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СТОРІНКА РЕДАКТОРА

Навчальні заклади України як світські, так і  духовні в липні- 
серпні набирають собі студентів-першокурсників. Нас турбує те, хто 
прийде в цьому році в релігієзнавчу систему освіти. Якщо донедавна ї ї  
здійснювали лише в двох київських університетах -  імені Тараса Ш ев
ченка і  «Києво-Могилянська академія», то тепер на перший курс з 
релігієзнавчої спеціалізації набирають в національний педагогічний 
університет ім.М.Драгоманова і в університет <<Острозька Академія», 
в Чернівецький університет ім.Ю.Федьковича, Івано-Франківський пе
дагогічний університет ім.В.Стефаника, Дрогобицький педагогічний 
університет ім. Івана Франка, Донецький університет штучного інтелекту, 
Одеський університет ім. /.Мечникова та ін. То ж  релігієзнавча освіта на
бирає обертів. Стоїть питання удосконалення ї ї  змісту, підвищення на
укового рівня викладання релігієзнавчих дисциплін, приведення його до  

рівня здобутків світової релігієзнавчої науки, здолання спроб теологізації релігієзнавства або ж  
взагалі витіснення з навчальних планів. Проблемою для релігієзнавчої освіти є відсутність підруч- 
никовоі літератури навіть з тих базових курсів, які мають вивчати всі студенти спеціалізації, зокре
ма з філософії релігії, соціології релігії, історії релігії, психології релігії, етнології релігії, кон- 
фесіологїїрелігії та ін. Відсутній відповідно підібраний ілюстративний матеріал, методичні посібни
ки, хрестоматії. Варто було б подумати про типові програми з базових релігієзнавчих дисциплін, 
перевидання деяких підручників, видрукуваних нашими колегами у зарубіжжі, тощо.

Цій меті буде підпорядкована робота науково-методичної конференції, яка відбудеться в ос

танній декаді жовтня на базі Тернопільського педагогічного університету і на яку Оргкомітет ї ї  за 
прошує всіх, кому небайдужою є доля нашої спеціалізації.

Релігієзнавча освіта — це система освітянської роботи, метою якої є озброєння особи всією су

мою знань, яку має релігієзнавство про природу, сутність, функціональність, історію та географію 
релігії. На відміну від релігійної освіти релігієзнавча є світоглядно плюральною, оскільки знайомить 
своїх реципієнтів з різними поглядами на релігію, конфесійно незаангажованою, оскільки без будь- 
яких симпатій чи антипатій розкриває сутність віровчення, особливості культу, характер історії тієї 
чи іншої релігійної течії.

Знаходяться в наш час ще такі особи, які, виходячи із своїх конфесійних міркувань, не сприй

мають релігієзнавчу освіту, називають ї ї  атеїстичною. їх не влаштовує те, що релігієзнавець визнає 
право на таке ж  існування, окрім їхньої, ще й якихось інших релігій, взагалі сприймає їх як релігію, 
дотримується принципу релігійного плюралізму суспільства. Для них це — вже атеїзм. Відтак 
маємо тоталітарне мислення представника певної конфесії. При цьому він не усвідомлює те, що з 
таким мисленням він, власне, сам є атеїстом, бо ж  відмовляє в праві більшості на свій шлях до  Бо
га, який для не ї є таким же істинним. То ж  лише релігієзнавча освіта не є атеїстичною. Водночас 
будь-яка конфесійно зорієнтованва освіта обстоює атеїстичний принцип у своєму сприйнятті інших 
релігій.

В демократичному суспільстві, в громадянській державі світська освіта має бути релігієзнав- 
чою. Пропихування в світську школу богословських дисциплін є порушенням конституційного 
принципу свободи совісті, веде до  нехтування конфесійних інтересів багатьох дітей, ігнорує демо

кратизм українського суспільства.
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Газета «День» в травні прове
ла серед своїх читачів опитуван
ня, що починалось запитанням:
«Незалежно від того, відвідуєте ви 
церкву чи ні, ким ви себе вва
жаєте?». 61% респондентів віднес
ли себе до віруючих, 15% вагалися 
між вірою і безвір’ям, 2% виявили 
байдужість до питання, 10% віднес
ти себе до невіруючих, а 5% — до 
переконаних атеїстів. Решта (7%) 
або не відповіли, або сказали, що не 
знають, як і відповісти. Серед опи
таних: 78% — чоловіки, 15% — 
жінки, 7% — не вказали стать; 80% 
опитаних мають вищу освіту; вік від 
20 до ЗО років — 24%, від 40 до 50 — 
27%. Опитано всього 123 особи. 
Відтак вважати це опитування ре
презентативним не можна. Тим 
більше, відповіді давали відвідувачі 
веб-сторінки «Дня», а Інтернетом 
у нас мало хто користується.

Церкві «цілком довіряють» 
26,8%, «швидше довіряють» —
33%. Це дані опитування, яке прове
ла соціологічна служба Українського

центру економічних і політичних 
досліджень ім.Олександра Разумко- 
ва з 21 по 28 травня 2002 р. 
Дослідження мало на меті з ’ясувати 
рівень довіри та підтримки діяль
ності різних соціальних інституцій та 
політичних партій, а також префе
ренції громадян України в майбутніх 
президентських виборах. Щодо ук
раїнських ЗМІ, то їм «абсолютно 
довіряють» — 13,3%, «швидше 
довіряють» — 40,6%. Найменше 
довіряють політичним партіям — 
4%, і у них найвищий рівень не
довіри — 38,3%. Громадським ор
ганізаціям довіряють — 6 %, 
не довіряють — 25,4%. Респонден
там було запропоновано оцінити за 
5-ти бальною шкалою рівень свобо
ди слова в Україні. 37,5% опитаних 
поставили оцінку «З» і найменше 
(6,8%) поставили вищий бал «5». 
Опитування проводилося у 24 обла
стях, Автономній Республіці Крим і 
в м.Києві. В ньому взяло участь 2015 
громадян України віком від 18 років.

Більшість мешканців Сумсь
кої області на останнє місце з 
десяти запропонованих варі
антів життєвих пріоритетів 
ставлять релігію. Про це свідчать 
дані опитування сумчан, проведе
ного обласним відділом у справах 
релігій. З цими даними ознайомив 
учасників семінару для жур
налістів, що відбувся у Сумах, за
ступник голови обласного відділу 
у справах релігії Анатолій Ярош.
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Релігійне життя України

«Про внесення змін і допов
нення до Закону України «Про 
державний реєстр фізичних 
осіб — платників податків й інших 
обов’язкових платежів». Такий за
конопроект, знову за прикладом 
Росії, де його вже прийнято, вне
сено на обговорення Української 
Верховної Ради. Це — відповідь на 
демонстрації Православної церк
ви Московської юрисдикції, які 
протестують «проти заміни наших 
християнських імен на цифри». 
При цьому вони десь знаходять 
в Біблії слова, що з метою зни
щення світу «сатана буде номеру- 
вати «паству». Тому є люди в Ук
раїні, які з релігійних мотивів 
відмовляються від іден
тифікаційних номерів. В запропо
нованому законопроекті термін 
«ідентифікаційний номер»
заміняють терміном «податковий 
рахунок», а в наборі цифр пропо
нується не вживати цифру 666. 
( Факты. — 20 червня)

Наслідки виборів до Верхов
ної Ради виявилися невтішними 
для партій, що назвали себе 
християнськими. Разом всі вони 
(а їх 5) не набрала навіть одного 
відсотка голосів виборців. Навіть 
партія Бабича, яка закликала «жити 
за Біблією» одержала разом 0,3 % 
голосів (десь 75 тис. виборців). І 
тут ми не згодні з газетою «День» 
(№102), що «жити за Біблією 
потрібно вчитися передусім вибор
цям». Не виборцям. Потрібно стати 
християнами за суттю тим, хто 
відносить себе до християнства за 
політичною організацією.

Скасування Кабміном України 
своєї Постанови № 1033 від 4 
квітня 1991 р. може спричинити 
нове загострення міжцерковних 
протистоянь. Стара Постанова чітко 
визначила храми та комплекси, які, 
виходячи з їх культурно-історичного 
значення, залишалися у віданні 
держави. Тоді Кабмін керувався 
тим, що конфесії не здатні організу
вати належне збереження тих 
храмів і церковних комплексів, які 
становлять світову культурну 
цінність. Враховувалося й те, що на 
ці об’єкти можуть претендувати 
водночас різні Церкви, а це спричи
нить нові конфлікти між ними, відда
лить процес їх об’єднання. Малося 
на оці й те, що ці будівлі використо
вуються якимись державними куль
турними установами, діяльність 
яких має велику вагу в духовному 
житті країни, а відтак попередньо 
слід вирішити їх долю. То ж які аргу
менти мав віце-прем’єр В.Семино- 
женко проти аргументів тодішнього 
віце-прем’єра С.Комісаренка — 
невідомо. Але вже в Православ’ї Ук
раїни почався новий виток проти
стояння в претензіях на споруди, 
що мають бути передані Церквам. 
(Шлях перемоги. —15 травня)

Силові структури України —
Міністерство внутрішніх справ і 
служба безпеки — відтепер мають 
не допускати протиправних дій на 
релігійному ґрунті, відвертати 
міжконфесійні і міжцерковні силові 
конфлікти, зокрема щодо храмо
вих споруд. Таке доручення одер
жали їх керівники від Президента 
Л.Кучми. Звернута увага на заходи
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Релігійне життя України

із запобігання загострення відно
син між релігійними організаціями. 
Відтепер під особистим контролем 
Президента й міністра внутрішніх 
справ знаходиться розслідування 
справи з погрому синагоги 
Бродського в Києві.

У Всесвітній День захисту 
дітей (1 червня) представники 
православних, католиків і протес
тантів Донецька провели спільну 
акцію, метою якої є звернення ува
ги всіх людей на один з самих 
страшних гріхів людства — дітов
бивство. Адже Заповідь Божа «не 
вбивай« стосується не тільки наро
джених, а й ненароджених теж. 
Йдучи хресним ходом центральни
ми вулицями міста, християни тим 
самим одностайно заявили про 
свою позицію щодо абортів, 
кількість яких в Україні збіль
шується — за офіційними даними 
країна знаходиться на другому 
місці у Європі за цим показником. 
Унікальність Донецької акції поля
гає у тому, що вперше в історії Дон
басу християни різних конфесій, 
незважаючи на свої теологічні та 
культові відмінності, підтримали й 
провели спільну акцію. Це свідчить 
про те, що християни все-таки 
здатні не тільки на словах, але й на 
ділі робити щось спільне, спро
можні подолати негативні прояви і 
тенденції у християнському сере
довищі та бути особистим прикла
дом у любові й повазі до інших хри
стиян. Акцію підтримали Українська 
православна церква Київського 
патріархату, Українська греко-като- 
лицька церква, Римо-католицька

церква, Українська лютеранська 
церква, Об’єднання християн віри 
євангельської (п’ятидесятників), 
Союз Церкви Божої України, Церк
ва адвентистів сьомого дня та Ук
раїнська християнська євангельсь
ка церква. (Олег Колесников)

Більш активною хоче бачити 
Президент України Леонід Куч
ма діяльність Церкви у всіх сфе
рах громадсь
кого життя 
країни. Висту
паючи на тор
жествах з наго
ди 10-річчя ар- 
хиєрейського  
Хар к і в с ь к о г о  
собору й обрання Предстоятелем 
УПЦ Московського патріархату 
митрополита Владимира (Сабо- 
дана), Президент особливо наго
лосив на розширенні присутності 
Церкви в сфері соціального захис
ту. Л.Кучма знову закликав до 
створення єдиної Помісної Ук
раїнської православної церкви. 
«Моя позиція щодо створення 
єдиної помісної Церкви зали
шається незмінною«, — підкрес
лив Л.Кучма. Президент відзна
чив, що Архиєрейський собор, що 
пройшов у Харкові 10 років тому, 
«став етапною віхою в житті Ук
раїнської православної церкви».

Релігійним організаціям да
ли пільги на електроенергію.
Національна комісія регулювання 
електроенергетики України з 1 
червня встановила тариф відпуску 
електроенергії релігійним ор

Релігійна панорама № 6 ’2002
2-2-1975

5



Релігійне життя України

ганізаціям на комунально-побутові 
потреби в розмірі 13 коп. за 1кВт- 
годину (без ПДВ). (Forilm)

Газета «Русский Крым» не 
лише українофобська за своїм 
змістом, але й євреєфобська. 
В одному з чисел її якийсь Є.Мала- 
ховський пише про «жидовское 
иго», що тягнеться з днів захоп
лення влади більшовиками й до 
сьогодні. «Сионизм — это еврей
ский фашизм. Сионисты считают, 
что еврейская нация особенная, 
избранная богом, поэтому должна 
руководить всем миром. Иудей
ский бог Иегова — дьявол, эта на
ция избрана Дьяволом. Еврейская 
нация ничего, кроме зла, крови 
и горя людям не дала». Як бачимо, 
це все є прямим закликом до 
міжнаціональної і міжрелігійної во
рожнечі. Можливо час органам 
держави, відповідно до ук
раїнського законодавства, робити 
висновки? Видається, що жодна 
нація, окрім українців, не дозволяє 
такого глуму над собою і тими ет
носами, що живуть в нашій країні.

З вимогою до Патріарха Мос
ковської Церкви Олексія II пере
вести митрополита Одеського Ага- 
фангела в Росію, а до останньо
го — публічно вибачитися перед 
народом і Церквою України звер
нулося Одеське Міське товариство 
соціального захисту моряків і їх 
сімей. Лист такого ж змісту на
правлено також Президенту й Уря
ду України. В листі говориться, що 
Агафанген звинувачує Уряд Ук
раїни у зв’язках з масонством, за

кликає до кровопролиття, знева
жає українську мову, пропагує не
обхідність приєднання до Росії. Всі 
ці його дії є антиконституційні. 
А чого варті заяви монахів і семіна
ристів монастиря, де знаходиться 
резиденція митрополита, що то є 
«територія Росії». Автори листа 
звинувачують Агафангела у смерті 
архімандрита Антонія. Зрештою: 
чому ми на землях своєї держави 
не можемо мати свою церкву, 
а маємо слугу Московської? (Го
лос Православ’я. — № 11).

Ніна Карпачова зустрілася з 
є п и с к о п о м - п о м і ч н и к о м  
Львівської Архиєпархії УГКЦ 
владикою Ігорем Возняком та
представниками архиєпархіальної 
курії. У розмові було порушено 
низку питань щодо співпраці Церк
ви з органами державної влади. 
Пані Карпачова відвідала архика- 
тедральний собор святого Юра. 
Уповноважена Верховної Ради з 
прав людини поставила свічку і за
мовила заупокійне богослужіння 
за Юрія Мозолу, який безневинно 
загинув від побоїв, завданих 
працівниками УСБУ, та за всіх без
винно вбитих. Окрім цього п.Кар
пачова відвідала архикатедральну 
крипту, де вшанувала пам’ять 
провідників УГКЦ. У «Книзі 
відгуків» відвідувачів крипти вона 
написала: «Нехай завжди будуть 
благословенні пастирі нашого ду
ху! Нехай Господь завжди благо
словляє Україну! Низько вклоня
юсь світлій пам’яті Патріарха Ук
раїнської Греко-Католицької Церк
ви». (RISU.org.ua)
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Велике свято — День Святой 
Трійці — відзначили у неділю, 23 
червня, православні та греко-ка
толики України. Трійця відноситься 
до числа 12 головних (двунадеся- 
тих) свят Церкви і відзначається на 
50-й день після Великодня, тому 
цей день ще називають П’ятиде
сятницею. У цей день Святий Дух 
зійшов на апостолів, як і обіцяв їм 
Христос перед своїм Вознесінням. 
У євангельській традиції зішесття 
Святого Духа описується як по
лум’я, сполохи якого оточили кож
ного з апостолів, після чого вони 
знайшли дарунок мов — стали го
ворити на різних, не відомих їм 
раніше мовах. У такий спосіб вони 
одержали можливість проповіді 
віри Христової в різних куточках 
світу. Саме тому День Святої Трійці 
іменується також днем Народжен
ня Християнської Церкви. У по
неділок, відразу після Трійці, свят- 
кується День Святого Духа. У хра
мах всіх Православних та Греко- 
католицької Церков України відбу
лися святкові літургії.

Міські чиновники Львова при 
підготовці візиту Папи в Україну 
присвоїли біля 60 тис. грн. Ці
зловживання коштами мали місце 
при проведенні різних будівельних 
робіт. Порушено кримінальну спра
ву. Винуватці мають шанс «по
сидіти десь 2-5 років, як це повідо
мили зі Львова. ('Факты. — № 102)

В Запоріжжі судять ворожок.
Міліція тут затримує шахрайок, які 
чіпляються на вулицях до людей з 
пропозиціями вилікувати їх від на
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врочення, інших хвороб, погадати на 
долю. Псевдоворожки можуть бути 
засуджені до двох років ув’язнення.

Вандалізм на меморіалах.
В Житомирі відбулася наруга над 
пам’ятником євреям — жертвам 
війни. В Боннському лісному ма
сиві їх поховано понад 45 тисяч. 
Пам’ятник обмазано густою чер
воною фарбою. Понищено вінки. 
В червні здійснено також наругу 
над пам’яттю жертвам комуністич
них репресій в Биківнянському лісі. 
З хреста було знято більше поло
вини мідного оздоблення. На пра
вославному кладовищі в Смоківці 
(приміська зона Житомира) в ніч 
на 19 червня було сплюндровано 
40 могил: перевернуті й розколоті 
гранітні надгробки, витягнуті мета
леві хрести, огорожа. Головну при
чину погромів міліція вбачає 
в хуліганстві. Могли спрацювати й 
релігійні мотиви. Вандали знищи
ли також десятки пам’ятників на 
Куренівському кладовищі в Києві, 
у секції єврейських поховань. Але 
п’яні 13-15-літні «діти» понищили 
тут не тільки пам’ятники євреям. 
Вони повалили також хрести на 
могилах православних. Питанням 
є те, чи це діють сатаніти, а чи ж 
просто негідники та недоумки.

П Р А В О С Л А В 'Я

Умови для діяльності Ук
раїнських Церков в Росії 
відсутні. Про це говориться 
в листі громадського об’єднання 
«Україні — Українську Помісну
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Православну Церкву», надіслано
му Президенту РФ В.Путіну. Поруч 
з тим що 15-мільйонна діаспора 
українців в Росії не має жодної за
гальноосвітньої школи, середньо
го чи вищого навчального закладу, 
українського театру, газети, жур
налу, радіо- і телепередачі, парафії 
УПЦ Київського Патріархату тут не 
одержали окремих приміщень для 
своїх храмів, навіть земельних 
ділянок для їх будівництва. Бого- 
явленський собор в Ногінську під 
Москвою, який належав УПЦ КП, з 
потурання влади захопила Мос
ковська Патріархія. А в Україні ця 
Церква має десь 9 тис. храмів, мо
настирів, в т.ч. володіє українськи
ми святинями — Києво-Печерсь
кою та Почаївською Лаврами. «Ук
раїні — УППЦ« звертається до 
В.Путіна з вимогою повернути 
в РФ Церкві Київського Патріарха
ту храми, палаци та інші будівлі, 
побудовані українськими мецена
тами впродовж XVII-XVII століть, 
в т.ч. й Богоявленський собор 
в Ногінську, виділити земельні 
ділянки під забудову українських 
православних храмів, в рамках 
проведення в Росії року України 
запросити з офіційним візитом до 
Москви Патріарха українських 
православних Філарета.

Два протилежні ювілеї 
відзначили в останній декаді 
червня Православна церква 
Московського патріархату та Ук
раїнська православна церква 
Київського патріархату. Перша з 
них відзначала десятиліття зібран
ня своїх єпископів в Харкові, рішен

ням якого було усунуто з посади 
Предстоятеля Церкви митрополи
та Філарета (Денисенка) і обрано 
ним ростовського митрополита 
Володимира (Сабодана). Цій акції 
присвячено десятки статей 
в періодиці Церкви Московської 
юрисдикції. Урочистості відбулися 
в Київському палаці «Україна» 
в присутності Президента Л.Кучми, 
який нагородив Предстоятеля 
Церкви орденом Ярослава Мудро
го. Публікації періодики Київського 
патріархату наголошують на неза
конності Харківського зібрання 
єпископів. Робилося це таємно. 
Порушено при цьому 34-те Апос
тольське правило, згідно якого 
єпископи певного народу повинні 
мати серед себе першого і беззас
тережно визнавати його владу. По
рушено Собором прийнятий і дер
жавою зареєстрований Статут 
Церкви, де сказано, що Ар- 
хиєрейські Собори може скликати 
Предстоятель і він же має на них 
головувати. Митрополит Філарет 
не скликав це зібрання єпископів і 
не головував на ньому, навіть не 
був запрошений туди. Згідно Ста
туту Предстоятель обирався на 
«довічно» і мав обиратися лише з 
єпископату Української Церкви. Це
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також не було враховано. То ж мит
рополит Володимир (Сабодан) був 
обраний позастатутно. При цьому 
ще мала місце й відповідна реакція 
Президії Верховної Ради України, 
яка заявила, що харківський Собор 
УПЦ «проведено з порушенням 
Статуту УПЦ, а тому його рішення 
не можуть бути визнаними». До то
го ж, і Московське керівництво РПЦ 
не мало права втручатися 
у внутрішні організаційні процеси 
в УПЦ, бо ж ця церква своїм Ар- 
хиєрейським Собором жовтня 
1990 р. надала незалежність і са
мостійність УПЦ в управлінні. Вра
ховуючи все це, митрополит Філа- 
рет продовжував діяти як глава 
УПЦ. Він прийняв пропозицію що
до об’єднання з УАПЦ, яке відбуло
ся на об’єднавчому Соборі 25- 
26 червня 1992 р. З’явилася тоді на 
релігійній карті України Церква з 
назвою «Українська Православна 
Церква Київський Патріархат». 
Першим її Патріархом було обрано 
главу УАПЦ Мстислава. Деся
тиліття цієї події відзначила в кінці 
червня УПЦ КП. То ж мали два 
ювілеї — ювілей подальшої інкор
порації в Російській Православній 
Церкві і ювілей виокремлення з неї.

Черговий Собор Української 
православної церкви Московсь
кого патріархату порушив питан
ня виділення земельної ділянки 
в Києві під будівництво кафед
рального собору. Водночас він ут
ворив і затвердив склад Синодаль
ного відділу релігійної освіти, кате- 
хизації та місійної діяльності, 
відділу у справах молоді, відділу з

благодійності і соціального служін
ня, канонічну комісію.

Православну Академію для 
мирян в Сумах благословив 
єпископ Іов (УПЦ МП). Щонеділі 
слухачі Академії матимуть лекції з 
Літургійного та Святоотцівського 
богослов’я, історії Старого й Ново
го Завітів, з історії православної 
Церкви, християнської філософії, 
тощо. Лекції розраховані на 
інтелігенцію, викладачів вузів.

Х а р к і в с ь к о - П о л т а в с ь к а  
єпархія УАПЦ знов має свою 
думку у Церкві. Це засвідчив не
давній її єпархіальний Собор. 
Зберігаючи вірність ухвалам 
Помісного собору 2000 р., єпархія 
визнає митрополита Константина 
вищою канонічною владою в УАПЦ. 
Тоді постає питання: зберігаючи 
названу вірність, чому не визнає 
єпархія митрополита Мефодія як 
Предстоятеля Церкви? Вимагаючи 
вирішення загальноцерковних 
проблем на засадах консенсусу, 
маленька єпархія цим самим ста
вить під сумнів право більшості.

Львівське братство св. апос
тола Андрія Первозванного 
просить Ставропігію у Все
ленської Патріархії. Прохання 
розглядалося на засіданні Свя
щенного Синоду Патріархії, зокре
ма пропозиції братства про при
значення патріаршого протосинк- 
лера в Україні з числа духовенства 
Православної Церкви в США і пе
ребування його в своєму офісі, 
розміщеному у ставропігійному
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приміщенні братства. Історія по
вторюється. Свого часу своїми 
ставропігійними пошуками льві
в’яни вийшли із підпорядкування 
Київській митрополії, а пізніше це 
стало фактом слідування її при
кладу появи унії.

Шукати підтримки в Констан
тинопольської Патріархії Ук
раїнським Православним Церк
вам — це все одно, що звертатися 
в нікуди. По-перше, ця Церква са
ма є імперією і з невеликим бажан
ням (а то й без нього) відпускала 
в минулому від себе окремі 
національні Православні церкви 
в Помісність. Десятки років дово
дилося з нею торгуватися задля 
того, щоб вона зрештою розроди
лась на подібні рішення. По-друге, 
ця Церква має вину перед Ук
раїною за відпущення в 1686 
р. Київської митрополії в лоно 
Церкви-доньки Московської 
патріархії, і мала б цей гріх свій 
спокутувати, бо ж сприяла пере
творенню Української Церкви 
в «Церкву-домовину» (за словами 
Т.Шевченка). По-третє, ця Церква є 
ініціатором вчення про філетизм, 
згідно з яким заперечувалася 
національна природа Православ
них церков і їх право під цим приво
дом виокремлення в Помісну церк
ву. По-четверте, її нинішній стан — 
кількісний і територіальний — та
кий в Православному світі, що вона 
прагнутиме всім служити, щоб 
тільки не втратити традиційний 
статус Вселенської, бо ж на нього 
претендують вже і Російська і Єру
салимська (розміщена на Святій

Землі) Церкви. Тому генеральний 
секретар синоду Константино
польської церкви митрополит 
Мелітон, затримавшись в квітні 
після чергової зустрічі з делегацію 
Московської патріархії в Криму на 
декілька днів відпочинку, заявив, 
що здолати «розкол» в Україні мож
на лише через покаяння розколь
ників. До того ж, архиепископ Все
волод, що входив до складу деле
гації Константинопольського па
тріархату і є ієрархом Церкви пра
вославних українців СІНА, також 
наголосив, що вирішувати питання 
розколів слід тільки на основі ка
нонів православ’я. Архиепископ 
Всеволод приїздив до Києва і мав 
зустріч з Предстоятелем УПЦ МП. 
На зустріч з представниками УАПЦ, 
які покладають надії на своє вход
ження до Вселенського право
слав’я через УПЦ в СІНА, в нього 
часу не знайшлося. (А.Колодний)

Частина рештків хреста, на 
якому розпинали Ісуса Христа,
у червні знаходилися в Севасто
полі й Сімферополі, а потім 
в Києві. Сюди їх привезли прочани 
з грецького монастиря Сагмата. 
Рештки ці їм подарував ще в 1106
р. імператор візантійський. Все- 
ношні моління з нагоди події відбу
валися в храмах Православної 
Церкви Московської юрисдикції 
названих міст.

Храм УПЦ КП в донецькому
с. Благодатному освятив Патрі
арх Філарет. Це — його рідне село. 
В селі є й храм іншої Церкви — 
Московського Патріархату, свяще
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ник якої всіляко перешкоджав воз
ведению всього за півроку нової 
Церкви. Він навіть не впустив до 
храму УПЦ МП для відспівування 
домовину з тілом покійної матері 
Патріарха. Панахида правилася 
просто неба.

