українцях нові духовні якості, зцілює їх душі, на
роджує нову силу бажань і прагнень.

Колядування є обрядом захисту помешкань та сімей рідновірів. Ос
вячена Різдвяна Звізда вміщує велику духовну силу, яка передається 
рідновірам завдяки духовній праці колядників.

Великдень в Рідній Українській Вірі — свято сходження від Господа 
Дажбога Сили Життя. Ця сила дає духовний поштовх для духовного та 
матеріального розвитку рідновірів та усього живого. Після повні, яка на
стає після весняного рівнодення, на сході Сонця на молитви українців 
Рідної Української Віри відкриваються потоки цієї Життєдайної Енергії, 
які наповнюють людей, Богів, Духовний Світ, Природу. Важлива увага 
приділяється традиційним Великоднім писанкам.

Свято Купала відзначається поряд з річкою, біля Купальського Вогни
ща, яке має велику очищувальну силу. В цей день від Господа Дажбога 
сходить особлива Вогненна Сила, яка очищає душі рідновірів, надається 
Богу Перуну і допомагає рідновірам боротися з темними духовними си
лами зла.

Особливості віровчення в Соборі Рідної Української Віри
Особистість в Соборі Рідної Української Віри. Основою вчення про 

особистість є переконання в унікальності та величезному значенні зем
ного втілення душі рідновіра. В земному тілі душа набуває неповторних 
можливостей змінити себе, розвинути свої можливості, стати доско
налішою.

Самовдосконалення є важливою метою рідновіра. Засобами духов
ного самовдосконалення є медитаційна практика, виконання релігійних 
обрядів та спілкування з духовними особами. Особливе значення на
дається медитаційним вправам, які є дієвим засобом досягнення змін
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в собі з метою досконалішого служіння Господу Дажбогу, Рідній Ук
раїнській Вірі, Україні, своєму Роду, своїй родині.

Взірцем для рідновірів є сильна особистість, яка в служінні Дажбогу і 
Україні реалізує свою свободу вибору.

Духовне знання та релігійна віра. В основі Рідної Української Віри, як 
і арійської духовності взагалі, лежить духовне знання. В Соборі Рідної Ук
раїнської Віри не існує сліпого поклоніння на основі колись кимось напи
саних догматів. Пізнання духовної реальності є вищим ступенем діяль
ності рідновіра. Кожен рідновір може шляхом наполегливих систематич
них медитаційних вправ отримати від Дажбога дар ясновидіння і са
мостійно пізнавати Всесвіт та його складові.

Якщо рідновір занадто зайнятий земними справами або з інших при
чин не має сил, часу та можливостей для духовного пізнання, він може 
довіряти духовним авторитетам і використовувати здобуте ними знання. 
Духовними авторитетами в Соборі визнаються рідновіри, які шляхом ду
ховного пізнання збагатилися знаннями про духовну реальність.

Таким чином, в Соборі джерелом релігійності є передусім духовне 
пізнання, але у випадку необхідності джерелом релігійності може бути 
довіра до духовних авторитетів, чиї знання за умови докладання значних 
зусиль можуть бути отримані та перевірені кожним віруючим са
мостійно.

Рідна Українська Віра і сучасна наука. Рідна Українська Віра є тра
диційною релігією українців, яка одночасно існує у згоді з сучасною на
укою. Рідновіри систематично знайомляться з досягненнями сучасної 
фізики, зокрема, з теорією торсіонних полів. На переконання 
провідників Собору, сучасна наука просуватиметься все далі у вивченні 
явищ, які раніше належали виключно до компетенції релігії. Завданням 
релігії є пізнання і використання на користь українського народу тієї 
об’єктивно існуючої реальності, яка доступна пізнанню, але до вивчення 
якої наука ще не готова

Рідна Українська Віра і земне життя людини. Релігія покликана в пер
шу чергу забезпечити повноцінне, гармонійне земне життя людини 
в єдності її духовних і матеріальних потреб. Успіх в земному житті є важ
ливим критерієм сили релігії. Релігія повинна захистити здоров’я люди
ни, допомогти їй здійснити важливі для її життя цілі, допомогти будувати 
стосунки з людьми.

