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СТОРІНКА РЕДАКТОРА
Дорогий Читачу! Невдовзі почнетм'лі РОПИ р іпопу офіційні органи 

оприлюднять дан і про помітне збільшення мирові рчпіі ійнин організацій, 
кількості зареєстрованих релігійних течій. Частіше iu i.ni о цо породжує думку 
про релігійне в ідродження в країні, активне входження рнпіг ії в нашу 
дійсність, зайняття нею тих ніш особистого і суспільного жиі і я, до  яких вона 
покликана, перетворення релігії в чинник і складову нашого духовного 
відродження.

Але при абсолюті такого мислення і подібних оцінок часто не 
помічається те, що насправді ми маємо переважно зростання кількісних 
показників релігійної мережі, зовнішніх виявів релігійності при одночасному 
кризовому стані в українському релігійному процесі. З одного боку, ми  
читаємо або бачимо р ізн і прощі, паломництво та поклоніння мощам якогось 
святого, привезених десь із закордону, хресні ходи з чудотворною іконою або 
до  святих місць, зустрічі з відомими релігійними діячами, владиками, гуру, 
самі до  цього прилучаємося. Частіше в цих заходах беруть участь переважно 
одні й ті ж  віруючі. їх тисячі, але ж  це не масовість для багатомільйонної 
України. Та й вік їх переважно далекий від молодіжного. З  другого боку, 

читаючи постійно пресу р ізних конфесій і церков, спілкуючись з їх священнослужителями, я знаходжу там 
затурбованість зниженням рівня духовності, падінням моральності, відсутністю якогось гальма, яке б 
стримало це небажане сповзання в духовному житті. При цьому часто причину цього вбачають у  
відсутності релігійності, нехтуванні християнськими принципами моралі тощо.

Але якби це було лише серед мирян, то можна було б бути дещ о спокійним. А відтак ми маємо 
моральний негаразд і серед тих, хто прагне поставати наставником у  християнській моралі. Справді, чи 
може йти мова про християнськість тих, хто провокує і виявляє нелюбов до  послідовника іншої церкви 
або конфесії. Адже ще Христос вчив любити не просто ближнього, а насамперед ворога свого, бо від 
цього ти щось матимеш, чогось досягнеш. Якщо ти обрав якийсь конфесійний шлях до  Бога, то це ще не 
означає, що саме він є єдиноістинним. Послідовник іншої конф есії з таким же правом може обстоювати 
свою єдиноістинність. Критерії таких істин є людським творивом, бо ж  Бог є один і він, окрім засвідчення 
свого буття, ніде не засвідчив, яким конкретно має бути шлях до  нього. Я маю сумнів в тому, що мають 
Бога в серці ті, хто на Близькому Сході організовує взаємну бійню між палестинцями й ізраїльтянами. Я 
маю сумнів щодо релігійності тих, хто підтримує і мусульманських екстремістів й ізраїльських вояк.

Відтак нині переважно всі релігії переживають внутрішню секуляризацію. Релігія втрачає роль 
морального імперативу повсякденної життєдіяльності своїх вірних, а Бог постає у  їх свідомості далеким  
суддею за земні вчинки. Маємо дотримання переважно не етики, а етикету своє ї релігії, зокрема обрядів, 
пов'язаних з особистим життям ( і то з необхідності віддання данини традиції, громадській думці). 
Сьогоднішній віруючий вже не має сл іпо ї дов іри д о  змісту віроповчальних установок своє ї конфесії, 
бездумної впевненості в їх істинності, а в переважній більшості своїй їх взагалі не знає. Він не завжди 
дотримується встановлених своєю церквою норм регулювання особистого життя, наприклад, заборони  
абортів, розлучень, шлюбів з  іновірцями. Останнє (а воно вже надто поширене) особливо небезпечне для  
конфесій, бо ж  призводить до  руйнації такого важливого чинника релігійного життя як «домашня церква».

Можна було б і дал і перераховувати вияви внутрішньої кризи конф есійної релігійності, але й це 
засвідчує той факт, що не слід перебільшувати в оцінках релігійних процесів в Україні ті цифрові 
показники, які дають офіційні органи. Можна мати храми, монастирі, молитовні будинки, можна навіть 
бачити в них бажану кількість віруючих, але це все є лиш зовнішнім показником. А чи ж  знають церкви 
душ у свого віруючого, чи мають вони переконання в тому, що проповідувані ними істини віровчення стали 
його внутрішнім світом, мотивом повсякденного життя? Думаю, що ні. І саме тут їм ще велике поле 
роботи. Відродити релігійну духовність —  це не збудувати ще один храм чи молитовний будинок. Потрібно 
будувати ХРАМ ДУШІ. Але це надто складний процес. І в ньому вже не спрацьовують ефективно вироблені 
понад тисячу років тому форми. Життя диктує необхідність докор інно ї зміни парадигми традиційного 
християнства. Нині все своє віровчення традиційні церкви будують на абсолютизації іде ї гріховності 
людини і посмертної відплати їй за скоєні нею впродовж свого життя гріхи. Але постійне наголошування 
л и ш е  на гріховності людини принижує її, не дає їй можливості відчути ту велич, яку вклав в не ї Бог, 
сотворивши ї ї  «в свій образ». Відтак ідеалом для сучасної людини мав би бути не затворник чи мученик, 
постиик чи стовпник, а діяч, відомий своїм  добротворенням як для всього людства, так і щодо ближніх. То 
ж треба возвеличувати людину ї ї  добром, а не принижувати постійно ї ї  гріхом. Новою парадигмою для 
християнства мав би стати Ісус Христос як моральний ідеал.

2



РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
р е л ігії і ЦЕРКВИ

Комітет з питань культури і 
духовності Верховної Ради У к
раїни, як відомо, знову очолює 
Лесь Танюк. Його першим заступ
ником став П.Мовчан. До складу 
комітету ввійшли М.Жулинський, 
В.Заклунна-Мироненко, Я.Кендзь- 
ор, М.Косів, В.Наконечний, М.По- 
плавський, С.Пхиденко, П.Ющен
ко. За фракційністю Комітет вигля
дає так: «Наша Україна» — 6 (в т.ч. 
голова і заступник), «Єдина Ук
раїна» — 2, КПУ — 2.

В новому Парламенті України
знову створено міжфракційне де
путатське об'єднання «на підтрим
ку канонічної Української Право
славної Церкви». Очевидно депу
татам ніколи взяти до рук Статут 
Руської Православної Церкви, бо 
тоді б вони не замовчували про
довження назви цієї Церкви — 
Московського патріархату. Най
більше відстоювати «канонічність» 
взялися відомі своїми «турботами» 
про цю Церкву комуністи — 34 де
путати. Від «Регіонів України» — 5 
депутатів, «Нашої України» — З, 
«Єдиної України» — 2. По одному 
депутату ввійшло від «Трудової Ук
раїни», «Європейського вибору» та 
позафракційних.

Влада намагається виявити 
рівне ставлення до релігійної тра

диції українців. Окрім князів-хрис- 
тиян Володимира, Ольги, Яросла
ва, згідно Указу Президента Л.Куч
ми в Києві пам'ятником буде вша
новано князя-язичника Святосла
ва Ігоревича (Хороброго). В цьому 
році виповнилося 1030 років від 
дня його смерті. Святослав — 
один із видатних полководців ук
раїнської історії. Він правив 
країною з 964 по 972 рік. Усунувши 
від влади свою матір княгиню Оль
гу, Святослав організував гоніння 
на християн, прагнучи в такий 
спосіб зміцнити релігійну єдність 
країни. І це йому вдалося. Свято
слав першим об’єднав під владою 
Києва всі східнослов'янські племе
на. То ж версія, що християнство, 
прийшовши на Русь, сприяло її 
єднанню, безпідставна, бо вже 
діти князя-хрестителя ніяк не мог
ли поділити мирно між собою її 
землі. Використовуючи величез
ний військовий потенціал держа
ви, яка не роздиралася релігійни
ми суперечками, Святослав 
здійснив багато військових походів 
великої ваги. Він розгромив ко
лись могутній Хазарський каганат,
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завоював величезні балканські во
лодіння Візантії. Князь завжди за
вчасно передавав своєму по
тенційному ворогу: «Іду на ви».

Поруч щ е не означає разом.
Той факт, що при покладанні квітів

до пам’ятника св. Володимиру 
Президентом України Л.Кучмою, 
Головою ВР В.Литвином та 
Прем’єр-міністром А.Кінахом в 
день 11 -ї річниці незалежності Ук
раїни вперше за останні декілька 
років були присутні глави УПЦ КП, 
УПЦ МП та УАПЦ аж ніскільки не 
наблизив єднання очолюваних ни
ми церков. Інтерв'ю владик, аналіз 
церковної преси засвідчують, що 
«корабель ще стоїть».

4 вересня у всіх храм ах  
Львівщини — православних, ри
мо- і греко-католицьких — прове
дено поминальні Богослужіння з 
нагоди 40-дення Скнилівської тра
гедії. Священики читали імена тих, 
хто загинув тоді на летовищі. Вша
новуючи пам'ять 27 дітей, які не 
приступили 2 вересня до навчан
ня, в школах перед їхніми фото
графіями учні ставили свічки. 5 ве
ресня на летовищі спільну панахи
ду провели ієрархи католицьких і 
православних Церков.

Релігійні гром ади просять  
передати використовувані ни
ми ділянки землі в довічне ко
ристування, а не в оренду, як це є 
нині. Для цього Державний комітет 
земельних ресурсів має ініціювати 
у Верховній Раді питання про вне
сення відповідних змін до Земель
ного кодексу 2001 р. Перший за
ступник голови Держкомзему 
В.Кулинич зауважив, що певно та
ка ініціатива з боку їхнього органу 
буде, бо ж релігійні громади « не 
настільки багаті організації».

«Про похоронну справу». За
кон із такою назвою в першому чи
танні розглянула 13 вересня Вер
ховна Рада України. Кожна людина 
має право в письмовій чи усній 
формі (але за присутності свідків) 
виявити свою волю щодо свого по
ховання. Місцями поховань мо
жуть бути не лише цвинтарі, але й 
спеціальні місця для почесних за- 
хоронень. Дозволяється також 
спалення тіла покійника й роз
віювання його попелу.

Храми також  мають право 
«йти на пенсію». Таку думку висло
вила газета «Хрещатик». Все 
частіше після відомого Указу Пре
зидента звучать заяви про переда
чу всіх храмів Церкві. Але при цьому 
завжди постає питання, а якій 
Церкві їх передавати, бо ж претен
дентів багато. Постає питання і то
го, а чи лише віруючі конкретної 
конфесії є його власниками, бо ж 
будували їх предки нині різнокон- 
фесійних і різносвітоглядних на
щадків. Газета в своєму № 136 по-
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рушила ще питання спроможності 
Церкви зберегти високохудожні 
святині «пенсійного віку». Так, нині 
Софія Київська може репрезенту
вати чи не найбільшу в Європі пло
щу візантійського живопису. «По
новлювані» його XVII ст. по-вар
варському зішкребли зі стін доро
гоцінні фрески XI століття. Тому нині 
ми можемо бачити передусім 
нижній шар — підмальовок, а не по
вноцінний живопис. Фрески збе
реглися краще, бо це найстійкіший 
вид художнього оздоблення. Але й 
вони потребують дбайливого став
лення. У таких храмах має бути 
стабільний температурно-волого- 
вий режим, тобто жодних протягів і 
перепадів повітря. Але такі умови 
абсолютно неможливо забезпечи
ти, коли відбувається церковна 
служба. Свічки під час горіння 
підвищують температуру, а па
рафіяни, що дихають, — рівень во
логості. Так, після всеношної у Во- 
лодимирському соборі по стінах 
просто стікає вода. Живопис тут 
постійно реставрується. В штаті со
бору навіть є реставратор. В 
цивілізованих країнах храми- 
пам'ятки, якщо вони навіть нале
жать Церкві, відкриваються для Бо
гослужіння лише у виняткових ви
падках великих християнських свят, 
а не щоденно. Про недбальство 
при використанні святинь Церквою 
свідчить Спаський Собор Чернігова 
—- перлина XI ст. Не говоримо про 
примітив оздоблення храму, яке не 
враховує його візантійський стиль. 
До нього підійшли по-сільському. 
Відреставрований живопис від пе
репадів температури і вологи почав

руйнуватися на очах. То ж не дай 
Боже віддати на таке недбальство 
Святу Софію! Вона має право «на 
відпочинок».

Храм  всіх християнських  
конфесій вперше буде збудова
но в Донецьку. Його з ініціативи 
ректора Інституту штучного інте
лекту будують на пожертви 
співробітників, студентів, друзів 
навчального закладу. В фундамент 
храму закладено лист до нащадків.

Свята княгиня Ольга м ає  
замінити Клару Цеткін. Народ
ний депутат В.Червоній подає на 
розгляд Верховної Ради законо
проект, згідно якого має бути вилу
чено з календаря свято 8 Березня, 
ініційоване свого часу німецькою 
комуністкою Кларою Цеткін. «Кра
ще вшановувати нашу землячку, 
матір, державного і релігійного 
діяча, людину, яка однією з перших 
принесла християнство в Україну,- 
заявив депутат. — Велика княгиня 
Ольга була канонізована ще до 
розколу християнства на східне й 
західне... Українська держава і 
суспільство ще належно не оціни
ли цю історичну фігуру».

П ротестанти  чи пр отесту 
ючі? Останнім часом в газетах все 
частіше вживають поняття «проте
станти», означаючи ним тих, хто в 
той чи інший спосіб виявляє своє 
невдоволення діями вищої влади 
країни. А між тим це поняття має 
цілком конкретний зміст. Ним по
значають одну із течій, поряд з ка
толицизмом і православ’ям, хрис-
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тиянства. До редакції «РП» звер
тається керівництво українських 
протестантських церков з прохан
ням якось вплинути на українські 
ЗМІ з тим, щоб вони вживали по
няття не «протестанти», а «протес
туючі». Воно більше відповідає суті 
явищ, про які пишуть газети.

Припинилися всі будівельні 
роботи, навіть реконструкція, 
які велися в зоні, що прилягає 
до Софії Київської. Це рішення 
Держбуду України викликане тим, 
що «ожили» тріщини у дзвіниці-ве- 
летні. Спеціальна комісія вивчить 
причини осаду фундаментів будо
ви, визначить те, як зміцнити їх. 
Але голова Держбуду В.Череп за 
уважив, що «встановлені маячки 
показують, що ніяких нових зру
шень останнім  часом не сп о с 
терігається».

Церкви Львова допомагати
муть мерії у виконанні ухвали 
«Про заходи з покращення во
допостачання міста». Мер Львова 
звернувся з проханням до ієрархів 
різних церков, щоб вони зобов'яза
ли священиків у своїх проповідях 
наголошувати на святості води і не
обхідності її ощадливого викорис
тання. Мер галичанської столиці 
пообіцяв через два роки забезпе
чити львів'ян цілодобовим водопо
стачанням. То ж  і просить він Церк
ву собі в помічники.

Лідера Християнсько-Демо
кратичної Партії України працев- 
лаштував Президент України. 
Відтепер він державний секретар

Релігійне життя У кра їни

М іністерства освіти і науки. Як 
відомо, В.Журавський не одержав 
підтримки виборців не лише під 
час всеукраїнських, а й під час до
даткових виборів.

За прощу до Києво-Печерсь
кої Лаври тепер прийдеться .пла
тити і не мало. Згідно наказу ди
ректора заповідника С.П.К[золевця 
встановлено нові ціни: за вхід на 
територію і відвідання трьох виста
вок і трьох церков — Св.Трійці, Тра
пезної та Всіх святих для дорослих 
тепер 10 грн. (було 3), для дітей та 
пенсіонерів — 5 грн. (була гривня). 
Відвідини Лаврської Дзвіниці кош
тує відповідно 5 і 3 грн. Іноземці, як 
і раніше, за вхід на територію За
повідника платитимуть 16 грн. 
Керівництво святині пояснює це 
подорожчання незадовільним 
ф інансуванням їх М іністерством 
культури, а відтак відсутністю 
коштів на проведення необхідних 
ремонтних і реставраційних робіт. 
Його можна зрозуміти. Але як тут 
бути тій пенсіонерці-прочанці, яка 
на схилі життя вирішила приїхати 
на свої пенсійні крихти, щоб помо
литися декілька днів біля право
славних святинь і не має за що 
ввійти до них?