Справи Господні — не об’єкт 
для торгівлі й досліджень. Так заяв
ляють священнослужителі Церкви 
Феодорівської ікони Божої Матері, 
що біля Бахчисараю. Під час ремон
ту тут підвального приміщення було 
виявлено замуровану домовину 
місцевого купця — захисника зне
долених Дмитрія Пачаджі. Храм бу
ло споруджено його дружиною, з 
волі якої в ньому і було поховано її 
чоловіка. Минуло 90 років. 
В приміщенні за цей час розташову
валися і стайня, і склад, і кінотеатр. 
Проте до домовини ніхто не доби
рався. І ось тепер, коли храм стали 
відроджувати для богослужінь, 
знайшовши домовину, виявили, що 
тіло купця без будь-яких втручань 
ззовні збереглося. Фахівці це пояс
нюють особливим мікрокліматом 
у приміщенні. Духовні особи твер
дять, що за душею людини визна
чається і розпад її тіла. Тому — це 
вияв Божої волі: добро і на тому світі 
зараховується. Вхід в склеп знову 
наглухо замурували.

Відреставровано ікону Івана 
Хрестителя в Андріївській 
церкві Києва. Лише із бюджету 
міста на ці роботи виділено ЗО тис. 
грн. Реставратор В.Підкопаєва 
півтора року «чаклувала» над по
лотном. Тут кожний сантиметр ви

магав денної праці. Треба було 
знімати не лише сліди передуючих 
реставрацій, а також ту кіптяву від 
свічок, яка нищить пам’ятники 
культури. Ось тому й постає питан
ня: віддати церквам, а чи ж зали
шити деякі храми — пам’ятки куль
тури — історії, бо ж маємо достат
ньо діючих храмів для задоволення 
релігійних потреб віруючих? (Хре
щатик. — № 79)

Спосіб життя в монастирях 
не монотонний. Про це розповів 
намісник Свято-Успенського 
Патріаршого Одеського чоловічо
го монастиря архимандрит 
Олексій. Пробудження о 5-й го
дині. День починається з молитви, 
божественної Літургії. Потім — по
слух, форму якого визначає 
намісник. Виконуються також 
будівельні роботи — «живемо 
в трудах праведних». В годину 
дня — обідня трапеза. В монастирі 
їжу приймають лише двічі. Другий 
раз — о восьмій після вечірнього 
богослужіння. До цього також по
слух. В 22.30 монахи відправля
ються у свої келії. «Молитва і пра
ця — дві необхідні умови монашо- 
го життя». Щось інше відволікає від 
основного заняття — спасіння 
душі, яке відбудеться лише при зо
середженні на цьому». У вільний 
час монахи вишивають золотом, 
шиють одяг, в’яжуть вервиці. Мо
нах дає три обіцянки: послух, цнот
ливість, нестяжання. Чернечий 
статут забороняє вживати їжу тва
ринного походження, окрім її 
похідних — молоко, сир, яйця. Мо
нахи вживають їжу переважно рос
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линного походження, фрукти. 
(Правда Украины. - № 77- 78)

Тренінг із ведення бла
годійних соціальних проектів мо
лодіжними організаціями проведе
но на базі сестринства св.Юліанії 
Ольшанської в Обухівському благо
чинні Київської єпархії УПЦ. Під час 
тренінгу учасники окреслили го
ловні проблеми соціального 
служіння релігійних громад та цер
ковних організацій в Україні.

Священики Церкви Мос
ковського Патріархату захоп
люють храми Української Пра
вославної церкви Київського 
Патріархату. Це мало місце 
в Полтаві, де 7 священиків Церкви 
московської юрисдикції разом із 
бойовиками 26 травня захопили 
храм Свято-Миколаївської грома
ди УПЦ КП. Полтавські обласні ор
ганізації партій, які входять до бло
ку «Наша Україна», звернулися з 
відкритим листом до Президента 
України Л. Кучми та прем’єр- 
міністра А.Кінаха з проханням 
втрутитися у конфлікт Церков що
до володіння Свято-Мико
лаївським храмом. До такої ж ме
тоди вдалася ця УПЦ МП у Ворзелі. 
Молодчики з Києво-Печерської 
Лаври ломами вибили двері в при
стосованому під храм приміщенні 
колишнього будинку КДБ. Харак
терно, що все це робиться при по
туранні місцевої влади, яка моти
вує це своїм небажанням втруча
тися у міжцерковні конфлікти.

У Рівному вдалося спасти від

пожежі Свято-Троїцьку Церкву.
Причина пожару — удар блискав
ки. Допомагав пожежникам збе
регти столітню святиню проливний
ДОЩ.

Минулого місяця на Кірово- 
градщині вдалося затримати 
злочинну групу, що спеціалізу
валася на викраденні ікон і цер
ковного начиння в різних храмах 
України і продавала їх перекупщи
ку в м.Котовськ. Ніхто не скаже, 
скільки святинь було збуто. 
В грабіжників знайшли сотні ікон, 
церковних книг, хрестів, кадил та 
ін. В Гайворон тепер приїздять 
священики пограбованих храмів з 
метою віднайдення своїх пропаж.

Православна Церква Мос
ковського Патріархату відрод
жує храми збудовані на честь роз
грому російськими військами 
військ українського гетьмана і 
шведського короля. Почав діяти 
такий храм в селищі Яківці на Пол
тавщині, збудований ще в 1856 р 
Відродження храму освятив єпис
коп Полтавський Філіп.

Священики виходять на поля 
Криму з молитвою-проханням по
слати дощ. Спека в 30-35 градусів 
призвела до критичної ситуації на 
зерновому полі півострова. Біля 
100 тис. га. озимих і ярових зерно
вих прийдеться списувати. То ж чи 
допоможе Всевишній, який своїм 
Всевидячим Оком не побачив те, 
що Крим попадає відтепер в ста
тус регіонів, які зазнали стихійне 
лихо. А взагалі по Україні засухою
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знищено 360 тис. га зернових, 
в Криму — половина. А ось після 
тривалої засухи скрізь по Вкраїні 
пройшли проливні дощі, які знову 
принесли біду. То ж молитви не до
помагають.

Язичництво в православ’ї.
Замість поклоніння єдиному Богу 
в святій Трійці православні абсо
лютизували культ святих реліквій, 
практично підмінивши цим саму 
суть християнства і знехтувавши 
заповідь про несотворіння кумиру. 
То прах апостола Андрія розтягли 
по шматочках і возять окремо то 
голову, то руку, то інше для по
клоніння. А тепер ось кусочки Хре
ста, на якому розіп’яли Ісуса, во
зять по Україні для поклоніння. Па
ломники в довгих чергах йдуть на 
поклін до нього. Знаряддя смерті 
вшановується як святиня. Водно
час по деяких єпархіях країни по
дорожує «мироточива ікона царя 
Миколи II» — цього поневолювача 
українського народу. То ж маємо 
явне відродження язичництва, ко
ли поклонялись не Богу, а якомусь 
предметові, наділеному сакраль
ними якостями.

С В ІТ  РИ М О-КАТОЛ И Ц И ЗМ У І 
Г Р Е К О  КАТОЛИ Ц И ЗМ У

Чергова сесія Синоду єпископів 
УГКЦ в травні відбулася у Львові. 
На диво, митрополит Перемисько- 
Варшавський Іван Мартинюк та 
єпископ-помічник Мукачівський 
Юрій Джуджар були тут лише гостя
ми. Затверджено Положення про
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церковну школу, заслухано звіт го
лови Патріаршої комісії у справах 
молоді Йосифа Міляна, який, зок
рема, проінформував про підготов
ку капеланів для вузів. Учасники 
Синоду ознайомилися з діяльністю 
«Всеукраїнського міжконфесійного 
релігійного християнсько-військо
вого братства». Йшла мова про ду- 
шпастирську працю УГКЦ в Східній 
Україні. Обговорено питання Па
тріаршого Собору УГКЦ та Синоду 
єпископів УГКЦ, що відбудуться 
в липні й завершаться прощами до 
сіл Зарваниця (14 липня) і 
Заздрість (13 липня). Характерно, 
що Собор ЗО червня — 5 липня виз
начить головні напрями соціальної 
доктрини Церкви.

Кардинал Мар’ян Яворський 
став доктором honoris causa 
Університету Кардинала Сте
фана Вишинського (Варшава).
Це високе вчення Сенат вузу і Рада 
факультету християнської філо
софії присудили кардиналу 
Яворському «за великі заслуги для 
Церкви у Польщі й Україні, а також 
вшановуючи його видатні наукові 
досягнення з філософії та тео
логії». Цікаво, що кардинал колись 
працював у цьому навчальному за
кладі, який мав тоді назву «Ака
демія католицької теології», але 
в часи ко
муністичних 
гонінь виму
шений був по
кинути цю ус
танову. Після 
о т р и м а н н я  
д и п л о м у
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Мар’ян Яворський виголосив ре
ферат «Що таке філософія релігії». 
Папа Іван Павло II особистим лис
том поздоровив українського кар
динала і подякував йому за все, що 
він «впродовж багатьох років свя- 
щеницької і професорської праці 
у Кракові зробив для справи като
лицької науки». Редакція «РП» 
приєднується до всіх поздоров
лень і бажає кардиналу Яворсько- 
му нових творчих здобутків на ниві 
богослов’я.

Глава Римсько-католицької 
церкви України кардинал 
Мар’ян Яворський повідомив,
що паломники з України зможуть 
поїхати на зустріч із Папою до Кра
кова, коли він там перебуватиме 
16-19 серпня. Оскільки Польща 
обмежила кількість паломників з 
інших країн, то в Україні запис на 
зустріч з Понтифіком вестимуть 
костели.

Україну з офіційним візитом 
відвідав секретар із міждер
жавних відносин Ватикану Жан 
ЛуїТоран. Візит був присвячений 
першій річниці відвідування Ук
раїни Папою Римським Іваном 
Павлом II. Ж.Торан зустрівся з пре
зидентом України Л.Кучмою і 
міністром закордонних справ Ук
раїни А.Зленко, а також відвідав 
Львів, де мав розмови з губерна
тором, мером міста і місцевими 
ієрархами Греко-католицької і 
Римсько-католицької Церков. 
Представник Ватикану взяв участь 
у відкритті пам’ятника Папі Івану 
Павлу II у Києві і у Львові.

Папа Римський Іван Павло II 
знову приїхав в Україну. На цей
раз у вигляді пам’ятників, які на 
честь минулорічних відвідин Пон
тифіком України відкрито 25 черв
ня одразу у двох містах — Львові і 
Києві. Скульптура для Львова ви
готовлена у Мюнхені і поставлена 
перед церквою Різдва Пресвятої 
Діви Марії на Сихові. Її автором є 
український скульптор з діаспори 
Лео Молодожанин. Скульптуру ви
сотою 2,7 метра виготовлено кош
том зарубіжних спонсорів. У цере
монії відкриття пам’ятника взяли 
участь ієрархи Української греко- 
католицької та Римсько-католиць
кої Церков, представники Ватика
ну. Пам’ятник у Києві розміщено 
на території нунціатури. За слова
ми Н.Етеровича, кошти на пам’ят
ник пожертвували не лише като
лики, але й представники інших 
конфесій, в т.ч. православні. Мо
нумент виготовив скульптор 
Б.Довгань, який зазначив: «Впер
ше за багато років я не перероб
ляв в портреті жодної деталі. Ніби 
сам Бог допомагав створювати 
його». На відлив фігури Понтифіка 
пішло біля тони бронзи. Правою 
рукою Папа вітає віруючих, 
а в лівій тримає посох. Водночас 
в храмі на Аскольдовій могилі
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в Києві з ’явилася пам’ятна дошка 
того ж скульптора з надписом: 
«Папа молиться перед іконою». 
Цікаво, що відкриття пам’ятника 
Папі, навіть на території, власне, 
іншої держави, якою є територія 
нунціатури, не влаштувало 
«клікуш« із УПЦ Московського 
патріархату, які у кількості півтора- 
двох десятків осіб провели пікету
вання проти встановлення і освя
чення пам’ятника.

Греко-католицька Церква 
схиляється до думки про пе
редчасність скасування поста
нови №1033 від 1991 р. Кабміну 
України, що визначала ті храмові 
споруди і комплекси, які, виходячи 
з їх історично-культурного значен
ня і ситуації в церковно-кон
фесійній карті країни, залишають
ся у віданні держави. Це видно з 
тих публікацій, які з ’являються в її 
пресі. Так, у видрукуваній в «Новій 
зорі» статті «Нові вузли на кон
фесійній карті України» (№ 22) за
значається, що тодішні основні три 
аргументи не втратили сили й сьо
годні. Ними є : 1. Церкви не готові 
утримувати ці храми-пам’ятки 
в належному стані для збереження 
їх нащадкам; 2. в них розміщені 
значимі культурні інституції, за- 
брання від яких цих приміщень 
призведе до їх загибелі; 3. на ці 
храмові споруди й нині водночас 
претендують декілька церков, що, 
зрештою, призведе до нового 
нагнітання міжцерковного проти
стояння. Наголошено також на не
безпеці передачі цих храмів УПЦ 
Московської юрисдикції.

Глава УГКЦ кардинал Любо
мир Гузар виступив із звернен
ням щодо си
туації навколо 
військових по
ховань на Ли- 
ч а к і в с ь к о м у  
цвинтарі у 
Львові. Влади
ка закликав 
г р е к о - к а т о 
ликів «схилити 
свої голови над українськими і 
польськими могилами Личакова 
в щирій християнській молитві«, 
запропонувавши очолити цю мо
литву представникам чернечих 
орденів, а кожному приходу — 
надіслати на могили групи прочан, 
що вміють любити і прощати. Гла
ва Церкви підкреслив, що «любов 
до свого народу і готовність умер
ти за його ідеали — це чеснота, що 
плекає кожна нація і благословляє 
кожна Церква«. «У такому аспекті 
меморіали Личакова — це святині 
українського і польського народів, 
що зобов’язують усіх сучасників 
до гідної поваги. У той же час ці 
меморіали є не тільки пам’ятника
ми народної слави, але й нашої 
людської недосконалості, — ска
зав кардинал. Він підкреслив, що 
суперечки навколо вшановування 
військових поховань звели стільки 
«політичних, історичних і психо
логічних аргументів, що побачити 
момент істини стає усе су- 
тужніше«. У результаті «над тлінни
ми останками Личакова згустили
ся хмари наших взаємних підозр і 
образ, що повільно отруюють наші 
душ і.

Релігійна панорама № 6 ’2002 15



Релігійне життя України

Почесті отцю Івану Шевціву.
Вшановуючи в далекій Австралії 
першого редактора і видавця пер
шої української газети «Вільна дум
ка» В.Шумського з нагоди його 
80-річчя, присутні водночас вшану
вали й отця Івана Шевціва. Його, як 
це відзначила «Вільна думка» 
(№ 21-22), «знають як історика, 
людину заслужену, в нас у діаспорі 
й в Україні. Він дав всім приклад, як 
ми повинні поводитися в житті. Дай 
нам Боже більше таких священиків, 
як отець Шевців, між нами!». В Ук
раїні минулого року у Львові вийш
ла книга о.Івана «З Богом та Ук
раїною в серці», яка знайшла 
схвальний відгук в наукових колах. 
Нині готується до видруку збірка 
його праць під загальною назвою 
«Християнська Україна».

Римо-католики Сміли (Чер
каська область) мають намір пода
ти позов у суд на чиновників Чер
каської облдержадміністрації за їх 
«бездіяльність, яка стала причиною 
руйнування пам’ятки культури 
національного значення«. Мова йде 
про храм Успіння Пресвятої Богоро
диці, побудований 1818 р. За ра
дянської влади його використову
вали як клуб і лише у 2000 р. повер
нули Церкві. (RISU.org.ua)

Ж И Т Т Я  П РО Т Е С ТА Н ТІВ

Черговий з’їзд Всеукраїнсько
го Союзу Об’єднань ЄХБ відбув
ся 29 травня — 1 червня у Києві.
На з’їзді було присутньо 800 деле
гатів, в тому числі 14 представників

закордонних об’єднань українських 
баптистів, що також входять до 
складу Союзу. У звітній доповіді го
лови ВСО ЄХБ Г.І. Коменданта відза- 
чалося, що на сьогоднішній день 
Союз нараховує 2600 церков та 
груп, які об’єднують більше 141 ти
сяч віруючих. У складі Союзу діє 40 
біблійних навчальних закладів, 
в яких щорічно навчається 5000 
осіб. Особливо було підкреслено 
про необхідність дбати не лише про 
кількісне зростання церков, але й 
про підвищення духовності вірую
чих. Зазначалося, що українські 
євангельські християни-баптисти 
звершують місійну працю у багатьох 
країнах близького та далекого за
рубіжжя. Лише на території Росії 
працює 350 місіонерів з України. Ук
раїнські місіонери працюють також 
в Латвії, Естонії, Азербайджані, Уз
бекистані, Таджикистані, Боснії та 
Герцеговині, Албанії, Греції, Порту
галії. У червні цього року місіонер 
від ВСО ЄХБ розпочинає працю 
в Австралії. Було прийнято низку по
правок до Статуту ВСО ЄХБ та об
рано нове керівництво Союзу. Голо
вою було переобрано Г.І.Комендан
та. Його заступниками стали 
В.Д.Ткачук, В.М.Матвіїв, В.К.Куль- 
бич, С.І.Корнута, В.В.Нестерук та 
І.Ковальчук (від діаспори). За ре
зультатами роботи з ’їзду було 
прийнято звернення до церков, 
в якому наголошується на не
обхідності підвищення духовності 
кожного віруючого зокрема і церков 
в цілому, а також на необхідності бу
ти гідними своїх попередників. 
В зверненні також міститься заклик 
молитися за мир і злагоду в Україні,
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за духовне відродження українсько
го народу. (Ю.Решетніков)

Пробудження як духовне са
мооновлення у вірі Христа в Ук
раїні є, але воно, як відзначив 
керівник ВСЦ ХВЄ п’ятидесятників 
М.Паночко, проходить «не в такій 
мірі, як би цього хотілося». Велике 
пробудження настане. Але «в пер
шу чергу потрібно пробудитися 
віруючим, які духовно заснули, 
стали байдужими, поглинуті 
суєтою і пов’язані духом ма
теріалізму». Для пробудження, 
на думку єпископа, потрібні: гаря
ча молитва віри; спрага святості, 
чистоти, спрага Духа Святого; ак
тивна праця під помазанням Духа 
Святого у справі євангелізації».

Німецька лютеранська кірха 
св.Катерини у Києві. її па
рафіянин з Фастова Микола Шнуп- 
хазе не воював ні за СРСР, ні за 
Німеччину. Він в роки війни сидів 
в ГУЛАЗі. Під час бесіди з корес
пондентом «2000» про те, що й ка
толицька і євангелістська Церкви 
Німеччини експлуатували в роки 
війни працю остарбайтерів, він 
сказав: « Ні євангелістська, ні като
лицька Церква не винуваті в гріхах 
її колишнього керівництва. Бог не 
може відповідати за вчинки його 
безпутніх синів». (2000. — № 23)

В п’ятидесятництві назріває 
протистояння процесу крайньої 
харизматизації. Про це свідчать 
статті із часопису ВСУ Християн 
Віри євангельської П’ятидесятників 
«Благовісник». Зокрема в другому

числі цього року видруковано ко
ментар єпископа Церква Василя 
Боєчка щодо діяльності про
повідника «Нового покоління» 
Олексія Ледяєва. Єпископ шкодує, 
що свої висновки ВСЦХВЄП робить 
із «катастрофічним запізненням» 
в оцінках цього, «так би мовити, без
глуздого вчення антихриста». 
До О.Ледяєва вже не слід бути толе
рантним і поміркованим. Коли йде 
мова про лже-вчителів, то тут навіть 
Ісус Христос «не вживав ніяких лас
кавих епітетів». Навіть той знак «ко
зи», яким користується О. Ледяєв 
при виконанні пісень (підняті вгору 
вказівний палець і мізинець, є сата
нинською символікою. Обурення 
викликає у ВСЦ ХВЄП те, що Ледяєв 
називає себе «Апостолом». Під час 
своїх «сеансів» Ледяєв працює на 
те, щоб своїм служінням викликати 
«здивування», »ефект». «Я не бачу 
в Ледяєві ні чогось оригінального, ні 
унікального, — пише В.Боєчко. — 
Якщо хтось знає історію Мурашка, 
Мамотюка чи Мельника, інших лже
пророків чи лжехристів, як вони се
бе іменували, то все зводиться до 
одного. Спочатку треба вміло зату
манити фальшивими ефектами 
людський розум, приспати людську 
свідомість... Там де немає Бога, не
має й короля Господнього.

Х АРИ ЗМ АТИ Ч Н І Ц Е Р К В И  
У К Р А ЇН И

Харизматичні Церкви духов
ною опікою виводять занепалих 
до людського способу життя. Це,
зокрема, є основною темою їх цер
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ковних газет. Так, в кожному числі 
газети Церкви «Посольство благо
словенного Царства Божого для всіх 
народів», яка раніше називалася 
«Слово віри», друга і третя сторінки 
присвячені сповіді тих, хто з тих чи 
інших причин був на межі фізичної чи 
духовної смерті. Один попав разом з 
машиною під лід, але завдяки вірі 
в спасительну силу Бога виплив, 
другий із-за злочинного життя по
трапив до в’язниці, але Бог, прий
шовши в його серце, зрештою дав 
йому щасливе сімейне життя. Третій 
від серцевого нападу був вже в стані 
клінічної смерті, але, дякуючи мо
литвам рідних, практично воскрес із 
мертвих. Своє покликання Церква 
благословенного Царства Божого, 
старшим пастором якої є Сандей 
Аделаджа, вбачає в молитвах за те, 
щоб слава Божа сповнювала життя 
кожного, щоб кожний життєвий 
шлях людини наближав її до Божест
венної мети, щоб всі потреби людей 
задовольнялися Господом.

Українська Християнська 
євангельська Церква висловила 
свою незгоду із заявленою в №3 
«РП« кількості її громад. Редакція ча
сопису при цьому користувалася 
офіційною статистикою Держкому 
релігії України, бо ж сама таку інфор
мацію не збирає. В листі Центру 
УХЄЦ сказано, що ця Церква засно
вана в 1993 р. Спочатку вона мала 
назву як Церква Повного Євангелія 
України. В жовтні 1999 р. на з ’їзді Ду
ховного Центру прийнято новий Ста
тут Церкви і змінено її назву на «Ук
раїнська Християнська Євангельсь
ка Церква». В листі даються такі дані

про зміну мережі УХЄЦ: 1993 р. — 14 
релігійних організацій, 1994 — 22, 
1995 — 30, 1996 — 50, 1997— 113, 
1998 — 185,1999 — 230,2000 — 276, 
2001 — 323. Станом на 1 червня ц.р. 
— біля 370.3 них: 330 громад, 4 місії, 
4 духовних навчальних закладів, 25 
біблійних шкіл.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Вірменська громада Львова
вшанувала пам’ять тих, хто загинув 
під час геноциду 1915 р. Організу
вав низку заходів з цієї річниці па- 
рох кафедрального храму 
Вірменської Апостольської Церкви 
о.Тадеосом Геворгян. Понад два 
мільйони вірмен було вирізано тієї 
весни в Османській імперії турка
ми. Це був один із виявів протисто
яння мусульман і християн.

ІУД ЕЙ СЬК И Й  С В ІТ

Лігу «Маген» утворили 
єврейські організації і громади 
Києва. Мета її — провести інфор
маційну акцію під гаслом «Ви маєте 
право знати правду!». Ліга поклика
на спростувати вчення, як сказано 
в її програмі, секти «Євреї за Ісуса», 
що закликає «виголосити так звану 
молитву покаяння, зміст якої — виз
нання євреями Ісуса за свого месію. 
В такий спосіб ця «секта» прагне 
«відвернути як євреїв, так і право
славних християн від віри предків. 
Вона вимагає покаяння за невиз
нання Ісуса як месії і закликає 
більше не слухати «придуркуватих
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рабинів». Подібно тому як послідо
вники громад «Євреї за Христа» роз
дають в метро і на вулицях Києва 
свої листівки, волонтери ан- 
тимісіонерської компанії, організо
ваної лігою «Маген», стали поширю
вати вже свої матеріали, в яких твер
дять, що вчення «Євреїв за Ісуса» не 
має чогось спільного з любов’ю до 
єврейського народу, кожного єврея 
зокрема, що воно є виявом анти
семітизму у відвертій формі. (Еврей- 
ская Украйна, — № 11 -ЗО)

Тисячі євреїв Дніпропет
ровська в переддень свята Ша- 
вуот вийшли на вулицю, щоб 
вітати одержання Свитку Тори.
Майже весь Свиток був написаний 
в Єрусалимі прославленими сой- 
ферами. Проте завершення його 
написання відбулося в малій сина
гозі міста. Члени Піклувальної ради 
єврейської громади, керівники 
єврейських громад по черзі впису
вали свою букву у Свиток. Потім Ед- 
вард Сартап та Мартин Йонга, які 
подарували Дніпропетровську Свя
тиню, винесли її на вулицю. В су
проводі величезної процесії Свиток 
було перенесено до Харальної Си
нагоги «Золота Троянда».

Міжнародний конкурс на кра
щий проект будинку для музею 
єврейської спадщини і 
дослідницького центру заверше
но. Цей архітектурний комплекс бу
де споруджений у Києві, у районі 
Бабиного Яру. Кращим був визна
ний проект архітекторів ізраїльської 
фірми «Флешнер«(керівники проек
ту — власники фірми Ульріх і

Даніела Флешнер). Як відзна
чається в рішенні жюрі, проект ба
зується на духовному співставленні 
минулого і майбутнього — 
процвітання нової культурної 
дійсності безпосередньо зв’язане зі 
збереженням знань про минуле. 
Будівництво нового комплексу бу
дуть фінансувати Джойнт і єврейські 
організації Києва. (С.Валах)

Будівництво єврейського 
Центру «Спадщина» біля Бабино
го Яру має «символізувати силу ду
ху народу, який відродився до жит
тя». Проте вибір місця забудови 
Центру багато хто вважає невдалим 
із-за того, що в ньому будуть прово
дитися звеселяючі заходи, а це — 
образа пам’яті жертв фашизму. Але 
є й інша точка зору. Так, директор 
релігійно-просвітницької організації 
«Еша-Тора« Марк Брук вважає, що 
тут є можливий вихід із ситуації: 
«Так, рабин Нахман просив похова
ти себе в Умані на місці масової різні 
євреїв. Тепер тут будують синагогу. 
Відтак утворюється якийсь духов
ний канал. Подібною зв’язуючою 
ланкою служила й жертва, яка при
носиться в Храмі. Така ж мета й по
мираючого каріша».

Нові форми роботи з дітьми 
активно запроваджують ак
тивісти Громад Прогресивного 
Іудаїзму. Зокрема надзвичайно 
урочисто наприкінці травня 
відбувся урочистий випускний 
вечір у дитячому садочку № 764 
при Київській Громаді Прогре
сивного Іудаїзму «Надія». У ве
чорі взяли участь випускники
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дитсадочку з батьками, рабин 
Олександр Духовний, віце-пре
зидент Об’єднання Громад Про
гресивного Іудаїзму України Бо
рис Кутик, багато гостей, у т.ч. із- 
за кордону. Рабин Духовний ска
зав напутнє слово випускникам 
дитячого садочка і запросив їх 
разом із батьками відвідувати 
Недільну сімейну школу при 
Київській громаді «ha-Тіква» та 
комп’ютерний клас. Він, зокре
ма, зазначив: «В дитячому садоч
ку ви навчалися відноситись з 
любов’ю один до одного, до ва
шої єврейської громади й вашої 
держави — України. Головне, 
щоб ви стали хорошими людь
ми». Дітям та садочку були пода
ровані цікаві іграшки, ігри. Діти 
разом із рабином запалили 
Суботні свічки та прочитали мо
литву, після чого відбувся святко
вий концерт. (В .Матвеев)

Час маленьких єврейських 
містечок пішов в минуле. Вже й
Бердичів не є таким. Але євреї, які 
живуть в них, об’єднуються 
в спільноти, створюють свої 
іудейські громади, Зокрема такою 
є єврейська спільнота м.Хмельни
ка. Що характерно, то в ній толе
рантно вживаються не лише віру

ючі іудеї, а й вільнодумці, послідо
вники різних течій іудаїзму. Ест
радний квартет «Шейне Холем» з 
цього міста зайняв призове місце 
на Першому Всеукраїнському фе
стивалі творчості «Надія», яке ор
ганізував Центр громад Прогре
сивного іудаїзму в Києві.