Рідна Українська Віра покликана і здатна забезпечити зміцнення Ук
раїнської Держави, її духовних і матеріальних засад, збереження тра
диційної духовної культури Українського Народу, його щасливого і за
можного життя в Земному Світі.
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Парад планет — Меркурія, Венери, Марса, Сатурна і Юпітера — 

відбудеться 4 травня, коли вони вишикуються в майже ідеальну 
пряму лінію. Раніше повідомлення про це викликали страх, віру в на
стання Апокаліпсису. Певно що «стовпотворіння планет» спричинить ак
тивність на Сонці, але аж ніяк кінець світу. Наступний «парад» відбудеть
ся аж в 2040 р.

Наймініатюрніший Коран зберігається в Китайському місті Чженч- 
жоу. Видрукуваний він десь 200 років тому. Довжина книги 25 мм., шири
на — 19, товщина — 9. Вага — всього 4,3 гр.

Любов до футболу — приманка в Церкву. Але якщо в Англії люб
лять колективно дивитися футбол в пивницях, то тепер можна буде 
одержувати таке задоволення в Церкві «Холі роуд», де на широкому ек
рані будуть показувати матчі із чемпіонату світу, що проходитиме в 
Японії та Південній Кореї. «Чемпіонат світу дає прекрасну можливість 
закликати молодих людей в Церкву», — сказав релігійний новатор, 
вікарій із британського Стаббінгтону. Якщо спочатку екран планували 
розмістити в холлі храму, то тепер вирішили перенести його в основне 
приміщення.

«Поховати за християнським звичаєм» тіло В.[.Леніна — тобто, 
віддати його землі — це виконати заповіт його дружини 
Н .К.Крупськоїі членів сім 'ї. Так вважає експрезидент Радянського Со
юзу М.Горбачов. З цього не треба робити якоїсь сенсації, чи провокува
ти з приводу цього якісь політичні конфлікти, вважає він. Відомо, що ут
римання забальзамованого тіла В.І.Леніна забирає багато коштів. Але 
проти поховання виступає Компартія Росії.

Кувейтський спортсмен Джамаль Аль-Йамані встановив світо
вий рекорд. Він добу плавав з молитвами і проплив за цей час в басейні 
41 км.

Свято спалення гріхів. Таке є в іспанській Валенсії. Королевами 
свята є дівчинка і доросла жінка — «фальєра майор» та «фальєра майор 
інфантіль». Під час головного дня — «Фальєса» — дня св. Йосипа всі ви
готовляють дивовижні гігантські фігури — фалья — із картону й дерева, 
що символізує собою гріхи мешканців міста. Головна роль на святі
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відводиться вогню, який, пожираючи всі фігури, відтак спалює і всі 
людські гріхи.

В час життя перших людей в Африці вони були вже й на тери
торії нинішнього Китаю. В районі Ніхевань провінції Хубей виявлені 
сліди їдальні первісних людей, якій 2 млн. років.

Колишня монахиня-кармелятка, залишивши монастир в пе
редмісті Сіднею (Австралія), організувала шикарний бордель. За
рік «праці» вона разом зі своїми дівчатами перерахувала рідному мона
стиреві 300 тис. доларів. «Думаю, що монашки самі мають заробляти 
собі на життя, — сказала Мері Корраджі, — а хто сказав, що наша праця 
гірше інших? Я не соромлюся того, чим займаюся». Ще невідомо, як 
Церква зреагує на це, але перераховані кошти монастир не повернув. 
Певно що гроші не пахнуть!

Астролог Павло Глоба схвалює Генплан розбудови Києва до 
2002 р. Але над Глобою є ще Кабмін та Верховна Рада. Лише після їх за
твердження план можна буде реалізовувати. Але ось не розширеній 
«апаратці» в мерії, коли розглядалося питання київського мегаполісу, 
був присутній найвідоміший в СНД астролог, ректор Російської академії 
астрології Павло Глоба. Він вважає, що сутність розробленого Генплану 
збігається із сутністю первісного генетичного коду Києва, відповідає тій 
«Космічній карті Києва, яка була вироблена ще в 1992 р. Ця карта має 
позначки тих «розломів», які негативно позначаються на якості життя 
киян.