«Софія Київська» та «Києво- 
Печерська лавра», згідно подан
ня М іністерства культури України, 
внесені до основного переліку 
об'єктів культурної спадщини, за
твердженого ЮНЕСКО. До цього 
переліку буде внесено також «Хер- 
сонес-Таврійський» — колиску 
грецького християнства на наших
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теренах. У свій список ЮНЕСКО 
включає пам'ятки, архітектура чи 
елементи яких є неповторними, які 
вписані в унікальний пейзаж, що 
має історичну, художню, етно
графічну чи антропологічну ц ін
ність, а також включає будівлі, що 
репрезентують культурні традиції 
народу, який живе або вже пішов в 
історію.

За рік в Києві на Подолі буде 
споруджено Церкву Різдва.
Відновлення святині почалося на 
Різдво 2002 р. До Покрови будуть 
завершені основні будівельні робо
ти, а хрест на куполі встановлено на 
нове Різдво. Розпис стін буде про
ведено лише через 1,5-2 роки. Храм 
споруджено на тому місці, де в 1814 
р. за проектом відомого тодішнього 
архітектора Андрія Меленського по
будували кам'яну церкву Різдва. В 
народі її називали Шевченківською, 
бо тут 6-7 травня 1861 р. кияни про
щалися з Кобзарем, якого з Петер
бургу везли на вічний спокій до Ка
нева. Храм було зруйновано в 1935 
р. Новий проект врахував задум 
А.Меленського. Він матиме люкарні 
— вікна на куполі. Сам купол спору
ди є оригінальним: він нібито зави
сає в повітрі над головами людей. 
Унікальність храму Різдва в тому, що 
його зовні планують зробити в кла
сичному, а всередині — в бароково
му стилі. (Хрещатик. - № 135)

Новий храм на честь св.М и
коли Чудотворця з'явиться в 
Києві. Уже закладено фундамент 
під її будівлю. Храм споруджується 
на кошти «Укррічфлоту» біля річко

вого вокзалу столиці (вул.Набе- 
режно-Хрещатицька). За давньою 
морською  традицією  всі, хто 
відправлятиметься з Києва у дале
ке плавання, одержуватиме в свя
тині благословення на це.

Старовинний християнський 
скит віднайшли археологи на те
риторії Національного Заповідни
ка «Херсонес Таврійський» непо
далік мису Виноградний. Скит зна
ходиться у скелі на березі моря. 
Людина, яка жила в ньому, була 
християнином . На це вказує 
кам'яний хрест і заглиблення для 
ікон. У печері також  знайдено 
кам’яні лавки, стіл та пічку. На пло
щадці, яка виходить до моря, архе
ологи знайшли форми для вили
вання металевих виробів та зер
нові ями. Завдяки керамічному по
суду, який археологи побачили тут, 
вдалося визначити вік скиту — XIII 
ст. Тоді Херсонес перебував в за
лежності від Трапезундської 
імперії, від переслідування якої у 
безлюдні місцевості втікали жителі 
міста. Очевидно, господар віднай
деного скиту відносився саме до 
таких людей. (Р ІБ и )

Духовність є невід'ємною ча
стиною нашого життя, — сказав 
у своєму інтерв’ю газеті «День»
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Президент Союзу українських сту
дентських товариств Америки 
К.Ворона.- Треба в Україні поєдну
вати церкви, позбутися амбіцій, а 
не тягнути гетьманського жупана 
на себе. Д уховенство повинне 
займатися душ пастирською робо
тою, а не заглиблюватися в якісь 
фінансові справи або перейматися 
політиканством . Якщо вони 
справжні лідери пастви, то голо
вне для них — Церква... Але в Ук
раїні бракує духовності. Церква 
стає популярною. Молоді вінча
ються, але шлюби часто розпада
ються. Істинна віра — то стан душі, 
коли люди виконую ть Божі за 
повіді. В Україні це забувається, 
стає формальністю...». ( Д ень. — 
№  161)

Греко-католицька клери- 
калізація вузів Львівщина про
довжується. За угодою  з 
С а м б і р с ь к о  - Д р о г о б и ц ь к о ю  
єпархією  УГКЦ ректорат Д р о го 
бицького педуніверситету затвер
див вузівським  капеланом отця 
Олега Какоша. Він читатиме в 
ун іверситеті курс християнсько ї 
етики, інші спецкурси, проводити
ме спільні молебні, реколекції, 
прощі, вечори пам’яті діячів Церк
ви та ін. То ж всупереч положенню 
Конституції України про свободу 
совісті і відокремлення школи від 
Церкви маємо прихід у світський 
навчальний заклад свящ еника 
однієї конфесії.

Підготовку вчителів релігіє
знавства розпочав Національний 
педагогічний університет ім .М .Дра-

гоманова. Відділення релігієзнав
ства, яке багато років «пробивав» 
проф есор Микола Закович, 
відкрито на факультеті соцільно- 
гуманітарних наук. При відсутності 
належної реклами вступні заяви 
все одно подало біля 70 абі
турієнтів. З них лише 27 стали сту
дентами. Зараз першокурсники 
проходять загальний навчальний 
курс, який їм читають викладачі 
університету. Як засвідчує профе
сор П.Яроцький, який читає на 
спеціалізації курс «Історії релігії», в 
рел ігієзнавство прийшла надто 
допитлива, працьовита, навіть вже 
дещо релігієзнавчо підготовлена 
молодь. На старших курсах перед
бачаються зустрічі з духовенст
вом, відвідання духовних сем і
нарій, храмів. Після закінчення ви
пускники матимуть право виклада
ти у школах та вищих навчальних 
закладах І-ІІ рівня акредитації.

Порівнявши написані для 
школи «Християнську етику», за
пропоновану греко-католицькою 
автурою, і «Основи мораль
ності», видрукувані литовськими 
педагогами Р.Янушкявічусом та 
О.Янушкявічене і адаптовані в 
російських школах, кореспондент 
«Фактів» (17 вересня) М.Євграшіна 
відзначає: «Якщо «Християнська 
етика» сковує юний розум вірою, то 
«Основи моральності» вабить його 
в дорогу за нею... В істині утвер
диться лише той, хто мав сумнів — 
і автори курсу з «Основ...» ведуть 
своїх юних співбесідників цим 
складним шляхом до заповідей, що 
покликані утримати світ від падіння
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в безодню аморальності. Не віро- 
повчання, а пробудження духовної 
жадоби — ось мета курсу, яка на
дихає мислячих людей... Ш коля
рам втлумачують канонічні істини, в 
які, як це засвідчує досвід, викла
дачі часто й самі не вірять». «Добро 
і зло, які в «Християнській етиці» 
постають одягнутими звично в чор
но-білий одяг, в «Основах мораль
ності» часто міняються ролями, 
спонукаючи думати над тим, чому 
«благі наміри» так часто «ведуть в 
пекло». Автор статті робить висно
вок, що при тому примітивному 
змісті, який нині є в «Християнській 
етиці», зрештою виросте багато 
нових атеїстів.

Посол Росії в Україні В.Чорно- 
мирдін своїми заявами явно пра
цює проти національного відрод
ження України. Згадаймо його 
оцінки стану Православ'я в Україні і 
демонстративні зацікавлення лише 
Церквою, яка підлягає Російському 
Патріархату. А на якій підставі По
сол радить Україні мати дві дер
жавні мови? Україна могла б в тако
му разі порадити Росії надати 
національну незалежність не лише 
Чечні, а й іншим національним авто
номіям. Послу варто було б потур
буватися з того, щоб його країна 
відкрито вибачилася за знищення в 
минулому столітті української ду
ховної еліти, в тому числі ієрархів 
Української автокефальної і греко- 
католицької Церков.

Скарби Києво-Печерської 
Лаври, вивезені в 1933 р. до 
Москви: 134 золоті монети та ме
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далі різних часів, 119 унікальних 
ікон, панагій, золотих хрестів та ін ., 
яким по 300-400 років. Мотивом 
вивезення була незадовільно ор
ганізована охорона Лаври. То ж чи 
поверне на місце ці святині Росія в 
проголошений рік України в РФ? 
Чи ставитиме питання Уряд Ук
раїни про повернення цінностей?

«Влада експлуатує поділ Ук
раїни на Схід і Захід, за мовою і 
релігією», — відзначив В.Ющен-

ко, виступаючи 16 вересня на все
українській  акції «Повстань, Ук
раїно!» А між тим релігійні спільно
ти України, об 'єднані Всеук
раїнською  радою церков при 
Держкомі релігій України, прийня
ли спеціальне «Звернення до на
роду України, представників по
літичних партій і громадських 
об'єднань України», в якому закли
кали до миру і злагоди, висловили 
неприйняття громадської непоко
ри і масових акцій, «зазіхань на 
символи держави». Проте звер
нення це не підписав глава УГКЦ 
кардинал Любомир Гузар, посила
ючись на те, що тут явно ігно 
рується принцип відокремлення 
Церкви від держави. Хоч звернен
ня і підписав Предстоятель УАПЦ 
митрополит Мефодій, але окрему
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позицію — не вдаватися до яки
хось рекомендацій — з цього пи
тання зайняла патріарша рада цієї 
Церкви. Чомусь не підписали 
Звернення представники в 
М іжцерковній раді від мусуль
манських та іудейських релігійних 
спільнот. Оскільки наступного дня 
після акції в Держкомі релігії коре
спонденту «Дзеркала тижня» 
К.Щ ьоткін ій не вдалося виявити 
підписаний представниками Цер
ков протокол засідання Всеук
раїнської ради, то вона робить 
висновок: «Очевидно, що складе
ний кимось текст був підписаний 
«у робочому порядку» без засідань 
(раніше на них запрошували жур
налістів), дебатів, голосувань й 
іншої демократичної нісенітниці». 
(N236) Кореспондентка виявила 
рідкісний факт — присутність на 
засіданні водночас Патріарха 
Філарета і Митрополита Володи
мира (Сабодана). Зауважимо од
нак, що ніде у «Зверненні» не ска
зано, що воно йде від В сеук
раїнської ради церков.

ПРАВОСЛАВ'Я
Українська Православна 

Церква Київського Патріархату
разом з Полтавським обласним 
об ’єднанням «Просвіти» вш ану
вали пам'ять тих краян, яких зжер 
голодомор 33 року. Полтавчани 
поставили біля П окровської церк
ви хрест пам'яті. Сама ця церква 
спорудж ена  як хр ам -п а м 'я тн и к 
жертвам штучного голоду. Серед 
тих, хто молився за невинно 
уб ієнних голодом , були й па 

раф іяни С вятом икола ївського  
храм у Полтави, який захопили 
прибічники Церкви М осковського 
Патріархату без в ідпов ідного  
рішення парафіяльних зборів, а 
судові органи звол ікаю ть з 
вирішенням питання його повер
нення законном у власнику — 
УПЦ КП.

Поміркованість виявив Па
тріарх Філарет під час своїх 
відвідин газети «Україна моло
да». На питання про стосунки 
Церкви і влади він відповів так: «Є 
два варіанти розвитку взаєм о
відносин із владою: або йти на кон
фронтацію (і тоді знову отримаємо 
те, що сталося у «чорний вівторок» 
1995 р. біля Софії), або шукати 
компромісу, допустимого норма
ми християнської моралі. В ідкри
тий виступ проти влади супере
чить самій церковній позиції: церк
ва підтримує всяку владу, бо всяка 
влада від Бога. Бог допускає до 
влади людей, які стають караючим 
мечем для тих, хто втрачає віру. 
Компром ісу питаннях порозуміння 
допустимий, а от у питаннях віри 
його не може бути».

Діячі СДПУ(О) одержали на
городи Української Православ
ної Церкви Київського Патріар
хату. Орденом князя Володимира 
Великого у вересні нагороджено 
лідера Мостиської організації цієї 
партії, генерального директора 
ТзОВ «Моснафта» Зіновія Будинсь- 
кого. «Скільки житиму, стільки 
піклуватимуся благом Церкви»,- 
сказав нагороджений, одержуючи
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орден з рук митрополита Львівсь
кого Андрія. Це — друга церковна 
нагорода відомого мецената. В 
минулому році Патріарх Ф іларет 
нагородив З .Будинського орде
ном Христа Спасителя за його 
сприяння відродженню духовності 
в Україні. Меценат удостоєний та
кож нагород УГКЦ за його внесок у 
підготовку візиту в Україну Папи 
Івана Павла II.

Заява Патріархії Української 
Автокефальної Православної 
Церкви у зв'язку з дискусіями до 
вкола акцій політичної опозиц ії 
(Київ, 12 вересня 2002р.) У зв'язку 
з оприлюдненням заяв свящ енно
служителів і м ирянських о р 
ганізацій, які висловлюють своє 
ставлення до планованих опо 
зицією акцій громадської непоко
ри, Патріархія УАПЦ вважає за не
обхідне роз'яснити, що згадані за 
яви відображають погляди окре
мих особистостей і суспільних се 
редовищ, а не загальноцерковну 
позицію. Патріарша Рада УАПЦ, 
яка за статутом є вищим постійно 
діючим виконавчим органом уп 
равління УАПЦ, покликаним, серед 
іншого, підтримувати стосунки з 
державними установами, суспіль
но-культурними й політичними ор
ганізаціями, не схвалювала ж од
них документів, які б рекомендува
ли чи забороняли участь вірним 
УАПЦ у тих чи інших громадянсь
ких акціях. Високий рівень грома
дянської свідомості вірних УАПЦ 
дає підставу сподіватися, що вони 
зроблять правильний вибір свого 
місця в суспільному житті, виходя

чи з вчення Св.Євангелія, керую
чись засадами діяльної любові до 
ближнього, дбаючи про справед
ливе розв'язання соціальних про
блем, про щасливий розвиток бо- 
голюбивої Української Держави та 
захист її від супротивників.

Отець Юрій Бойко (УАПЦ) 
вважає, що в його Церкві немає 
єдності, сп ільного церковного 
життя, немає авторитетної фігури. 
Тому, говорячи про православний 
розкол, отець Бойко — народний 
депутат України вважає, що вихід є 
тільки один — робити кроки на 
зближення з УПЦ КП. І не треба 
плекати надії, наприклад, нате, що 
клір УАПЦ буде визнано ка
нонічним за сприяння УПЦ СІНА. 
Треба рахуватися з реаліями — 
ніякого часткового визнання очіку
вати не доводиться. І робити те, 
що нам самим доступно».

Предстоятель Української ПЦ 
Блаженніший митрополит Воло
димир відвідав 3-15 вересня 2002 
р. з паломницьким візитом Святу 
Землю. 4-5 вересня митрополит 
Володимир співслужив патріарху 
Іринею за Божественною Літургією 
в храмі Воскресіння Христового на 
Гробі Господньому. 5 вересня мит
рополит Володимир взяв участь в 
урочистому прийомі з нагоди Дня 
Тезоіменитства патріарха і 
привітав з цим святом Предстояте
ля Є русалимської Церкви. 
Патріарх Іриней, дякуючи митропо
литу Володимиру, водночас виявив 
стурбованість відносно не
стабільності церковного життя в
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Україні, зазначивши, що існуючий 
розкол є перешкодою для активно
го церковного спілкування. Пере
буваючи на Святій Землі Бла- 
женніший митрополит Володимир 
відвідав Вифлием, св.гору Фавор, 
храм св.апостолів в Капернаумі та 
інші святі місця.

Храм Покрови Богородиці за 
два місяці збудують у Львові.
Заклав наріжний камінь під ново
будову в день свята Преображення 
архиєпископ Львівський і 
Таврійський Макарій (УАПЦ), ска 
завши при цьому, що новий храм 
буде створювати затиш ок у серцях 
християн. Він зазначив, що лише з 
глибокою вірою, яку скріплювати
мемо повсякденною працею, нам 
пощастить подолати всі труднощі 
та негаразди в державі. На Покро
ву, 14 жовтня, храм має бути вже 
збудованим.