Вшанувати пам’ять євреїв, 
які загинули на Святій Землі від
палестинських камікадзе, прийш
ли до меморіалу «Менора« тисячі 
киян. Перед учасниками траурно
го мітингу виступив головний ра
бин Києва й України Яків Блайх. 
Він сказав: «Ми нікому не віддамо 
нашу Землю, тому що ми диви
мось на Єрусалим, коли молимо
ся, і це наша Земля, обітована нам 
Богом 4000 років тому!». Тут був 
головний рабин центральної сина
гоги Києва Моше-Реувен Асман.

Напад на синагогу в Києві не 
є поодиноким. Мали місце після 
цього ще напади на синагоги 
в Луцьку та Миколаєві. В Києві 
з ’являються на парканах і стінах 
ще малюнки шибениці з підвіше
ною зіркою Давида. На стіні біля 
Бабиного Яру з ’явився напис: 
«Бабин Яр — повториться». Газета 
«Хадашот» висловлює припущен
ня прояву в цьому «палестинсько
го сліду» або діяльності скінхедів, 
що маскуються під « футбольних 
фанатів». (Хадашот. — № 2)

Понад два роки діє група 
Прогресивного Іудаїзму у ви
правній Установі 45/85. Її регу
лярно відвідує Рабин Олександр
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Духовний, інші лідери РООПІУ. 
Члени Київської Громади Прогре
сивного Іудаїзму «Иа-Тіква« нада
ють групі посильну благодійну до
помогу, передають книги в бібліо
теку колонії.

Надзвичайний і Повноваж
ний Посол США в Україні пан 
Карлос Паскуаль зустрівся із 
представниками клубу інтелігенції 
«Міст Надії« при Київській Громаді 
Прогресивного Іудаїзму «ha- 
Тіква«. Зустріч відбулася у вітальні 
Національного оперного театру 
ім.Тараса Шевченка. Посол США 
привітав учасників зустрічі і висту
пив із промовою, присвяченій 
архітектурі майбутнього світу й 
об’єднаної Європи. Велика увага 
у промові була приділена ситуації 
в Україні й її ніші в Європейських і 
міжнародних структурах. При цьо
му, як відзначив пан Посол, багато 
чого залежить не тільки від еко
номічної ситуації й оборонної міці 
країни, а й від того, яка реальна 
увага приділяється свободі слова і 
віросповідання в Україні і наскільки 
керівництво України щире у своїх 
прагненнях зайняти гідне місце 
в Європі й світі. «На жаль, над Ук
раїною усе ще висить тінь «справи 
Гонгадзе«, — відзначив пан Паску
аль. Посла США вітали Президент

Релігійного Об’єднання Громад 
Прогресивного Іудаїзму України, 
народний артист України Олек
сандр Злотник, Рабин Олександр 
Духовний, інші керівники та пред
ставники громади. (В.Матвеев)

Н О В І РЕЛІГІЙНІ 
ТЕЧІЇ У К РА ЇН И

«Школа єдиного принципу».
Так називається окультне вчення 
О.Асауляк, яке вона пропагує в Су
мах серед лікарів і вчителів. Що при
ваблює в цьому вченні? Це — «високі 
утаємниченні знання», зміна стану 
свідомості, набуття незвичайних 
здібностей, «спілкування з іншими 
світами» та ін. Сумська Єпархія УПЦ 
МП почала боротьбу з цим вченням. 
Видрукувано книгу А.Осипова та 
С.Дяченка «Окультизм в православ
ной упаковке», в якій розмірковуван
ня О.Асауляк піддаються критично
му аналізу. В березні 1998 р. вона 
була відлучена від Церкви.

Міжнародний Центр Реріхів
затурбований тим, що в кінці XX ст. 
їх вчення називається єрессю і са
танізмом. Центр видрукував в двох 
томах книгу «Защитим имя и на
следие Рерихов». В другому томі 
зокрема видруковано працю К.Мя- 
ло «Зірка волхвів, чи Христос 
в Гімалаях» та О.Владимирова 
«В пошуках Православ’я». Книги 
зорієнтовані проти відомого пра
вославного опонента Реріхів А.Ку
раєва і Російського Православ’я, 
який зараховує реріхівців до то
талітарних сект.
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Протистояння православної і 
католицької церков в Росії є

сприятливим ґрунтом для появи тут 
сект. Таку думку висловив губерна
тор Саратовської області Д.Аяцков. 
За його словами, конфлікт ніколи 
не приводить до добра, а протисто
яння Церков не принесе віруючим 
користі й тільки створить умови для 
виникнення сект. Губернатор 
відзначив, що православна релігія 
в області терпить серйозні пробле
ми, у тому числі кадрові.

Щорічний науковий сим
позіум «Культурні і наукові зв’язки 
слов’янських народів: сучасний 
стан і перспективи розвитку» 
відбувся ЗО травня в Москві на базі 
Відділу зовнішніх відносин Мос
ковського патріархату. Симпозіум 
організували Слов’янський фонд 
Росії, Московський Патріархат і 
Міністерство Зовнішніх справ РФ. 
У ньому взяли участь політики, 
учені, священнослужителі, пред
ставники громадськості Росії,

Білорусії, України, Болгарії, Польщі 
й інших слов’янських держав.

Прихильність принципам 
релігійної терпимості висловила 
влада Узбекистану. Поряд з тим, 
за словами віце-прем’єра Х.Кара- 
матова, уряд не має наміру мири
тися з діяльністю незареєстрован- 
них у країні організацій. «Ми підтри
муємо зміцнення релігійної толе
рантності, але готові припиняти 
протизаконне місіонерство». 
У семінарі, організованому з приво
ду діяльності релігійних ор
ганізацій, взяли участь учені, пред
ставники духовного управління му
сульман та інших релігійних громад 
країни, викладачі релігійних на
вчальних закладів. Державний рад
ник президента Узбекистану 
З.Хуснідінов зазначив, що за ос
танні роки обсяг виданої в рес
публіці релігійної літератури 
збільшився, але росте і кількість не
точностей у перекладах: «Усвідо
млено чи неусвідомлено допущені 
помилки в перекладах Корану та 
Біблії узбецькою, російською й 
іншими мовами можуть стати при
чиною виникнення конфліктів між 
представниками різних віровчень». 
За даними Комітету у справах 
релігій Узбекистану, у республіці 
зареєстровано 2062 релігійних ор
ганізації. Поряд з мусульманами і 
православними (32 православні 
громади), у країні зареєстровані 
єврейські громади, Церква Єван-

22 Релігійна панорама № 6 ’2002



Релігія в сучасному світі

гельських християн-баптистів, 
Євангельсько-лютеранська і 
Римсько-католицька церква, Това
риство свідомості Крішни, буддис
ти й інші організації. Згідно опиту
вання, проведеного республікансь
ким центром вивчення громадської 
думки, 98,3% громадян Узбекиста
ну вірять у Бога, 80% із них інден- 
тифікували себе як мусульмани.

Міністр внутрішніх справ 
Франції Н.Саркозі зустрівся з 
імамом соборної мечеті Парижу 
Далилом Бубакуром. На зустрічі 
було піднято питання створення 
Ради мусульман Франції. Ідея та
кої Ради була висунута 4 квітня 
цього року на зустрічі в цій 
найбільшій мечеті Парижу Прези
дента Франції Жака Ширака і му
сульманських духовних лідерів. Та
ким чином французький уряд про
водить політику інтеграції мусуль
ман у французьке суспільство, 
а мусульмани з появою нового ор
гану покладають надії на те, що їм 
нададуть більше місць у держав
них структурах країни.

Християнські Церкви Вели
кобританії взяли активну участь 
у торжествах з нагоди 50-річчя пе
ребування на троні королеви Єли
завети II. Одним з найважливіших

пунктів ювілейної програми стало 
підписання лідерами чотирьох 
найбільших конфесій країни еку
менічної декларації, що відбулося 
після урочистого богослужіння 
у королівській резиденції 
у Віндзорі. Декларацію підписали 
від імені англікан архиепископ 
Кентерберійський Джордж Kepi, 
від імені католиків — архиепископ 
Вестмінстерський кардинал Кор- 
мак Мерфи-О’коннор, від імені 
Групи вільних Церков Тоні Бернэм і 
від імені Об’єднаної ради англо- 
карибських Церков Эсми Безуик. 
Всі підписанти зобов’язалися 
«трудитися заради досягнення 
єдності Церкви Ісуса Христа».

Святі місця Єрусалиму —
камінь спотикання всіх перего
ворів щодо миру в регіоні. Ізраїль 
явно поспішив з проголошенням 
його своєю столицею, а відтак ви
ключив Єрусалим як об’єкт пере
говорів. Водночас будь-який 
арабський лідер, що погодиться 
віддати Єрусалим Ізраїлю, а відтак 
і святині Ісламу, автоматично стає 
політичним самогубцем. То ж, вра
ховуючи наявність в Єрусалимі 
святинь трьох релігій — іудаїзму, 
християнства та ісламу, варто ще 
раз розглянути пропозицію Івана 
Павла II про проголошення цього 
міста вільною світовою святинею. 
Такі походи, як в минулому Шаро
на на Святу гору, миру Близькому 
Сходу не принесуть.

Гаррі Поттер шотландської 
письменниці Джоан Роулінг на
бирає популярності не лише в ди-
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тячому світі, але й у світі дорослих. 
І це всупереч звинуваченням з бо
ку Церкви в пропаганді «різного 
окультного мотлоху». З книг пись
менниці, а їх вже вийшло чотири і 
вони розходяться мільйонними ти
ражами при одночасній екранізації 
їх, Гаррі постає як зворушлива і 
чесна дитина. Саме з цих причин 
він, хоч і літає на мітлі, не може об
рости рогами й копитами. Його ус
падкований від батьків чаклунсь
кий хист, є лише художнім прийо
мом письменниці. «І хоч в стінах 
магічної школи Хочвартс літають 
не ангели, а підступні привиди...- 
не варто драматизувати саме таку 
метафору сьогодення. Адже добро 
завжди перемагає зло» (Злагода.- 
травень). Але, на диво, на захист 
Гаррі Понтера став відомий диякон 
Андрій Кураєв. Він, відзначивши 
двохсмисленість книги Роллінг, за
уважив: «Зачекайте лякатися, по
чекайте із осудом і розвінчуван
ням, почекайте вірити чуткам. 
Відштовхнути дітей від Церкви лег
ко. Відштовхнути — і залишитися 
в гордовитій свідомості єдності 
своєї чистоти. А якщо впустити 
дітей — буде галас, буде батам, 
буде с м і т т я . Але ж будуть і діти».

На презентації своєї нової 
книги «Занурення в пітьму» відо

мий релігійний публіцист Олек
сандр Ніжний звинуватив Ро
сійську Православну Церкву (РПЦ) 
у прагненні до «неправового 
домінування» за рахунок обмежен
ня діяльності інших релігійних гро
мад у Росії. У книзі зібрані 
опубліковані і не опубліковані 
раніше статті, у яких автор роз
повідає про факти «судового втру
чання, перекручування правди і 
поширення свідомо помилкової 
інформації» ключовими фігурами 
РПЦ. Персональні «обвинувачен
ня» пред’явлені О.Дворкіну і дия
кону Андрію Кураєву. Говорячи про 
нові статті, що ввійшли в збірник, 
О.Ніжний поскаржився, що «друку
вати ці тексти в газетах стало не
звичайно важко з тих пір, як 
з ’явився сильний вплив Московсь
кої Патріархії на верхи нашого 
політичного життя». Присутній на 
презентації Гліб Якунін, один із 
керівників Православної Церкви 
Відродження, зупинився у своєму 
виступі на факті освячення 
Патріархом Олексієм II храму у бу
динку Федеральної служби безпе
ки Росії. Про гоніння, яким 
піддається Російська православна 
автономна церква розповів насто
ятель її московського храму про
тоієрей Михайло Ардов. За його 
словами, духовно-адміністратив
ний центр РПАЦ у Суздалі «став 
об’єктом погроз і тиску».

Налагодити постійні кон
сультації з міжрелігійного 
співробітництва духовних 
лідерів СНД «в ім’я світу, згоди і 
благополуччя народів різних
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націй і сповідань» запропонували 
патріарх Московський Олексій II і 
глава мусульман Азербайджану, 
голова Вищої релігійної ради на
родів Кавказа Аллахшукюр Паші- 
заді. Під час зустрічі в Москві сто
рони підписали спільну Декла
рацію, у якій заявили про го
товність продовжити двосторонні 
зусилля «заради творення миру 
на Кавказу і розвитку добрих 
відносин між релігійними грома
дами, народами і державами». 
У документі відзначається, що 
християнство й іслам, ґрунтую
чись на загальних принципах, 
спонукують віруючих працювати 
спільно, щоб зробити світ доско
налішим і добрішим, при цьому 
залишаючись собою —■ мусуль
манами і християнами,азербайд
жанцями і росіянами, синами і 
дочками інших народів. Щодо си
туації на Північному Кавказі, 
Патріарх і глава мусульман Азер
байджану підкреслили: «Прагнен
ня народів жити в доброму 
сусідстві, не відчужуючи себе 
один від одного, але зберігаючи 
взаєморозуміння і взаємоповагу 
— це єдиний шлях, що гарантує 
міцний і справедливий мир». Сто
рони домовилися скликати чер
гову зустріч релігійних лідерів 
Азербайджану і Вірменії за посе
редництвом Предстоятеля РПЦ 
до кінця цього року. (NTV.ru)

Алфавіт на основі графіки 
св.Кирила й Мефодія тепер 
в Росії є обов’язковим для всіх 
суб’єктів Федерації. Держдума ух
валила законопроект, який

закріплює використання кирилиці 
як графічної основи писемності 
для всіх народів РФ. Певно що це є 
антитатарський акт, бо ж лише 
в Татарстані прийнято у вересні 
1999 р. Закон «Про відновлення 
татарської мови на основі латинсь
кої графіки». То ж великодержавні 
устремління піднесено в Закон.

Постійне представництво 
Духовного управління мусуль
ман Кавказу відкрито в Москві.
Як повідомив на презентації ду
ховний лідер азербайджанських 
мусульман Аллахшукюр Паші- 
заді, представництво було ство
рено за сприяння Патріарха Мос
ковського Олексія II. Як відомо, 
в цьому році в Баку заснована 
єпархія Руської православної 
церкви, що об’єднує тих право
славних росіян, що живуть 
в Азербайджані. Відкриття Духов
ного управління мусульман є 
своєрідною відповіддю право
славних для азербайджанської 
діаспори в Росії. З появою пред
ставництва мусульман Кавказу 
в Москві для віруючих обох на
родів створюються паритетні 
умови. Головними завданням 
представництва буде встанов
лення зв’язків з релігійними цент
рами і державними структурами 
Росії, будівництво мечетей, про
ведення свят, організація палом
ництва, допомога хворим, літнім 
людям і жертвам катастроф, а та
кож надання моральної і ма
теріальної підтримки азербайд
жанським студентам, що навча
ються в Росії.
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Процес об’єднання Європи 
може сприяти і єднанню Като
лицької і Православної Церков.

Про це заявив Патріарх Констан
тинопольський Варфоломій І 
в інтерв’ю грецькій газеті 
«Катімеріні». Патріарх відзначив, 
що «Європа розвивається 
у своєму об’єднанні і це може на
близити колишній і новий Рим, що 
були єдині до розколу», чому буде 
сприяти спільне життя європейсь
ких народів, що відносяться до 
двох Церков на одній історичній і 
економічній території. При цьому, 
вважає Варфоломій, догматичні і 
теологічні розбіжності між католи
ками і православними не повинні 
перешкоджати зближенню і 
співробітництву в боротьбі з про
блемами сучасної людини. 
До речі, Варфоломій І і глава 
Римсько-католицької церкви Іван 
Павло II підписали у Венеції 
спільну Заяву про захист навко
лишнього середовища.

Росія не може жити без культу 
особи, культу обожнюваного царя. 
Італійська газета «Стампа» видруку
вала статтю «Путініана. Культ госпо
даря Кремля». В ній зокрема сказа
но: «Путініана всюдисуща, почина

ючи від туристичного кітча матрьо- 
шок з його обличчям і закінчуючи 
бронзовим бюстом — дорого
вартісним і важким (40 кг.) — як ат
рибутом тих політиків, які прагнуть 
довести свою лояльність президен
ту». В книжкових магазинах про
дається містико-фантастичний ро
ман Проханова «Господин Гексоген» 
про життя Путіна. Правда, прези
дент Росії через свого прес-пред- 
ставника заявив, що йому «не подо
баються бюсти й картини поганого 
смаку». Але ж і Саддам Хусейн ска
зав, що йому не подобаються його 
фотографії на перших сторінках всіх 
газет. Відтак «візантійська традиція 
Кремля, яку принесло сюди право
слав’я, перетворюється в політичне 
дійство, цар — в зірку, а пропаган
да — в маркетінг». (ВВ — № 90)

Перехід іспаномовних като
ликів в іслам у США став масо
вим явищем. Спеціальної статис
тики цього немає, але самі 
ісламські організації таких нарахо
вують останнім часом до 40 тисяч. 
Для них в ряді великих міст ор
ганізовано в мечетях спеціальні 
проповіді іспанською мовою. Мо
тиви прийняття ісламу різні. 
Для жінок — частіше одруження з 
мусульманином. Для емігрантів- 
нелегалів з латиноамериканських 
країн — шлях входження в США хоч 
в якусь спільноту. Дехто приймає 
іслам із-за невдоволення догма
тичними або ієрархічними структу
рами католиків. Декого не задо
вольняє модернізація католициз
му, а тому приваблює строгість 
ісламських традицій.
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Донські козаки проти бу
дівництва мечетей на територіях 
трьох областей — Ростовської, Во
линської та Вороніжської, які вхо
дять до складу Великого Війська 
Донського. Лист такого змісту 
Військо направило губернатором 
трьох названих областей. В ньому 
вони зокрема зазначають, що по
ява мечетей на «споконвічних ко
зачих територіях» може зруйнува
ти той сприятливий міжкон
фесійний баланс, який тут склався. 
Окрім того, збудовані мечеті ста
нуть центрами притягання «мігру
ючих релігійно-етнічних угрупу- 
вань». Мігрантів лідери козаків 
розглядають як головну загрозу 
стабільності на територіях Донсь
кого краю.

Священики США задоволені 
своєю працею. 70% з них не ду
мали міняти свій фах. Це наслідок 
опитування «Амвон і церковна ла
ва», проведеного на замовлення 
Дюкської богословської семінарії. 
Середній вік рукопокладання — 
близько 40 років. Це свідчить про 
постаріння американського духо
венства. Нині в США служать 
в різних конфесіях біля 350 тисяч 
пастирів, що обслуговують 325 ти
сяч різних спільнот.

Самовбивства палестинські 
терористи коять із-за безви
ході. Так оцінила цей факт дружи
на британського прем’єра Пері 
Блер. Разом з йорданською коро
левою вона зібрала 750 тис. до
ларів в фонд палестинців. Терак- 
ти — це не самовияв якогось
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ісламського екстремізму. «До того 
часу, поки молоді люди не сподіва
ються на щось більше, ніж зірвати 
себе, не слід надіятися в цьому на 
якийсь прогрес». (Сегодня — 
20 червня)

К А Т О Л И Ц И З М

Католики становлять 17,3% 
населення планети. Збільшення 
їх відбувається переважно в Аф
риці й Азії, менше — в Європі. 2/3 
католиків мешкає в Америці. Мен
ше 3% населення Азії є католика
ми. В порівнянні з 1978 роком 
зросла на 800 осіб кількість єпис
копів. Нині їх понад 4,5 тисячі. Як
що раніше на одного єпископа 
припадало 113 священиків, то те
пер — лише 89. Але зменшилася 
загальна кількість католицьких 
священиків у світі майже на 4%. 
Нині їх десь 405 тисяч. Однак існує 
надія на збільшення їх у два рази 
протягом двох десятиліть. Нині 
в семінаріях навчається 111 тисяч 
осіб. На 20% зменшилася кількість 
монахинь, ще на більше — мо
нахів. Але в чотири рази зросла 
кількість дияконів.

Заплановані на період з 23 
липня до 2 серпня поїздки Папи 
Римського Івана Павла II в Кана
ду, Гватемалу і Мексику відбу
дуться. Це офіційно підтвердила 
прес-служба Ватикану. Це оголо
шення покликане розвіяти сумніви 
щодо стану здоров’я Римського 
Первосвященика, що, як передба
чалося раніше, міг чи скасувати, та
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скоротити цю поїздку. Слухи про це 
з ’явилися після візиту Папи, у ході 
якого він відвідав Азербайджан і 
Болгарію. Говорили також про те, 
що хворий Папа може зробити без
прецедентний крок і зовсім піти 
у відставку. Однак цього літа Пон- 
тифік навіть не відпочиватиме, як 
в минулі роки, в Альпах. По повер
ненні із Північної Америки Папа 16- 
19 серпня відвідає рідний Краків. 
Вже розроблено план його перебу
вання в Польщі. 18 серпня відбу
деться меса на Блонях (біля Крако
ва), на яку очікується десь 2,5 млн 
паломників. 19 серпня Папа в Па- 
памобілі відвідає Лодзь і Закопане. 
Польська поліція перевіряє більше 
10 тис. будинків, переписує їх меш
канців і можливих гостей. Закинуті 
чи недобудовані будівлі взято під 
нагляд патрулів. Але програма 
візитів Папи, про що вперше 
офіційно заявив Ватикан, буде за
лежати від стану здоров’я святого 
Отця. Можлива відмова від візиту 
в Мексику й Гватемалу. Під час 
зустрічей своїх в Азербайджані і 
Болгарії Папа вже не міг повністю 
читати свої проповіді. їх дочитува
ли його священики-помічники. По
вернувшись до Риму, Папа вже не 
зміг спуститися по трапу. Йому по
давали спеціальний ліфт. За весь 
час свого Понтифікату Папа 
здійснив 96 поїздок і відвідав 140 
країн. 10 % свого часу він провів за 
межами Ватикану. Два рази Пон- 
тифік відміняв свої візити: в 1994 р. 
не поїхав у Нью-Йорк, бо ж зламав 
ногу, а в 1999 р. не поїхав 
у Вірменію із-за захворювання 
грипом.

Папа Іван Павло II закликав 
адвокатів-католиків відмовити
ся від ведення процесів 
розірвання шлюбу. Розлучення, 
твердить Понтифік, нині поши
рюється як чума, а адвокати своєю 
діяльністю сприяють цьому. 
«Шлюб є нерозривним союзом 
двох людей»,- заявив Іван Павло II. 
Але не всі адвокати погодилися із 
Папою. Зокрема адвокати Велико
британії зазначили, що «адвокати 
мають бути вільними у своєму ви
борі аби професійно виконувати 
свої обов’язки».

Папа Іван Павло II готує 
свою нову енцикліку, присвя
чену таїнству Євхаристії, ре
альності перетворення хліба й ви
на у Кров і Тіло Христове. Це буде 
14-та енцикліка Папи. Попередня 
«Fides et ratio» була опублікована 
в 1998 р.

Папа — це не стільки адмі
ністративний (для цього є 
відповідні служби Ватикану), 
скільки духовний керівник, 
свідок віри. Відтак сила Церкви 
не залежить від фізичної здатності 
Понтифіка, а від її духу. Тому, як 
заявив один із учасників недав
нього дружнього обіду у Ватикані 
Луїджі Аккателі, Папі неприємні 
постійні дискусії в мас-медіа щодо 
стану його здоров’я. Що ж сто
сується візитів Івана Павла II, 
то вони призвели до того, що ве
ликий католицький світ перетво
рився в одну величезну парафію 
Римського Першосвященника. Із 
абстрактного символу єдності Ка
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толицької Церкви Папа вперше 
в історії став його зримим втілен
ням в очах мільйонів віруючих 
всього світу. Папі вдалося відно
вити внутрішньоцерковну дис
ципліну в Церкві, усунути «бунт те
ологів».

Таблетки молодості передані 
Папі Івану Павлу II. Пошуком та
ких зайнявся першовідкривач віру
су СНІДу професор Пьєр Луїджі 
Вагліані, коли йому виповнилося 
70. Свій здобуток він передав Пон- 
тифіку під час недавньої аудієнції 
у нього. Таблетки блокують ген 
старіння і відроджують функції 
оновлення клітин в організмі. (ВВ 
- №  90)

Ватикан припинив навчання 
православних семінаристів в 
своїх навчальних закладах.
Своїх семінаристів з російських 
семінарій він забрав раніше. Все 
це є наслідком того конфлікту, 
який спровокувала Руська право
славна церква, не прийнявши 
цілком законне право Апостольсь
кої столиці на створення своїх 
єпархій на території РФ. Своє 
рішення Ватикан прийняв після то
го, як з Росії було вислано два ка
толицьких священики.

Ватикан вже не заперечує 
проти будівництва православ
ного храму на території посоль
ства Росії в Римі. При освяченні 
наріжного каменю цього храму був 
присутній Президент Папської Ра
ди сприяння християнській єдності 
кардинал Каспер.

Ієрархія Римо-Католицької 
Церкви веде переговори з 
послідовниками архиєписко- 
па-традиціоналіста Марселя 
Лефевра. До воз’єднання ос
танніх з Ватиканом ще далеко. 
В Римі видрукувано новий римсь
кий міссал — латинський 
літургійний збірник, що дає мож
ливість «зберігати латину і гре- 
горіанський піснеспів», йде на
зустріч побажанням тра
диціоналістів. Ватикан дозволив 
також правити так звану «стару 
месу», що відома під назвами «об
ряд Пія V» або «тридентська меса» 
ряду традиціоналістичних спіль
нот. Як сказав кардинал Медина, 
«рішення ще не до співу, і найб
лижчим часом нам не доводиться 
чекати результатів. Однак у нас є 
надія».