Німецька протестантська місія видала намібійському пастору 
Даніелю Енечукву сертифікат, яким підтверджує його воскресіння із 
мертвих під час автокатастрофи, коли він одержав травму голови. 
Д.Енучукву розповідає про свої зустрічі з ангелами, відвідання раю. В 
Раю звучала лагідна музика, хоч ніде не було видно якихось інструментів 
й музикантів.

Нессі водиться і в Карпатах. В озері Тарниця (Зах. Карпати, Ру
мунія) виявилося чудовисько, яке нагадує чимось кита. Його паща 
подібна до капота автомобіля. Воно могло б вільно проковтнути людину. 
Очі його розміром з автомобільні фари. Здавалося, що у воді вони навіть 
фосфорують. Спочатку Нессі сприйняли за звичайнісіньку деревину, що 
плаває у воді. Однак її «видав» легкий порух хвоста, що спричиняв на 
озері хвилі.

Оперу «Ісус Христос — Суперстар» Ллойда Вебера має привезти в
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Цікаво знати

Київ з Москви творча група «Прогресів-рок». Під час останнього її 
приїзду виконувалися лише деякі арії з цього твору.

Україна — батьківщина колеса. Це засвідчила знахідка експедиції 
краєзнавчого музею Маріуполя. Розкопуючи курган на окраїні міста, ар
хеологи виявили дерев'яний чотириколісний візок. На диво колеса збе
реглися добре. Знахідку цю датують 32 століттям до н.е., тобто вона має 
десь 5200 років. До цього твердили, що колесо — досягнення цивілізації 
Міжріччя (Месопотамії).

Новий живий Ісус Христов з'явився на Землі. Ним себе проголо
сив психічно-хворий 26-річний англієць Робер Калікотт. Оголосивши се
бе Спасителем, він подався до Святої Землі. По дорозі в Австрії, 
Р.Калікотт вирішив для реалізації своєї мети використати велосипед, 
який із застосуванням ножа відібрав у німецького туриста. Судове 
слідство виявило, «що новоявлений Ісус Христос» потребує спеціально
го догляду й утримання в психіатричній клініці. До речі, Р.Каллікотт вже 
мав поставлений йому раніше діагноз параноїдальна шизофренія, але 
«спасителя» чомусь у госпіталі Істбурна не затримали. Ось він і поїхав до 
Святої Землі.

Статуя Афродіти скоро з'явиться біля міста Пафос на Кіпрі.
50 млн. доларів піде на реалізацію проекту. Статуя буде вищою від відо
мої Ейфелевої вежі. Скульптор витвору з Росії — Зураб Церетелі.

На пошук Ноєвого ковчега американці відправили з авіабази  
Ванденберг (Каліфорнія) спеціальний супутник. Завдання: підтвер
дити або заперечити версію, що залишки ковчега є на горі Арарат. Ціка
во, що якщо під час аерофотозйомок в 1949 з висоти біля 5 км. було 
зафіксовано на горі якийсь таємний об'єкт довжиною 183 метри (його 
назвали «Араратська аномалія»), то вже на знімках 1999 і 2000 років йо
го чомусь не виявили.

Загадковий манускрипт, відомий як «Манускрипт Войнича», бо
ж останній купив цей рукопис в Італії в 1912 р., продовжує викликати 
здивування. Мова, на якій він написаний, є невідомою і не піддається 
прочитанню. Дехто вважає, що це — рукопис, який загубили на Землі 
інопланетяни.

Мусульманський та іудейський обряд обрізання має лікувальну 
здатність. Дослідження, проведені в Барселоні, засвідчили, що цей 
звичай, зрештою, запобігає захворюванню жінок на рак шийки матки.
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Анонси

Торгувати, ж артую чи, власною  душ ею  — небезпечно.
Розмістивши в одному з американських Інтернет-аукціонів повідомлен
ня про продаж своєї «поки що безгрішної душі», громадянин Василь По
тапов з російського Барнаулу не врахував забобонність багатьох грома
дян світу. Всесвітні торги закінчилися тим, що володар Інтернет-аукціону 
став вимагати від Василя привезти «душу купівцю», яким виявилася аме
риканка з Алабами. Вона заплатила «за душу» 400 доларів. У разі, якщо 
п. Василь не привезе їй свій «товар», йому загрожуватиме трирічне ув'яз
нення.