В а л у є в с ь ки й  ц и р ку л я р  про  
за б о р о н у  у кр а їн с ь к о ї м ови  
ін іц ію в а л и  ц е р ко в н и ки  М о с 
ко всько го  П атріархату. На почат
ку 60-х років XIX ст. в Російській 
імперії готувався видрук україно
мовної Біблії М орачевського. 
Навіть Уряд Росії спочатку на це по
годився. Але останньою інстанцією 
мав бути Священний Синод 
Російської Православної Церкви 
(так вона називалася до 1944 р.). 
Він виступив проти видрукую Біблії 
українською мовою, бо ж це підри
вало традиції Російського Право
слав’я. Уряд вимушений був зреа
гувати на позицію Церкви відомим 
Валуєвським указом.

«Віруючі» УПЦ МП вчинили 
наругу над християнським хре
стом... Це сталося 14 серпня ц.р., 
коли громада УПЦ Київського 
патріархату с.Старо-Чорторийсь- 
ка, що на Волині, встановлювала і 
освячувала хрест на горі Замок, де 
планується спорудити храм. На 
чин освячення прибув митрополит 
Яків — керуючий Луцько-Врлинсь- 
кою єпархією УПЦ КП. Перешкоди
ти освяченню хреста прийшли 
ченці місцевого монастиря та віру
ючі із громади УПЦ МП, були при
везені семінаристи М осковського 
патріархату із Луцька. Ченці ор
ганізували бійку, а хрест, обв'язав
ши шворкою, потягли під улюлю
кання московсько-«православних» 
до річки. Хрест на півдорозі зла
мався і його частинами жбурляли у 
воду. Цікаво, хто відповідатиме те
пер перед Богом за наругу над 
християнською святинею? «Я Сло
во Боже хочу чути своєю рідною 
мовою»,- сказав корінний житель 
села П.Г.Шкабура, який 13 років 
знаходився на просторах «союзу 
нерушимого» лише за те, що брат 
його був серед українських по
встанців. Перемігшій шок від нару
ги над символом віри Христової 
навіть не мирянами, а священно
служителями УПЦ МП, Петро Гри
горович витяг з води осквернений 
хрест і поніс його на гору як на Гол
гофу. Вірних з громади УПЦ КП 
обурює не тільки те, що наявні в 
селі два православні храми пере
дані Церкві М осковської ю рис
дикції, а й те, що їм не дають мож
ливості спорудити собі храм. То чи 
ж християнами є ті, хто нехтує ос
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новну заповідь Христову — за 
повідь любові? (Укра їна  м олода. — 
№  164)

Митрополит Одеський Ага- 
фангел через газету «Русь дер
жавная» закликав: «Веры латин
ской не приобщайтесь!». Він зане
покоєний тим, що «Киев — колы
бель и крестная купель русского 
(?) народа, уже стала столицей 
греко-католической церкви. Если 
кто из православных спросит, за 
чем в православной Одессе като
лический епископ, ответ краток и 
прост — идет наступление на пра
вославие». Як же владика аргу
ментує свою католиконена- 
вистність? «Именно в среде като
лицизма подготавливается и зре 
ет коварная и богоборческая идея 
отождествления истинного М ес
сии-Спасителя мира с лжемесси- 
ей, которого ожидают христонена- 
вистники. Подмена этих понятий 
достигнет своей цели — через ла
тинство христоненавистники при
ведут человечество к ногам анти
христа. Таким образом, латинство 
является орудием апостасии — 
отступлением, отпадением от Бо
га». «РП» вважає, що тут коментарі 
якісь зайві, бо ж незрозуміло, чи 
приймає митрополит заповідь 
Христову про любов, заклик люби
ти навіть ворога свого.

ільїнський монастир у дав
ньоруську добу розташовував
ся як по східну, так і по західну 
частину яру, що прорізає Болдину 
гору в Чернігові. Будучи заснова
ним, як і Києво-Печерський, чен

цем Антонієм, він, як засвідчили 
останні дослідження археологів, 
нічим йому не поступався. Нещо
давно на західному схилі яру вияв
лено завалений хід, що веде до пе
чери ХІІ ст. Тут розм іщ увався 
давній поховальний комплекс. Він 
тягнеться вглибину на декілька де
сятків метрів. (Укра їна  молода. — 7 
серпня)

Дані про масштабні репресії 
проти київською духівництва і 
православного епископаіу в ро
к и тота л іта р и з м у о 11 р и л юді і и л а 
УПЦ М осковського  11а і ріархп іу. 
Так, із 1710 храмів, які до роио 
люції 1917 р. мала Київська 
єпархія, в 1939 р. залишилося ли
ше два із трьома священиками. 
Більше 8 тис. священиків було ре
пресовано. А ще ж ув'язнювалися 
члени церковних рад. Кількість та
ких — невідома. Настоятель Свя- 
то-Ільїнсько ї Церкви Києва 
о.Віталій Косовський повідомив 
про намір УПЦ МП побудувати в 
столиці гігантський храм «Новому- 
чеників Київських».

Найбільший православний 
храм споруджено в Черкасах.
Свято-Архангел о -М ихайл івський 
кафедральний собор УПЦ КП бу
дувався практично на пожертви 
парафіян протягом восьми років. 
Висота храму — 72 метри, довжи
на — 53, а ширина — 53. Він може 
вмістити до 12 тис. парафіян.( Для 
порівняння: висота Володимирсь- 
кого  собору в Києві — 49 м, 
Софіївського — біля 60, Успенсь
кого на території Лаври — 51,6.
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Храм знаходиться у Першотрав- 
невому парку м іста, де раніше 
стояло дві невеличкі церкви — 
Успіння і св. Юрія. За часів то 
тал ітарного режиму в Черкасах 
постраждало біля 300 осіб за пра
вославну віру. Владика Софроній, 
який проектував С вято -М и
хайлівський храм передбачає за 
вершити будівничі роботи а парку 
ще буд івництвом  меморіальної 
каплйчки жертвам сталінських ре
пресій, а також  спорудженням 
двох пам'ятників. Один з них — 
священик, що схилився над звале
ним біля храму хрестом, а дру
гий —- ангел, що плаче біля хрес
та. Біля храму буде споруджено 
дзв іницю  висотою  106 м (для 
порівняння: висота Л аврської
дзвіниці в Києві — 96 м).

Львівська міська рада знову 
відмовила Православній Церкві 
М осковського Патріархату у
виділенні ділянки землі під побудо
ву храму. І це незважаючи на про
хання представника Ватикану й 
глави УГКЦ. Певно що в діях 
львівської влади виявляється ре
акція на той глум, який було вчине
но в Росії Церкві Київського  
Патріархату. Зараз УПЦ МП має у 
Львові лише один храм — Свято- 
Георгіївський.

Комбайн в подарунок від 
німецького підприємства «Кла- 
ас» одержав Києво-Печерський 
монастир. Техніка буде викорис
тана в ф ерм ерськом у го сп о 
дарстві монастиря в с.Воронівка. 
Окрім декількасотгектарного зер 

нового поля, тут є птахоферма, ве
лика череда корів, пасіка.

Вірні Церкви М осковського 
Патріархату знову невдоволені 
ідентифікаційними кодами. Во
ни влаштували 15 серпня пікету
вання будинку Кабінету Міністрів 
України з вимогою сплачувати їм 
податки без застосування цього 
«знаку сатани», про який нібито 
згадується в «Апокаліпсисі».

Архиєпископ Софроній, як це 
він визнає сам, є єдиним в єпис
копаті УПЦ Московського Патріар
хату, хто має в оцінці нинішнього 
стану українського православ'я 
свою думку і не замовчує її. «Доро
га українського православ'я тер
ниста, тяжка, але я оптиміст, — 
сказав він в своєму інтерв'ю газеті 
«День» (№ 161). — Впевнений, що 
у нас буде, як будемо живі й здо
рові, єдина автокефальна Ук
раїнська православна церква. Що 
нам найбільше перешкоджає? Д у
маю, звичайні амбіції. Також те, що 
той Третій Рим вельми міцно си
дить у людей в душах і головах. Ад
же, починаючи з 1686 р., право
слав'я на нашій святій землі є імпе
раторським, царським. Вибити йо
го звідти вельми важко... Що треба 
робити? На мою думку, потрібна 
активна участь держави в урегулю
ванні проблеми — ми самі з собою 
нічого не зробимо. Як відомо, у 
Візантійській імперії всі церковні 
проблеми вирішувалися не 
патріархами, а імператорами. 
Імператор сказав — все! Це — пра
вославна традиція, і у нас має бути
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тверда лінія державної політики; 
зараз же ми — гнила, нікому не 
потрібна «демократія». Так звана 
демократія, а в дійсності — просто 
анархія, за якої неможливо осягну
ти нічого доброго... У вільній дер
жаві має бути вільна церква. Проте 
за яким статусом живе зараз УПЦ 
МП? Ми не маємо навіть права са
мостійно спілкуватися із церквами 
світового православ'я. «Ще рано»- 
говорять нам. А я думаю, що може 
уже й запізно. Треба більш активно 
— всіма доступними нам ка 
нонічними засобами — рушати з 
місця справу об'єднання У к
раїнського Православ'я. А все йде 
навпаки. Схоже, що ніхто не 
зацікавлений у тому, щоб у світово
му православ'ї з'явилася нова ве
лика автокефальна церква —■ Ук
раїнська... У моєму церковному 
житті було чимало поневірянь. Так, 
мене відсторонили від роботи у ду
ховних закладах Троїцько- 
Сергіївської Лаври, де я працював 
на той час викладачем, науковим 
співробітником, головним охорон
цем Церковно-археологічного му
зею Лаври. Викладав я там церков
не мистецтво. А в один прекрасний 
день мене просто не допустили до 
викладання. Ректором Загорської 
Духовної академії був тоді бла- 
женійший Володимир (Сабодан). 
Він викликав мене і сказав: «Ти 
звільняєшся!». Збирався звертати
ся до Навчального комітету, але 
мене відговорили — міг потрапити 
до списку дисидентів... Зрештою, 
Божою волею, я опинився в Україні 
парафіяльним священиком під ми
трополитом Філаретом. Він три ра

зи пропонував мені єпископство, 
посаду керівника справами митро
полії. Я три рази відмовлявся. Чо
му? Бо ніколи не прагнув до вищо
го сану... Але краще будемо гово
рити про храми, а не про мене. Бу
дувати їх мене змушують безду
ховність і спустошеність людських 
душ». Повернувш ись в Україну 
після 23 років відсутності тоді ігу
мен Софроній повсюди там, де 
працював, ремонтував, відновлю
вав або зводив нові храми. При по
будові храму в Борисполі він ви
найшов особливо міцний розчин 
для кам'яної кладки — на звичайній 
молочній сироватці. Зараз на Чер
кащині стараннями глави єпархії 
закладено і будується майже 150 
храмів. Архієпископ Софроній — 
знаний фахівець у церковному 
будівництві. Він має «Диплом по
чесного академіка» Національної 
спілки архітекторів України. Жур
наліст Клара Гудзик дала всебічний 
образ сучасного ієрарха Ук
раїнського Православ'я, який, зна
ходячись в Церкві М осковського 
Патріархату, своєю душею нале
жить українському народу.

З благословення Митропо
лита Київського і всієї України 
Володимира (УПЦ МП) вручено 
золоті та срібні ордени і медалі 
лідерам економічного та духовно
го відродження України, визначе
ними гідних їх Радою М іжнародно
го Академічного Рейтингу «Золота 
Фортуна». Привертає увагу, що се
ред нагороджених є намісник Свя- 
то-У спенсько ї Києво-П ечерської 
Лаври, який нічим не виявив себе в
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українськом у національному 
відродження, і водночас немає 
жодного діяча з Церков української 
національної орієнтації (УПЦ КП, 
УАПЦ, УГКЦ та ін.), представників 
нац іонально-дем ократичних ор 
ганізацій («День»'.-№ 161)

Митрополит Луганський та 
Старобільський ІоаникІй вир і
шив освятити всі шахти області. 
До цього його спонукало по 
частішання аварій у забоях. Але 
якщо раніше освячували наземні 
шахтні споруди або земельні 
ділянки під якісь забудови, то те
пер владика (і це вперше в історії 
УПЦ МП) особисто спустився під 
землю на шахті «Должанська- 
Капітальна» на глибину 700 м. М и
трополит вважає, що завдяки мо
литвам Б огородиц і й п о крови 
тельки шахтарів великомучениці 
Варвари, на шахти зійде Божа 
благодать і праця шахтарів стане 
безжертовною. Проте на шахтах 
працюють послідовники не лише 
М осковсько ї Церкви, а й інших 
православних церков України, ка
толики, протестанти, буддисти, 
мусульмани та ін. То ж і цим кон
фесіям і церквам слід подумати 
про долю шахтарів. Практично всіх 
їх об 'єднує віра в Д оброго  
Шубіна — духа-захисника, що ж и 
ве нібито в забоях і попереджує 
шахтарів про біду.

«Молитвослов православно
го воїна» упорядкував і видав ар
хиепископ Львівський і Галицький 
УПЦ МП Августин, голова відділу 
цієї Церкви із взаємодії зі Зброй

ними Силами. Молитвослов вмі
щує спеціальні молитви для що
денних молитов льотчиків, м о 
ряків, водіїв тощо. В книжечці є за 
гальна катехизмова частина, де 
дається пояснення того, що таке 
молитва, сказано, які є молитви, як 
слід правильно молитися, підготу
ватися до сповіді і причастя та ін.

Благословив створення 
фільму «Молитва за гетьмана 
Мазепу» священик УПЦ Мос
ковського Патріархату. Про це
сказав син головного кінорежисе
ра фільму Юрія Ільєнкова Пилип. 
Тепер же виявилося, що Росії не 
подобається цей «анти- 
російський» фільм про анафемо- 
ваного Російською Православною 
Церквою гетьмана. М іністр куль
тури країни заборонив показ 
фільму в країні. А ось поляки наго
родили його призом  «Золота 
рибка» на М іжнародному ф ести
валі в Інську.

Православна гімназія від
крилася в Луганську. Навчання і 
виховання учнів провадиться під 
наглядом Луганської єпархії Пра
вославної Церкви України М ос
ковської юрисдикції. Вона забез
печить учнів такими ж знаннями, 
як і звичайна загальноосвітня 
школа», — запевнив батьків один 
з ініціаторів її створення о. Ігор 
Лапін. Навчання в школі буде вес
тися за планами, затвердженими 
М ін істерством освіти і науки для 
спеціалізованих шкіл гум анітар
ного напрямку. Проте з першого 
року навчання учні гімназії вив-
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матимуть Закон Божий, Священну 
істор ію , істор ію  Православ'я. 
Особлива увага приділяється в 
г ім наз ії церковном у співу. Для 
практичних занять учнів прилуча
тимуть до богослужінь. Вимога до 
викладачів гімназії — вони мають 
бути із православних, жити д у 
ховним життям церкви, служити 
прикладом православного хр и с 
тиянина. В перший клас право
славної гімназії записалося лише 
15 дітей. Це про багато дечого го 
ворить.

Православне педагогічне 
братство створене за ініціативою 
настоятеля київського Свято-Ма- 
карівського храму м.Києва о.Ана
толія (Затовського). Мета братства 
— започаткування навчальних за 
ходів, в основі яких мають бути хри
стиянські заповіді та традиції, що 
йдуть ще з часів св.св. Ольги і Воло
димира. В недільній школі, яка діє 
при церкві, діти навчаються 
комп'ютероній грамоті, навіть випу
скають парафіяльну газету, видру- 
ковують книги з духовної педагогіки.

Вандалізм різного характе
ру ще характерний для нашого 
духовного життя. Так, в липні 
ватага молодих випивак з 
Вільнянська, що на Запоріжчині, в 
пошуках пригод «перелаштували» 
могили на м ісцевому цвинтарі, а 
потім викопали дерев'яний хрест 
і організували з ним по вулицях 
м істечка  «хрестову процесію ». 
Ніхто з громадян міста не зупинив 
молодих вандалів. А ось в селищі 
Смига на Рівненщині свящ еник

Автокефальної Церкви не впустив 
до церкви для відправи домовину 
з тілом покійного ветерана війни 
Л .Б а гню ка , м отивую чи це на
лежністю  покійника до УПЦ КП. 
Цей вандалізм викликав глибоке 
невдоволення смигчан і вони по
чали вим агати повернути храм 
УПЦ КП, бо ж його без їх згоди 
незаконно  передали А втоке 
фальній Церкві. А в кінці серпня 
серед ночі вандали «обікрали» 
храм св. Михайла с.Лихівці, що на 
Д н іпро пе тр івщ и н і. Винесено із 
церкви 15 ікон. Йдуть пош уки 
злодіїв.