Факти антикатолицького 
вандалізму в Росії не поодинокі.
Так, 22 квітня два міліціонери, 
зустрівши на вулиці Москви мона- 
ха-францисканця Дом’яна, зіпсу
вали ручкою його паспорт, пом’яли 
і викинули в смітник. Офіційну за- 
яву-протест від послушника орга
ни УВС відмовлялися приймати, 
посилаючись на те, що про цей ви
падок вони нічого не знають. 
Італійський священик Стефано ли
ше в літаку виявив, що багаторазо
ву візу з його паспорта вирвано. 
Скарги в органи влади РФ залиша
ються без відповіді. Тому ченці із 
каплиці московського «Дому 
Марії» заявили: «Нам потрібно 
звернутися до Господа і очікувати 
допомогу лише від Нього».
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За останні 25 років Римсько- 
католицька церква у Португалії 
позбавилася майже чверті своїх 
парафіян. Про це свідчать резуль
тати обліку відвідування недільних 
богослужінь у католицьких собо
рах, яких у країні нараховується 
більш 7 тисяч. Згідно даних Центру 
соціальних і пасторальних до
сліджень Католицького універси
тету Португалії (КУП), у даний час 
відсоток віруючих похилого віку 
значно вищої, ніж демографічні 
показники в цілому по країні. 
Більшість з них — жінки, що скла
дають близько 70% парафіян. 
У дослідницькому центрі думають, 
що зниження числа тих, хто прича
щається по неділях у храмах не 
пов’язане з відмовою від релігії. 
Для багатьох португальців релі
гійна практика прямо не зв’язана з 
євхаристією, а ототожнюється 
скоріше із слідуванням моральним 
устоям, відзначається в дослідже
нні КУП.

Не слід влаштовувати «полю
вання на відьм» в католицькій 
Церкві. Так розцінив ситуацію 
в США щодо католиків впливовий 
кардинал Латинської Америки Ос
кар Родрігес Марадіача. Кардинал 
аж ніяк не виправдовує священиків- 
педофілів, яких, на його думку, тре
ба судити не лише церковним, а й 
світським судом. Проте та істерія і 
злоба щодо Католицької церкви, 
яку розгорнули американські засо
би масової інформації, «нагадує ча
си імператорів Діоклетіана і Неро
на, а в наші дні — Сталіна й Гітле- 
ра». Ті допити, які вчинили бос-

тонському кардиналу Бернарду Лоу 
під час слідства є аналогічними 
сталінським судам над священика
ми Східної Європи. Антикатолицьку 
кампанію американських ЗМІ кар
динал, що є можливим наступни
ком нинішнього Папи, пояснює ба
нальною помстою за підтримку ка
толицькою Церквою позиції палес- 
тинців, протидії її абортам, євта- 
назії і смертній карі.

Конференція американських 
римсько-католицьких єписко
пів відбулася у Далласі. 300 де
легатів із 189 приходів визначали

міру покарання для священиків, 
викритих у сексуальних домаган
нях. Засідання проходили на фоні 
акцій протесту громадськості. Гла
ва Католицької Церкви в США єпи
скоп Уілтон Грегорі заявив, що 
Церква несе відповідальність за 
місяці, роки, десятиліття жахливих 
страждань, заподіяних жертвам і 
членам їхніх родин. У ході роботи 
форуму його учасники вислухали 
свідчення людей, що у дитячому 
віці стали об’єктами домагань свя
щеників. Конференція постанови
ла будь-якого священика, визна
ного винним у сексуальній нарузі 
над дитиною — сьогоденні іи в ми
нулому — негайно відсторонювати
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від прямих контактів з паствою, 
однак не обов’язково позбавляти 
сану. Після довгих дебатів єписко
пи вирішили таки можливість про
довження роботи цих представ
ників духівництва в Церкві, однак 
без участі в богослужінні і без пра
ва носіння одягу священика.

Чому мовчав Папа Пій XII 
в роки війни? Протестанський па
стор з Морбіхана (Франція) де Бо- 
льо, який працював в роки війни 
радіооператором і передавав 
у ефір антифашистське різдв’яне 
послання Папи Пія XII в 1942 р., од
разу ж після виходу з радіостанції 
був арештований, навіть постав пе
ред трибуналом за розповсюджен
ня «підривного і деморалізуючого 
документу». Оцінюючи мовчання 
Пія XII, Ф.де Больо в тижневику 
«Реформа» (Франція) пише: 
«Більше Папа не міг зробити...Чому 
ми вважаємо, що у владі Папи було 
зупинити Гітлера, якщо священи
кам і пасторам, єпископам і ар
хиепископам цього не вдалося?».

Отця Пія з ГГєтрельчіни Папа 
Іван Павло II у присутності 300 ти
сяч паломників з усього світу про
голосив 16 червня святим. Меш
кав майбутній святий в Італії на по
чатку XX ст. Відомий був своїми чу
десними стигмами, що з ’явилися 
в отця в 1918 р. на тих місцях, де 
були рани, які спричинили римські 
легіонери, прибиваючи Ісуса Хрис
та до хреста. Півстоліття жив о. Пій 
із стигматами. Як оповідають, він 
вмів виганяти диявола й передба
чати майбутнє. Поховали отця

в ротонді св.Джовані, встановивши 
на ній зображення його кровоточи
вих рук. Пілігрими щодня доторка
ються до них.

358 іспанських священиків 
заявили про свою відкриту опо
зицію своєму уряду, що зби
рається оголосити поза законом 
політичне крило баскського се
паратистського угруповання. Цю 
ініціативу виявили три єпископи, які 
заявили, що спроба оголосити поза 
законом націоналістичну партію 
Зррі Батасуна призведе тільки до 
ескалації конфлікту в провінції. 
Єпископи так переконливо закли
кали до євангельського милосердя, 
що пастирське послання було не
гайно підтримане священиками 
інших приходів, які також вислови
лися в тім дусі, що уряд зайняв ан
тидемократичну позицію. Від 
іспанського уряду реакція надійшла 
також негайно: міністр закордонних 
справ Х.Піку назвав заяву єпископів 
«аморальною» і такою, що йде 
врозріз з цінностями католицької 
віри. Він звернувся до Ватикану з 
проханням засудити священнослу
жителів, що вирішили зайнятися 
далеким від Церкви справою — ве
ликою політикою. У повітрі запахло 
протистоянням між Церквою і дер
жавою, хоча архиепископ Барсело
ни Рікард Карлес поспішив завірити 
усіх в зворотному.

Уряд Гватемали затвердив 
план реставраційних робіт ста
туї Ісуса Христа в столиці дер
жави. Особливість майбутньої ре
ставрації полягає в тому, що зоб
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раження Спасителя втратить свою 
«бронзову засмагу». Фахівцям 
потрібно видалити з поверхні ста
туї шар коричневої фарби, що, як 
сказав глава місцевого католиць
кого приходу Антигуа Серхио Рей
ес, скульптори в XVII ст. викорис
товували для «наближення образу 
Христа до зовнішнього вигляду 
темношкірих індіанців майя» — 
більшості тогочасного населення 
країни. Католицька церква у XVII ст. 
вимагала від майстрів максималь
ного наближення вигляду Ісуса 
«до вигляду місцевих жителів», 
щоб прискорити процес прийняття 
християнства індійськими племе
нами.

Відійшов у вічність кардинал 
Олександр Тодеа — вислужений 
архиерей греко-католиків Румунії, 
якого прирівнюють до постаті Йо
сипа Сліпого в Україні. Він був без
заперечним духовним провідни
ком свого народу.

Католицька Церква негатив
но оцінила фільм «Амінь» 
(«Амен») про Холокост і Ватикан 
єврейського режисера К.Коста-Га- 
враса. Церква вважає його накле
пом на Папу Пія XII. В фільмі мова 
йде про марні спроби єврейської 
громади переконати Папу проти
стояти злодіянням фашизму. 
Творці фільму вважають, що Вати
кан в роки війни мовчазливо спри
яв геноциду євреїв, а після війни — 
сприяв втечі видних нацистів в Ла
тинську Америку. На афішах 
фільму зображено християнський 
хрест, що переплітається із свас

тикою. Це також викликало обу
рення з боку католицького світу. 
Єпископ Рудольф Хаммершмідт 
сказав: «Представники католиць
кої церкви мали помилки, проте 
рекламний плакат фільму ображає 
честь і гідність католиків». Фільм 
«Амінь» виявився найбільш скан
дальним на берлінському кінофес
тивалі. «Я зовсім не можу збагнути 
те, яку позицію займає в цьому ви
падку католицька церква»,- сказав 
режисер фільму.

Іркутська католицька єпархія 
направила скаргу в обласну 
прокуратуру за образу католиць
кої віри. До цього спонукав 
єпархію той антикатолицький 
мітинг, який було проведено 
в Іркутську під гаслами «Єзуїти — 
слуги Антихриста», «Мазур, за
пам’ятай, Сибір — не Польща». Це 
не перша скарга іркутських като
ликів, але всі попередні залишали
ся без відповіді.

П РО ТЕСТАН ТИ ЗМ

Євангелічно-Лютеранська  
Церква Інгрії, що діє на території 
Росії, відзначила десятиріччя своєї 
офіційної реєстрації. Інгрією 
раніше називалися населені фіно- 
угорськими народами землі, роз
ташовані на берегах Неви й Прила- 
дожжя. «Відродження лютеранст
ва в Ленінградській області,- за
явив пастор Церкви С.Прейман,- 
почалося як національне відрод
ження інгерманландських фінів.» І 
якщо спочатку до церкви ходили
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лише фінно-угорці, то нині до неї 
ходять вже й росіяни. Для них ут
ворено спеціальне російськомов
не пробство (благочиния). Пастор 
відзначив, що нині не можна гово
рити в Росії про якесь російське 
лютеранство. Скоріше наявним є 
російськомовне лютеранство, бо 
ж, окрім росіян, тут більшість — 
представники інгерманландських 
народів. В Росії нині, окрім Церкви 
Інгрії, є ще окрема Євангелічно- 
лютеранська церква і Карельська 
лютеранська церква. На відміну від 
інших лютеранських Церков Росії, 
церква Інгрії не визнає можливість 
жінок бути пасторами і наявність 
в Біблії чогось не від Бога. Церква 
має десь 60 парафій в РФ. Її 
послідовники визнають її єдино- 
прийнятною формою сповідування 
вчення Христа.

Протестантські церкви 
м.Москви організували 1 черв
ня «Марш Ісуса». Захід почався 
біля пам’ятника Кирилу і Мефодію 
на Слов’янській площі і закінчився 
біля Парку культури. Рух «Маршу 
Ісуса» зародився в 1987 р. в Бри
танії з ініціативи християн різних 
деномінацій. Цей Марш прохо
дить у літню пору практично у всіх

містах Росії і країн СНД, де існу
ють протестантські громади. 
У Києві, зокрема, Марш відбувся 
19 травня з ініціативи Церкви 
«Благословенне посольство Бо
же» і зібрав, за оцінками організа
торів, близько 10 тисяч осіб. 
У московському Марші пла
нується участь як членів протес
тантських церков, так і тих, хто 
знаходиться на реабілітації в нар
кологічних центрах Підмосков’я. 
Очікується, що колону очолять 
протестантські лідери Росії — го
лова Російського Об’єднаного со
юзу християн віри євангельської 
(п’ятидесятників) Сергій Ряховсь- 
кий, регіональні єпископи. По 
закінченні «Маршу Ісуса» відбу
деться молитва за Росію.

Баптистські лідери Росії —
почесний голова Союзу ЄХБ П.Ко- 
новальчик, голова Ю.Сипко та 
інші, мали зустріч з Патріархом 
Московським Олексієм II. Обгово
рювалося питання стосунків цієї 
протестантської конфесії з РПЦ 
в соціальній галузі, яка вимагає 
взаємодії різних християнських 
спільнот країни.

Напад на корейську пре
світеріанську церкву «Нова 
Земля» і будинок християнського 
культурного центру п’ятидесят
ників здійснений у південно- 
східному окрузі Москви. Хулігани, 
що учинили «футбольний» погром 
у центрі російської столиці, не вти
хомирилися і намагалися здійсню
вали погроми не лише в центрі. 
У будинку корейської пресві
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теріанської церкви молодики на
магалися виламати двері і ввірва
тися в приміщення. Однак це їм не 
вдалося — у момент нападу відбу
валося богослужіння за участю со
рока віруючих, парафіяни встигли 
забарикадуватися і викликати 
міліцію. Цього ж дня погромщики 
намагалася увірватися у мос
ковський храм Крішни біля метро 
«Бігова». Лише оперативне втру
чання міліції відвернуло вандалізм.

Лютеранський собор св. Ма
рії з ’явився в Санкт-Петербурзі.
Належить він фінно — інгерман- 
ландській громаді міста. На 
відновлення храму витрачено 
3,4 млн. евро. Відкриття його Пре
зидент Фінляндії, який прибув на 
урочистість, назвав «великою істо
ричною подією». Освятив храм 
глава євангелічно-лютеранської 
Церкви єпископ Парре Кугауппі.

Євангельські конфесії Омсь
кої області (Росія) скаржаться, 
що тут організовано «полювання 
на відьм». В своєму листі на адре
су Президента РФ В. Путіна біля 
десятка керівників різних протес
тантських течій області звинувачу
ють свого губернатора Л.Поле
жаева в тому, що з його волі було 
зірвано показ фільму «Ісус» жите
лям Омщини як такий, що «підри
ває основи моралі». На телекана
лах організуються виступи право
славних віруючих, які євангельсь
ких християн називають «то
талітарною сектою», що зай
мається «нейро-лінгвістичним 
програмуванням і гіпнотизмом, які

використовуються нею «для затур
кування адептів». «Доводиться», 
що фінансування євангельських 
християн здійснюють західні спец- 
служби. Просвітницька діяльність 
їх оголошувалася «ідеологічною 
диверсією», яка «подібна ідеології 
фашизму», що пропагувалася Геб
бельсом. При православній па
рафії Омського держуніверситету 
утворено «Фронт народного опо
ру — своєрідний центр боротьби з 
неправославними віруваннями та 
ін. Лідери протестантських течій і 
церков Омської області просять 
Президента втрутитися в події 
релігійного життя краю, гарантува
ти свободу віросповідань.

Білоруська влада навмисно 
стримує ріст протестантських 
громад у країні, заявляють у Со
юзі християн віри євангельської 
(ХВЄ) Білорусії. Як відзначив 
прес-секретар цього релігійного 
об’єднання Олександр Величко, 
така політика явно прослідко- 
вується в діяльності Комітету зі 
справ релігій і національностей 
при Раді Міністрів Білорусії. Ве
личко повідомив, що Комітет 
відмовив у державній реєстрації 
громадам ХВЄ в селах Молчадь і 
Колбовичі. Відмовлення було мо
тивоване невеликою чисельністю 
цих громад (по 10-15 осіб) і тим, 
що «варто зважати на думку 
місцевих виконавчих структур 
влади». У Союзі ХВЄ вважають, що 
комітет навмисне затягує чи 
відмовляє в державній реєстрації 
сільським громадам, сподіваю
чись на швидке прийняття нової
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редакції Закону про свободу 
совісті і релігійних об’єднання. 
Проект закону підвищує до 20 осіб 
необхідну для реєстрації 
релігійної громади мінімальну 
кількість віруючих і вводить ряд 
інших обмежень. О.Величко 
повідомив, що в даний час у Біло
русії залишаються не зареєстро
ваними більш 200 громад Союзу 
ХВЄ.

Євангелічна церква Німеччи
ни (ЕКД) офіційно визнала, що
в роки Другої світової війни вона 
також використовувала дармову 
працю. Більше того, вона навіть 
вітала працю депортованих 
робітників, вважаючи її компен
сацією за втрату робочої сили за 
воєнних умов. Опубліковані нещо
давно матеріали засвідчують при
низливу експлуатацію остарбай- 
терів церквами. Не так давно єван- 
гелістський єпископ Вюртемберга 
Герхард Майєр сказав: «Я прошу 
вибачення за всю вину, яку ми по
клали на себе». Він виголосив ці 
слова перед колишніми східними й 
західними депортованими ро
бітниками, які приїхали в Штутгарт. 
Вюртембергська єпархія виділила 
70 тис. евро для організації виплат. 
Вона використовувала працю 400 
остарбайтерів, імена 350 з яких 
відомі. Розшукати вдалося лише 
53 жертви нацизму: 40 з них вже 
померли, а 13 живуть в різних 
країнах. Стало відомо, що лише 
в католицькій і євангелістській 
єпархіях Вюртембергу працювало 
1200 осіб, 52 % з яких — радянські 
остарбайтери. (2000. — № 23)
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Протестантська церква в 
столиці Пакистану Ісламабаді 
піддалася теракту. Від вибуху 
гранати в ній загинуло 5 осіб, по
ранено біля 50. Загинула навіть 
співробітниця посольства США 
Б. Грін із 17-річною донькою. 10 
представників посольства було 
поранено. Теракт мав явно анти- 
американську спрямованість, бо 
скоївся тоді, коли в церкві були 
представники посольства США. 
Поліція арештувала біля ЗО підо
зрюваних осіб. Скоріше за все те
ракт скоїли ісламські екстремісти. 
Протестантська громада продов
жує діяти, збираючись в орендова
ному залі церкви св.Томаса.

Цигани нині активно попов
нюють Церкви харизматичної 
орієнтації. Кількість циган визна
чають по-різному — від 11 до 38 
мільйонів. З них вже до мільйона 
в Європі прийняли вчення Христа. 
У Франції діють 120 їх церков, 
в Іспанії — до 500. Є вони в Англії, 
Фінляндії. Сербії. Один з лідерів 
циганських церков сказав: «Спо
конвіків нас було багато, але ми 
були роз’єднані. Тепер Бог 
об’єднує нас як народ з однією ме
тою — щоб ми служили Йому. Чим 
більше буде християн серед циган, 
тим більше зміцнюватиметься на
ша позиція... як нації, тим більше 
зміцнюватимуться наші права». 
(Благовісник. — № 2)

Англійська церква Нігерії 
оголосила боротьбу нескром
ному одягу молодят. Глава 
англіканської спільноти Патоса
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єпископ Пітер Адебій особливо не- 
вдоволений нареченими, які часто 
приходять брати шлюб практично 
«напівголими». Відтепер в храми 
Церкви не будуть пускати в непри
стойному одязі, а молодожони по
винні показати своє весільне 
вбрання священику, перш ніж він 
дасть згоду на шлюбну церемонію.

П Р А В О С Л А В 'Я

З ініціативи Константино
польського патріарха Варфо
ломія І та при підтримці Євро
пейської Комісії 5-12 червня 
відбувся симпозіум із серії 
«Релігія, наука, середовище». Цьо
горічна зустріч була присвячена 
способам порятунку Адріатики. Го
ловним прагненням учасників (по
над 250 представників природни
чих, теологічних наук та духовенст
ва) є подолання бар’єрів, які 
розділяють науку і теологію. 10 
червня у Венеції у Палаці дожів 
Патріарх та учасники зустрічі 
підписали документ із конкретни
ми пропозиціями щодо очищення 
Адріатики. Зустрічі експертів та 
богословів, присвячені охороні 
довкілля стали вже традиційними. 
У 1995 р. обговорювалися пробле
ми Егейського, а у 1997 р. — Чор
ного морів. У 2000 р. розглядалися 
можливості покращення ситуації 
на Дунаї. Наступний симпозіум 
планується присвятити Балтиці. 
За конкретний вклад в охорону 
довкілля Патріарх Варфоломій вже 
отримав престижну норвезьку 
«Премію Софії».

Проти триваючого руйнуван
ня й опоганення православних 
об’єктів у Косово різко виступає 
Сербська Православна Церква. 
Безліч важливих православних 
об’єктів залишаються під захистом 
міжнародних миротворчих сил, 
після того як сербські сили були 
виведені з Косово в 1999 р. Незва
жаючи на захист, більше сотні 
храмів були пошкоджені чи зруйно
вані, багато цвинтарів опоганено. 
Ставропігійний монастир у м.Піч 
кілька разів закидували камінням. 
Черниці монастиря — єдині серби, 
що залишилися в місті.

Громада Істинно-Православ
ної Церкви (ІПЦ) Молдови здо
була у Верховному Суді Кишинева 
чергову перемогу і уряд країни має 
зареєструвати її. Але цієї перемо
ги може виявитися недостатньо 
для усунення всіх заперечень уря
ду щодо надання їм реєстрації. 
Суд зобов’язав уряду виплатити 
компенсацію в розмірі 15000 лей 
(1100 доларів США), по 1000 лей 
кожному із засновників церкви, 
але не призначив уряду остаточну 
дату реєстрації Церкви. Ки
шинівські правозахисники побою
ються, що уряд може спробувати 
опротестувати рішення суду. 
«Існує ще можливість, що гене
ральний прокурор подасть над
звичайну апеляцію на Пленум Вер
ховного Суду (сім суддів), щоб пе
реглянути постанову, винесену 
трьома суддями», — вважає Сергій 
Остаф, голова Хельсинського 
комітету з прав людини Молдови. 
ІПЦ Молдови має чотири громади,
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всі вони знаходяться в селах райо
ну Сінгерей, недалеко від м.Балти, 
на півночі країни. Перша громада 
була заснована в с.Білічени Вік, 
у якому проживає 5000 осіб, отцем 
Андрієм Рудеї, який у 1997 р. зали
шив юрисдикцію Московського 
Патріархату разом з більшістю 
своїх парафіян. Після цього 
в сусідніх селах були створені ще 
три парафії. В ІПЦ Молдови немає 
єпископа, але члени Церкви гово
рять, що на літургії вони підносять 
молитви за архиепископа Віталія 
(Устинова), ієрарха Російської 
Православної Церкви Закордо
ном, що живе в Нью-Йорку. Уряд 
Молдови неохоче реєструє право
славні приходи, що не входять 
у Молдавську Православну Церкву 
Московського Патріархату, незва
жаючи на той факт, що законодав
ством не регламентується на
явність реєстрації тільки однієї 
юрисдикції будь-якого вірос
повідання. Незважаючи на вердикт 
Європейського Суду з прав люди
ни у Страсбурзі, винесений 
у грудні минулого року, і підтверд
жений у березні, у якому говорить
ся, що уряд незаконно відкидало 
численні заяви на реєстрацію ІПЦ, 
уряд Молдови наполягає на тому, 
що національне законодавство по
винне бути змінене, перш ніж Бес
сарабська Церква може бути за
реєстрована. (Кестонська служба 
новин)

Патріарх Московський 
Олексій Іі не зустрівся з прези
дентом Бушем під час його ос
таннього візиту до Москви. Буш

мав зустріч із керівниками 
провідних російських релігійних 
організацій, на якій Московська 
Патріархія була репрезентована 
лише заступником голови Відділу 
зовнішніх церковних відносин 
В.Чапліним. Чим пояснити такий 
дещо принизливий жест РПЦ що
до Президента США? Дехто вва
жає, що зустріч ця була чисто про
токольною, а тому вона не варта 
була високої уваги. Дехто в цьому 
вбачає жест несприйняття тієї 
зовнішньої політики, яку прово
дять США на близькому Сході. 
Отець В.Чаплін після зустрічі 
відзначав, що Буш — «щира, віру
юча людина, яка з повагою ста
виться до Росії і патріотизму 
російських людей».

Російська православна церк
ва поклонними хрестами на 
кордонах Російської Федерації
прагне утвердити непорушність їх. 
Хресний хід по прикордонних за
ставах, який почався в травні в Ха
баровському краї, переслідує са
ме таку мету. При цьому священи
ки проводять бесіди із прикордон
никами про духовні традиції 
російських прикордонних вояків.

9 0 0 - р і ч ч я  
п р е п о д о б н о ї  
Євфросінм По
лоцької відзна
чили у Білорусії.
Вона є заступни
цею землі біло
руської. У По
лоцьку (Вітебська 
область), де по-
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кояться мощі святої, літургію 
в місцевому Софійському соборі 
очолив митрополит Мінський і 
Слуцький Філарет (Вахромеев). 
Ювілею присвячені виставки, на
укові конференції, фестиваль 
православних піснеспівів, дитячі 
«Євфросинівські читання». Свята 
Євфросинія (до постригу Пред- 
слава), представниця знаменито
го роду полоцьких князів, з 20 
років присвятила своє життя 
служінню Богу. Вона активно 
сприяла осйіті народу, будів
ництву храмів, заснувала кілька 
монастирів, іконописну майстер
ню. За її замовленням був виго
товлений дивної краси хрест, що, 
по переказі, наділений великою 
силою, здатною захистити біло
руську землю від будь-якої на
пасті. Цей хрест при загадкових 
обставинах зник влітку 1941 
р. Перед смертю ігуменя Євфро- 
синья здійснила паломництво до 
святих місць у Єрусалимі, де вона 
і померла у 1173 р. Мощі святої 
були перевезені в Києво-Пе
черську лавру, а у 1910 р. — у По
лоцьк.

Загроза конфлікту циві
лізацій існує. Про це попередив 
Патріарх Московський Олексій II. 
У відвернені його слід поєднати 
зусилля всіх конфесій і релігій. 
Діалог Церков має сприяти бо
ротьбі з такими глобальними вик
ликами як екстремізм і тероризм, 
поділ країн на багаті й бідні. 
Патріарх закл икав обидві сторони 
ближньосхідного конфлікту при
пинити його нагнітання.

Патріарх Московський 
Олексій II готовий зустрітися з 
Папою Іваном Павлом II, але за
умови, що до цієї зустрічі буде ви
роблена «спільна позиція з питань 
міжцерковних відносин». Зокрема 
слід засудити прозелітизм в будь- 
яких формах, не визнавати унію як 
метод досягнення єдності в будь- 
яких формах і будь-коли, прийняти 
принцип канонічної території. 
Окрім цього, Патріарх вимагає від 
Ватикану відмовитися від практики 
прозелітизму серед православних 
на всій території колишнього СРСР.

Презентація книги «Збирач 
Російської Церкви», присвяченої 
40-річчю ар- 
х и є р е й с ь к о ї  
х і р о т о н і ї  
Патріарха Мос- 
к о в с ь к о г о  
Олексія II, 
в і д б у л а с я  
в храмі Христа 
Спасителя. В 
інтерв’ю Олексія II, біографічні на
риси і відгуки про Предстоятеля 
РПЦ її ієрархів, перших осіб дер
жави, видатних діячів культури, 
релігії, науки Росії і зарубіжжя. Се
ред авторів книги — Президент 
Росії В.Путін, екс-президент РФ 
Б.Єльцин, інші світські та церковні 
достойники. Вечір-презентацію вів 
міністр культури РФ М.Швидкой. 
Сам Олексій II зазначив, що на 12 
років його патріаршого служіння 
випав час «збирати камені», відро
джувати Церкву, духовність і мо
ральність. «Відновлено багато 
храмів, — сказав Олексій II, — але
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головне завдання — допомогти 
людям «реставрувати» покалічені 
душі, повертатися до віри». 
Патріарх впевнений, що XXI ст., що 
змінило трагічне XX ст., «буде 
століттям творення, миру і благо
получчя».

Європейський союз прагне 
до розвитку «більш тісних кон
тактів» із Руською православ
ною церквою. Про це говориться 
в листі, направленому головою 
Європейської комісії Романо 
Проді керівнику Відділу зовнішніх 
церковних зв’язків (ВЗЦЗ) митро
политу Смоленському і Калінін- 
градському Кирилу. Проді зреагу
вав на лист ВЗЦЗ у Євросоюз із 
зауваженнями щодо «Білої книги» 
з європейського управління. 
Проді готовий співробітничати з 
РПЦ з питаннь визначення духов
них основ Європейського союзу й 
діалогу з іншими культурами і на
звав «дорогоцінним» духовний і 
культурний внесок РПЦ, що «має 
міцні корені в численних регіонах 
Європи».