АНОНСИ
2 3 -2 4  травня 2002  р. Український центр візантиністики і патрології 

планує провести богословський семінар «Спадщина Отців Церкви як 
чинник формування православного пастиря».

1 3 -1 4  грудня 2 002  р. Учбовий комітет УАПЦ запланував проведен
ня в Києві богословської студентської конференції.

ПАМ'ЯТІ КОЛЕГИ М.А.ТРОХИМЧУКА
В Москві раптово помер відомий релігієзнавець — виходець з 

Рівненщини доктор філософських наук, професор Микола Антонович 
Трохимчик. Місяць тому ми вирішували з ним як із завідуючим кафед
рою релігієзнавства Російської академії державної служби при Прези
денті РФ питання творчої співпраці. І раптом така тяжка звістка. Бага
то сил віддав наш колега розвитку в Росії релігієзнавчої науки і освіти, 
підтримці стабільності державно-конфесійних та міжконфесійних 
відносин, утвердженню принципу міжрелігійної толерантності. Ук
раїнські релігієзнавці з сумом дізналися про смерть колеги, земляка, 
бо ж Микола Антонович з Рівненщини. Ми збережемо надовго світлу 
пам'ять про нього!
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ГАЛЕРЕЯ
УКРАЇНСЬКОГО 
ТА СВІТОВОГО 
М ИСТЕЦТВА

МУЛЬТИМЕДІЙНА 
БАЗА ДАНИХ

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

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

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

Представлено творчість 762 художників (з них - 235 
вітчизняних художників), подано 100 детальних твор
чих життєписів митців. Представлені мистецькі твори 
знаходяться у 306 музеях ЗО країн світу (1470 - в 70 
українських музеях. Залами цих музеїв Ви здійсните 
екскурсії, ознайомитесь з екпозиціями.
До кожного мистецького твору додано детальний 
опис (графічне зображення розміром 1024*768, 
назва твору, авторство, мистецький аналіз твору; 
дата створення, музей, стиль, жанр, країна-бать- 
ківщина митця, матеріал і розміри твору).
Програма містить гнучку систему пошуку творів за 
кількома критеріями відбору. "Галерея" має різно
манітні режими для перегляду творів: слайдовий 
режим, маштабування тощо. Добірка класичної 
музики (тривалістю понад 70 хвилин) добавить 
Вам насолоди від спілкування з прекрасним.
Програма знадобиться всім шанувальникам 
мистецтва, науковцям, викладачам, студентам, 
школярам.

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

або 03150, Київ-150, а/с 428

E-mail: coloryt2001@ukr.net

mailto:coloryt2001@ukr.net


Історія релігії в Україні:
у 10-ти томах 

. Вийшов з друку 
5-й том

ПРОТЕСТАНТИЗМ
За ред. П. Яроцького. — Київ. !,Світ знань" 
— 2002. — 424 с.

У книзі осмислюється вплив Реформації 
на релігійне і суспільне життя в Україні. 
Об’єктом дослідження є течії раннього і 
пізнього протестантизму. Відтворюється про
цес проникнення та особливості поширення в 
Україні ранньопротестантських течій: гусиз- 

му і «чеських братів», лютеранства і кальвінізму, унітаризму та ін. Подається 
широка панорама зародження євангельсько-баптистського руху на українській 
землі у другій половині XIX ст. Аналізуються його правове становище, 
внутрішньоцерковні процеси в умовах російського самодержавства і в радянсь
кий період. Завершується дослідження показом сучасного становища баптистсь
ко-євангельського руху в Україні.

Розрахована на релігієзнавців, істориків, філософів, культурологів, на широ
кий загал тих, хто цікавиться історією релігії в Україні.

Вартість книги 19 г р и .

Запитуйте книгу в книгарнях та бібліотеках

Умови придбання книги за тел: 8-044-229-04-18, 
або надіславши запит за адресою:
03150, м.Київ-150, а/с № 428. Видавництво "Світ знань" 
fax 229-48-12, e-mail: nardo@rambler.ru

mailto:nardo@rambler.ru