Старообрядницьку Церкву 
с.Біла Криниця, що на Буковині,
було пограбовано: викрадено чо
тири ікони вартістю 80 тис. до 
ларів. Грабіжником виявився ко 
лишній паламар славнозв існого  
храму, який проживав на Вінни- 
чині. Врятувала святині пильність 
прикордонника, який на всяк випа
док записав номер машини 
«гостів».

СВІТ РИМОКАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ
Митрополичий Синод У к

раїнської Греко-Католицької 
Церкви відбувся 9 -10  вересня у 
Трускавці. Серед питань, які він 
розглянув, створення бюро для 
дослідження і популяризації відпу- 
стових місць в Україні. Як зазначив 
на прес-конф еренції 12 вересня 
Глава УГКЦ Патріарх Лю бомир 
Кардинал Гузар, «Наші люди люб
лять ходити на прощі. Колись хо
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дили до Києва, до Почаєва. Тепер, 
на жаль, є поділ і не завжди нас, 
греко-католиків, там вітають». Для 
сприяння прочанськом у руху 
Церква планує створити спеціаль
не бюро, яке буде займатися 
дослідженням відомих і призабу
тих центрів паломництва та попу
ляризувати прощі до них. Синод 
реорганізував роботу митрополи
чих ком іс ій , створив нову — 
комісію зі справ мирян. Владики- 
учасники Синоду також обговори
ли програму відзначення у 2003 р. 
Року родини. Як зазначив владика 
Любомир, спеціальна програма з 
цього приводу включатиме ш иро
кий спектр акцій, мета яких — 
«підкреслити важливість родини, 
с ім ’ї, тих, хто у цьому беруть 
участь: чоловіка, жінки, дітей».

Окремою темою розмов на Си
ноді УГКЦ стали стосунки з Римо- 
Католицькою Церквою. «Нам дуже 
залежить, щоб між католиками 
різних помісних Церков була гарна 
співпраця. Ми мусимо, на жаль, 
визнати, що минулими десятиліття
ми чи навіть століттями відносини 
між Українською Греко-Католиць- 
кою і Латинською  Церквами не 
завжди були дуже щасливі. Ми хо
чемо це якось перебороти», — ска
зав Глава УГКЦ. «Ми не починаємо з 
нуля, бо вже мали спільні зустрічі, 
акції, особливо коли був Святіший 
Отець і перед тим». Синод прийняв 
у цій справі декілька рішень і ство
рив спеціальну комісію у складі вла
дик Степана Менька і Павла Васи- 
лика. УГКЦ планує взяти участь у 
відзначенні дня пам'яті жертв голо
домору 1932-193*3 рр. в Україні,

призначеного указом Президента 
України на 24 листопада цього року. 
Церква планує 23-24 листопада 
провести Богослужіння за упокій 
душ мільйонів українців, які загину
ли під час голодомору. (R iSU.org.ua)

Великі групи прочан прибули 
20 липня до Бердичева, щоб
вклонитися в храмі монастиря Бо
сих Кармелітів іконі Божої Матері, 
коронованої в 1997 р. особисто 
Папою Іваном Павлом П. Історія 
цього прочанства сягає XVII ст. Д и 
вом врятувавшись від турецької 
неволі, власник Бердичева князь 
Януш Тишкевич на подяку Богові 
збудував храм, якому подарував 
ікону, що вважалася чудотворною. 
Кількість прочан, які бажали вкло
нитися бердичівській святині з 
кожним роком зростала. Тут було 
збудовано цілий монастирський 
комплекс ордену Босих Кар
мелітів. В 1753 р. Папа Бенедикт 
XIV коронував бердичівську чудо
творну ікону, надіславши до мона
стиря дві золоті корони. Доля ікони 
невідома. Існує версія, що вона 
згоріла під час пожежі у 1941 р. в 
приміщенні краєзнавчого музею, 
який діяв в монастирському ком
плексі. Друга версія — вона в одній 
з приватних колекцій в Польщі. На 
початку 90-х років босі кармеліти 
знову зайняли приміщення монас
тиря. В 1991 р. краківська худож
ниця Вожена М уха-Совінська 
відтворила образ бердичівської 
Божої Матері, яку в 1997 р. з доз
волу Папи Івана Павла П було зно
ву короновано. Вшанування ікони 
в цьому році зібрало біля неї кілька
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тисяч католиків. Приїхали палом
ники й з країн зарубіжжя. (Д ень. — 
№  143)

В Україну наприкінці верес
ня привезли копію Туринської 
Плащаниці. Унікальність цієї 
копії полягає в тому, що вона ви
конана в кольоровій гам і, яка 
повністю  відповідає оригіналу. 
Розм ір  ф отокопії також  
збігається з розм іром оригіналу. 
У момент церемонії освячення, 
що відбулася 28 квітня, копія була 
покладена на оригінальну Ту
ринську плащаницю — реліквію, 
яку не можна вивозити за межі Ту
рину. У світі, крім цієї, є ще шість 
таких фотокопій. Синодологічний 
Туринський центр виділив сьому 
копію  плащ аниці для християн 
Білорусі завдяки зусиллям насто
ятеля костелу Свв. Симона і Єле- 
ни (РКЦ) у Мінську. «Надіємося, 
що це буде момент духовної за 
станови для людей по цілій У к
раїні. Щоб люди побачили і заста 
новилися, пригадали собі, як Ісус 
Христос терпів за нас», — наголо
сив Глава УГКЦ Кардинал Л ю бо
мир Гузар з нагоди прибуття в Ук
раїну копії Туринської плащаниці. 
(RISU.org.ua)

Перша католицька школа 
св.Василя Великого відкрилася в 
Івано-Франківську при монастирі 
св.Йосипа. Оскільки українське за 
конодавство не передбачає утво
рення церковних закладів світської 
освіти, то школа відкрилася як при
ватна. Вартість навчання в школі 
разом із харчуванням — 100 грн.
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Блаженніший Патріарх Мел- 
хітської Греко-Католицької Церк
ви Григорій III відвідав Україну. У
програм і тиж невого  візиту па
тріарх відвідав Львів, Івано- 
Ф ранківськ, Унів, Тернополь, 
Заздрість та Зарваницю. Патріар
хом Григорій III (Лутфі Лагама) був 
обраний у листопаді 2000 р. Сино
дом єпископів Церкви. Він відомий 
своєю  екуменічною  та бла
годійницькою  діяльністю. З його 
ініціативи розпочиналися рестав
рації храмів, в ідкриття кл ін ік і 
будівництво житлових будинків, 
включаючи готель для прочан при 
Патріарш ій курії у Єрусалимі. 
Прес-секретаріат Глави УГКЦ

У Хорватії та Боснії урочисто 
відсвяткували 100-ту річницю 
відвідин митрополитом Анд- 
реем Шептицьким українських 
поселенців у Боснії. В урочистос
тях взяв участь єпископ-помічник 
Львівський Гліб Лончина. Владика 
13-21 серпня 2002 р. перебував із 
візитом у Боснії. У далекому 1902 р. 
митрополит Андрей повертався до 
Львова із Риму і вирішив відвідати 
українські поселення у цих бал- 
канських країнах. Побачивши важке 
становище народу, владика нама
гався всіляко допомогти їм. Він за
ступався перед австрійським уря
дом за наших людей, закупив зем
лю на горі Козячій, де насадили ви
ноградник, який став місцем праці 
та заробітку українських посе
ленців. М итрополит Ш ептицький 
також попросив Крижевського 
єпарха Владику Юліяна Дрогобець- 
кого призначити для українців
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Боснії духовних провідників. Пер
шим священиком, який служив для 
поселенців, був о.Андрій Сеґеді. 
Згодом митрополит Андрей поси
лав до Боснії священиків із Галичи
ни. Цю батьківську любов і турботу 
Митрополита Андрея наші вірні у 
Боснії згадують й досі. о.Ігор Яців, 
прес-секретар Глави УГКЦ

Під трьома келіями Жов- 
ківського монастиря УГКЦ вия
вили людські кістяки, гора з яких 
сягає 4-х метрів. Злочини ці твори
ла розташована тут в післявоєнні 
роки частина НКВС. Страчували 
без одягу, а тому якихось слідів то
го, хто знайш ов тут смерть (до 
речі, третина з 226 знайдених 
кістяків — то д іти), виявити 
скоріше всього не вдасться, бо ж 
всі документи про такі операції 
НКВС вивезено до Москви. М асо
ве вбивство можна датувати 1946- 
1947 роками.

Інавгурація мирянського апо- 
столату УГКЦ відбулася в Терно
полі. її здійснив із врученням по
вноважних засвідчувальних грамот 
координаторам мирянського руху 
А.Зварич та М.Чирці єпископ М и
хайло Самбрига. Духівником апос- 
толату призначено о.Івана Гуню.

Греко-Католицька Церква
висловила своє обурення тими 
рекламними щитами, які з 'явили
ся на дорогах і вулицях міст. Тут і 
зображення напівоголених дівчат, і 
реклама тютюну, алкогольних на
поїв. Доходить і до явно блю
знірських написів типу: «Боги теж

Релігійне життя Укра їни

мужики». То ж дбаймо про нашу ду
ховність не лише дотриманням мо- 
литв, а й своїми діями в щоденні.

Український католицький 
університет з вересня розпочав 
свою роботу у Львові. Він виріс 
на базі існуючої у Львові Б ого 
словської Академії УГКЦ. Коменту
ючи суть ідеї, яка вкладена в,назву 
нового навчального закладу, д и 
ректор Інституту історії і 
суспільства ЛБА Мирослав Мари- 
нович в своєму інтерв'ю  газеті 
«Дзеркало тижня» ( ЗО число) ска
зав: «В слові «університет» закла
дена мета — виховати про 
фесіонала, дати ту освіту, яку про
понують нині католицькі універси
тети у світі; в слові «католицький» 
— ідея того, що ми повинні вихо
вати випускника, який розумітиме, 
як донести християнські цінності 
до практичних потреб суспільства, 
представляти йому наукові, суто 
академічні ідеї в тому ракурсі, в 
якому їх розглядає релігійний 
світогляд; в слові «український» 
вміщено прагнення виховати гро
мадянина у повному значенні цьо
го слова, виховати нову формацію 
громадян України: професіоналів з 
певними моральними характерис
тиками, які зможуть вирішувати 
завдання нашого національного 
буття». М .Маринович зауважив, 
що утворення УКУ — це «не ідея, 
яка з'явилася в умах сучасників, 
вона органічно виросла з потреб 
нашої галицької землі». УКУ є при
ватним університетом, який виз
нає держава, і де можна викладати 
виключно ті предмети, які є в пе
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реліку спеціальностей, затвердже
них для вищих навчальних за 
кладів. В УКУ богослов’я виклада
тимуть лише в тому випадку, коли 
ліцензують цей предмет, інакше 
курс лекцій читатимуть лише в 
ЛБА. Відкриття університету вик
ликало багато критичних заува
жень — і щодо малих масштабів 
закладу при великому шумі про 
нього (прийнято лише 25 сту 
дентів), і щодо незначної кількості 
кваліфікованих викладачів у його 
штаті.

Н о в о в ід кр и т и й  Л ь в ів с ь ки й  
ка то л и ц ьки й  у н ів е р си те т  (ЯКУ) 
виявився, як це з ’ясувало «Неза
лежне українське  молодіжне 
об’єднання», найбільшим поруш 
ником правил і процедури прийо
му документів серед вузів Львова. 
Тут незаконно від абітурієнта ви
магали особистий листок відомо
стей про себе, автоб іограф ію , 
обґрунтування вибору спеціаль
ності. До того ж, тут достроково 
завершили прийом документів — 
1 липня, а розпочали його до того, 
як випускники 2002 р. одержали 
атестати зрілості. В ЛКУ чомусь 
вважають, що для них закон не 
писаний і можна допускати  
свавілля. Університет цей існує в 
світській державі і не є якоюсь по- 
наддержавною інституц ією . Все 
ж, як засвідчило опитування НУ
МО абітурієнтів, найпрес- 
тижніш им навчальним закладом у 
Львові є університет ім .І.Ф ранка, 
а найперспективніш ими вузами — 
медуніверситет та Інститут внут
рішніх справ. (Аргумент. - № 31).

С вящ еники  УГКЦ  п о м и н а л ь 
ним и  па на хи д а м и  вш ановую ть 
вояків  д и в із ії  «Галичина». В кінці 
липня поминальні панахиди прой
шли по селах Бродівщини, на які 
прибули побратим и-стр ільц і з 
різних областей Галичини. Під час 
панахиди в с. Ясеневі отці Ярослав 
та Іван після відправи виголосили 
християнські проповіді в
національному дусі. Всі присутні 
співали пісню  «Боже Великий, 
Єдиний, нам Україну храни».

УГКЦ под іляла  б іль, с п р и ч и 
нений тр а ге д іє ю  С кн и л івсько го  
л е товищ а . Глава Церкви карди
нал Любомир Гузар перервав свою 
поїздку по Італії і повернувся до 
Львова, щоб особисто зкоордину- 
вати конкретні дії, спрямовані на 
духовну і матеріальну допом огу 
потерпілим. Благодійний фонд 
«Карітас-Україна» організував збір 
коштів потерпілим. 4 серпня у всіх 
греко-католицьких храмах відбу
лися заупокійні Служби Божі. В со 
борі св. Юра службу очолив сам 
кардинал Гузар. На сороковий 
день після трагедії в Україні відбу
лося, організоване УГКЦ, м іжкон
фесійне та міжрелігійне вшануван
ня пам’яті загиблих.

Кард инал  Л ю б о м и р  Гузар на 
запрош ення рим о-католицьких 
єпископів Казахстану перебував в 
цій країні в середині серпня. В Ка
раганді він мав зустріч з духовен
ством греко-католицької Церкви, 
яка тут підпільно існувала ще з 50- 
х років минулого століття, а 
оф іц ійну реєстрацію  дістала в
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1993 році. Глава УГКЦ освятив те 
місце, на якому буде збудовано 
храм Покрови Божої Матері, що 
стане головною українською свя
тинею на казахській землі. РПЦтак 
знаціонувала православних 
вихідців з України, що вони не по
рушують питання створення па
рафій українських православних 
церков, побудови храмів чи то 
УАПЦ, а чи ж УПЦКП.

Українське відділення добро
чинної організації «Карітас» має
п'ятирічний проект допомоги по
терпілим на летовищі «Скнилів». 
Він передбачає конкретну допомо
гу 38 дітям, з яких 21 ще в лікарні і 
потребують медичної допомоги, а 
17 залишилися сиротами або 
напівсиротами. Проект має три 
сфери допомоги: медичну — прид
бання необхідних ліків, організацію 
обстеження і лікування; суспільний
— організацію відпочинку дітей в 
літніх таборах, які орган ізовує 
УГКЦ, виховну роботу з ними свя
щеників і психологів; матеріальний
— щоквартальна виплата в сумі, 
еквівалентній 100 євро. Заст. пре
зидента «Карітас України» А.Козак 
сказав: «Ми пішли саме цим шля
хом, бо уже з досвіду знаємо, що 
дуже скоро і держава, і громадські 
організації про цю трагедію забу
дуть і ці люди залишаться зі своїми 
проблемами сам на сам». Для ре
алізації проекту щороку потрібно 
по 20 тис. євро.

Кардинал Любомир Гузар 
підтримав ініціативу о,Василя 
Поточняка з Дрогобича про ор

ганізацію пісенного свята в Римі 
для українських заробітчан. У ве
ликому концерті, організованому 
УГКЦ, взяли участь відомі співаки 
П.Дворський, О.Білозір та Т.Кур- 
чик. Біля п’яти тисяч нелегальних 
м ігрантів прийшли на римську 
площу біля української церкви 
св.Софії. Почувши про цю м ис
тецьку акцію, Папа Римський звер
нувся до римської міліції з прохан
ням не затримувати у дорозі на 
концерт нелегалів-українців. Вод
ночас у храмі св. Софії Службу Бо
жу правило 20 священиків. На кон
церт прибули українські посли в 
Італії та Ватикані. До кінця року в 
Римі пройде ще один концерт для 
українських мігрантів.