І знову крадіжка у художньо- 
виробничому підприємстві «Со- 
фріно» — на цей раз із кабінету 
директора викрали 1,380 млн. 
рублів (біля 50 тис. доларів США). 
Зловмисник підібрав ключі проник 
в кабінет директора магазину на 
Пречистенці, де продаються виро
би «Софріно». «Торговий дім 
«Софріно» заснований Російською 
православною церквою у 1994 р. 
Затримати зловмисника по «гаря
чим» слідах не вдалося.
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Семінар для слухачів аспі
рантури Московської Духовної 
академії при Відділі зовнішніх 
зв ’язків Церкви відбувся 
в Москві. Відбулася жвава дис
кусія із «гарячих» для Церкви тем: 
католицький прозелітизм у Росії, 
міжнародний досвід церковно- 
державних відносин, глобалізм, 
історія і сучасне положення ос
новних течій ісламу, православ
ний погляд на генну інженерію, 
проблема «filioque» у світлі 
Римського роз’яснення 1995 р., 
неоязичницькі течії в Росії тощо. 
Як бачимо, нарешті ідеї, закла
дені у Соціальній доктрині Церк
ви, починають поступово «прони
кати» у навчальні заклади Мос
ковського патріархату.

Православні грузини мають 
в Санкт-Петербурзі свій храм —
Шестаковської ікони Божої Матері. 
Подвір’я Грузинської православної 
церкви в цьому місті існувало ще 
за часів Петра І. В 1916 р. в місті 
з ’явилася ціла парафія ГПЦ. Служ
ба в її храмі на честь Трьох святи
телів велася грузинською мовою. 
В 1918 р. храм знищили. І ось те
пер в новому подарованому 
приміщенні розмістилася гру
зинська парафія, яка заявила про 
себе ще в 1991 р. Храм цей протя
гом п’яти років відбудовували 
підприємці із грузинського зем
ляцтва. Правда, на цей раз грома
да відноситься до Російської Пра
вославної Церкви. Служба в храмі 
ведеться грузинською і церковно
слов’янською мовами. (Независи
мая. — 5 червня)
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М У С У Л ЬМ А Н СЬ К И Й  С В ІТ

Консул ьтативно-релігійна  
рада Туреччини, що складається 
із 100 мусульманських богословів, 
засудила дії деяких державних і 
релігійних діячів. У заяві підкрес
люється, що останнім часом у Ту
реччині почастішали випадки, гру
бого порушення прав мусульман. 
Рада висловила стурбованість 
тим, що мусульманкам забороня
ють входити в державні установи 
в ісламському одязі (хіджаб). Крім 
того, Рада засудила адміністрації 
тих мечетей, які дозволяють про
голошення азану турецькою мо
вою. Це — суперечить шаріату, 
згідно якого азан необхідно прого
лошувати винятково арабською 
мовою. Рада стурбована і тим, що 
в деяких турецьких газетах, що 
публікують розклад намазів, вка
зується на те, що обов’язкову що
денну молитву потрібно робити 
три рази на добу замість п’яти.

Конфлікт між мусульмансь
кими об’єднаннями Роси заго
стрився. Восени минулого року 
під час зустрічі з Президентом 
В.Путіним лідери трьох основних 
духовних центрів домовилися 
про проведення конференції: 
«Іслам проти тероризму». Перед
бачалося прийняття на конфе
ренції спеціального документу 
про недопустимість виправдання 
екстремізму й тероризму норма
ми Корану й Сунни. Конференція

Р. Гайнутпдін

була призначена на ЗО травня. 
Але за декілька днів до її відкрит
тя глава Центрального духовного 
управління мусульман Росії і 
Європейських країн СНД Талгат 
Тадуддін звинуватив Раду 
Муфтіїв Росії в підтримці нетра
диційних мусульманських течій, 
зокрема ваххабізму, в організації 
дитячих літніх таборів, де пропа
гуються ваххабістські ідеї. 
При цьому він зауважив, що з та
кими мусульманами його Уп
равління ніяких контактів мати не 
може. У відповідь на цю заяву 
брати участь в роботі названої 
конференції відмовилися і Рада 
муфтіїв Росії, і Координаційний 
центр мусульман Північного Кав
казу. Рада муфтіїв нагадала Тал
гат Таджуддіну про його зв’язки 
із сім ’єю бен Ладенів, про до
говір співпраці його управління з 
аравійськими фондами. Оглядачі 
російських газет вважають, що 
інтерв’ю Талгата Таджуддіна 
відбулося за підтримки Кремля, 
який не зацікавлений тепер 
в об’єднанні трьох ісламських 
центрів і втратив свою при
хильність до Равіля Гайнутдіна —
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глави РМР. (Независимая. — 
5 червня)

У Росії з ’явиться Ісламський 
правозахисний центр. Зараз 
закінчується реєстрація доку
ментів Центру, основним завдан
ням якого буде захист і відстою
вання прав мусульман. Для цих 
цілей планується залучити до
свідчених юристів. «У Росії існує 
велика кількість християнських, 
іудейських та ін. правозахисних 
центрів. Однак, незважаючи на те, 
що в країні діє безліч мусуль
манських організацій, дотепер не
має аналогічної мусульманської 
структури», — говорять в Орг
комітеті із створення Ісламського 
правозахисного центру.

Голова Духовного управління 
мусульман Чечні Ахмад Шамаєв
засудив релігійний екстремізм. 
Але при цьому він відзначив, що 
в Росії ваххабізм виграє в ідео
логічній війні. Хоч ваххабітів в РФ 
не так багато, але вони видають 
журнал «Джихад», іншу релігійну 
літературу. Муфтій сказав, що 
якоїсь священної війни під мусуль
манськими гаслами бути не може, 
бо ж іслам — це релігія миру.

Одна оосба загинула і вісім 
поранено в Азербайджані в ре
зультаті протистояння жителів се
лища Нардаран (40 км. від столиці) 
з поліцією. Причини й обставини 
того, що відбулося, має з ’ясувати 
слідча група. Однак представник 
МВС Азербайджану заявив уже за
раз, що правоохоронні органи ма

ють у своєму розпорядженні опе
ративні дані про те, що бунтівники 
хотіли «встановити в селищі 
релігійну систему управління на 
базі ісламського фундамен- 
талізму». Селище є місцем палом
ництва віруючих усієї країни: тут 
знаходяться мусульманська свя
тиня «Нардаранський Бенкет».

Напад на мусульман, які 
йшли в мечеть, стався у м.Лла- 
неллі (Уельс). Група із 12 моло
дих людей віком від 20 до 25 років 
атакувала віруючих і жорстоко по
била їх. Відразу після цього злочи
ну скарбник мечеті 52-літній М.Аш- 
раф умер від серцевого приступу. 
Британська поліція змогла затри
мати тільки чотирьох організаторів 
злочину. Арештовані повинні стати 
перед судом за звинуваченням 
у нападі на громадян і в вчиненні 
перешкод віруючим, які хотіли ви
конати свої релігійні обов’язки. Що 
стосується смерті скарбника ме
четі, то її причини ще не з ’ясовані.

Союз мусульманських жінок 
Татарстану вимагає від уп
равління паспортно-візової служ
би і своєї країни, і Росії можливості 
для мусульманок фотографувати-
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ся на паспорт громадянина РФ із 
покритою головою. Жінки вважа
ють, що знімки на паспорт без ху
стки порушують їхні права. У їх 
зверненні говориться, що Консти
туції Росії і Татарстану гарантують 
свободу віросповідання своїм гро
мадянам і не забороняють викону
вати релігійні обряди. Однак, 
згідно положення про паспорт 
обох країн, фото повинне бути 
у фас і без головного убору. Якщо 
наклеїти «знімок у хустці», то доку
мент буде недійсним. Йдучи на
зустріч побажанням мусульман, 
татарстанська паспортно-візова 
служба направила в головне уп
равління МВС Росії звернення з 
проханням змінити вимоги до фо
тографій на паспорт.

Лідер «Талібану» мулла Мох- 
хамед Омар в інтерв’ю газеті «Ар
гументы и факты» (№ 24) заявив, 
що вони налаштовані воювати з 
Америкою і сто років. Ми ведемо 
війну на своїй священній землі і за 
свою свободу. «На нашому боці Ал
лах, а хто на боці Америки? Ті, хто 
пригнічує правовірних і грабує їх 
землю, не зможе жити спокійно». 
Мулла застеріг, що «якщо Америка 
не припинить свою несправедливу 
війну, то події, подібні тим, які 
відбулися 11 вересня, обов’язково 
повторяться на її землі і не один 
раз». В своєму інтерв’ю мулла за
уважив, що Талібан не видав бен 
Ладена тому, що Америка не дала 
підтверджень його відношення до 
терактів. Він живий і знаходиться 
в Афганістані. Священна війна 
тільки почалася. Вогонь цієї війни

досягне Америки і в ньому згорить 
її столиця, яка почала несправед
ливий похід проти ісламу». Талібан 
має мінімальні жертви. Він — 
боєздатний. І так як в Афганістані 
зазнала поразки Росія, так її з ча
сом зазнають і США.

Уряд Пакистану припинив 
фінансування 115 релігійних 
шкіл, що були викриті у пропаганді 
й підтримці релігійного екст
ремізму. Про це заявив представ
ник комітету релігійних медресе 
Пакистану муфтій Абдул Каві. Це й 
захід повинний допомогти у бо
ротьбі з релігійним екстремізмом і 
пропагандою в медресе релігійної 
нетерпимості й ненависті до інших 
релігій і напрямків в ісламі. Уряд 
країни ввів нові вимоги із забезпе
чення прозорості фінансової 
підтримки медресе, яким відтепер 
забороняється одержувати гроші 
від іноземних держав, закордонних 
релігійних організацій, фондів і 
індивідуальних спонсорів. Під 
кінець року усі медресе повинні 
схвалити нові навчальні програми, 
у яких поряд з релігійними предме
тами повинні бути математика, 
фізика, англійська мова, історія й 
інші. Згідно даних, опублікованих 
наприкінці минулого року, коли 
уряд оголосив про реформу в сис
темі релігійних шкіл, принаймні 115 
медресе фінансувалися із Са
удівської Аравії, Кувейту, Ірану, 
Лівії, Іраку і Великобританії. Сотні 
релігійних шкіл знаходилося на 
піклуванні найбільших релігійних 
партій, а також фундамента- 
лістських і екстремістських угрупу-
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вань. У Пакистані є більше 10 тисяч 
релігійних шкіл, у яких навчаються 
понад півмільйона учнів і працює 
31 тисяча вчителів. В даний мо
мент уряд здійснює фінансову 
підтримку понад 8 тисяч медресе.

У пакистанському місті 
Мультан (провінція Пенджаб)

П . Мушарраф

терористи застрелили в мечеті 
трьох молодих шіїтів. Злочинці 
під’їхали до будинку на мотоциклі 
й одразу ж втікли. Поліція негайно 
перекрила виїзди з міста, але те
рористів не віднайшли. У місті 
склалася напружена ситуація — 
жителі вимагають від влади забез
печити їхню безпеку. У місто вве
дені додаткові підрозділи поліції і 
спецназу для запобігання міжусо
биць. На жаль, вбивства на 
релігійному ґрунті стали повсяк
денним явищем у суспільному 
житті Пакистану. Президент 
країни генерал Первез Мушарраф 
у січні оголосив про початок нової 
масової кампанії по боротьбі з 
цією загрозою, назвавши її «ос
новною небезпекою для існування 
Пакистану».

Відбитки пальців від всіх му
сульман, які в’їздять у США, будуть 
брати відтепер у США, окрім пе
ревірки при цьому наявності візи. Пе
реважно це будуть громадяни з тих 
країн, які утримують потенційну за
грозу для національної безпеки США. 
Понад 100 тисяч студентів, туристів, 
вчених, робітників, які вже в’їхали 
в США, мають тепер пройти пере
реєстрацію. Відбитки пальців мають 
здати всі громадяни Саудівської 
Аравії і Пакистану, які нині знаходять
ся з тих чи інших причин у США.

Святині не захищає навіть 
Аллах. В Сирії в селищі Зейзун 
після зливи прорвало дамбу водо
сховища. Потік з мулом на своєму 
шляху зніс декілька сіл. Його висо
та була настільки великою, що хви
ля повністю накрила мечеть, зали
шивши лише її купол.

Жителі Барселони протестують 
проти будівництва мечеті. Більше 
тисячі їх вийшло на вулиці, щоб 
відвернути побудову храму для гро
мади мусульман міста. Зібрано було 
біля 8 тис. підписів на підтримку цієї 
акції. На захист прав мусульман вис
тупила лише нечисельна група «Анти
фашистська дія». Із-за протестів 
мешканців приміської зони Преміа- 
дель-Мар влада вимушена була та
кож ліквідувати оренду мусульмансь
кою громадою молитовних зібрань 
пустого портового приміщення.

В Ірані страшною є не смерть 
як покарання згідно норм Ісла
му. Страшними є форми покаран
ня «злочинців». Так, іранська газе
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та «Навриз» повідомляє, що у в’яз
ниці Шіразі троє було страчено 
шляхом повішання. Ще троє 
грабіжників зазнали тут поетапно
го покарання: спочатку їм відруба
ли пальці, потім — кисть руки, 
а зрештою відрізали всю праву ру
ку, пізніше їм ще відпиляли ліву но
гу. До всього цього кожний з них 
зазнав 80 ударів різкою. Ампу
тацію кінцівок тут проводять гос
тро заточеною шаблею, без анес
тезії і наступної медичної допомо
ги. Використовують й електропил
ку чи ж спеціальну гільйотину. 
За середньої кількості страт (165 
в 2001 р.) Іран навіть перевершив 
Китай. Використовується тут як 
форма покарання ще побиття 
камінням. При цьому користують
ся положенням Корану: «Вони не 
повинні бути не надто важкими, 
щоб злочинець вмер від двох чи 
трьох ударів, ні надто легкими, 
щоб взагалі не вважати рану від 
каменю ударом». (Вечерние вес
ти. — 19 червня)

В Афганістані буде запрова
джено ісламське право —
шаріат. Про це заявив новий Пре
зидент країни Хамід Карзай, по
ступившись вимогам консерва
тивних сил. Країною тепер керує 
«Ісламський уряд».

Б У Д Д И З М

Далай-Лама Агван Лобсан 
відвідав Австралію. Тут його 
зустрічали представники Тібетсь
кої ради Австралії. Далай-Лама

відвідав столицю країни, ряд інших 
міст, де проживають буддисти. Ця 
релігія стає в Австралії все більше 
популярною. Зростає кількість її 
громад за рахунок еміграції з країн 
Індокитаю. Прем’єр міністр країни 
Дж.Говард не знайшов часу для 
зустрічі з буддистським лідером. 
Китай був розгніваний тим, що йо
го впустили в цю країну.

Ченці знаменитого буддійсь
кого монастиря Гьюдмед від
відали латвійську столицю. Тут
вони вибудували ритуальну ман- 
далу. Це продовжувалося біля 10 
днів. Мандала — це споруда із 
різнокольорових кусочків марму
ру. В ній зашифроване духовне 
знання буддизму, привнесення 
якого в світ гарантує йому гар
монію і благословення. Під час 
візиту в Ригу (остання декада трав
ня) буддійські монахи знайомили 
латишів із своїм традиційним мис
тецтвом, проводили бесіди про 
свою релігію.

ІН Д ІЙ С ЬК А  РЕЛ ІГІЙ Н А 
ТРАД И Ц ІЯ

Масована кампанія проти 
вайшнавів розпочалася в Ка
захстані. Зокрема, під загрозою 
функціонування сільськогоспо
дарська громада, що з ’явилася 
три роки тому біля Апма-Ати. От
риманий на фермі із 54 га. землі 
врожай направляється головним 
чином на благодійні цілі, зокрема 
на безкоштовні обіди нужденним. 
Однак спокійне життя індуїстів, що
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живуть і працюють тут, нині пору
шене «паспортним скандалом». 
У 15 «іноземних» членів місцевої 
крішнаїтської громади вилучені 
паспорти. Ці мешканці ферми (усі 
— громадяни різних країн СНД) 
відправилися в м.Каскелен, щоб, 
відповідно до казахського законо
давства, продовжити свою 
реєстрацію. Чиновники РУВС, що 
відібрали паспорти, пригрозили, 
що передадуть вилучені докумен
ти в суд і відправлять вайшнавів із 
Казахстану за порушення паспорт
ного режиму. Представник грома
ди Д.Довгих стверджує, що всі па
спорти були в повному порядку, 
а інцидент став лише черговою 
ланкою в ланцюзі утисків індуїстів 
в країні. Подібні інциденти тут вже 
траплялися і кожного разу чинов
ники згодом визнавали свою «по
милку». Минулого року казахські 
спецслужби вчинили повальний 
обшук на тій же фермі. Вони ніби
то шукали тут наркотики.

Конфлікт між Індією та Па
кистаном — вияв протистояння 
в регіоні двох релігій — індуїзму та 
ісламу. В Індії індуїстський ради
калізм підняв голову ще в кінці 
80-х років. У 1998 році релігійні 
націоналісти з бхаратія Джаната 
партії в коаліції з іншими правими 
прийшли до влади. Хоч партія 
прем’єра Індії Важпаї більш ради
кальна в ідеології, аніж в реальній 
політиці, але все ж конфлікт 2-х 
держав з різною релігійною ідео
логією відвернути не можна. Індія 
має намір ліквідувати табори 
підготовки мусульманських екст

ремістів на території сусіда. То ж, 
допомагаючи США знищити бой
овиків «Аль-Каїди», Пакистан вод
ночас закриває очі на організова
ну на його території підготовку 
бойовиків-борців за відторгнення 
Кашміру від Індії.

ІУД А ЇЗМ

«Жодному єврею не буде 
дозволено відтепер піднімати
ся на Храмову гору» — з такою 
заявою виступив представник 
Вакфа (релігійна рада мусуль
манських організацій Єрусалима) 
Аднан Зль-Хусейні. Заява про
звучала у відповідь на повідо
млення про те, що поліція го
тується до відкриття цього місця 
паломництва для туристів і гро
мадян Ізраїлю. «Не-мусульмани 
не будуть допущені на гору, — 
впевнений А.Хусейні, — і лише 
влада Палестинської автономії 
може давати дозвіл на відвіду
вання цього святого місця». Хра
мова гора є пам’ятником історії 
як для іудеїв, так і для мусульман. 
Вона була закрита для відвіду
вачів 19 місяців тому, з початком 
«інтифади Аль-Акса». Представ
ники Загальної служби безпеки 
(ШАБАКа) порекомендували зно
ву відкрити її для вільного відвіду
вання. Уряд Ізраїлю звернувся з 
відповідною вимогою до керів
ництва Вакфа. Однак перша ре
акція мусульманського духів
ництва на цю вимогу, як бачимо, 
носить більш ніж агресивний ха
рактер. (С. Валах)

Релігійна панорама № 6 і2002 45



Релігія в сучасному світі

Всесвітній сіоністський кон
грес відбувся у Єрусалимі. Цей
конгрес є верховним органом 
Всесвітньої сіоністської організації 
(ВСО) і скликається раз на 4 роки. 
Нинішній захід є 34-м і зібрав понад 
півтори тисячі делегатів від єврейсь
ких громад і федерацій більшості 
країн світу, в т.ч. і 32 представники 
від країн СНД. 17 червня відбулася 
урочиста церемонія відкриття на 
горі Герцля в Єрусалимі. Головними 
темами обговорення на конгресі бу
ли проблеми збільшення алії (в ос
новному за рахунок репатріації 
євреїв зі США і країн Західної Євро
пи), посилення боротьби з анти
семітизмом, що активізувався ос
таннім часом у багатьох країнах, ак
туальні питання політичного життя 
Ізраїлю як єврейської і демократич
ної держави. (С. Валах)

Практично повністю згоріла 
синагога в Нью-Йорку. Вціліли 
лише сувої Тори. Причина пожежі 
з ’ясовується. Святиня була побу
дована ще в 1904 р. Вже двічі були 
екстремістські спроби її спалити — 
в 1995 і 1996 роках.

Рух Прогресивного іудаїзму 
прогресує в країнах, що з ’явили
ся на теренах колишнього СРСР. 
Нині він має вже більше ста гро
мад. З них в Україні більше 40, 
в Росії — 35. Всесвітній Союз Про
гресивного іудаїзму надає 
більшості громад цієї конфесії 
фінансову і матеріальну допомогу 
шляхом виконання великих грантів 
й реалізації британського проекту 
«Ексодус 2000».

Голова конгресу єврейських 
релігійних об’єднань та ор
ганізацій Росії Зіновій Коган вва
жає виїзд євреїв на постійне про
живання за кордон поразкою, яку 
можна перетворити в перемогу. Чо
му б їх не розглядати як російський 
духовний десант, як своїх лоббістів? 
Чому б посольствам для збережен
ня засвоєної ними в Росії традиції 
не збирати в країнах виїзду дітей 
наших емігрантів, не створювати 
для них в місцях сукупного прожи
вання дитячі недільні школи, літні 
табори тощо?. Тоді не втрачався б 
у цих дітей зв’язок з їх Батьківщи
ною — Росією. (Независимая. — 
14 червня)

Головний рабин Роси Берл 
Лазар не підтримує пропозицію 
Патріарха РПЦ про введення 
в школах і вузах «Закону Божо
го» чи якихось інших релігійних на
вчальних дисциплін, зокрема «Ос
нови православної культури», 
«Православної етики» чи «Бого
слов’я». Євреї живуть скрізь. Вони 
не можути вивчати предмети, які 
пропагують чужу для них релігію. 
Такі заняття можуть бути факульта
тивними, але аж ніяк не обов’язко
вими. Свої застереження рабин 
висловив в бесіді з міністром 
освіти Росії В.Филиповим.

Акції Ізраїлю проти палес- 
тинців викликали загалом нега
тивну реакцію в християнсько
му світі. Засуджуючи терорис
тичні акти палестинців, христи
янські діячі все ж звертаються до 
лідерів Ізраїлю припинити ре
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пресії. Так, Папа Іван Павло II зви
нуватив Ізраїль «в незаслуженому 
приниженні» палестинського на
роду, в розпалюванні у нього нена
висті до чужинців, в неадекватно
му використанні сили при захисті 
своїх інтересів. Офіційний орган 
Ватикану газета «L’Osservatore 
Romano» звинуватила Ізраїль 
у сплюндруванні християнських 
святинь, зокрема місця народжен
ня Ісуса Христа. Ближньосхідна 
Рада Церков також засудила 
Ізраїль за наругу над християнсь
кими святинями, бомбардування 
святих місць. «Дикунство 
ізраїльтян, які не дозволяють хоро
нити мертвих, досягло рівня лихо
манки й перейшло всі можливі 
межі», — сказано в заяві цієї Ради. 
Патріарх Московський Олексій II, 
закликавши сторони до припинен
ня кровопролиття, водночас вис
ловив протест проти введення 
ізраїльських вояків на територію 
Будинку паломника і руйнування 
його. Будинок цей належить РПЦ. 
Обурення в Російської Церкви вик
ликало те, що, блокувавши Храм 
Різдва Христового, ізраїльтяни 
змушують блокованих плюндрува
ти, поза своєю волею, святиню, 
«відправляти там свої фізіологічні 
потреби».

Багатотисячний мітинг на 
підтримку Ізраїлю в його бо
ротьбі з мусульманським екст
ремізмом відбувся в столиці 
Бельгії Брюсселі. Тут були пред
ставники єврейських громад з ба
гатьох країн Європи. Учасники 
мітингу водночас засудили розгул

антисемітизму в Європі. «Спалені 
синагоги — ганьба Європи» — такі 
плакати піднімали над своїми го
ловами демонстранти.

Голова Єврокомісії Романо 
Проді зустрівся з лідерами 
єврейських діаспор — головним 
рабином Росії Берл Лазарем, пре
зидентом Федерації єврейських 
громад СНД Леві Леваєвим і гла
вою Об’єднання рабинів Європи 
Моше Гореликом. У ході зустрічі 
представнику Євросоюзу роз
повіли про розвиток єврейського 
общинного життя в СНД. У свою 
чергу Р.Проді заявив, що, оскільки 
єврейська громада Росії є 
найбільшою в Європі, він розуміє 
величезну важливість співро
бітництва з цією діаспорою в куль
турній і освітній сферах. Б.Лазар 
звернув особливу увагу Проді на 
необхідність спільних зусиль дер
жавних і громадських організацій 
Європи в боротьбі з ксенофобією і 
проявами націоналістичного екст
ремізму. На зустрічі обговорюва
лися також можливості більш гли
бокої інтеграції Росії в ЄС, програ
ми обміну студентами, здійсню
вані Євросоюзом, говорилося і 
про можливість використання по-
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тенціалу емігрантів — вихідців з 
Росії в різних європейських країн, 
зокрема, у Німеччині і Франції.

Рабини усього світу стурбо
вані порятунком душі ізра
їльського льотчика Ілана Рамо-

«негуманоїдних партнерів». Ця за
борона з кінця 80-х років XX ст. діє 
у Швеції, Норвегії, Данії. Ті євреї із 
цих країн, які дотримуються пра
вил іудаїзму, змушені харчуватися 
м’ясом, спеціально привезеним з 
Центральної і Південної Європи, і

І  Рам он

на, який у липні ц.р. відправиться 
в космос на шатлі «Колумбія». 
Справа в тім, що астронавт зби
рається дотримувати на орбіті усі 
настанови іудаїзму. Кошерну їжу 
Рамон привезе із собою, а от про
блема Суботи (Шаббата) поки ви
дається нерозв’язною. На орбіті 
захід Сонця повторюється кожні 
півтори години (за 90 хвилин кора
бель один раз облітає навколо 
земної кулі). Думок поки три: вва
жати Суботою кожен сьомий оберт 
навколо Землі, орієнтуватися на 
ієрусалимський час чи — не дотри
мувати Шаббату взагалі.

Освячений іудейським релі
гійним законом кошерний від
бій худоби і птахів заборонено і 
у Нідерландах. Місцеві захисни
ки прав тварин вважають цей 
релігійний звичай зайво жорсто
ким ритуалом, що суперечать 
нормам гуманного ставлення до

навіть з Аргентини чи Ізраїлю. 
Слово «кашрут» на івриті означає 
«придатний». Воно звичайно вжи
вається стосовно їжі і напоїв, при
готовленим відповідно до 
єврейських законів. Зведення за
конів про кашрут почав формува
тися понад три тисячі років тому. 
На додаток до цього переліку об
мовляються також десятки забо
рон, зв’язаних зі збереженням і 
готуванням їжі, поєднанням 
різних інгредієнтів і правилами 
вибою кошерних тварин. Напри
клад, закон дозволяє їсти ялови
чину (забороняючи харчуватися 
м’ясом свині, кролика, зайця, 
омара, осетра і т.д.). Але не будь- 
яка корова придатна в їжу — на її 
туші не повинно бути жодної вади. 
Професійний різник («шойхет») 
повинен одним круговим рухом 
перерізати тварині яремну вену. 
Відбувається відбій у присутності 
священнослужителя або шанов
ного члена громади — знавця за
конів.
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Печеру, пов’язану із прожи
ванням в ній святої Варвари, 
ізраїльські вояки перетворили 
в руїну. Християнська святиня 
викликала підозріння в ізраїльтян 
як місце, де можуть переховувати
ся палестинські бойовики.

Вперше в Ізраїлі виявлені за
лишки поселення, що існувало 
в цих місцях в епоху керамічно
го неоліту, тобто близько 6 тис. 
років тому. При роботах на трасі 
Єрусалим — Тель-Авів (м.Моца) 
знайдені наконечники стріл, ножі, 
кам’яні прикраси, символ богині 
родючості у вигляді жінки і безліч 
глиняних виробів. Крім того, знай
дені залишки поселення періоду 
Першого храму, дві глиняні таблич
ки з текстами на івриті і 36 зернос
ховищ. Це доводить, що комплекс 
Моца був у ті часи важливим еко
номічним пунктом і поставляв зер
но в найближчі населені пункти, 
у т.ч. і в Єрусалим. Археологи Цви 
Гринхот і Алон Де-Грот ототожни
ли знайдені ділянки з тими, що зга
дуються в Танасі, а саме в кн.Йего- 
шуа (Ісус Навін, 18), що належали 
до коліна Біньяміна (Веніаміна). 
Відповідно до їх твердження, нові 
археологічні знахідки свідчать про 
спосіб життя в Іудейському царстві 
в період Першого храму. (С.Валах)

Хвиля антисемітизму нарос
тає в міру розширення акцій 
Ізраїлю проти палестинців. У Ве
ликобританії в останні місяці 
зафіксовано поліцією десь 15 анти
семітських випадів. Мають місце 
фізичні напади, одержання окреми

ми євреями із 300-тисячної грома
ди листів-погроз, з ’явилися ан- 
тиєврейські гасла на синагогах то
що. Загострилося протистояння 
євреїв (їх тут 700 тисяч) і мусульман 
(4 млн.) у Франції. Лише в квітні тут 
зафіксовано 360 випадів проти 
євреїв. Горіли синагоги в Ліоні, Мар
селі, Страсбурзі. Горять єврейські 
шкільні автобуси. На стіні синагоги 
в німецькому місті Херфорд з ’явив
ся напис: «Шість мільйонів — мало». 
Стільки євреїв загинуло від рук на
цистів. Навіть в Швейцарії 16% на
селення є відвертими антисеміта
ми, а 60% мають деякі елементи йо
го. 24% австрійців виступають за 
виселення євреїв з країни. Рабин 
Сакс все це розцінив так: «Якщо 
довго закликати до винищення 
євреїв, то рано чи пізно це станеть
ся, спаси Боже». Норвежський 
прем’єр Бодевік, відвідавши сина
гогу в Осло, сказав: «Всі євреї не 
можуть нести відповідальність за дії 
ізраїльського уряду».

Цивільні шлюби в Ізраїлі уза
конені не будуть. Такі шлюби ук
ладаються незалежно від вірос
повідання. Ізраїльський Кнессет з 
цим не погодився. Відтак велика 
кількість репатріантів-неєвреїв бу
де продовжувати від дії нинішніх 
ізраїльських законів страждати.

Н О В І РЕЛІГІЙ Н І ТЕЧІЇ

«Діанетика» знову під су
дом. Хабарівська прокуратура 
Росії знову порушила питання 
про використання гуманітарним
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центром «Діанетика» різних ліку
вальних заходів без наявності ме
дичної освіти в тих, хто їх прово
дить. Сайентологи прагнуть 
змінити особистісний статус лю
дини. В Росії Держдума своєю 
Постановою ще в 1996 р. визнала 
діяльність діанетиків деструктив
ною, проте вони продовжують 
діяти, незважаючи навіть на 
ув’язнення декого з їх лідерів. 
Так, в тому ж Хабаровську 
керівник місцевого відділення 
«Діанетики» Ольга Ухова була 
ув’язнена на три роки.

Члени містичної течії «Асо
ціація великодушних місіо
нерів Філіппін» (АВМФ) виріши
ли зброєю захистити свого 
лідера. 150 співробітників сил 
безпеки проводили арешт 
керівника секти Рубена Еклео, 
який з початку року знаходився 
в розшуці за обвинуваченням 
в убивстві дружини. Одновірці Ек
лео відкрили по поліцейських во
гонь з автоматичних гвинтівок. 
У результаті бою 17 членів секти 
загинули, інші здалися. Ці події 
поклали кінець тривалому проти
стоянню влади Філіппін і ак
тивістів АВМФ, що сповідають 
містичний культ з елементами 
індуїзму, буддизму і християнст
ва. Вважається, що в цієї секти, 
що виникла в 1960-і роки, нарахо
вується два мільйони прихиль
ників на Філіппінах і в багатьох 
інших країнах, а на її рахунках де
поновано мільйони доларів по
жертвувань.

М І С Т И К А

В складі офіційних делегацій 
на чемпіонаті світу з футболу є й 
чаклуни. Верховний чаклун Сене
галу Нгоя Мбая заявив, що йому не 
обов’язково треба бути присутнім 
на стадіоні під час матчу. Він буде 
чаклувати в готельному номері пе
ред телевізором. «Я ніколи не 
навіюю якусь порчу на суперника, 
а лише придаю силу гравцям на
шої команди». То ж чи виграють се
негальці? не виграли.

Чупакабраса — загадкова 
істота — напівлюдина і напівтвари- 
на — тероризує пастухів в Арген
тинській провінції Сальта. Чутки 
про неї з ’явилися ще в 1995 р. Але 
її бачили і в інших американських 
країнах — Чілі, Мексиці, США, Бра
зилії. Аргентинські пастухи з 
містечка Ель-Токо описують чупа
кабраса так: очі його червоні, 
гострі зуби, довгі кігті, покрите 
шерстю тіло. З Пуерто-Ріко 
повідомляють, що невідома істота 
нападає на тварин, знущається 
над ними доти, доки не нап’ється 
їх крові.

Чаклуном бути небезпечно.
В індійському поселенні Гохаті 
місцеві мешканці звернулися до 
чаклуна з проханням викликати 
дощ на землю, яка висохла із-за 
відсутності опадів протягом 
декількох місяців. Чаклун декілька 
днів молився і дощ пішов. Але та
кий, що місцева річка вийшла з бе
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регів, затопила навіть Гохаті. 
Розгнівані селяни скоїли самосуд: 
вони втопили чаклуна в річці за те, 
що він не призупинив вчасно зливу.

Магічний бізнес розвинутий 
в Москві. Кожний двадцять п’ятий 
москвич хоч би раз ходив до чак
лунів. Кожний другий з них віддав 
гроші ні за що. Нині в Москві лише 
легально працює біля ста великих 
центрів білої і чорної магії. Тут 
діють тисячі цілителів, чаклунів, яс
новидців. Серед них лиш одиниці 
тих, що мають унікальні здібності, 
а решта — шарлатани. Але і їм 
вірять. І кількість ошуканих зрос
тає. Часто право на таку свою 
діяльність ці шарлатани прикрива
ють дипломом Російського Ма
гічного братства.

В Аргентині особливою попу
лярністю користуються чародії 
«вуду». Зокрема в переддень 
зустрічі в Японії футбольної коман
ди Аргентини з командою Велико
британії, а раніше — з Нігерією, 
на вулицях міст країни продавали
ся спеціальні ляльки, заговорені 
чародіями «вуду». Ляльки розпро
дувалися навіть швидше, ніж га
рячі пиріжки. Але це не допомогло. 
Аргентина не ввійшла навіть до 
16-ти фіналістів.

Перший міжнародний кон
грес «білої магії» наприкінці 
червня відбувся в Бухаресті. Се

ред завдань конгресу — вибір «ко
ролеви» ворожок і питання 
відповідності «самозванців, які 
підривають престиж давнього фа
ху». Зокрема частина заходу, т.зв. 
«Ніч лісного ворожіння» пройшла з 
участю лише «окультної еліти» 
в окремій гірській долині. Право
славна церква Румунії розцінила 
конгрес ворожок як вияв процесу 
дехристиянізації країни.

Всесвітній з ’їзд шаманів 
відбувся в Іркутській області.
Вони зібралися на острові Ольхон, 
що на озері Байкал в кінці червня. 
Навіть африканські чаклуни прибу
ли на цей з ’їзд. Проводилися ша
манські обряди — кампанія. Це — 
спілкування із духами під час риту
альних танців, яке дає можливість 
шаману надто високо підстрибува
ти, тримати в руках розжарене 
залізо. На час з ’їзду доступ на 
острів було обмежено. Жінок вза
галі туди не допускали.

Чаклунам шукають святого 
покровителя. Священик з Туріна 
Дон Сільвіо Мацеллі подарував 
Папі чарівничу палочку й попросив 
його призначити покровителем 
магів та чародіїв святого Джованні 
Боско — італійського священика 
XIX ст., засновника духовного 
місіонерського ордену. Папа 
відповів: «Щоб змінити наш світ, 
треба надто багато чарівничих па- 
лочок, проте почнемо з цього».
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НАКАЗ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

від 29 квітня 2002 р. № 280

Про внесення змін і доповнень до «Переліку напрямів та спеціально
стей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних за
кладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями»

Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 
1997 р. № 507 «Про Перелік напрямів та спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями», І з метою виконання 
рішення Урядового комітету соціального, науково-технічного та гу
манітарного розвитку від 11.03.2002 р., протокол № б наказую: 1. Вклю
чити до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними 
освітньо-кваліфікаційними рівнями до напряму 0301 «Філософія» 
спеціальність «Богослов’я (Теологія)» (додаток 1).

2. З метою запровадження зазначеної спеціальності створити міжга
лузеву робочу групу і затвердити її персональний склад (додаток 2).

3. Робочій групі:
3.1. Розробити концептуальні засади підготовки фахівців зі спеціаль

ності «Богослов’я (Теологія)»;
3.2. Визначити зміст підготовки зі спеціальності за відповідними 

освітньо-кваліфікаційнимй рівнями;
3.3. Розробити пропозиції щодо внесення доповнень до Класифіка

тора професій ДК 003-95 та первинних посад, що дадуть змогу викори
стовувати випускників за цією спеціальністю.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника державно
го секретаря Степка М.Ф.

Міністр В. Г. Кремень

З чим прийшло богослов’я України до свого визнання як 
спеціальності, з якої готують фахівців у вузах країни? Наскільки роз
роблена українська богословська термінологія? Які методологічні шу
кання позначають праці сучасних богословів Україні? Чи інтегроване ук
раїнське богослов’я до системи міжнародних наукових зв’язків? Чи існу
ють серйозні періодичні богословські видання навіть у тих Церков, які 
обстоювали ідею цього визнання? Хто викладатиме богослов’я на бого
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словських факультетах у вузах? Чи існує позаконфесійне, якесь спільне 
для всіх релігій богослов’я? Ці питання поставила православна газета 
«Наша віра» (№6). «Якщо сьогодні починати акредитацію духовних шкіл, 
то майже не залишиться таких, котрі б мали підтверджені звичайними 
вимогами права на статус вищої школи. Немає з чого формувати вчені 
ради для захисту дисертацій. Чи має право присвоювати ступінь докто
ра богослов’я рада, яка не має або має у своєму складі лише одного док
тора богослов’я? Відсутні україномовні підручники з богословських дис
циплін, бракує українських перекладів базових для богослов’я текстів з 
іноземних видань. А був час, коли все це було. Нам не соромно згадати 
XVII ст., коли Київ за Петра Могили і його наступників перетворився в 
світову столицю православного богослов’я.

Російський закон «Про протидію екстремістської діяльності» за
боронятиме, в разі прийняття, діяльність в Росії релігійних організацій, 
причетних до здійснення «екстремістської діяльності». 6 червня Держав
на Дума РФ прийняла Закон у першому читанні (271 голосів проти 141). 
Законопроект внесений Президентом Володимиром Путіним і сто
сується «екстремістської діяльності» як релігійних організацій, так і 
політичних партій, суспільних й інших організацій. Список визначень «ек
стремістської діяльності (екстремізму)» у законопроекті тепер включає 
наступні положення, що мають відносини до релігії: «перешкода законній 
діяльності релігійних об’єднань чи здійсненню релігійних обрядів», 
«хуліганські дії і акти вандалізму в зв’язку з політичною, расовою, 
національною чи релігійною нетерпимістю» і «заподіяння шкоди здоров’ю 
і майну громадян у зв’язку з їх переконаннями, расовою чи національною 
приналежністю, віросповіданням». Новий текст містить незначні зміни 
процедури закриття релігійної організації, що здійснює «екстремістську 
діяльність». Ст.6 говорить зокрема, що така організація повинна спочатку 
одержати від державного органу письмове зауваження про неприй
нятність таких дій. У випадку, відповідно до ст.7, якщо організація продов
жуватиме «екстремістські дії», що призведуть до «заподіяння шкоди осо
бам, правам і волі людини і громадянина, здоров’ю громадян, навколиш
ньому середовищу, суспільному порядку, суспільній безпеці, власності, 
законним економічним інтересам фізичних і юридичних осіб, суспільству 
чи державі», вона підлягає ліквідації чи забороні в судовому порядку. Інша 
важлива зміна в новому законопроекті — посилення впливу на ті ор
ганізації, які підтримують, однак не здійснюють «екстремістську 
діяльність». Ст.12 говорить, що ті органи засобів масової інформації, що 
поширюють «екстремістський матеріал» («заклики до здійснення екст
ремістської діяльності») підлягають негайній ліквідації. Крім того, 
відповідно до ст.11, будь-яка організація, що здійснює фінансову чи ма
теріальну підтримку екстремістських організацій (надання приміщень,
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факсимільного чи телефонного устаткування, наприклад), так само 
підлягає ліквідації. У ст. 15 говориться, що «членство в екстремістській ор
ганізації чи належність до неї, а також робота з найму для них в засобах 
масової інформації до їхньої ліквідації (заборони) за рішенням суду в 
зв’язку зі здійсненням екстремістської діяльності, не є підставою для об
меження прав громадян і залучення їх до відповідальності, за винятком 
випадків, передбачених федеральним законом». Російські ЗМІ 7 червня 
повідомили, що робота над законопроектом супроводжується серією ви
правлень діючого закодавства — Кримінального кодексу і тих законопро
ектів, що стосуються міліції, освіти, військової служби і закону про 
релігію. (Кестонська служба новин)

Новий російський Федеральний закон «Про протидію екст
ремістської діяльності» викликав активне обговорення. В Москві в 

Інституті розвитку преси відбулася прес-конфе
ренція «Спецзакон про екстремізм: нагляд за 
цивільним суспільством». Перед журналістами 
виступили депутат Державної Думи РФ Сергій 
Ковальов, директор Інституту прав людини Ва
лентин Гефтер і експерт Інституту прав людини 
Лев Левінсон. Зокрема, новий законопроект 
містить положення, що дозволяють органу, що 
реєструє, а також правоохоронним «й іншим 
державним органам» призупинити діяльність 
будь-якої громадської (релігійної) організації не 

в судовому порядку, а з моменту звертання в суд. Таким чином, норма
тивно вводиться в практику те, що юристи називають «превентивним 
покаранням». За словами С.Ковальова, закон містить перелік дій, оха
рактеризованих як «екстремістські», однак визначення самого екст
ремізму дається дуже розпливчасто. Що стосується переліку «екст
ремістських дій», то вони дублюють статті Кримінального кодексу. На
приклад, ст.282 («розпалювання національної, расової чи релігійної во
рожнечі»), ст.148 («перешкоджання здійсненню права на свободу 
совісті і віросповідання») та ін. Під екстремізмом автори проекту ро
зуміють «протиправні дії із перешкоджання законної діяльності феде
ральних органів влади, органів влади суб’єктів РФ, органів місцевого 
самоврядування». Аналізуючи те, навіщо знадобилося це «дублюван
ня», учасники прес-конференції прийшли до висновку, що в даному ви
падку відбувається «подвоєння кримінальної відповідальності», тобто 
з ’являється можливість застосовувати в практиці статті відразу з двох 
законів. На думку виступаючих, законопроект спрямований на те, щоб 
поставити під контроль діяльність громадських, а також релігійних ор
ганізацій. Законопроект дає можливість спецслужбам розправитися з
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«неугодними» організаціями. За цим законом, наприклад, можна 
віднести до «екстремістської діяльності» екологічні акції «Грінпіс», де
монстрації антиглобалістів, «марші Ісуса» чи антивоєнні марші тощо. 
Що стосується скінхедів, то «кампанія» навколо них була «рекламною», 
вважає Лев Левінсон. «Спочатку їх випустили, а потім стали перекону
вати суспільство, що потрібний закон про екстремізм», — заявив він. 
Окрема стаття законопроекту присвячена Інтернету. У ній, зокрема, го
вориться про те, що «не допускається розміщення матеріалів, що 
містять заклики до здійснення екстремістської діяльності», а у випадку 
їхньої появи «провайдери сайту зобов’язано негайно вжити заходів до 
їхнього видалення із сайту». (NTV.ru)

Проект нового закону про свободу совісті, підготовлений Міню- 
стом Грузії, викликає активне несприйняття 
націоналістично налаштованих представ
ників Православної церкви країни. На це ви
мушена була звернути увагу навіть Парла
ментська Асамблея Ради Європи, яка засу
дила політику утисків релігійних меншин в 
Грузії. Рекомендовано грузинській владі 
врегулювати проблему у сфері релігійної свободи. Грузинські парламен
тарі відкинули ці звинувачення ПАРЄ. Голова комітету парламенту Грузії 
з прав людини Єлена Театорадзе в Страрбурзі заявила: «Грузія ніколи не 
примириться з існуванням на своїй території сект, що керуються негу
манними засадами... Це суперечить православній вірі Грузії». Оскільки в 
Грузії ще не збудоване громадянське суспільство, то воно «не готове» до 
появи іноземних і «нетрадиційних» релігій. Парламент Грузії прийняв по
станову «Про релігійний екстремізм» і дав завдання своїм комітетам 
розробити законодавчу базу з ефективної протидії екстремістським 
проявам на релігійному ґрунті. Ультра-праві, протестуючи проти цього, 
зібрали мітинг протесту проти законопроекту у будинку парламенту 
Грузії. Тут понад 200 осіб начолі з відлученим від Грузинської православ
ної церкви священиком Басилом Мкалавішвілі зажадали не розглядати 
законопроект, який, на їх думку, не відповідає інтересам грузинського 
народу, оскільки написаний у США й інших західних країнах. Найбільше 
не подобається мітингуючим той факт, що у законопроекті дозволено 
вільну діяльність у Грузії різноманітних релігійних напрямів. Едуард Ше
варднадзе пообіцяв прийняти всі міри для боротьби з релігійним екст
ремізмом у республіці. Ця обіцянка міститься в листі президента Грузії 
сенаторам і конгресменам США, що входять у комісію конгресу з без
пеки й співробітництва в Європі. Лист Едуарда Шеварднадзе з ’явився як 
відповідь на звернення групи американських сенаторів і конгресменів 
від 15 травня, у якому висловлена стурбованість з приводу критичної си-
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туації в сфері захисту прав релігійних меншин у Грузії. У своєму посланні 
грузинський лідер підкреслив, що цілком позділяє заклопотаність аме
риканських сенаторів і конгресменів.

Новий Закон Білорусі про свободу віросповідань має політич
ний підтекст: він скоріше обмежує, ніж забезпечує свободу 
совісті. В преамбулі до закону (за прикладом росіян) перераховано кон
фесії, які мають значний внесок в історію Білорусі. Окрім православ’я 
(80% населення) і католицизму, тут чомусь названо ще й лютеранство, 
хоч воно в Білорусі незначне. З 1988 по 2001 роки кількість православ
них в країні зменшилася з 52% до 44%, католиків — з 15,7% до 15,5%. 
Водночас частка протестантських громад зросла з 29 до 36%. Мос
ковський Інститут релігії і права висловив протест у зв’язку із некорект
ним використанням підготовленого співробітниками Інституту експерт
ного висновку на проект закону «Про внесення змін і доповнень у Закон 
Республіки Беларусь «Про свободу віросповідань і релігійних ор
ганізацій». Проект у першому читанні був прийнятий Палатою представ
ників Національних зборів Республіки. У тексті законопроекту, як відзна
чається в Заяві Інституту, містяться положення, що явно суперечать 
міжнародним стандартам свободи совісті і віросповідань, незважаючи 
на те що він відрізняється в кращу сторону від проекту, який виносився 
на обговорення палати раніше, навесні 2001 р. Експертний висновок на 
проект закону було підготовлено Інститутом релігії і права в листопаді 
2001 р. Він був використаний посадовими особами Комітету у справах 
релігій і національностей при Раді Міністрів Республіки Беларусь під час 
обговорення законопроекту в Палаті представників. Однак у доповідях 
цитувалася лише фраза з тексту висновку про те, що «проект закону 
відрізняється істотно в кращу сторону в порівнянні з попереднім проек
том...». Що стосується критичних зауважень Інституту щодо низки ста
тей законопроекту, то доповідачі їх не згадали. Прийняття нинішнього 
законопроекту, вважають керівники Інституту, істотно обмежить свободу 
совісті і віросповідання в Республіці Беларусь і можуть викликати масові 
порушення прав віруючих і релігійних об’єднань. Законопроект вже вик
ликав тривогу у багатьох релігійних об’єднаннях республіки. Так, лідери 
чотирьох протестантських об’єднань (єпископ Союзу баптистів Микола 
Сінковець, єпископ Союзу п’ятидесятників Сергій Хомич, від Асоціації 
повного Євангелія Олександр Сакович і Мойсей Островський від адвен
тистів) звернулися до ряду посадових осіб країни, у тому числі й до пре
зидента О.Лукашенко, з вимогою узгодити положення закону із міжна
родним законодавством. Протестанти закликали також 15 і 16 червня 
оголосити днями посту і молитви проти прийняття у другому читанні за
кону про свободу совісті і релігійні організації.
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Міжнародна Кримська конференція із релігієзнавства «Схід — 
Захід: міжконфесійний діалог» відбулася 21-24 травня в Севасто
полі на базі Національного заповідника «Херсонес Таврійський». 
Окрім заповідника, організаторами конференції виступили 
Краківський Ягеллонський університет (Інститут релігієзнавства), Се
вастопольський національний технічний університет. Подібні 
релігієзнавчі конференції проводяться у Херсонесі вже вчетверте і 
стають традиційними. Цього року, окрім представників з України, 
в роботі заходу взяла участь представницька делегація із Польщі 
(вчені із Кракова, Любліна, Познані), Болгарії, Росії (Санкт-Петербург, 
Єкатеринбург, Барнаул). Виступи учасників можна умовно поділити на 
три частини: археологічну (семіотичні витрактування та реконст
рукція знахідок вітчизняних та закордонних розкопок, музейних екс
понатів, особливо нумізматичного матеріалу, моделювання розкопа
них архітектурних ансамблів); релігієзнавчу (аналіз релігійних віру
вань різних народів, впливу релігійних вірувань на культуру тих чи 
інших народів, загальний духовно-моральний стан суспільства. Особ
ливо багато доповідей було присвячено різним аспектам християнсь
ко-мусульманського діалогу); персонали (творча та організаційна 
діяльність Ісмаїла Гаспринського, Іоана Готського, князів Вишневець- 
ких, преосвященного Іннокентія та ін.). Кожна доповідь учасників, не
зважаючи на великий часовий і тематичний розкид проблем, виклика
ла жваве зацікавлення аудиторії і багато питань. Це і не дивно — до 
Херсонесу приїхали люди захоплені своєю справою і своїм захоплен
ням запалювали інших учасників, заставляючи іноді аналізувати да
лекі від вузькопрофесійних інтересів проблеми. Велику роботу із про
ведення конференції провела Організаційна група конференції, серед 
яких відзначимо директора заповідника «Херсонес Таврійський» Ле
оніда Марченка та старших наукових співробітників цього ж за
повідника Тетяну Яшаєву та Миколу Алексєєнко, професора Севасто
польського технічного університету Юрія Бабінова, провідних 
спеціалістів Інституту релігієзнавства Ягеллонського університету Ка
зимира Банека та Хенріка Хоффмана. Сподіваємося, що заявлена на 
наступний рік конференція «Культові пам’ятники у світовій культурі» 
відбудеться на такому ж високому рівні. (О.Саган)
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Міжнародна урочиста академія і Треті Річинські читання, при
свячені 110-річчю від дня народження Арсена Васильовича 
Річинського відбулися 12-13 червня на базі Тернопільської державної 
медичної академії ім.І.Я.Горбачевського, Кременецького державного 
медичного училища ім.А.В.Річинського, міської адміністрації м.Володи- 
мир-Волинського. Річинські читання проводяться раз на два роки. Цьо
горічні заходи розпочалися 12 червня у м.Тернополі у медичній академії 
молебнем до Пресвятої Богородиці, який відслужив митрофорний про
тоієрей УАПЦ о.Богдан Заяць. Після цього учасникам Урочистої Академії 
був показаний документальний фільм «Арсен Річинський — ідеолог Ук
раїнського православ’я». У своїх виступах науковці, громадські діячі із 
Києва, Тернополя, Рівного, Острога, Полтави розглянули найрізно
манітніші проблеми, пов’язані із науково-публіцистичною та ор
ганізаційною діяльністю лікаря і подвижника Українського православ’я 
на Волині у 20-30-х роках XX ст. Арсена Річинського. Зокрема проблеми 
мови як чинника релігійного життя (за доробком Річинського) були розг
лянуті професором А.Колодним, про Річинського як продовжувача ук
раїнської традиції Київського християнства розповів професор П.Яроць- 
кий, проблеми історії релігії в Україні у трактовці Річинського розглянуті 
у доповіді професора П.Кралюка, еволюцію світобачення і світосприй
няття українців в концепції національного церковного розвитку про
аналізувала к.філос.н О.Недавня, про публіцистичний доробок Річинсь
кого у світлі сучасних процесів в Україні доповідав к.філос.н. О.Саган, 
а погляди Річинського на постання УАПЦ в ході Української революції 
1917-21 років були охарактеризовані у виступі к.істор.н. А.Киридон. 
Про патріота, великого гуманіста — лікаря і Людину Річинського до
повідали професор С.Хміль та к.мед.н. Л.Лимар і П.Мазур. Спогадами 
про батька поділилася дочка Арсена Васильовича — Людмила. Про ду
ховну спадщину Річинського говорилося у емоційних виступах голови 
Тернопільської «Просвіти» ім.Т.Шевченка Д.Чубатої, митрофорного про
тоієрея о.Богдана Зайця та багатьох інших виступаючих. Урочиста Ака
демія у Тернополі завершилася нагородженням ювілейною медаллю 
імені Арсена Річинського тих достойників, які доклали зусиль для віднов
лення славного імені Річнського, працюють нині на благо розвою ук
раїнської культури та Церкви. Цього ж дня о 17-й годині відбувся урочи
стий мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки А.Річинського на на
вчальному корпусі Кременецького медучилища. Наступного дня 
Річинські читання продовжили свою роботу у м.Володимир-Волинську. 
Тут теж відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Річинського 
на стіні того будинку, де він проживав до свого арешту. Після того відбу
лися наукові доповіді у місцевому будинку культури — до науковців з 
Києва, Тернополя, Кременця активно долучилися дослідники із Луцька, 
Володимир-Волинського. Серед інших можна виділити виступи дирек
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тора Державного архіву Волинської області В.Гика про архівні матеріали 
із діяльності Річинського, директора Волинського краєзнавчого музею 
А.Силюка про діяльність музею із вивчення спадщини Річинського. Учас
ники Річинських напрацювали багато пропозицій щодо подальшого вив
чення спадщини Річинського (опублікування всіх його праць, в т.ч. з ме
дицини, поетичних і музичних збірників, проведення організаційної ро
боти щодо організації музею-квартири у будинку, що побудував і прожи
вав в ньому Річинський). На базі цих пропозицій буде вироблений 
Підсумковий документ, який після узгодження і затвердження учасника
ми Читань буде повністю надрукований у наступних числах «РП». Від 
імені учасників Читань хочеться подякувати за велику роботу з ор
ганізації голові постійного Оргкомітету к.мед.н. Петру Мазуру, невтом
ному к.філос.н. Арсену Гудимі, дочці А.Річинського — Людмилі Арсенівні 
та всім, хто причетний до цього вкрай необхідного заходу. (О.Саган)