Найбільший храм УГКЦ спо
руджено в Боржаві — рідному 
селі народного єпископа Івана 
Маргітича, в'язня сталінських ГУ- 
ЛАГів. Оскільки влада не виділяла 
під нього землю, то родичі владики 
віддали для його забудови власні 
земляні ділянки. Своєю архітекту
рою храм уособлює єдність хрис
тиян Сходу і Заходу. Як відзначає 
єпископ Іван, «храм збудовано за 
Божим планом і Божим натхнен
ням». У нього владика, який живе в 
Боржаві, вклав свою душу і кошти. 
Храм має висоту 45 метрів, вміщує 
1200 сидячих місць.

Закатування сестри-служеб- 
ницї Анни у Вінниці в червні ц.р. 
деякі греко-католицькі видання 
вже прагнуть видати за вияв яко
гось переслідування за віру, яке 
нібито «піде по наростаючій», бо ж
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то «реакція зла на добро» (3 лю
бов’ю у світ.- №6). Такі судження є 
явним перебільшенням і відзнача
ються прагненням загострити про
блему. Черниця Анна була служни
цею на ниві Божій, але не врахува
ла те, що не всі в цьому світі живуть 
за християнськими моральними 
принципами. Свідченням цього є 
постійні інформації ЗМІ про різні 
злочини, які коять переважно мо
лоді люди. Зґвалтування і вбивства 
мають місце майже щодня і сестра 
Анна стала однією із таких жертв.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
У Євангельських християн- 

баптистів у Запорізькій області
станом на 1 січня 2002 р. нарахо
вувалося 112 церков та 54 групи 
(об'єднували 7230 осіб). За мину
ле півріччя деякі з вказаних груп 
вже отримали реєстрацію і стали 
церквами. В самому Запоріжжі — 
16 баптистських церков. О снов
ними напрямами діяльності цер
ков ЄХБ цього обласного  
об ’єднання залишаються продов
ження євангелізаційної роботи (в 
тому числі серед молоді та дітей) 
та подальший розвиток 
внутріш ньоцерковного життя. Як 
зазначив в інтерв ’ю старш ий 
пресвітер церков ЄХБ Запорізької 
області П.П.Метленко, у зв 'язку з 
тим, що до церков останнім часом 
прийшло багато нових людей, не
обхідно прикласти всі зусилля, 
щоб вони знайшли тут і гостинну 
атмосферу, і слово Істини. Для за 
порізького об’єднання ЄХБ влас
тива і широка соціальна та бла

годійна робота. Так, 23 квітня ц.р. 
у м .Приазов’ї було відкрито шко- 
лу-інтернат для дітей. У серпні 
відкрито будинок для осіб похило
го віку у с.Зеленому Новомико- 
лаївського району. У с.Любимовці 
під Запоріжжям діє центр по ро
боті з наркоманами та алгоколіка- 
ми. У самому Запоріжжі церквою 
ЄХБ орендується дитячий садок 
для роботи з безпритульним и 
д ітьми та д ітьми наркоманів, в 
якому надається медичне обслу
говування, харчування, м ож 
ливість помитися самим та по
прати свій одяг. Ю .Решетніков

Для євангельських христи- 
ян-баптистів України притаман
на активна благодійницька 
діяльність. Ця діяльність охоплює 
не тільки міста, але й невеличкі се
ла, де люди давно вже не відчува
ють якоїсь турботи з боку 
в ідповідних органів. Бла
годійництво звершується віруючи
ми як своїми власними силами, так 
і за допомогою  закордонних од
новірців. Так у травні-червні ц.р. 
групи лікарів зі США (15 і 18 осіб у 
кожній) відвідали села Федірівку та 
Новопетрівку Запорізької області, 
де проживає понад 800 сельчан. 
Всього до лікарів за допомогою 
звернулося біля 300 мешканців. 
Крім надання медичної допомоги, 
гості ще й підібрали та подарували 
мешканцям вказаних селищ 200 
пар окулярів. Ю.Решетніков

Лютеранська кірха Кенігс- 
фельда або Усть-Чорної, як
офіційно називають це містечко в

б*
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глибинці Закар
паття, чекає на 
пастора. Ще в 
1760 р. в цьому 
чарівному закут
ку Карпат на річці 
Тересві виросло 
п о с е л е н н я  
німців, які о р 

ганізували тут лісовий промисел. 
Нині дещо зденаціоналізована 
німецька меншина прагне відроди
ти свої національні традиції, 
релігійне життя як лютеран, хоч і 
тяжко їм це дається. Окрім гу 
манітарної допомоги, якусь допо
могу на своє духовне відродження 
громада не одержує. Молодь 
виїздить до зарубіжжя. Ще трохи і 
Кенігсфельд стане повністю Усть- 
Чорною, тобто чисто українським 
поселенням. (Е ксп ре с .- 10 серпня)

Йде до завершення споруд
ження Будинку молитви в буко
винському с.Вовчинець, що на
Вижниччині. Ще в далекому 
1947 р. в цьому гірському посе
ленні з ’явилися послідовники хрис
тиян віри євангельської п ’ятиде
сятників, яких тут по-місцевому на
зивають покаїтами. Нині громада 
ХВЄП має вже біля ста вірних. 
Розміщення в одній із сільських хат 
стало незручним для дружньої сім 'ї 
вовчинецьких п'ятидесятників. На 
зібрані кошти-пожертви від вірних 
вдалося закупити будівельні ма
теріали, одержати земельну ділян
ку в центрі села під спорудження 
Будинку молитви, оплачувати ро
боту м айстрів-будівельників . В 
храмі, окрім величезного і велич

ного залу для колективних молитв 
вірних, розм іститься їдальня, 
бібліотека, кімнати для недільних 
шкіл, спеціальна зала для дітей. Ха
рактерно, що у Вовчинці відсутні 
храми будь-якої іншої конфесії. Тож 
громада ХВЄП бере на себе місію 
духовного окормлення сельчан. 
Про її послідовників у селі існує до
бра громадська думка. Відзнача
ють міцність їх сімей, праце
любність, взаємну турботу і допо
могу, вірність євангельській тра
диції. Очолює громаду п'ятидесят
ників Вовчинця Дм.Гринчук.

ЖАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Християнська це рква  «Нове 
життя» м.Чернівців організува
ла громаду глухонімих. М олит
ви вони проголошують за допо
могою мови жестів. Проповіді па
сторів присутні на богослужіннях 
сприймають через їх сурдо-пере- 
клади. П івсотні глухонімих 
послідовників цієї харизматичної 
церкви поділено на п'ять так зва
них домашніх груп, кожна з яких 
має свого духовного наставника. 
В ідтепер, незважаючи на свої 
ф ізичні вади, глухонім і віруючі 
відчувають себе повноправними 
параф іянами і членами сус 
пільства. Церква працевлаш ту
вання своїх вірних, турбуються 
про вирішення їх комунальних по
треб. При кожній групі віруючих 
діє каса взаєм одопом оги . О р
ганізовано колективний відпочи
нок вірних в Карпатах. (Е кспрес. 
— 10 серпня )
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ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Громада Вірменської Апос

тольської Церкви м. Старий 
Крим має відтепер свій храм.
Рішення про передачу будівлі хра
му Сурб-Хач прийняв уряд Авто
номії. Громада одержала також і 
колишній монастирський готель. 
Свій монастир в Ст.Криму вірмени 
збудували в 1338 р., а церкву 
Сурб-Хач — у 1358 р. Потім до хра
му було прибудовано дзвіницю . 
Монастир нагадує фортецю, бо ж 
будувався він в період вірменської 
колонізації Криму. За своєю кра
сою і величністю монастирський 
комплекс займає перше місце се
ред кримських пам'яток вірменсь
кої культури. Але вже через тиж 
день після одержання вірменсь
кою громадою права на м онас
тирський комплекс в ньому пролу
нав вибух, який дещо зруйнував 
будівлю монастирського готелю. 
Як з'ясували органи МВД, вибух 
скоїв колишній сторож комплексу 
з особистих міркувань помсти.

Караїми все частіше дають про 
себе знати у різних куточках світу.
Колись вони були і в Галичі. Декілька 
їхніх сімей привіз в це прикарпатське 
місто з Криму у 1246 р. князь Данило 
Галицький. В минулому столітті в Га
личі було 120 сімей караїмів. Нині їх 
тут залишилося лише шестеро. Най
молодша серед них караїмка має 72 
роки. Причиною вимирання тут ка
раїмів була релігійна заборона на 
створювання сімей з іновірцями. 
У вересні ц.р. в Галичі відбулася 
міжнародна конференція, присвяче
на караїзму. До цього тут було
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відкрито музей, облаштований цвин
тар, встановлено пам'ятний знак то
що. А в самому Криму організація 
«Кримкарайлар» разом з Бахчиса
райським культурно-історичним за
повідником в Чуфут-Кале відкрили 
Музей побуту караїмів. Передба
чається створення етнографічного 
селища цього корінного народу Кри
му. Із 1100 караїмів, які нині живуть 
на Землі, 800 — в Криму.

МУСУЛЬМАНИ 
Б УКРАЇНІ

У з в 'я з ку  з  р ічн и це ю  тр а ге д ії 
11 вересня  2001 р. у  С Ш А ук
раїнська м іжобласна мусуль
манська Асоціація громадських 
організацій «Арраїд» (в перекладі з 
арабського — передовий) влашту
вала 9 вересня прес-конференцію, 
на якій прозвучало запевнення, що 
в Україні жодна мусульманська ор
ганізація не пов'язана з ісламськи
ми екстремістами, а тим більше — 
із організацією Осами бен Ладена. 
У роботі конференції взяли участь 
мусульманські й світські вчені, 
журналісти, представники влади, а 
також представники ісламського і 
християнського духовенства. Всі 
виступаючі одноголосно відзнача
ли, що ототожнювання ісламу з те
роризмом в Україні відсутнє. За 
словами д-ра Ашура Фарука, голо
ви «Арраїд», «стосунки між христи
янами і мусульманами в Україні не 
погіршилися —■ у суспільстві панує 
толерантність і співпраця». В'яче- 
слав Ш вед (Рада національної без
пеки України) повідомив, що в Ук
раїні проживає, за різними оцінка-
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ми, 1,2-2 млн. мусульман. А в Кри
му вони складають 13% населен
ня. За чисельністю мусульмансь
кого населення Україна посідає в 
Європі 5-те місце. (Я /Б и )

Мусульманські громадські й 
релігійні організації України напе
редодні річниці подій 11 вересня в 
США виступили з осудом терактів і 
заявили, що не слід асоціювати 
іслам з тероризмом. У Києві була по
ширена Заява, під якою поставили 
підписи представники Асоціації гро
мадських організацій «Арраїд«, гро
мадський фонд «Замзам«, мусуль
манська релігійна громада «Марха- 
мат« і мусульманська релігійна гро
мада Києва. У документі говориться, 
що мусульмани України виступають 
проти «політизації й передчасного 
ототожнення мусульман й ісламу з 
тероризмом«. «Будь-яка релігія не 
може бути терористичною, а глибо
ко віруючі люди ніколи не будуть те
рористами«. ... «Ми виступаємо 
проти однобічних, малодоказових і 
непереконливих пошуків причин і 
винуватців трагедії 11 вересня, що 
часто суперечить міжнародному 
праву й здоровому глузду«, — заяв
ляють автори документу. У той же 
час, відзначається в Заяві, цього 
«практично цілком уникла Україна, а 
різнобічне і взаємовигідне співро
бітництво української держави з 
країнами Сходу розширюється і по
глиблюється».

Діяльність мусульман України 
координують більше десяти 
різних культурно-релігійних 
центрів. Серед них — Міжобласна

асоціація громадських організацій 
«Арраїд». На урочистості з нагоди 
п'ятиріччя «Арраїд» зібралися посли, 
консули, народні депутати, відомі в 
Україні люди. Були тут гості і з хрис
тиянських церков і об'єднань. Імам 
київської мечеті шейх Імад Абуруб 
відзначає, що щотижня їх мусуль
манська громада збільшується на 
одного віруючого, серед яких є й 
слов'яни. Половину серед тих, хто в 
Україні приймає іслам, становлять 
жінки. Керівник «Арраїда» Ашур Фа- 
рук заявив, що нині негативна 
зацікавленість ісламом поступається 
позитивній. «Бувало, що приходили і 
вишукували серед нас «терористів», 
не розуміючи того, що з останніми 
іслам не має чогось спільного. А тим 
більше в Україні». В Україну завозять 
літературу ваххабістського змісту, 
переважно з Росії, але вона розрахо
вана на країни, де домінує іслам, а 
тому в Україні не користується особ
ливим попитом.

Ісламський громадський 
центр України відзначив напри
кінці липня першу річницю свого 
існування. Серед гостей були пред
ставники УГКЦ, УПЦ КП та УАПЦ. 
Разом з муфтієм вони, хоч і різни
ми словами, але говорили про 
мир, співпрацю різних релігій між 
собою. До речі, в недільній школі 
«Аль-Нур», яка функціонує при 
Ісламському Центрі, 50% слухачів - 
немусульмани. Центр категорич
ний в тому, що тероризм є злочи
ном перед Аллахом і одновірцями. 
Істинний іслам — це не релігія екст
ремізму, а людей, які прагнуть ду
ховного самовдосконалення й ми
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ру в серці своїм. Нині в Україні про
живає біля 2-х млн. мусульман. Л и
ше в Києві діє дев’ять мусульмансь
ких організацій, а в країні — 360.

Мусульманська партія, утворе
на Р.Брагіним, не знайшла підтрим
ку з боку меджлісу кримських татар, 
оскільки він вважає, що створення 
партії на релігійній основі — хибний 
задум. Як сказав М.Джемільов, 
«можна бути хорошим мусульмани
ном, але поганим політком. і навпа
ки». Підчас виборів Партія мусульман 
України навіть «забрала собі десь 10 
тис. голосів кримських татар».

Проведений мусульманами 
Криму в 2000 р. т.зв. «хрестопо- 
вал» був своєрідною реакцією на 
той «чисто політичний виклик», який 
влаштувала Церква Московського 
Патріархату, встановивши хрести 
вздовж всіх кримських доріг. Але ж в 
Криму живуть не лише християни і 
не лише росіяни. До того ж, один з 
хрестів був поставлений прямо на 
старому мусульманському кладо
вищі. То ж терпінню колись настає й 
кінець. Меджліс кримських татар 
підтримує добрі відносини з УПЦ 
Київського Патріархату, що дає 
підставу московським православ
ним для звинувачення його, як 
відзначив один з його лідерів 
М.Джемільов, «у змові з українськи
ми націоналістами і бандерівцями».