Міжнародний семінар з вишколу священиків та семінаристів- 
капеланів відбувся у Києві. Організатором семінару виступив бла
годійний фонд «Карітас-Київ» (УГКЦ). У попередні роки подібні семінари 
проводили УПЦ Київського Патріархату та Римо-католицька церква. 
Слухачі семінару отримали знання з норм міжнародного гуманітарного 
права, психології, історії, українського законодавства. Відбувалися 
зустрічі із представниками міжнародної організації «Червоного Хреста», 
міжнародного капеланського Братства «Олів Бранч», Всеукраїнського 
міжконфесійного братства. Були проведені практичні лекції на 
стрільбищі у військовій частині та в підрозділах Міністерства з надзви
чайних ситуацій, а також лекції про сучасне капеланство в країнах світу. 
Слухачі семінару отримали свідоцтво про вишкіл від міжнародного «Чер
воного хреста». Присутність держаних осіб та представників УПЦ КП, 
УПЦ (МП), УАПЦ і УГКЦ свідчила про офіційний характер цієї події. У ро
боті семінару взяли участь: президент Всеукраїнського міжконфесійно
го братства полковник Сергій Лисенко, президент міжнародного Капе
ланського братства «Олів Бранч» Брюс Кітлнс, професор і капелан зі 
США Ричард Стіліха, заступник начальника аналітичного управління 
Держкомрелігій Микола Бондаренко, єпископ Черкаський та Кірово
градський (УАПЦ) владика Яків, архиепископ Львівський (УПЦ МП) вла
дика Августин та інші. (RISU.org.ua)

Богословський семінар «Спадщина Отців Церкви як чинник 
формування православного пастиря» провів Український центр 
візантиністики і патрології. Це перший в Україні патрологічний науковий 
захід, проведений на міжконфесійному рівні. Ним започаткував свою 
працю Український центр візантиністики і патрології, утворений нещо
давно в Києві. Учасники семінару обговорили програми і методики ви
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кладання патрології у богословських школах України. Було звернуто ува
гу на необхідність формування міцних засад викладання курсу «Бого
слов’я». Акцентувалася увага на тому, що без спільної праці над пере
кладами й виданням творів Отців Церкви не можна сподіватися на 
істотні зрушення в Українському богослов’ї. Учасники зібрання дали по
зитивну оцінку указу міністра освіти і науки України про початок впрова
дження богослов’я в коло акредитованих в Україні наукових дисциплін. 
Було прийнято рекомендації: 1. Звернутися до Міністерства освіти та на
уки України з пропозицією створити спільну науково-редакційну комісію 
для видання українських перекладів творів Отців Церкви. 2. Запропону
вати Українському центрові візантиністики і патрології укласти угоди з 
посольством Греції в Україні, з грецькими культурними і науковими това
риствами про здійснення спільних програм навчання грецької мови. 3. 
Уповноважити Український центр візантиністики і патрології сформувати 
базу даних щодо програм викладання патристики і патрології в духовних 
школах України та організувати взаємний обмін досвідом викладання 
цих предметів між духовними школами різних юрисдикцій. 4. Рекомен
дувати духовним школам розширити коло дисциплін патрологічного ха
рактеру. 5. Запропонувати духовним школам організацію перекладу з 
російської мови «Історії Візантійської імперії» Олександра Васильєва 
для видання його Українським центром візантиністики і патрології. 
У семінарі взяли участь богослови з Львова, Івано-Франківська, Харко
ва, Дрогобича. (RISU.org.ua)

Круглий стіл «Єрусалим небесний та земний» відбувся 
в Ізраїльському Культурному центрі при Посольстві держави Ізраїль в Ук
раїні. Відомі науковці, дипломати та журналісти поділилися своїми дум
ками щодо «вічного міста». Відкриваючи Круглий стіл, Перший Секретар 
Посольства держави Ізраїль в Україні пані Фаїна Рош, яка є також і ди
ректором Культурного Центру, зазначила, що ця чергова акція Центру 
спрямована на глибше пізнання образу міста в ізраїльській та світовій 
культурі. Ведучий заходу, проректор Міжнародного Соломонового 
університету доктор Леонід Мацих зазначив, що всі люди тягнуться до 
Єрусалиму і той викликає тільки сильні емоції. Професор Вілен Горський 
вважає, що таємниця Єрусалиму ховається в його багатоликості і певні 
риси вічного міста є в образі Києва. Професору опонувала кандидат 
філософських наук Тетяна Чайка, яка стверджувала, що Київ не може бу
ти Єрусалимом, бо в Києві є Бабин Яр. Вона також категорично виступи
ла проти будівництва Общинного Єврейського Центру «Спадщина» по
руч з Бабиним Яром. Голова товариства «Україна-Ізраїль» Лариса Ско- 
рик сказала, що Єрусалим дивує її абсолютною духовністю. «Єрусалим є 
один», підкреслила вона. Жваве обговорення теми вічного міста 
в світовій культурі, міта-символу Надії людства на встановлення світу
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милосердя, миру і справедливості, супроводжувалося ілюстрацією 
унікальних слайдів. (В. Матвеев)

Міжнародна конференція «Гідність людини в однострої» відбу
лася 5-7 червня на базі Львівської Богословської Академії та 
Львівського інституту внутрішніх справ. У заході взяли участь духо
венство, миряни, науковці, представники силових структур та іноземні 
гості. Конференція відбулася в рамках проекту «Християнин і політика», 
започаткованого Фондом Святого Володимира при підтримці Міжна
родної спілки чоловіків-католиків «Unum Omnes». Протягом 8-ми місяців 
підготовки до цьогорічної конференції в ЛБА та Інституті внутрішніх 
справ були проведені тематичні читання. Адже процес переосмислення 
ролі людини, яка покликана захищати закон і порядок, але в тоталітар
них суспільствах була частиною репресивного апарату, дуже складний. 
Учасники конференції окрім теоретичних питань не обминули увагою 
практичні сторони проблеми введення капеланства в силові структури 
України. Полковник І.Пилипчук, голова Львівської обласної спілки 
офіцерів України, навів конкретні приклади залучення представників 
Церкви до участі в акціях армійських структур, назвав приклади 
функціонування каплиць на територіях військових частин. За словами 
І.Пилипчука, великий вплив на представників силових структур справив 
візит в Україну Папи Римського: «Ніхто з тих, хто забезпечував у цей час 
охорону порядку, не нарікав на свої завдання. Навпаки, навіть ті право
охоронці, які вперше бачили перед собою священиків, вважали тоді за 
честь виконувати свою роботу». (RiSU.org.ua)

Проблеми поширення в сучасному світі і у церковному середо
вищі гомосексуалізму обговорили учасники І Міжконфесійної кон
ференції «За моральність у сучасному світі», що відбулася 
в Москві. Після сексуальних скандалів у Католицькій церкві США ця те
ма є особливо «гарячою». Однак заявлені у програмі представники про
тестантських і православної конфесій не з ’явилися, і у заході взяли 
участь лише представники Церкви Божої Матері «Державна» («Богоро
дичный центр»). У своєму виступі лідер Церкви архиепископ Іоанн (Бе- 
реславский) заявив, що гомосексуалісти, які усе агресивніше ведуть 
свою «місіонерську діяльність» у сучасному світі, «мають свою теологію 
Содому». Пануючу в Росії Церкву — Московський патріархат — лідер 
«Богородичного центру» закликав «покаятися в трьох гріхах»: у тому, що 
«у Церкві інквізиція стала нормою, а святість — винятком»; що «содомсь- 
ка любов є близькою тим, хто винний у гоніннях на святих»; що співпра
цюючи із «червоним драконом» (комунізмом), ця Церква «відкинула по
слання Божої Матері». Присутніх християн інших конфесій архиепископ 
закликав згуртуватися в «боротьбі проти Содому» і запропонував їм
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«діючі практики» рятування від «блудної пристрасті» (основна з них — 
обливання холодною водою). Як відомо, в Росії деякі політичні партії 
пропонують відновити карне переслідування за статтею «мужеложство».

У московському Інституті розвитку преси відбувся круглий стіл 
на тему «Держава і релігія. Проблеми, перспективи й особливості 
взаємодії». Організувала захід Міжнародна правозахисна асамблея. 
Учасники розглянули відповідність практики взаємин релігійних 
об’єднань Росії з діючою Конституцією країни. Як відомо, Основний за
кон РФ, по-перше, вказує на те, що Росія — світська держава, і ніяка 
релігія не може встановлюватися як державна чи обов’язкова. По-друге, 
ст.14 Конституції встановлює, що релігійні об’єднання відділені від дер
жави і рівні перед законом. Однак реальна практика свідчить про зрос
таюче прагнення релігійних організацій впливати на різні державні спра
ви і діяльність світських організацій, підприємств, установ, навчальних 
закладів і т.п. На думку правозахисників, цьомузначною міроюі сприяють 
представники владни* структур різного рівня, а також керівники 
підприємств та організацій.

Міжнародний симпозіум «Сучасний іслам на Кавказі» відбувся 
у Стамбулі з ініціативи Французького інституту анатолійських досліджень. 
Захід був присвячений аналізу соціально-політичної ролі ісламу в Азер
байджані й республіках Північного Кавказу, розглядався також вплив Ту
реччини на процес мусульманського відродження на Кавказі.

Багатосерійний фільм «Свята Русь у долях її подвижників» 
знімає в Росії М .Бурляев. У 20 серіях нового документального циклу 
передбачається розповісти історію життя і діянь багатьох видатних по
движників, які відіграли важливу роль у державному і духовному житті 
Росії. Перша серія присвячена кінорозповіді про реальну історичну осо
бистість — Іллю Муромця, мощі якого покояться нині у Києво-Печерській 
Лаврі.

Виставка «Православна Україна» відкрилася у Києво-Печерсь
кій Лаврі. Виставка організована спільно Українською Православною 
Церквою та Національним Києво-Печерським історико-культурним за
повідником з благословення Предстоятеля Української Православної 
Церкви (МП) митрополита Володимира (Сабодана). В ній взяли участь 
понад 100 наукових, художніх, реставраційних, іконописних установ з 
України, Росії, Греції, Білорусі.
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новини релігійної та
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ІНТЕРНЕТУ
Духовність — народові. Альманах до 110-річчя від дня народжен

ня Арсена Річинського. — Київ-Тернопіль-Кременець, 2002. — 114 с.
Альманах вміщує матеріали урочистої академії Третіх Річинських читань, 
що відбулися 12-13 червня 2002 р. на базі Тернопільської державної ме
дичної академії ім.І.Я.Горбачевського, Кременецького медичного училища 
ім.А.Річинського та адміністрації м.Володимир-Волинського з нагоди 
ювілею лікаря та сподвижника Українського православ’я на Волині у 20-30- 
х роках XX ст. Статті з проблем етнології та історіософії релігії, християнсь
кого екуменізму та особливостей Українського Православ’я.

Арсен Річинський. Проблеми українськоїрелігійноїсвідомості. — Тер
нопіль, 2002. Це вже третє видання книги відомого українського релігієзнав- 
ця, громадського діяча, активного борця за утвердження Українського Право
слав’я. На відміну від другого видання упорядникам вдалося заповнити деякі 
тексти, заборонені до друку польською цензурою в 30-х роках XX ст. Книга має 
розділи «Особливості української релігійної вдачі», «Доба християнська в Ук
раїні», «Особливості релігійного світогляду християн», «Церква і націоналізм», 
Становище українського синтетичного ідеалізму» та ін.

Історія релігій в Україні.- В 2-х кн. — Львів: Логос, 2002. Видру- 
ковано праці ХІІ-Ї Міжнародної наукової конференції, що відбулася з та
кою ж назвою на базі Інституту релігієзнавства — філії Львівського му
зею історії релігії в травні ц.р. Тематика праць надто різноманітна — з 
проблем дохристиянських часів і до сьогодення. Тут є статті з проблем 
філософії релігії і теології, християнського мистецтва та ін.

Ярмусь Степан. Досвід Віри Українця. Вибрані твори. — К., «Світ 
знань», 2002. — 496 с. Твори отця-професора, доктора богослов’я 
Степана Ярмуся вперше друкуються в Україні. Збірка має розділи «Ду- 
ховість українського народу», «Виразники духу українства», «Право
слав’я на теренах українства», «Проблема національного в контексті 
християнства» та ін. Особливо цікаві параграфи першого розділу «До
християнська українська духовість», «Земля — святиня українців», «Кор- 
доцентризм — підстава української духовості».
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Новини релігійної та релігієзнавчої літератури, інтернету

Велесова Книга. Волховник. — К., 7510 рік (2002). Книга вийшла 
за науковою редакцією і коментарями Галини Лозко. Окрім тексту «Ве
лес книги» сучасною українською і давньою мовами, видання вміщує 
лексикографічний словник цієї книги, міркування різних авторів про неї, 
багату бібліографію і біографічну довідку Волхвині Зореслави, яка очо
лює рідновірівський рух в Україні.

Релігія і закон: проблеми правового врегулювання державно- 
церковних відносин. —■ К., 2002.- 216 с. До збірки ввійшли матеріали 
виступів учасників конференції під такою ж назвою, що відбулася в Києві. 
Порушуються питання вдосконалення діючого закону про свободу 
совісті, впровадження релігійної освіти в систему світської, висловлю
ються думки діячів різних конфесій щодо свободи їх буття в Україні та ін.

Церкви і релігійні організації України в 2001 році. Довідник — К., 
2002. В довіднику, підготовленому Держкомом релігії України дається 
інформація про динаміку розвитку релігійної мережі України в 2001 році і 
цифрові дані про цю мережу на 1.01.2002 року. Тут знаходимо цифрову 
інформацію про культові будівлі, кількість іноземних релігійних діячів в Ук
раїні, монастирів, місій і братств. Цікавий матеріал вміщено про духовні 
навчальні заклади та засоби масової інформації релігійних організацій.

Передплата релігійної періодики на II півріччя 2002 року. В офіційно
му довіднику з підписки по Україні значаться такі видання: 61671 «Наша віра», 
23959 «Місіонар», 22637 «Спасите наши души», 33524«Вірую», 35355 «Голос 
Православ’я» 41769 «Исцелись верой», 41385 «Летопись Православия», 
21621»Sos», 35013 «Успенська вежа», 21509 «Християнський світ», 33917 
«Християнська Україна», 33879 «Агенція релігійної інформації»,23233 «Арка», 
30072 «Нова зоря», 23508 «Християнство» та ін. Проте не всі релігійні видан
ня конфесій чомусь ввійшли в передплату. Відсутня тут періодика нехристи- 
янських конфесій, місцева періодика конфесій і церков. Із релігієзнавчих 
підписних видань: 21953 «Релігійна панорама» та 74277 «Людина і світ».

Переклад Біблії циганською мовою готується в Білорусії. В тому 
перекладі, яким вони нині користуються, є багато істотних неточностей і 
помилок. На спеціальній зустрічі в Мінську у квітні з приводу перекладу 
Біблії були присутні цигани різних діалектних груп, служителі циганських 
протестантських церков, а також вчені-лінгвісти. Керує групою В.Калінін.

Видавництво «Свічадо» в серії «Джерела Християнського Сходу» 
видрукувало і пропонує книги «Києво-Печерський Патерик», «Про свя
щенство» Івана Златоуста, «Життя Мойсея» Гр.Ниського, «Поуче
ния» Теодора Студити та ін. Телефон видавництва у Львові: 74-23-09
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* **

САЄНТОЛОГІЯ ЯК НОВЕ РЕЛІГІЙНЕ ВЧЕННЯ”

В 1923 р. американський дослідник Л.Рон Хаб
бард розпочав роботи з вивчення людської свідо
мості. Одержані ним відкриття привели до думки, 
що нарешті вдалося досягти такої межі у розвитку 
науки, за якою настає щось таке, що розходиться з 
традиційними уявленнями про людину й може бу
ти осмисленим тільки з позиції релігії.

Так з ’явилася прикладна релігійна філософія, 
що одержала назву «Саєнтологія». Слово це утво
рене від латинського scio, що означає «знання в са
мому повному сенсі цього слова», і грецького сло
ва logos, що значить «навчання». Відтак «Саєнто
логія» буквально — це «знання про те, як знати». 

Водночас «Саєнтологія» визначається ще і як вивчення духу й робота з 
ним у його взаєминах із самим собою, всесвітами та іншим життям.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА
ОСНОВОПОЛОЖНІ ІСТИНИ САЄНТОЛОГІЇ

С аєнтологія  
пропонує вірний 
шлях, який веде 
до повного й виз
наченого ро

зуміння істинної духовної природи людини і її взаємовідносин із самою 
собою, родиною, спільнотами, людством, всіма формами життя, ма
теріальним всевітом, духовним всесвітом і з Верховною Істотою, інак
ше кажучи, з нескінченністю. Саєнтологія звертається до духу, а не 
просто до тіла чи розуму. Вона розглядає людину як щось значно 
більше, ніж просто продукт її оточення чи генів.

Релігійна доктрина Саєнтології має певні основоположні істини. Го

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал «Релігійній панорамі» наданий Харківським гуманітарним центром Хаб

барда.
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ловною серед них є положення, що людина — це духовна істота, існу
вання якої охоплює більш ніж одне її земне життя. Вона наділена здібно
стями, що виходять далеко за межі тих, які їй, як правило, добре відомі. 
Людина не тільки в стані вирішити свої проблеми, досягти своїх цілей і 
віднайти довгострокове щастя, але й здатна набути нові відчуття духов
ного усвідомлення, про які вона ніколи навіть не мріяла.

Саєнтологія твердить, що людина за своєю суттю є досконалою, що 
її духовний порятунок залежить від неї самої, її відносин з ближніми і від 
досягнення братерського союзу із Всесвітом. У цьому відношенні 
Саєнтологія — це релігійна філософія в найглибшому сенсі цього слова, 
бо ж вона займається не чим іншим, як повним відродженням 
внутрішньої духовної особистості людини — її здібностей, її усвідомлен
ня та її впевненості у власному безсмертті.

В більш широкому контексті, шляхом духовного порятунку індивіда, 
Саєнтологія прагне до повної вибудови такої цивілізації, в якій «немає 
божевілля, злочинності і війни, де здібний може процвітати і де чесний 
може мати права, де людина може вільно піднятися до великих висот».

ОСОБЛИВОСТІ І ПОЧАТКИ САЄНТОЛОГІЇ ЯК РЕЛІГІЇ
Всі великі релігії в тій чи іншій формі плекали надію на духовну волю — 

стан, не обтяжений матеріальними обмеженнями і стражданнями. 
Саєнтологія пропонує надзвичайно практичний підхід до здійснення цієї 
духовної мети. Л.Рон Хаббард писав про цей підхід так: «З незапам’ят
них часів метою релігії був порятунок людського духу. Людина намагала
ся різними способами знайти собі шлях до порятунку. Вона жила без
смертною надією, що коли-небудь їй зрештою вдасться якимсь чином 
звільниться». Далі Рон Хаббард продовжує: «І сьогодні, після сторіч 
скорботи й страждань, незважаючи на страхітливі війни та катастрофи, 
надія в людини, як і раніше, живе, а разом з нею — її здійснення».

Таким чином, хоч надія на таку волю живе з давніх часів, Саєнтологія в той 
же час працює над визначенням шляхів її досягнення по-новому. Та техно
логія, за допомогою якої Саєнтологія прагне здобути людині новий стан и 
буття, також є новою. Розуміння цих переконань засвідчує те, як Саєнтологія 
вкладається в рамки світових — релігійних і духовних — традицій.

Шлях Л.Рона Хаббарда до заснування релігії Саентологи почався з 
певних відкриттів, які він одержав під час своїх досліджень природи лю
дини. Мислитель оголосив про свої відкриття в 1948 році, вживши при 
цьому назву «Діанетика» — слово, що означає «за допомогою розуму». 
Утворене воно від грецьких слів dia — через і noos — душа, розум. Більш 
розгорнуте розуміння цього слова — «те, як розум впливає на тіло».

Незважаючи на те, що з ’явилися нові можливості з ’ясувань за допо
могою Діанетики, все ж сама природа людини як духовної істоти залиша-
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пася, як і раніше, незбагненною, хоч з самого 
початку було очевидним, що це питання вима
гає свого вирішення.

Прорив від Діанетики до Саентологи 
відбувся восени 1951 р. після того як Л.Рон 
Хаббард, спостерігаючи за багатьма послідо
вниками Діанетики, виявив спільність їхніх 
переживань і феноменів глибоко духовної 
властивості — зіткнення з досвідом минулих 
життів. Після уважного розгляду всіх наслідків 
досліджень, які мають те чи інше відношення 
до даного питання, Хаббард прийшов до вис
новку: людина довгий час перебувала в омані, породженій думкою, що 
в неї є душа. Насправді ж, вона — духовна істота, що має розум і тіло. 
Дух є джерелом усього досконалого, чесного, творчого у світі. Ним є са
ма людина. Цим своїм відкриттям Л.Рон Хаббард заснував релігію 
Саентологи. Підтвердженням цієї думки є той факт, що дослідник впев
нено працював у тій сфері, яка традиційно належить релігії — у сфері 
людського духу.

ВИХІДНІ ІСТИНИ САЄНТОАОГІЇ
Уявлення про людський дух існувало як універсальний інгредієнт в тій чи 

іншій формі майже в кожній релігії, у кожній культурі. Однак кожна з них виз
начала духовну сутність людини по-різному. Такі поняття як «дух» і «душа» 
були обтяжені різними визначеннями, які давалися протягом сторіч. З’яви
лася необхідність віднайти нове слово. Л. Рон Хаббард використав грецьку 
букву тета, яку в 1950 р. застосував для позначення трансцендентної 
«життєвої сили». Додавши букву «н», він одержав слово «тетан», що стало 
позначати одиницю «життєвої сили» — духовну істоту, якою є сама людина.

У більш широкому змісті термін «тета» позначає ту життєву силу, яка 
одушевлює всіх живих істот. Ця життєва сила існує окремо від фізичного 
Всесвіту, що складається з матерії, енергії, простору і часу (вони 
в Саєнтологіі скорочено називаються «МЕСТ»). Але ця сила активно 
впливає на матеріальний світ.

Саєнтологія будується на ряді вихідних істин, що називаються 
«аксіомами». Ці аксіоми визначають поняття «тета» і «МЕСТ» й описують 
те, як вони взаємодіють між собою, формуючи життя у відомому нам 
виді. Аксіоми є фундаментальними елементами віровчення саєнто- 
логічної релігії.

Вперше опубліковані в 1954 р. «Аксіоми Саєнтології» подають цю ос
новну доктрину разом з визначенням тети як «статики життя», що не має 
маси, власної довжини хвилі чи місця розташування в просторі й часі.
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Вона має здатність впливати на навколишнє середовище і змінювати 
його, а також досягати стану повного знання.

Саєнтологія твердить, що саме дія цієї нематеріальної статики життя, 
яка позначається на кінетиці фізичного Всесвіту, дає прояви життя. Всі 
живі істоти створені з матерії й енергії, які існують у просторі й часі та 
одушевлені тетою.

Таким чином, для саентолога життя не є ні випадковим, ні 
безцільним. Саєнтологія дає відповіді на питання створення й ево
люції. Матеріалісти намагалися довести, що життя виникло при випад
ковому збігу обставин, а еволюція являє собою якийсь хаотичний про
цес «природного відбору». Але ці теорії ніколи не виключали те, що й 
інші фактори можуть просто-напросто користатися такими процесами 
як еволюція.

Більшість релігій світу мають свій певний погляд на питання творіння 
Всесвіту. Деякі, релігійні традиції, зокрема такі як індуїстська та 
буддійська, вважають, що Всесвіт по суті є вічним. Згідно із сприйнят
тями саєнтології, він не має ні просторових меж, ні початку в потоці часу.

Перші книги Біблії вміщують оповідь про створення світу, яку деякі 
християнські конфесії вважають алегоричною, а деякі визнають як бук
вальний виклад реальних подій. Інші релігійні традиції мають свої по
гляди з проблеми, але кожна намагається знайти відповідь на сакра
ментальне питання: звідкіля ми прийшли і як це відбулося? Саєнто- 
логічний погляд на сотворіння світу виникає з теорії, згідно з якою тета 
створила МЕСТ. По суті справи, можна сказати, що створення світу є 
невід’ємною частиною цієї теорії. З ’ясування проблеми походження 
тети і створення фізичного Всесвіту, викладені відповідно до вчення 
Саєнтології, знаходимо в праці «Фактори», написаній Л.Роном Хаббар
дом у 1954 р.

З погляду Саєнтології, викладеної в «Аксіомах» і «Факторах», якщо й 
існувала «іскра», що перетворила доісторичний «бульйон» з хімікатів 
у живий організм, то ця іскра була не електричною енергією МЕСТ, що 
бездумно створила «вдалу» гальванічну напругу. Це був витворений 
творчою волею духовний елемент тети, що зробив перший крок на шля
ху створення і підпорядкування МЕСТ.

Якщо комбінація тети і МЕСТ створює життя, то їхнє відокремлення 
рівнозначне смерті живих істот. Людський організм, як і всі форми жит
тя, пливе по шляху народження, росту, виживання і, нарешті, смерті. Од
нак, тета — індивідуальна одиниця життєвої енергії, тобто особистість. 
Вона не належить світу матерії, енергії, простору і часу, а тому не припи
няє існування після смерті тіла. Тета — безсмертна.

Рон Хаббард відзначав: «Саентолог уже на початку свого шляху почи
нає усвідомлювати для себе природу Всесвіту. Він розуміє, що все це не 
з»явилося спонтанно в один прекрасний день на основі якоїсь наукової
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формули. Він догадується, що у всіх цих явищ повинен бути Автор. 
Саентолог також усвідомлює, як це не дивно, і свою власну причетність».

Створення й одушевления живих організмів є частиною процесу, під 
час якого тета досягає мети у фізичному Всесвіті. Ця мета — підкорен
ня МЕСТ — подається в деяких релігіях як конфлікт між порядком і хао
сом. Вона необхідна тому, що матеріальний світ, тобто МЕСТ, прагне 
піймати тетана і спонукати його діяти всупереч своїй справжній ду
ховній природі.

Хоча саентологи і вважають, що безсмертний тетан в основі своїй є 
гарним, але водночас вони визнають і те, що людина втратила усвідо
млення себе як духовної істоти й використовує лише невеличку часточку 
своїх природних здібностей. Ця втрата нею усвідомлення своєї духовної 
сутності робить її або ж нещасливою, або ж змушує діяти ірраціонально 
і з дурними намірами, незважаючи при цьому навіть на те, що вона за 
природою своєю є гарною і високо етичною.

Це «падіння з досконалості» викликане не втручаннями Сатани і не 
природними злими спонуканнями людини, як це твердить іудейсько- 
християнсько-мусульманська теологія. Всупереч цьому Саєнтологія по
стулює, що воно викликане власним досвідом тетана (чи то з нинішньо
го, а чи ж з минулого життя). В міру того як цей досвід з часом накопи
чується, він спонукає тетана попадати в сіті матеріального Всесвіту.

ШЛЯХ ДУХОВНОГО ПОРЯТУНКУ
Ш л я х о м  виконання основних релігійних практик Саентологи тетан ви

являється в стані звільниться з цього полону, що аналогічно концепції 
порятунку, яку можна віднайти в інших релігіях.