Поняття шаріату значно шир
ше кадіяту. Про це проінформу
вав керівник юридичного відділу 
меджлісу кримських татар Е.Ава- 
мілев. Справа в тому, що на поря

док денний межлісу винесене пи
тання відродження кадіяту — 
національного суду крим ськота
тарського народу. Він буде на гро
мадському рівні розглядати побу
тові, сімейні та інші суперечок.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Біля восьми (за деякими да

ними — дванадцяти) тисяч іудеїв- 
хасидів прилетіли в Україну, щоб
зустріти свято Рош-ха-Шана (новий 
5763-й рік від створення світу за 
єврейським календарем) в Умані 
(Черкаська область) — на могилі за
сновника Браславського руху в ха
сидизмі Рабі Нахмана. Тільки з 
Ізраїлю рейсами авіакомпаній «Епь- 
Аль» (Ізраїль) і «Аеросвіт» (Україна) 
прибуло понад сім тисяч осіб. У 
нинішньому році, як і раніше, для 
прийому хасидів було створено 
штаб з організації перевезення. У 
його складі представники Бо
риспільської митниці, авіакомпаній- 
перевізників, прикордонники, 
співробітники міліції і ДАІ. Біда в то
му, що зарубіжні туристичні фірми, 
переважно ізраїльські, продають 
паломницькі «путівки» в Україну, не 
погодивши питання їх перебування 
в Україні з приймаючою стороною. 
То ж маємо «дикий» туризм, бо ж 
завжди у вересні виникає проблема 
поселення паломників, гарантуван
ня їх безпеки. З відродженням ха
сидського паломництва на Україну в 
1988 р. до Умані на свято щороку 
приїжджає, за офіційними даними, 
від трьох до п'яти тисяч осіб. Духов
ний наставник хасидів, рабин На- 
хман (Рабі Нахман) народився в
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містечку Меджибіж (зараз — Хмель
ницька обл.) у 1772 р. (5532 р.). 
Потім вів кочівний спосіб життя, бу
вав у різних містечках України, а ос
танні 8 років життя провів у Брацлаві 
на Вінниччині. У 1808 р. Рабі Нахман 
занедужав туберкульозом, оселився 
в Умані, де й помер і був похований у 
1810 р. З тих пір Умань стала цент
ром поклоніння для хасидів, куди во
ни з'їжджаються із всього світу на ко
жен єврейський Новий рік. (RISU)

Рош-Иа-Шана (Новий рік) —
подія великого релігійного значен
ня для іудеїв. Свято нагадує про 
ідею універсалізму, оскільки Гос
подь — Бог усіх народів. Перший 
день (перше Тішрея) вважається 
Днем Творіння — Йом-Арат-Олам. 
Вечірня молитва присвячується 
створенню світу та першої людини. 
Моляться за мир на історичній 
Батьківщині — Ізраїлі, а також в Ук
раїні й у всьому світі. Під час кідуша 
насолоджуються головою великої 
смачної риби, підтверджуючи цим 
тезу: «Будемо головою, а не хвос
том». З наближенням осені почи
нається підготовка до десятиден
ного циклу самоочищення та пока

яння, яка припа
дає на період 
між Рош-ґіа-Ша- 
ната Йом-Кіпур. 
В а ж л и в и й  
спосіб святку
вання Судних 
днів, які почина
ються з Рош-Иа- 
Шана, — молит
ва у синагозі. А 
лотім — святко

рабин Духовний 
проводить службу 

Рош~1іа~Шанаф

вий стіл, на який подаються яблука, 
мед, хали, а також інші традиційні 
для єврейського столу новорічні 
страви. Вечірню службу з читанням 
особливої молитви «Коль Нідрей» 
(«Всі клятви») в Общинному Центрі 
Київської Общини Прогресивного 
Іудаїзму «Иа-Тіква» провів рабин 
Олександр Духовний. В.Матвєєв

В переддень великих єв
рейських свят Рош-ха-Ш ана і 
Й о м -К Іп у р  практично у всіх 
регіонах України було проведено 
день прибирання кладовищ. 
Відбулося також відновлення 
пам’ятників, які постраждали від 
часу або від рук вандалів. Особли
во масовим був день прибирання 
кладовищ 4 вересня на Київщині. 
Серед активістів-організаторів за 
ходу діячі різних іудейських течій 
України, а їх нині аж 8.

Погром Київської синагоги не
мав якогось антисемітського під
тексту, як це на весь світ проголо
сили деякі єврейські організації Ук
раїни і деякі зарубіжні представ
ництва в ній. В Полтаві арештовано 
організатора цієї хуліганської 
витівки, скоєної молодиками під 
дією  надмірних доз алкоголю і 
внаслідок відсутності в них якогось 
внутрішнього контролю за тим, що 
робиш. Хід розслідування інциден
ту знаходиться під безпосереднім 
контролем Президента України. 
Шестеро із затриманих під час по
боїща перебувають нині під 
слідством. Організатор витівки за
уважив, що ховатися його спонука
ла реакція громадськості на це.
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Прокуратура Львівської о б 
ласт і завела кримінальну спра
ву на місцеву газету «Ідеаліст».
Газету звинувачують в анти
сем ітизм і, розпалюванні м іжна
ціональної ворожнечі. Прокурату
ра звинувачує газету за ст.295 
Кримінального кодексу України — 
заклик до дій, що порушують гро
мадський спокій.

Хрещений єврей перестає 
бути євреєм. Якщо він не повер
неться в іудаїзм, то вмре його д у
ша. Родичі з повним правом ма
ють оголосити по ньому траур як 
за покійником. Такі висновки м ож 
на було почути на семінарі в Д о 
нецькій синагозі, на який з'їхали- 
ся кер івники єврейських о р 
ганізацій. Семінар був присвяче
ний боротьбі з м ісіонерами, які, як 
тут зазначалося, зрадили віру 
предків і прагнуть й інших стати 
християнами, точніше — іудеох- 
ристиянам и. М іс іонер ів на 
семінарі прирівнювали до Гітлера, 
бо ж вони, як і останній, прагнуть 
ліквідувати єврейську націю. В ро
боті заходу брали участь Олек
сандр Лакш ин, що керує л ігою  
«Маген» («Щ ит»), яка об 'єднує  
єврейські громади країн СНД, і 
Марк Пауерс — керівник м іжна
родної орган ізац ії «Євреї за 
іудаїзм» з Америки. Семінар про
водився в противагу фестивалю 
іудеохристиян, який відбувався в 
ці ж дні у Бердянську. Студенти 
ієшиви «Томхей-Тмімім» виїздили 
до Бердянська, де роздавали 
листівки  із закликом  не вірити 
місіонерам.

«Є вреїза Ісуса» провели протя
гом липня програму вуличної єван- 
гелізації у м.Дніпропетровську. їм 
протидіяли в цьому ортодоксальні 
іудейські спільноти. Наприклад, сту
денти ієшіви стояли поруч з місіоне
рами і роздавали кожному, хто брав 
від останніх листівку, свою агітку із 
застереженням. Таких було роздано 
36 тис. Місцева влада прагнула всяк 
обмежити діяльність місіонерів 
«Євреї за Христа». 18-19 липня їх за
тримали за «порушення громадсько
го порядку». Два національні та три 
місцеві телеканали передавали ан- 
тимісіонерські репортажі, а запла
нований показ місцевим телекана
лом агітаційного кінофільму «Євреїв 
за Христа» відмінили. Офіційні пред
ставники нової іудейської течії звину
ватили владні органи Дніпропет
ровська в придушенні свободи 
совісті. їх офіційним девізом було: 
«Ми служимо тій меті, щоб месіанст
во Ісуса стало неминучим поняттям 
для нашого єврейського народу у 
всьому світі».

Всесвітній союз прогресивного 
іудаїзму (ВСПІ) оприлюднив свою 
позицію щодо іудео-християн. У 
офіційній Заяві ВСПІ зазначається, 
що сучасний іудаїзм не претендує на 
зверхність над іншими релігіями, 
навіть готовий до діалогу та 
співробітництва з іншими релігійни
ми конфесіями, окрім тих із них, хто, 
на їхню думку, займається агресив
ною місіонерською діяльністю серед 
євреїв. Це стосується «Євреїв за Ісу- 
са», «Месіанських євреїв» та інших 
іудео-християнських організацій, які 
мають на меті обернення євреїв в
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християнство. «В сучасній політичній 
ситуації, коли з боку представників 
ортодоксального іудаїзму ми 
постійно чуємо звинувачення в тому, 
що реформізм - це крок від іудаїзму в 
бік християнства, надзвичайно важ
ливо всім спільнотам Прогресивного 
Іудаїзму в країнах СНД різко відмежу
ватися від іудео-християнських ор
ганізацій та припинити з ними усілякі 
контакти» — заявив рабин Григорій 
Котляр за дорученням ВСПІ.

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

Президент Церкви Ісуса Х рис- 
та Святах останн іх  дн ів  Гордон 
Х інкл і у вересні відвідав Україну. 
Зустріч його з українськими мормо
нами відбулася в київському палаці 
«Україна». Президент висловив у 
своєму виступі вдоволення від того, 
що вчення мормонізму знаходить 
все більше послідовників за межами 
його історичної батьківщини — 
США. Нині в світі є біля 12 млн. мор
монів. Більшість їх — вже за амери
канськими кордонами. В Україні 
послідовники ЦІХСОД появилися в 
1991 р. Першим президентом їх місії 
тут був Говард Біддулф. Нині в нашій 
країні діє понад 60 громад вірних 
Церкви. Наявні Київська і Донецька

місії ЦІХСОД.У ряді міст України вже 
оформлено молитовні будинки 
мормонів. Вирішується питання по
будови в Україні храму Церкви.

Бахаї України приймали 9-16  
вересня у себе відому діячку свого 
М іжнародного Співтовариства 
п.Махшид Фатіо, яка протягом бага
тьох років працювала над докумен
тами ООН з проблем свободи совісті 
і прав людини, представляла свою 
конфесію в Раді Європи та Європар- 
ламенті. М.Фатіо мала зустріч з на
уковцями Інституту філософії НАНУ, 
студентами університету ім.Т.Г.Шев
ченка. В інформаційному центрі 
ІРЕХРРОМЕОІА нею проведено 
круглий стіл «Міжрелігійний діалог — 
шлях до єдності людства».

Корпуси  І ф орпости  «Армії 
спасіння», очолюваної в Україні 
капітаном з Франції Еріком Депрео, 
активно діють в Києві, Донецьку, 
Кіровограді, Харокові, Криму. «Армія 
спасіння» щоквартально забезпечує 
обідами близько ЗО тис. осіб, надає 
нічліг біля 2 тис. бездомних, виявляє 
допомогу на дому майже тисячі її по
требуючих, роздає щороку не менше 
28 тонн продуктів на суму близько 20 
тис. доларів США, пропонує ще й 
інші різноманітні форми допомоги 
нужденним. Так, «Армія спасіння» ут
римує три медико-соціальні центри 
для престарілих і три лікувально-ре
абілітаційних центри для бомжів, 
наркоманів, алкоголіків. Пожертву
вання нужденним ця найбільш миро- 
любива «Армія» одержує із США, 
Франції, Швейцарії. (День. — 13 
серпня)
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Українські буддисти серед тих, 
хто має намір помирити Індію І 
Пакистан. Містами цих країн прой
шов марш буддистів України, Росії, 
Японії, Казахстану та ін. держав. По
чинався він 6 серпня в пакистансь
кому місті Таксила. Це — день тра
гедії Хіросіми. Японський буддист 
Тарасава Юнесі вважає, що урядам 
цих двох країн слід потурбуватися 
про збереження культурної та істо
ричної спадщини своїх народів, бо ж 
вона може зникнути в попелищі роз
горнутої ними ядерної війни.

Реріхівці України, як і широка її 
громадськість, в серпні відзначи
ли століття Ю.М.Реріха. Саме він 
в роки атеїзму в союзі створив в 
Інституті сходознавства Академії на
ук СРСР сектор історії релігії та 
філософії Індії. Проте йому тоді не 
вдалося зреалізувати свій задум — 
видання книг серії «Бібліотека 
Буддіка» і випуск у світ «Дхаммапа- 
ди». Останню було просто «арешто
вано» на складі видавництва. Запро
понована Ю.Реріхом історична мо
дель — це динамічна, відкрита 
історія, що не знає «тисячолітніх 
царств» і «чистої раси». Це — істо
ричний процес, що наділений сен
сом і сенс цей полягає у творенні 
культури. Надзавдання орієнтальних 
досліджень Ю.Реріха особливо ви
разно проявляється в контексті про
блем Схід — Захід, які з великою 
гостротою постали на рубежі тися
чоліть. (День. — № 150)

Фестиваль «Харе Крішиа», 
який пройшов цього літа в Одесі,
став найважливішою подією у житті

крішнаїтів країн СНД. Незважаючи на 
аскетичні умови проживання на тур
базі, всі мали радісний настрій. 
Навіть омовіння в холодній верес
невій воді, спів на вітрі — самсара- 
даванала-лідха-лока — не завадили 
можливості щоденного спілкування 
із садху. На фестиваль прибули гуру 
Джайадвайту Свамі, Сухотру Свамі, 
Бхакті Тіртху Свамі та інші. Останній 
із названих сказав: «Проповідь в 
країнах СНД — наймогутніша у всьо
му світі.Тут відданих більше, ніж в 
інших країнах». Девамріта Свамі 
відзначив: «Українські фестивалі 
завжди надто солодостні. Віддані 
сповнені ентузіазму... На мене осо
бисто найбільше враження справляє 
Ачьюта Прія прабху, який зберігає 
спокій за будь-яких обставин». Не
зважаючи на те. що водночас прохо
дило по 4 семінари, аудиторії не пус
тували. Всі під час фестивалю роби
ли те, заради чого вони приїхали в 
Одесу — слухали, оспівували Крішну 
й постійно згадували про нього.

Марафон Джанмаштамі здій
снила з 17 по 25 серпня на мікро
автобусі група крішнаїтів з Києва. 
Вони відвідали 14 міст Закарпаття, 
де провели 18 харінам. Маршрут 
групи почався з Чорткова. Спів 
крішнаїтів з великою теплотою слу
хали закарпатці із сцен, підготовле
них до гуцульських фестивалів.

День В селенської Л ю бові. Так 
називається свято «Нової Спільноти 
майбутнього Людства»,, яке для 
більшості українців відоме як Велике 
Біле Братство. Свято відзначається 
13 вересня і встановлене з нагоди
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поєднання «Матері Світу Марії Деві 
Христос з Істинним Божественним 
Супругом Вічності Іваном-Петром II 
в Єдину Світову Гармонію». На святі 
побували представники громад 
ВББ з різних міст України — Харко
ва, Вінниці, Одеси, Запоріжжя, 
Маріуполя та ін., а також із міст Росії 
— Барнаула, Нижнього Новгорода, 
Абакана, Москви та ін. Під час свята 
відбулося вінчання трьох пар. Одне з 
вінчань було ювілейним — 50-м. 
Присутні на святі змогли прослухати 
і одержали вже четверту аудікасету 
із записом пісень Марії Деві Хрис
тос, одержали свіже число часопису 
«Юсмалос». Свято завершилося 
концертом і містерією.

М І С Т И К А

В Україні з ’явилося два осе
редки готів — в Києві і Тернополі.
Україна — це барокова країна. Ко
зацьке бароко позначилося тут на 
суспільно-культурній свідомості. 
Згадаймо хоча б Мазепу і Києво- 
Могилянську Академію, храми 
Наддніпрянської України і Київсько
го Подолу. А скільки шпильових 
храмів на Заході України. «Темне Се
редньовіччя», як його прийнято на
зивати, позначилося на культурі на
шої країни. Нині готика — це склад

ний субкультурний пласт, що позна
чається на всіх сферах духовного 
життя її історичної батьківщини — 
Європи. Вона особливо поширена в 
Англії, Німеччині і США. Готика — це 
протест проти звичних суспільних 
правил. Готи прагнуть осмислити 
життя, його красу через смерть, 
щось позаземне, незвідане. Смерть 
їх чарує. Похмурий, містичний, де
пресивний — такий зовнішній ви
гляд гота. Вони мають репутацію 
якихось відлюдків. Символ готів — 
людська голова із обгорілою шкірою 
на тлі п'ятикутної зірки. Він сим
волізує знання, до якого прагне по
шарпана сталими законами 
суспільства людина і де вона віднай
де сенс свого буття і саму себе. 
Піонером сучасного готизму вва
жається британська група Joy 
Division та її менеджер Ентоні Вілсон, 
які у всьому «підлаштовуються» під 
середньовіччя. Е.Вілсона на ці праці 
надихнуло перебування в Індії та Са
удівській Аравії. Жінок-готок назива
ють відьмами, бо ж вони одягаються 
у стилі вамп — чорний одяг, шкіра, 
важка яскрава косметика. Із-за лю
бові готів до чорних хрестів і по
ганської символіки їх інколи ототож
нюють із сатаністам. Але готи від ос
танніх прагнуть відмежуватися. Так, 
вони не приймають до своїх лав 
«американського антихриста» 
Мерліна Менсона. В Україні рух готів 
потихенько поширюється. Як вище 
зазначалося, є організовані їх групи 
в Києві та Тернополі. Нещодавно по
пав в автокатастрофу ідейний натх
ненник української готичної фор
мації Віталій Федун. (Україна м оло
д а . — 10 серпня)
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РЕЛІГІЯ І СВІТ
Конкордат м і ж  урядом Чехії а 

Ватиканом підписаний у Празі.
Документ підписали міністр закор
донних справ Чехії Ц.Воля і нунцій 
Йозеф-Ервін Ендер. Обидва д о 
стойники зазначили, що договір не 
буде ущемляти права інших за 
реєстрованих у Чехії релігійних 
об'єднань, а навпаки, є чинником, 
що сприяє поліпшенню відносин 
між Церквою і державою. Католики 
одержали можливість створювати 
навчальні заклади, документи про 
закінчення яких прирівнюються до 
випускних документів державних 
навчальних закладів. Держава зо 
бов'язалася визнавати церковний 
шлюб, створювати оптимальні 
умови для пасторської діяльності 
свящ еннослужителів у лікарнях, 
армії, м ісцях позбавлення волі. 
Чехія і Ватикан зобов 'язалися 
взаємодіяти в справі охорони 
пам 'яток християнської істор ії і 
культури.

Кількість православних у Ка
з а х с т а н і  приблизно дорівнює 
числу мусульман. Такі дані при-

1

водяться в спільному соц іо 
логічному опитуванні газети «Ка
захстанська правда» й Інституту 
порівняльних соціальних д о 
сліджень «Цессі-Казахстан». З гід 
но з отриманими даними, до пра
вославних тут віднесли себе 35,4% 
опитаних, мусульман — 33,4% . 
Близько 2,4% респондентів від
несли себе до католиків, а 20% за- 
труднилися визначити свої 
релігійні симпатії.

За останні 20 років Британія
перетворилася в базу духовного 
екстремізму для мусульманських 
духовних діячів і для набору ними 
нових послідовників, вважає впли
вова американська  газета. 
«Крісчен сайєнс монітор». За да
ними Скотланд Ярда, біля 3 тис. 
британців-мусульман приєднали
ся до сил терористично ї о р 
ганізації «Аль-Каїда» в Афганістані, 
як і сотні їхніх мусульманських 
братів у Боснії, Кашмірі, на палес
тинських територіях і в Чечні. Як 
пише газета, у Британії мусуль
м анських радикалів захищ ають 
ліберальні закони і традиції у став
ленні до емігрантів. Це є сприятли
вим ґрунтом для їхньої боротьби із 
західними цінностями цивілізації. 
Британія, як і інші члени ЄС, 
відмовляється видавати підозрю
ваних у здійсненні різних злочинів 
країнам, де існує страта. За тверд
женням ЗМІ, на території Велико
британії проживають кілька де 
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сятків ісламських екстремістів, що 
у р ізний час зробили теракти в 
інших державах, уряди яких 
постійно вимагають їхньої видачі. 
Так, Абу Хамза був засуджений на 
смерть єм енським  урядом за 
керівництво терористичними акта
ми в цій державі. Абу Катада був 
присуджений до довічного ув 'яз
нення в Йорданії за участь у серії 
вибухів. Переїхавши у Великобри
танію, вони зуміли уникнути пока
рання. Таким чином, Королівство 
волею-неволею стало притулком 
для терористів й екстрем істів з 
усього світу.

В школах Німеччини як 
обов'язковий предмет будуть 
вивчати іслам. З такою вимогою 
до уряду звернулися лідери всіх 
політичних партій. Нині Закон Бо
жий є обов'язковим в 13 з 16 зе 
мель країни, але іслам викла
дається лише в двох — Берліні й 
Північній Рейн-Вестфалії. В Німеч
чині нині проживає біля трьох 
мільйонів мусульман. З них 
шкільний вік мають 600 тисяч.

Одна за другою вписуються 
мусульманські країни в амери
канський перелік «осередків 
зла». Газета «Вашингтон Пост» 6 
серпня повідомила, що до ворогів 
США тепер вже зараховано й Са
удівську Аравію, яка донедавна 
вважалася головним сою зником  
США в арабському світі. Амери
канський аналітик Лоран Мура- 
вець відніс Саудівську Аравію до 
«головних організаторів» ісламсь
кого екстремізму.

Уряд Росіїзвільнив від подат
ку на додану вартість релігійну 
літературу. Прем'єр-міністр М .Ка
сьянов підписав відповідну поста
нову в зв'язку з внесенням змін у 
ст.149 Податкового кодексу РФ. 
Відповідно Постанові, релігійна 
література внесена в перелік пред
метів релігійного призначення, ви
роблених і реалізованих релігійни
ми організаціями в рамках 
релігійної діяльності. Реалізація 
(передача для власних потреб) 
предметів релігійного призначення 
звільняється від оподаткування на 
додану вартість.

Рада Федерацій (РФ) Росії
вирішує питання про повернення 
Російській ПЦземель, конфіскова
них після революції. Розгляд цього 
питання, вважають у РФ, «доцільно 
у зв'язку з прийняттям Земельного 
кодексу і закону «Про оборот 
сільгоспземель« і має величезне 
значення для розвитку земельної 
реформи в Росії«. «З погляду дер
жави, повернення Церкві кон 
фіскованих земель дозволить збе
регти значну частину земельного 
фонду країни від незаконного роз
продажу і неефективного викорис
тання«, — відзначають в аграрно
му комітеті РФ. За даними аграр
ного ком ітету РФ, Православна 
Церква до революції володіла 
більш як 3 млн. га. угідь, у т.ч. 
с ільськогосподарського  призна
чення. Керівник Комітету з аграр
но-продовольчої політики відзна
чив, що в правах на землю будуть 
відновлені й інші традиційні кон
фесії, що мали земельні ділянки в
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дореволюційній Росії (200 тис. га. 
належало мусульманам, 50 тис. га. 
— буддистам). Крім того, допуска
тиметься відновлення земельної 
власності шляхом добровільного 
об'єднання земельних власників 
за участю Руської ПЦ за принци
пом об'єднання земельних часток і 
створення виробничих об'єднань 
кооперативного типу. При цьому 
злиття дрібних землевласників із 
церковним господарством за ум о
ви збереження податкових пільг 
«дасть незаперечні економічні пе
реваги перед конкурентами«.

Можливим місцем для 
зустрічі Московського патріар
ха з Папою Римським могла б 
стати одна з малих країн Європи, 
що має нейтральне історичне ре
номе. Про це заявив оф іційний 
представник Російської Церкви 
о.Всеволод Чаплін. «Однією з та
ких країн є Словенія«,- сказав свя
щеник, нагадавши, що днями 
патріарх Алексій II на зустрічі з 
прем'єр-м іністром цієї країни Яне
зом Дрновшеком зазначив, що для 
Московського патріархату важли
ве співробітництво з обома Церк
вами, що діють у Словенії — като
лицькою і православною.

Поминальні заходи відбули
ся 11 вересня по всіх містах 
США, а насамперед — в Нью- 
Йорку і Вашингтоні. Запаленням 
свічок і хвилиною мовчання було 
вшановано пам'ять жертв теракту. 
В Лондоні члени королівської сім 'ї 
побували на спеціальній службі в 
Соборі Святого Павла. В 25

країнах світу пройшов незвичний 
музичний марафон: рівно о 8.46 
за місцевим часом різні оркестри 
почали виконувати «Реквієм» Мо
царта. В Києві у Володимирському 
соборі і в Успенському соборі Лав
ри відслужили панахиди по загиб
лим в час святкової л ітургії на 
честь Усікновення голови Івана 
Предтечі.

«В нин іш ньо
му р о с ій с ь ко м у  
с у с п і л ь с т в і  
НІЩО, крім ре
л іг ії, не м о ж е  
д онести  до  л ю 
д и н и  за га л ь н о 
л ю д ськ і ц ін н о с 
ті». Цей вислів 
В.Путіна зустрів жорстку критику з 
боку багатьох російських політиків. 
«Перетворювати в суперідею тільки 
релігію — це досить обмежений 
підхід, він може привести до дуже 
обмеженої ідеологічної лінії», — за
явила віце-спікер Держдуми РФ 
Ірина Хакамада. На думку І.Хакама
д а  «релігія — нарівні з наукою, 
філософією і взагалі системою 
соціальних відносин у суспільстві — 
формує систему цінностей, що 
змінюється в залежності від рівня 
розвитку суспільства і нових вик
ликів, що пред'являються 
цивілізації з боку самої ж 
цивілізації«. Не схильний пе
ребільшувати роль релігії в даному 
питанні і лідер групи «Народний де
путат« у Держдумі Геннадій Райков: 
«Релігія спрямована на духовно- 
моральне виховання людей, але 
сказати, що тільки релігія донесла
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їх до людей, це не зовсім правиль
но,- вважає він.- Повинне працюва
ти і суспільство. Якщо не буде ство
рене громадянське суспільство, то 
релігії буде важко донести до лю
дей усе, що вона хотіла 6«. Про те, 
що права людини, а також цінності 
громадянського суспільства і пра
вової держави не повинні «моно
полізуватися, доноситися і розви
ватися« релігійними об'єднаннями 
чи якою б то не було іншою ор
ганізацією, заявив заступник голо
ви комітету Держдуми РФ з освіти і 
науки О.Шишлов. Активно підтри
мав позицію В.Путина віце-спікер 
Думи В.Ж ириновський. Ж ири
н о в ски й  зазначив, що виступав із 
пропозиціями зробити православ'я 
державною релігією Росії, як 
мінімум, прийняти «закон, по якому 
буде видно, що головна релігія 
країни — православ'я, але при цьо
му іншим конфесіям також створю
ються умови для нормального 
функціонування«.

Критикувати ізраїльську владу 
небезпечно навіть високопостав
леним клірикам Церков.
Офіційний представник Єруса
лимської ПЦ архимандрит Теодосій 
(Аталлу Ханна) затриманий за вис
ловлювання проти каральної політи
ки Ізраїлю на західному березі 
р.Йордан. Архимандрит Теодосій — 
авторитетна фігура в арабському 
світі. Він відомий своїми виступами 
в захист прав палестинців на неза
лежність і державотворення зі сто
лицею в Східному Єрусалимі, своєю 
участю в конференціях на підтримку 
палестинського руху.

В Туркменії по-новому бу
дуть називатися відтепер місяці 
року й дні тижня. Президент 
країни С.Ніязов запропонував на
звати місяці року так: 1 — Туркмен- 
баші (тобто він сам); 2- туркменсь
кий прапор; 3 — Навруз ; 4 — Гур- 
бансолтан-едже (ім'я матері Пре
зидента); 5 — Махтума Кулі (турк
мен. поет); 6 — Огуза ( туркмен, 
воєначальник); 7 — Горкут (герой 
націон. Епоса); 8 — Апьп-Арслан 
(давній туркмен, полководець); 9 
— Рухнама (назва книги Прези
дента); 10 — Незалежність; 11 і 12 
ще не названі. Дні тижня названі 
відповідно: головний день, моло
дий, благополучний, благословен
ний, п'ятниця, день духовності, 
день відпочинку. Все це розгля
дається як повернення до давніх 
доісламських народних традицій. 
«Рухнаму» Президента в країні 
прирівняли до Біблії і Корану. Пер
ший урок цього навчального року в 
школах називався «Священна Рух
нама духовного батька нації Са
пармурата Туркменбаші — головне 
вчення золотого віку».

Відносини Кремля і Ватикану 
продовжують загострюватися.
Після безцеремонного «витурен- 
ня» з Росії іркутського єпископа 
Єжи Мазура і священика Ст.Капрі, 
не одержав візу на подальше пере
бування в країні католицький свя
щеник словак Станіслав Крайняк, 
який три роки працював на яро
славській кафедрі. Лише через 
півтора місяці відповів на лист Па
пи Івана Павла II Президент 
В.Путін. Хоч він і заявляє спочатку,
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що «в Росії не проводять жодної ан
ти католицької кампанії», але на за 
вершення листа звучить: «Зроблені 
нами кроки — це нормальні заходи, 
яких уживають суверенні держави 
щодо іноземців». Коментуючи лист 
В.Путіна глава Московської М итро
полії Римо-Католицької Церкви 
Т.Кондусевич сказав: «Католицька 
Церква в Росії опиняється у чимраз 
складнішій ситуації».

Росія, як і будь-яка інша дер
жава, може відмовити у вїздній 
візі будь-якій особі без пояснен
ня причин. Так російські експерти 
прокоментували ситуацію з висе
ленням із РФ католицького свяще
ника Ярослава Вишневського, який 
знаходиться в списку осіб, яким за
боронений в'їзд у Росію. У комісії зі 
зв'язків із релігійними ор 
ганізаціями Уряду Хабаровського 
краю вважають, що «Вишневському 
було відомо про закриття візи, а йо
го спроба в'їхати на територію Росії 
дуже подібна до провокації«. Вати
кан назвав «переслідуванням« ви
силку з Росії в Японію священика 
Ярослава Вишневського, затрима
ного російськими щитниками в ае
ропорту Хабаровська. «Мова йде 
про настільки серйозний факт, що 
деякі вже говорять про дійсне пе
реслідування«, — підкреслив прес- 
секретар Святого Престолу Хоакін 
Наварро Вальс. Наварро Вальс за
явив, що Ватикан задіє всі диплома
тичні механізми для рішення цієї 
проблеми.

Проект «Друге Пришестя Ісу- 
са Христа» мають зреалізувати в

Каліфорнії (США) представники 
чотирнадцяти різних релігій. «Ми 
більше не можемо довіряти молит
вам, очікуючи Ісуса Христа,- за 
явив керівник групи Адам Парф- 
рей. — Щоб спасти світ від гріха, 
ми повинні клонувати Ісуса Хрис
та». Хай приходить і виявить тут 
свої здатності творити чуда. «Я 
сподіваюся, що це принесе мир 
всьому світові». Учасники проекту 
вважають, що у них наявна техно
логія того, щоб відродити Ісуса 
Христа вже прямо тепер і якихось 
перешкод цьому — ні моральних, 
ні біблійних, ні юридичних — не
має. Дитина не буде вирощувати
ся в лабораторії. Клонований 
ембріон Ісуса вмістять в утробу 
молодої дівчини, яка його вино
сить і народить. Дитині не будуть 
нав’язувати якусь віру. »Якщо ця 
дитина буде тим, кого ми так 
очікуємо, то йому не треба буде 
визначати шлях. Він знайде його 
сам» ,- сказав Адам Парфрей. Нині 
йдуть пошуки того  матеріалу, з 
якого можна було б взяти ДНК Ісу- 
са Христа для клонування. Ним 
може бути кров або волосся Спа
сителя. Але тут для авторів проек
ту наявні дві ймовірні пастки: 1. Де 
гарантії того, що взяті для клону
вання матеріали є дійсними. 2. Для 
клонування підходять добре збе
режені за належних умов ма
теріали, а ті, які будуть одержані 
каліфорнійською групою, будь-як 
зберігалися протягом майже 2-х 
тисячоліть. Представники Като
лицької Церкви вважають проект 
«найвищим виявом безглуздя», 
«глупотою, яку не можна віднести
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ні до науки, ні до релігії», а саму 
ідею примусового повернення Ісу- 
са на Землю розглядають як не
прийнятну. Вони також говорять, 
що клонований Ісус Христос не бу
де сином Божим, хоч генетично 
може й можна його відтворити. 
(ВВ.- 16 серпня)

Статую Божої Матері з дитям 
на руках 11 вересня встановле
но на вершині гори Казбек. За за
думом скульптора, вона має стати 
символом миру і єдності людства, 
зокрема на Кавказі — регіоні 
постійних конфліктів. Григорій По- 
тоцький говорить: «В грузинській 
легенді говориться, що якщо між 
чоловіками, які ворогують між со
бою, постане жінка і кине хустку, то 
має наступити перемир'я. Саме та
кою жінкою має стати моя Божа 
Матір». 300-кілограмову скульпту
ру на висоту 5033 метрів доставили 
гелікоптером. Висота бронзової 
Божої Матері — два метри.

Десятину за допомогою кре
дитної картки віддають пред
ставники кількох церков США.
Таку форму пожертвувань ввела 
католицька церквам в Белфасті, 
єврейська конгрегац ія  у Ф орт 
Ворт й міжденомінаційна Церква в 
Арлінгтоні. Бажаючі віддати деся
тину в такий спосіб мають дати но
мер своєї картки чи банківського 
рахунку й зазначити, яку суму 
щ омісячно з них можна брати. 
Церкви, які погодилися з такою 
формою пожертвувань, відзнача
ють сталість їх, реальну м ож 
ливість на них з'авжди розрахову

вати. «Це — постійний прибуток,- 
сказав комерційний директор Хри
стиянського університету Дон Хо
ук. — А це нам вигідно».