Саєнтологічний шлях до духовного порятунку докорінно 
відрізняється від шляху, яким оперують релігії іудейсько-християнської 
традиції. Певною мірою це пов’язано з відкриттям Роном Хаббардом 
безсмертя тетана та його незалежності від розуму й тіла людини. Цей 
факт в багатьох положеннях, включаючи концепції порятунку, значно 
зближає Саєнтологію із східними традиціями релігійної думки.

Іудеї й християни вірять у те, що душа живе тільки один раз і після 
смерті воскреє у формі духовного тіла на небеса або ж у пекло. Подібно 
буддистам, індуїстам і навіть деяким раннім християнам, саентологи 
вірять у те, що тетан вселяється в багато тіл під час своїх повторюваних 
контактів з фізичним Всесвітом.

Саентологи також вірять у те, що тетан, а внаслідок цього й людина, 
за природою своєю є гарною. На противагу цьому, іудеї й християни 
слідують вченню Старого Завіту про те, що в людині сусідствують два 
іманентних імпульси — добрий і злий, які постійно ведуть між собою бо
ротьбу — таку ж, як уявлювана всесвітня боротьба між Богом і Сатаною.
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Відповідно до цих основних іудейсько-християнських уявлень, метою 
життя людини є подолання свого дурного єства. Іудейська теологія твер
дить, що вона може зробити це, дотримуючись постійно і точно сформу
льованих заповідей Тори. Християнська теологія вчить, що людина по
винна, як мінімум, прийняти на віру положення про воскресіння Христа. 
В обох випадках обіцянка порятунку не збувається при житті.

У саєнтологічній релігії порятунок багато в чому відрізняється від ро
зуміння його релігіями аврамістичної традиції і є набагато більш безпо
середнім. Наслідуючи традиції певних східних релігій, Саєнтологія 
вчить, що спасіння досягається за допомогою більш високого духовно
го усвідомлення індивідом самого себе. Повне спасіння тетана, ймено- 
ване в Саєнтології «повною волею», досяжне лише через виконання 
саентологами певних релігійних практик.

В міру того, як духовне усвідомлення індивіда зростає в ході практи
ки Саєнтології, його здатність давати відповіді й приймати рішення, що 
стосуються життя, духу і вічності, абсолютна впевненість у правоті цих 
рішень також зростає. Зрештою, індивід починає усвідомлювати себе як 
дух, незалежний від плоті. Він також починає усвідомлювати, що буде 
жити, зберігши свою пам’ять і свою самобутність.

АСПЕКТИ ДИНАМІКИ ВИЖИВАННЯ
Одним з фундаментальних і об’єднуючих аспектів саєнтологічного 

погляду на Всесвіт є віра в те, що головне і незмінне прагнення всіх жи
вих істот, включаючи тетана, спрямоване до виживання. Це прагнення 
настільки сильне і настільки всеохоплююче, що воно відоме за назвою 
«динамічного принципу існування». Цей динамічний принцип існування, 
в свою чергу, поділяється на вісім складових частин, йменованих «вісьма 
динаміками». Кожна з цих частин являє собою один з аспектів динаміки 
виживання. Вісім динамік, які можна уявити собі у вигляді концентричних 
кіл, що розходяться із загального центра, являють собою всезростаюче 
усвідомлення всіх життєвих елементів і причетність до них індивіда. Ці 
динаміки втілюють у собі саєнтологічний погляд на Всесвіт.

Першою динамікою є ОСОБИСТІСТЬ. Це — прагнення до існування і 
виживання індивіда, до його становлення і досягнення найвищого рівня 
виживання протягом як можна більш тривалого часу. Тут ми зіткаємося з 
повним самовираженням індивідуальності.

Другою динамікою є РОДИНА. Це — прагнення до існування і вижи
вання шляхом сексуальних відносин і виховання дітей. Ця динаміка є 
символом творчого початку, турботи про майбутнє. Вона містить у собі 
інститут родини.

Третьою динамікою є ГРУПИ. Це — прагнення до існування і виживан
ня в групі індивідів, де група прагне знайти своє власне життя й існуван
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ня. Групою може бути клуб, друзі, громада, установа, соціальний лад, 
держава, народ і навіть раса.

Четвертою динамікою є людський РІД. Це — прагнення до існування і 
виживання всього людства як виду.

П’ятою динамікою є ФОРМИ ЖИТТЯ. Це — прагнення до існування і 
виживання як форми життя, зокрема за допомогою таких його видів, як 
тварини, птахи, комахи, риби і рослини, все інше живе. Іншими слова
ми, це — прагнення до виживання як будь-якої форми життя. Це — інте
рес до життя як такого.

Шостою динамікою є ФІЗИЧНИЙ ВСЕСВІТ Це — прагнення до існу
вання і виживання фізичного Всесвіту як матеріального світу і за допо
могою матеріального світу, а також всіх його складових частин — ма
терії, енергії, простору і часу.

Сьомою динамікою є ДУХ. Це — прагнення до існування і виживан
ня як духовних істот чи потреба самого життя у виживанні. Все духовне, 
що володіє самобутністю, а чи ж позбавлене її, охоплюється визначен
ням сьомої динаміки. Сьома динаміка — це джерело життя чи тета. Во
на існує окремо від фізичного Всесвіту і є джерелом життя як такого. Та
ким чином, існує прагнення до виживання тети в якості тети.

Восьмою динамікою є прагнення до існування і виживання як 
НЕСКІНЧЕННОСТІ. Восьму динаміку ще називають Богом, Верховною 
Істотою чи Творцем, але вона вірно визначається як нескінченність. Во
на, практично, охоплює «Всезагальність» всього сущого.

Рон Хаббард писав про взаємозв’язок шостої, сьомої і восьмої ди
намік: «Тета-всесвіт є постульована реальність, на користь якої існує 
безліч доказів. Якщо зобразити її на схемі, то вона буде являти собою 
трикутник, де в одній вершині знаходиться Верховна Істота, в іншій — 
світ МЕСТ, а в третій — тета-всесвіт. На користь вірності цієї картини го
ворить занадто багато доказів. То ж ігнорувати її не можна. Воістину, 
прийняття такої картини реальності вирішує багато основних проблем 
гуманітарних дисциплін...»

Оскільки основні положення Саентологи охоплюють всі аспекти 
життя, то деякі ключові принципи, що пронизують цю релігію, можуть 
також широко використовуватися з метою поліпшення всіх аспектів 
життя. Більше того, ці принципи надзвичайно проясняють те, що так 
часто постає заплутаним і відвертає від істинного пізнання. За допо
могою Саентологи людина усвідомлює, що її життя і впливи простяга
ються далеко за межі неї самої. Вона починає також відчувати не
обхідність участі в більш широкому діапазоні дій. Людина знаходить 
такі здібності в результаті розуміння кожної з перерахованих вище 
динамік і їхнього взаємозв’язку. У такий спосіб вона одержує мож
ливість підвищувати рівень виживання і брати участь у всіх цих ди
наміках.
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Таким чином, в міру того, як саентолог розширює своє усвідомлення, 
сопричетність і відповідальність перед зовнішнім світом відповідно до 
вищезгаданих динамік, він зрештою досягне восьмої динаміки: вижи
вання у формі нескінченності чи Верховної Істоти. Ось чому, згідно Хаб
барду, «тільки тоді з ’являється можливість відкрити істинну восьму ди
наміку, коли цілком досягається сьома динаміка».

РОЗУМІННЯ БОГА В САЄНТОЛОГІЇ
Саєнтологія відрізняється від інших релігій тим, що вона не робить 

якихось спроб описати з точністю природу і характер Бога. У Саентологи 
передбачається, що, виконуючи релігійні практики, кожен індивід прий
де до свого власного розуміння Бога і всіх восьми динамік. Таким чином, 
людина поступово розвиває розуміння своїх власних відносин з Верхов

ною Істотою, в міру того, 
як вона починає осягати 
кожну з попередніх семи 
динамік і брати участь 
у них.

Такий підхід є не
обхідним, тому що 
в Саєнтології нікого не 
просять приймати що б 
то не було на віру. 
Замість цього кожний 
має сам перевіряти свої 
переконання на чисто 
особистісному рівні. Пе

реконання — чи знання — стане істинним для людини лише тоді, коли 
вона побачить його на практиці й впевниться в тому, що воно справедли
ве відповідно до її власних спостережень. Так, слідуючи релігійним шля
хом Саєнтології, людина вступає в такий зв’язок з Верховною Істотою, 
яка є в дійсності особистісною та індивідуальною. У цьому відношенні 
Саєнтологія в певному розумінні подібна до таких релігій, як унітаризм 
та інші віровчення, що не схильні давати догматичні визначення чи 
якесь описання Бога.

ОБРЯДОВИЙ КОНТЕКСТ САЄНТОЛОГІЇ
Релігія Саєнтології має у своєму розпорядженні багату традицію це

ремоній, ритуалів і практик. Священики Саєнтології здійснюють багато 
різних церемоній та обрядів, які подібні до тих, що виконуються пастора
ми, рабинами і священиками інших релігій. Щонеділі капелан Церкви чи
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якась інша духовна особа 
проводить службу для па
рафіян, яка є відкритою для 
всіх бажаючих її спостеріга
ти. Під час служби свяще
ник говорить на тему, що 
відноситься до важливого 
принципу чи обряду 
Саєнтології, пояснюючи 
при цьому те, як ними мож
на користуватися в повсяк
денному житті. Звичайна 
саєнтологічна проповідь 
може стосуватися того простого факту, що людина є істотою духовною. 
Але в проповіді мова може йти і про аксіоми Саєнтології, і про ЇЇ церковне 
Кредо.

Саєнтологія вчить, що людина сама визначає свою духовну долю своїми осо
бистими діями щодо інших, а також дотриманням правил поведінки, викладених 
в церковному Кредо. Саме тому недільна проповідь часто закликає до дотриман
ня таких форм поведінки, які сприяють всім динамікам. Ця проповідь будується 
в контексті Писання Саєнтології. Його значення для повсякденного життя розкри
вається в такий спосіб, що проповідь втішає і подає духовне вчення навіть не- 
саєнтологам, яких завжди радо зустрінуть на проповіді.

Крім того, парафіяни Саєнтології святкують весілля і церемонію най
менування немовляти. Остання в дечому нагадує обряд хрещення у хри
стиянській церкві. Саентологи проводять поминання покійників згідно з 
певними похоронними ритуалами. Ці церемонії ґрунтуються на багатому 
матеріалі Писання Саєнтології. Вони прагнуть передати зв’язок цих важ
ливих подій із системою вірувань учасників церемонії.

Ці церемонії частіше проводить капелан, хоча право служити має 
будь-який рукоположений священик Саєнтології. Ці служби, що зверта
ються до духу у відповідності з вченням Церкви, придають особливу 
урочистість цим подіям у житті людини.

САЄНТОАОПЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ
Саентологи об’єднані у світове ієрархічне релігійне співтовариство. 

Структура цього співтовариства є важливою функціональною частиною 
саєнтологічної релігії. Писання Саєнтології вимагає того, щоб релігійні 
служби здійснювалися за незмінними, ортодоксальними формами і спо
собами. Ієрархічна структура гарантує окремим церквам необхідну 
підтримку і керівництво. В Україні офіційну фіксацію на початок 2002 р. 
мають лише чотири громади саєнтологів.
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САЄНТОЛОГІЯ —  ІСТИННА РЕЛІГІЯ
Щоб дати можливість всім зрозуміти, як Саєнтологія співвідноситься 

з іншими релігіями, церква Саєнтології звернулася до цілого ряду 
всесвітньо відомих теологів і фахівців з різних сфер знання й практики з

проханням розглянути 
саєнтологічне вчення, 
обряди й організацію, 
поділиться своїми дум
ками щодо релігійності 
Саєнтології. Всі фахівці, 
які проаналізували 
Саєнтологію з «етично 
нейтральної» точки зору, 
прийшли до єдиної дум
ки, що це — релігія. Се
ред цих фахівців, зокре
ма, — доктор Брайан 

Уілсон — почесний професор Оксфордского університету, доктор 
М. Дерол Брайєнт — професор релігії і культури Ренисон ( коледж при 
університеті Ватерлоо в Канаді), доктор Реджис Дерикбург — професор 
соціології і релігії Лілльського університету ( Франція), В.Ю. Богданов — 
ст. науковий співробітник Науково-дослідного інституту комплексних 
соціальних досліджень при Санкт-Петербургському державному універ
ситеті, член Ради Санкт-петербургської асоціації релігієзнавців, канди
дат психологічним наук за фахом «соціальна психологія», М.А.Сивер- 
цов — експерт комітету з міжнародних справ Ради Федерації Федераль
них зборів Російської Федерації

Також наявні понад 100 судових рішень, які визнають те, що 
Саєнтологія є релігією. Саєнтологія визнана релігією судовими 
інстанціями і державними установами більшості країн світу. Найваж
ливіше юридичне визнання саєнтологічна релігія одержала в жовтні 
1993 р., коли Служба внутрішніх доходів Сполучених Штатів (головне 
податкове відомство країни) випустила постанову, в якій говорилося, 
що більше ста пятидесяти саєнтологічних церков, місій, організацій 
та інших саєнтологічних об’єднань звільнюються від сплати податків, 
оскільки вони в своїх діях переслідують винятково релігійні й бла
годійні цілі.

Ця постанова явилася наслідком однієї з найбільш ретельних пе
ревірок в історії, проведених Службою внутрішніх доходів. Вона була до
пущена у всі сфери духовної ієрархії Церкви. Перевірка стосувалася не 
тільки організацій у США, а й включала водночас перевірку фінансових 
та інших справ церковних організацій від Австралії до Канади і від Євро
пи до Південної Африки.

Сторінка конфесії
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КРЕДО ЦЕРКВИ САЄНТОЛОГІЇ
Кредо Церкви Саентологи було написане Л. Роном Хаббардом відра

зу ж після того, якуЛос-Анджелосі 18лютого 1954 р. була сформована 
Церква. З часу опублікування Роном Хаббардом його тексту в Фініксі 
(штат Арі зона), Церква Саенто
логи прийняла його як своє кре
до, тому що в ньому коротко ви
кладалося те, в що вірять саенто
логи. Подаємо нижче його по
вний текст.

Ми, у нашій Церкві, віримо, що: 
всі люди будь-якої раси, будь- 
якого кольору шкіри і будь-якого 
віросповідання споконвічно ма
ють рівні права; всі люди мають 
невід’ємне право сповідувати 
будь-яку релігію і дотримуватися 
її звичаїв; всі люди мають 
невід’ємне право жити так, як це 
вони вважають за потрібне; всі 
люди мають право на душевне 
здоров’я; всі люди мають 
невід’ємне право захищати себе; 
всі люди мають невід’ємне право створювати, вибирати, підтримувати 
будь-які організації, церкви й уряди і допомагати їм; всі люди мають 
невід’ємне право вільно думати, вільно говорити, вільно писати і вислов
лювати свої власні думки, а також висловлюватися з приводу думок інших 
людей, виражати свою незгоду з ними; всі люди мають невід’ємне право 
створювати собі подібних; душа людини має права людини; вивчення ро
зуму і лікування хвороб, викликаних порушенням у роботі розуму, не по
винні відокремлюватися від релігії, не можна дивитися крізь пальці на 
здійснення цієї діяльності в нерелігійних сферах; ніяка сила менша, ніж 
Бог, не може призупинити дію цих прав чи відмовити в них — відкрито або 
приховано.

Ми в нашій Церкві віримо, що: людина в основі своїй є хорошою; во
на прагне виживати; її виживання залежить від неї самої, від її ближніх і 
від досягнення нею єдності із Всесвітом.

Ми в нашій Церкві віримо, що закони забороняють людині: знищува
ти собі подібних; руйнувати душевнене здоров’я інших; руйнувати чи по
неволювати душі інших; руйнувати або зменшувати виживання своїх то
варишів чи груп.

Ми в нашій Церкві віримо, що дух може бути врятований і що лише 
дух може врятувати чи зцілити тіло.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Діанетика — технологія духовного зцілення, найпрогресивніше 
вчення про людський розум. Слово «Діанетика» означає «за допомогою 
розуму» . Більш розгорнуте розуміння цього слова — «те, як розум впли
ває на тіло». Діанетика — це спосіб керування енергією, з якої скла
дається життя, з метою зміцнення життєздатності організму і духовної 
діяльності людини. Розроблена вона Л. Роном Хаббардом у 1948 р.

Саєнтологія — прикладна релігійна філософія, заснована Л. Роном 
Хаббардом у 1952 р. Це — теорія і практика управління духом щодо са
мого себе, Всесвіту та інших форм життя. Саєнтологія — це скоріше 
маршрут, шлях, ніж розмірковування чи набір суджень, які доводять од
не одного. За допомогою її вивчення і практики людина може знайти для 
себе істину. Тому саєнтологічна технологія призначена не для того, щоб 
у неї вірили, а для того, щоб нею користувалися.

Л.Рон Хаббард (1911-1986). — американський філософ, гуманіст і 
письменник двадцятого століття; автор книг — бестселерів «Діанетика: 
сучасна наука душевного здоров’я», «Поле бою — Земля: сага про 3000 
рік» і десятитомної серії бестселлерів «Місія Земля»; засновник релігії 
Саентологи.

Список використаної літератури:

1. Довідник «Что такое Саентология?» ( вид-во Нью Ера, Копенгаген, 
1998).

2. Довідник «Теология и практика современной религии: Саентоло
гия» ( вид-во Нью Ера, Копенгаген, 1998).

3. Сиверцев М.А. Экспертиза. Саентология: путь духовной само
идентификации. — Москва, 1995.

4. Богданов В.А. Уважение к вере или почему глупо воевать с Саен
тологией? — Москва, 1997.

Адреса Харківського гуманітарного центру Хаббарда:
Московський проспект, 185, м.Харків. Тел. (0572) 268759
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□  Певну розгадку причин появи тотемізму знайшли турецькі 

археологи. В Сомалі місцеві жителі своїм тотемом вважають крокоди
ла. Тотем — в перекладі означає «твій рід». Людина нібито з ’явилася з 
крокодила і після смерті стає ним. І ось, турецькі археологи у склепі па
лацу Топкапи в Стамбулі виявили незвичайну мумію: верхній тулуб хлоп
чика разом з головою нібито зрослися із нижньою частиною тулуба кро
кодила. Певно, що крокодил хлопчика частково проковтнув, а потім — 
подавився ним. Віруючі батьки так їх і поховали, вірячи, що в такий 
спосіб хлопчик переходить в інший світ. Дехто вважає, що мумія була 
виготовлена так спеціально для виконання певних обрядів, і принесен
ня в такий спосіб жертви Себеку — давньоєгипетському крокодилого
ловому покровителю річок і озер. (Сегодня. — №124)

□  Документи 1688 і 1800 років віднайдені у куполі церкви Пюха- 
вайму (Святого духу) у Талліні. Капсули з паперами знайдені при де
монтажі купола церкви після пожежі. На думку фахівців, в древніх по
сланнях містяться звертання предків до майбутніх поколінь, названо 
підрядника будівництва храму. Після перекладу із німецької, документи 
будуть обнародувані. Історичні дані свідчать, що початок будівництва 
церковної вежі датується 1360 роком.

□  «Кластимуть руки на хворих — і добре їм буде» (Мк. 16 : 18). Ці
євангельські слова про зцілення постали предметом дискусій в наш час, 
коли особливо розвинувся рух за зцілення серед харизматів. Дослідни
ки цього процесу з університету штату Техас ( США ) на основі клінічно
го дослідження виявили, що доторкування лікувальним робить речовина 
під назвою іммуноглобулін А, який є в крові і служить людині певною 
лінією захисту від вторгнення мікроорганізмів. При покладанні рук на 
тіло ця речовина активується. У пацієнтів, яким стає краще від лікуван
ня рукопокладанням, рівень іммуноглобуліну А в організмі підвищується.

□  Ентоні Хопкінс зіграє роль Папи Римського Пія IX в фільмі «Ед- 
гардо Мортара». Фільм цей про єврейського хлопчика Едгардо, якого 
охрестив католицький священик. Ватикан заховав дитя в себе і відмо
вився видати його батькам, бо ж це загрожувало життю Едгардо. Обу
рення єврейської громади, навіть особисте втручання Наполеона III, 
не зломило волю Папи залишити дитя в безпеці. «Християнин має жити 
по-християнському» — відповідав він.
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Цікаво знати

□  Торт вагою в 4 тонни випекли ЗО тегеранських кулінарів. Його 
назвали «священним» , бо ж при випіканні використали воду із джерела 
Зам-Зам у Мецці, з якого пив воду сам Мухаммед. Торт було випечено 
до дня народження Пророка.

□  Буде оживлений тасманійський тигр, від якого зберігся лише 
скелет й ембріон. В 1936 р. був вбитий його останній представник. На
гадував він зовні собаку. Вид цей був поширений лише в Австралії. Тигр 
буде клонований за допомогою генної інженерії.

□  Парад гордості представників сексуальних меншостей впер
ше відбувся 7 червня в Єрусалимі. Великі сили поліції підтримували 
порядок під час його проведення. Муніципалітет Єрусалима не заборо
нив його проведення, не зважаючи на протести релігійних громад й мо
тивуючи дозвіл тим, що Єрусалим не тільки місто релігії, але і демократії. 
(С. Валах)

□  На XXIV Московському міжнародному кінофестивалі, що 
відбувся наприкінці червня, знову не буде християнського журі.
Цей кінофорум є єдиним фестивалем класу «А», на якому немає «еку
менічного суддівства».

□  Хто є моральнішим? Церковна рада голландського містечка Арн- 
гейм назвала аморальним вчинок британського скульптора Марка 
Куїнна, який виставив на одній із центральних вулиць міста свою оголе
ну скульптуру. Міська влада, навпаки, підтримала Куїнна і дала йому на 
це офіційний дозвіл, мотивуючи не тим, що перехожі, особливо молодь, 
з радістю розглядають цей твір мистецтва.

□  Плачуть не лише ікони, а й звичайні картини. Так, в музеї Хер
сонської мореходки «заплакав» портрет адмірала Макарова. Версій цьо
го плачу багато, а між тим адмірал «плаче» не вперше. То ж нічого над
природного в тому, що плачуть інколи ікони, немає. Сам факт для Церк
ви матеріально вигідний, бо ж пробуджує в християнині язичника і дає 
можливість цим користатися, одержувати прибуток.
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АНОНСИ
В цільову аспірантуру і докторантуру із спеціалізації 

«релігієзнавство» можна поступити у вересні цього року. Вона діє 
при Відділенні релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди 
НАН України (з відривом від виробництва і без нього). Готуються фахівці- 
кандидати і доктори наук — з філософської, історичної та соціологічної 
спеціалізації. Існує також прикріплення до Відділення для написання ди
сертацій. Про умови навчання і прикріплення, оплату можна дізнатися за 
телефонами 229-27-06 і 229-48-12 (Київ, Трьохсвятительська, 4).

П’ята міжнародна Кримська конференція із релігієзнавства 
«Культові пам’ятники у світовій культурі: археологічний, історич
ний і філософський аспекти» відбудеться в останню декаду травня 
2003 р. Довідки про конференцію можна отримати за адресою: 
Національний заповідник «Херсонес Таврійський», вул. Древняя, 1, 
м.Севастополь, Крим, Україна. 99045. тел. (0692) 550278. E-mail: 
logos_t@hotbox.ru

Семінар «Байт ле Мідраш» проводить 12-19 серпня 2002 р. 
в Москві Інститут вивчення іудаїзму в СНД. В програмі семінару: по
глиблене вивчення Тори й методики її викладання; єврейські свята; 
єврейський світогляд. Заявки за адресою: 109 240 Москва, п/я 44.

Остання декада жовтня. Науково-практична конференція 
«Релігієзнавча наука і релігієзнавча освіта» на базі Тернопільського 
педігогічного університету. Заявки і відповідно оформлені тези (5 стор.) 
направляти на адресу: 26027, Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2. Іст.фак. 
Є.В.Бистрицький. (Тел. 22-74-58).

Наукова конференція «Кардинал Йосиф Сліпий і сучасність»
відбудеться в Прикарпатському університеті 11-12 жовтня. До 15 серпня 
подати текст виступу обсягом 0,5 д.а. на адресу: 76025, Івано- 
Франківськ, вул. Шевченка, 57. Оргкомітет. (Тел. 59-60-51. Олена Бой- 
чук).
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Видавництво «Світ Знань» пропонує всім зацікавленим 
релігієзнавчими проблемами свою продукцію:

> «АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО». -  К: Світ знань. 2000. -  862 с. (26,85 
грн.)

>10 -  томна «ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ»:
— ТОМ 4 — й. «Католицизм». За ред. проф. П.Яроцького. — К.: Світ знань, 2001.

— 608 с. (19 грн.)
— ТОМ 5 — Й. «Протестантизм». За ред. проф. П.Яроцького. — К.: Світ знань, 

2002.- 424 с. (19 грн.)
Можливе також придбання перших 3 - х  томів десятитомника:
— т.1. «Дохристиянські вірування. Прийняття християнства». — К.,

1996. — 383 ст. (20 д.а.)
— т.2. «Українське православ’я». — К., 1997. — 373 ст. (19 д.а.)
— т.З. «Православ'я в Україні». — К., 1999. — 456 ст. (25 д.а.)
> Мультимедійна база даних «Галерея українського та світового ми

стецтва» (на CD — носії) (60 грн.).
> «Віра і розум — двоє крил людського духу». — К.: Світ знань, 2001. — 

255 с.
> О.Саган. «Національні прояви православ'я: український аспект».

— К.: Світ знань, 2001. — 255 с. (18 грн.)
> Комплект часопису «РЕЛІГІЙНА ПАНОРАМА» за 2000 — 2001 рр.

Оплата здійснюється згідно рахунків Видавництва.
Ціни вказані без вартості пересилки покупцеві та за умови поперед

ньої оплати.
Передбачені індивідуальні знижки.

Редакція часопису «Релігійна панорама» з вдячністю розгляне всі надіслані 
листи та інформації від зацікавленої громадськості.

Свою інформацію та пропозиції просимо направляти на 
E-mail: cerif@alfacom.net або ж факс: 229-48-12 чи телефоном 229-0418. 

Адреса для листів: 01001, Київ-1, а/с № 156 В.

При підготовці даного числа РП редакцією використані власні матеріали та 
матеріали наступних видань та інформаційних агенств:

парафіяльна газета 
NTV.ru
Благовест-інфо 
info@post.com
Інтернет журнал «Соборність» 
RISU
НГ-Религии 
Офіційна хроніка УАПЦ

Reuter News Service 
Україна молода 
Факты и комментарии 
Los Angeles Times 
Zenit News Agency 
WRNS (World Religions news 

Servise) 
та інші

Здано до друку 27.06.2002 р. Підписано до друку 27.06.2002 р Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № Наклад800. Формат60x90 У *

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net ЗАТ «Віпол»
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Історія релігії в Україні:
у 10-ти томах 

Вийшов з друку 
5-й том

ПРОТЕСШГГИЗМ
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 грн.
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


Продовжується передплата на часопис

„Релігійна панорама" на 2002 рік!

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

Сторінка

конфесії:

« А Н о Ж  4
жи>№ -> п

ПАНОРАМА 2002

PfAinntlfl .
ПАНО РАМ А (̂19)

ШФОРААШПЮ-АШІІПІЙІІІІ ЖУРНАЛ 2002

Передплатний індекс 21953.
Каталог видань України -  2002. Журнали України
Вартість передплати на 6 місяців - 12 грн., на рік - 24 грн.