Діяльність окремих нетра
диційних релігійних течій у
Російській Федерації переходить

усі рамки діючого законодавства, 
що повинно викликати визначену 
реакцію  з боку правоохоронних 
структур, вважає Секретар Ради 
безпеки країни В.Рушайло. Про це 
він заявив на нараді, що відбулася 
в Южно-Сахалинску. У нараді взя
ли участь керівники територіаль
них органів виконавчої влади і де
путати обласної думи. На думку 
Рушайла, керівникам суб'єктів РФ 
необхідно звертати особливу увагу 
на ці течії.

У Франції заборонили в’їзд в 
країну іноземних імамів — му
сульманських проповідників і вчи
телів духовних шкіл. М іністр 
внутрішніх справ Франції Ніколя 
Саркозі зазначив, що він змуше
ний відмовляти в дозволі на в’їзд у 
країну тих проповідників та імамів, 
які не розмовляють французькою 
мовою. «Вони прибувають сюди з 
метою поширення в деяких мече-
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тях теорій, несумісних з духовними 
цінностями нашої республіки«. За
боронений також в'їзд осіб, які 
притягувалися до судової 
відповідальності у зв ’язку із теро
ристичною діяльністю. Ф ранцузь
ке МЗС планує також позбавити 
французького громадянства осіб, 
причетних до актів тероризму.

Завершився піший марш  
містами і святими місцями ІндГГі 
Пакистану, присвячений мирному 
співіснуванню  різних релігійних 
рухів в інтересах збереження миру 
в Південній Азії і нормалізації 
відносин між двома сусідніми дер
жавами. Його провела група буд
дистів з Японії, Росії, України, Ка
захстану і Киргизії. «Зміцнення м и
ру і стабільності,- заявив буддист 
із Японії Торасава Ю нзси,- можна 
ґарантувати тільки колективними 
зусиллями народів Індії і Пакиста
ну, яким варто подбати про збере
ження своєї багатовікової культур
ної й історичної спадщини«. За йо
го ж словами, пакистанська влада 
неодноразово затримувала просу
вання групи під приводом забез
печення безпеки? Однак у цілому 
жителі м іст і сіл обох країн 
привітно зустрічали учасників по
ходу, які проповідували відмову від 
насильства.

В Молдові самовільне з а 
няття культових будинків вва
жається кримінальним злочи
ном» Відповідні поправки до 
Крим інального  кодексу  внесені 
Парламентом країни. Відтепер за 
це правопорушення винні можуть
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бути позбавлені волі на строк від 
одного до трьох років чи отримати 
штраф у розм ір і 100-300 
м ін імальних зароб ітних плат 
(1800-5400 лей). Ті ж дії, зроблені 
групою осіб за попередньою зм о 
вою і з нанесенням важких тілес
них ушкоджень, або ж з поломкою 
чи знищ енням майна, караються 
позбавленням волі на 3-7 років. У 
випадку важких наслідків термін 
може бу ї и зб ільш ений до 15 
років. Д е пу іати -ком ун істи  аргу
ментували необхідність прийнят
тя доповнень «сф ормованою в 
республіці ситуацією«. Експерти 
зазначають, що прийня г ги змін до 
Кримінального кодексу спровоко
ване реєстрацією  Бессарабської 
митрополії у юрисдикції Румунсь
кої ПЦ. До 1940 р. цій митрополії 
належало чимало культових б у 
динків у республіці й влада ос
тер ігається , що після оф іц ійної 
реєстрації в країні митрополія бу
де нам агатися повернути собі 
майно, передане владою М ос
ковські Церкві.

К А Т О Л И Ц И З М
Під час липневої поїздки до 

Америки Папа Іван Павло II від
відав Канаду, Мексику й Гвате
малу. В Торонто (Канада) тисячі
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пілігримів взяли участь в месі, при
свяченій Дню католицької молоді. 
Під час поїздки Папа провів у Гвате
малі церемонію канонізації свяще
ника Педро де Бетанкура, іспанця 
за походженням, який проводив тут 
місіонерську діяльність десь 300 
років тому, а в Мексиці — мекси
канського індіанця-чудотворця Хуа
на Дієго, якому нібито являлася Ма
ти Божа. Під час відвідин амери
канських країн Папа мав зустрічі з їх 
вищим керівництвом. Візит Папи в 
ці країни не є першим. Понтифік 
шість років тому сприяв закінченню 
в Гватемалі громадянської війни, 
яка тривала 36 років і мала більше 
200 тисяч жертв. В Мексиці Іван 
Павло II вп'яте. Але цього разу його 
візит в цю латиноамериканську 
країну затьмарили постріли із пнев
матичної рушниці в його автомобіль 
14-літнього підлітка Еріка Гомеса. 
Стріляв він в «папамобіль» ( за інши
ми версіями — в поліцейських) з 10- 
го поверху свого будинку. Папа не 
постраждав, але має серйозне по
ранення один із поліцаїв, який за
безпечував безпеку Понтифіка. 
М ексиканська влада заперечує 
версію психічного захворювання 
злочинця. Батьки його розцінюють 
вчинок свого сина як хуліганську 
витівку. 2 серпня Папа повернувся у 
Ватикан. Це — 97-й його закордон
ний візит. Чи дасть прогресуюча 
хвороба Понтифіку можливість до
вести їх до сотні?

Папа Іван Павло II у звер
ненні до прочан на загальній 
аудієнції у Ватикані з нагоди 
річниці терористичної акції у США,

заявив, що «тероризм — це анти- 
людське і дике явище, що ніколи 
не приведе до вирішення кон
фліктів між людьми«.

Папа Іван Павло II закликав 
відродити давню традицію — на
час Олімпійських ігор 2004 р. при
пинити будь-які війни на планеті. 
«Я сподіваюся, що в світі, який має 
велике різноманіття проблем і є 
нестабільним, ця спортивна подія 
зможе стати святковою маніфес
тацією на честь торжества всього 
людського на планеті».

Нинішній візит Кароля Вой- 
тили в свою рідну Польщу як 
Папи Римського Івана Павла II є
дев ’ятим, але він є особливим. 
Сам Понтифік не приховує те, що 
із-за стану здоров'я він може бути 
останнім. 77% поляків вважають 
себе людьми, які у своїх поглядах, 
ставленні до ближніх, до праці та 
інших справ керуються вказівками 
Івана Павла II. З радістю і любов’ю 
вони всюди зустрічали свого зем 
ляка. На Службу Божу з участю Па
пи в краківський парк Блоні 18 
серпня їх прибуло біля 2,5 млн. 
Тут — і понад 10 тис. паломників з 
України, яким було максимально 
спрощ ено перетин кордону. В 
месі брали участь президенти 
Польщі — О.Квасневський, Литви 
— В.Адамкус та Словаччини — 
Р.Шустер. Понтиф ік канонізував 
трьох польських священиків і одну 
черницю. Серед них — колишній 
архиепископ Варшави Зиґмунд 
Ф ел інський, померлий 1895 р. 
після 20 років ув'язнення у Росії за
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участь у повстанні проти царської 
влади. Безумовно, що це пошану
вання з боку Івана Павла II ще 
більше загострить відносини като
ликів з російським православни
ми. В своїй тригодинній промові, 
виголошеній самостійно і в спе- 
котну погоду, Папа говорив про те, 
що сучасна людина часто веде се 
бе так, «нібито Бога і не існує, а ча
сом і себе ставить на місце Бога». 
Це стосується насамперед вче
них, що займаються генною інже
нерією, та лікарів, що схвалюють 
евтаназію. «Людина бере на себе 
право, яке належить лише Все
вишньому. Це право втручатися в 
таїни людського життя. Вона хоче 
змінювати людське життя за допо
могою генетичних маніпуляцій і 
сама визначає часові рамки 
смерті». Папа закликав поляків бе
регти християнську віру, але не 
відривати її від інших сфер людсь
кої діяльності, в т.ч. і політики. 
Святійший мав зустріч у Кракові з 
керівництвом країни і представни
ками місцевої влади. «Прибув до 
Кракова, але серце моє обіймає 
всю Польщу і всіх земляків», — за
уважив Понтифік. Під час зустрічі 
Папи з Президентом А.Квасневсь- 
ким обговорювалися питання соці
альні, політичні та економічні, всту
пу Польщі до Євросоюзу, чого 
особливо бажає для своєї 
Батьківщини Іван Павло II. Проте, 
підтримуючи ідею вступу до ЄС, 
Понтифік виступає за те, щоб 
Польща «водночас шанувала 
власні цінності й зберегла 
національну ідентичність». Багато 
він говорив про милосердя Боже, в

якому він вбачає «порятунок лю д
ства». Іван Павло П розкритику
вав «галасливу пропаганду л ібе
ралізму, свободи без правди і 
відповідальності», якій протиста
вив «єдину і надійну філософію 
свободи, якою є правда сам опо
жертви Христової». «Настав час 
для побудови нової цивіл ізації. 
Вона має бути цивіл ізацією  лю 
бові» ,- зауваж ив П онтиф ік. Як 
приватна особа, без великого су
проводу і представників преси, 
Папа молився в храмі краківсько
го Вавеля, а також  відвідав м оги 
лу батьків на Раковицькому цвин
тарі, монастир у м істечку Каль- 
варія Забжидовська. 19 серпня 
Понтифік повернувся до Вати ка
ну. Його безпеку в Польщі забез
печувало 17 тис. поліцейських і 
18 тис. добровільних помічників 
охорони порядку. Проте були і не
приєм ності п ід час польсько ї 
піл ігримки Івана Павла II. В ба
жанні якось «прорватися» до Па
пи в його резиденцію  літні пани 
прагнули зламати браму. З найш 
лося багато  ш ахраїв, які прод а 
вали п ідроблен і квитки  на р ізн і 
зустр іч і із С вятійш им . Але все 
це виявил ося  д р іб н и ц е ю  в 
по р івнянн і з тим , як була о б 
ставлена  зу с тр іч  пол яків  із 
своїм  зем л яком  На його  слова: 
«Ми го в о р и м о  один од ном у 
«проїдай», аллілуйя. На жаль, це 
наш а остання  зустр іч»  натовп 
палом ників , який постійно  о то 
чував кр ак івську  резиденц ію  Па
пи, одностайно , зі сльозам и на 
очах, в ідповів : «Ні! Ми ще поба
чимося!» .
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Лікарі радять Папі відмінити 
далекі мандрівки- Запланований 
на 23-26 січня 2003 р. його візит в 
Манілу (Ф іл іпп іни) за порадою 
лікарів із-за тринадцятигодинного 
перельоту може негативно позна
читися на здоров'ї людини у віці. 
Понтифік виглядав під час свого 
останнього візиту до Польщі дале
ко гірше, ніж рік тому, коли він був 
в Україні. Знову прозвучали закли
ки до нього з боку духовенства ря
ду країн поступитися своїм місцем 
глави Церкви молодшому, зд о 
ровішому. Але водночас з 82- 
річним Папою мав зустріч відомий 
французький лікар Лю к Монтаньє, 
який запропонував йому лікувати 
хворобу Паркінсона екстрактом  
азіатської папайї. На думку лікаря, 
папайя утрим ує речовини, які 
зменшують кількість вільних ради
калів, що при хворобі Паркінсона 
руйнують тканини організму.

Всі католики світу відтепер 
зможуть отримати відпущення 
гріхів у Неділю милосердя Гос
поднього. Ця Неділя, згідно змін в 
літургійному календарі, внесених 
Папою Іваном Павлом II, є першою 
неділею після Великодня. Для 
відпущення гріхів віруючий може 
звернутися в будь-який храм. Од
нак заздалегідь йому треба буде 
висповідатися у власних гріхах у 
священика, причаститися, зверну
тися до Господа з молитвою і 
здійснити акт християнського упо
корення. Раніше це можна було 
зробити лише під час т.зв. Святого 
року, яким проголошувався кож 
ний 25 рік століття.

2001 рік виявився одним із 
самих дефіцитних у новітній 
історії Католицької Церкви. Вит
рати на поїздки Папи, зарплату 
керівників римської курії та її 
адм ін істративних сп івроб ітників 
(загальним числом біля 2,5 тис.), 
фінансування газети «Оссервато- 
ре романо« і передач «Радіо Вати
кан« на 3,5 млн. евро перевищили 
доходи Церкви. Останніми роками 
Святий Престол повільно, але не
ухильно нарощував своє багатст
во. І раптом — різкий спад, незва
жаючи на збільшення сум, що пе
рерахували фонди Церкви і прина- 
лежні їй підприємства та фірми, 
що випускають, зокрема, церков
не начиння, свічки, книги і навіть 
вино. Правда, нині віруючі роблять 
помітно менше пожертвувань, ніж 
раніше. Але ф інансовий шеф 
папської канцелярії кардинал 
Сержіо Себастьяні вважає, що 
деф іцит бюджету викликаний 
різким падінням курсів на світових 
біржах. Ризикованими спеку
ляціями Святий Престол, за слова
ми кардинала, не займається, але 
загальна криза фінансових ринків 
болісно відбилася на його дохо
дах. Як відомо, Папа одночасно є й 
главою держави Ватикан, бюджет 
якої у 2001 р. мав прибуток у 14 
млн. евро. Ця сума могла б ком
пенсувати втрати Святого Престо
лу. Але бухгалтерія держави Вати
кан ведеться окремо і прибутки 
складаються, зокрема, із грошей 
від продажу квитків у музеї і по
штових марок, з прибутків вати- 
канської бензоколонки і невелико
го власного супермаркету. Близь
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ко 20 років тому Церква вже пере
живала подібну фінансову кризу. 
Тоді продали один із будинків у 
Римі, і дірка в бюджеті була залата
на. Що робити сьогодні? Багато 
великих концернів (особливо тут 
активна «Кока-кола«) намагаються 
вмовити курію включити в програ
ми «Радіо Ватикан« рекламу їхньої 
продукції. Однак кардинал Себас- 
тьян категорично відкинув подібні 
пропозиції. «Радіо Ватикан« з його 
передачами на 40 мовах і «Оссер- 
ваторе романо«, що виходить 
італійською, англійською, німець
кою, іспанською, португальською, 
французькою і польською мовами, 
«з'їдають« щороку більше 20 млн. 
доларів дотацій. В римській курії 
зараз планують скоротити 
кількість мов, на яких виходить 
«Оссерваторе романо«, і знизити 
витрати на радіопрограми (зар 
плати працівників курії знижувати
ся не будуть). Втім, заробляють 
вони порівняно небагато. Напри
клад, кардинал одержує 2-2,5 тис. 
євро на місяць.

В Римській курії, як відзначає 
західна преса, незважаючи на те, 
що ще живий Папа Римський, по
чалася явна передвиборна бороть
ба. Дехто з кардиналів нібито вже 
сформував свої «передвиборчі ко 
манди». Найбільш прогресивні 
представники Церкви не проти то 
го, щоб Папою став чорношкірий 
кардинал з Нігерії Ф ренсіс Арінзе. 
Йому лише 69 років. Він вже разом 
з діючим Понтифіком брав участь в 
переговорах з представниками 
іудейської та ісламської релігії.

Проте Арінзе не має підтримки у 
впливових внутрішніх кіл Ватикану. 
Претендентом на папство є також 
70-річний єпископ із Праги Миро
слав Влк, що довго очолював 
Європейську Конференцію єпис
копів. Він може претендувати на 
підтримку таких впливових в като
лицькому світі організацій як «Опус 
дей», «Легіонери Ісуса Христа» і рух 
«Фоколар». Останній є дієвою аль
тернативою в минулому могутнім 
орденам єзуїтів, францисканців та 
домініканців. 68-річний Джованні 
Ре, який керує папською конгре
гацією, може також постати в ролі 
претендента на папський престол. 
Вважають, що саме він зможе після 
відходу до Бога Івана Павла II збе
регти стабільність і наступність в 
Католицькій церкві. Італійці хотіли б 
бачити Папою свого кардинала. Тут 
єдиною кандидатурою постає 68- 
річний єпископ Генуї Діоніджі Тет- 
таманці. Претендентом на папсь
кий престол м іг бути також 
в'єтнамський кардинал Нгуен Ван 
Туан, але він нещодавно помер в 
Римі на 75 році життя. Кардинал 
відзначався дивною простотою і 
скромністю; 13 років за належність 
до католицької церкви просидів у 
в'язниці. Вийшовши на свободу в 
1991 р. і приїхавши за запрошен
ням Папи Римського до Риму, кар
динал втратив можливість повер
нутися на свою батьківщину і ос
танні роки прожив у вигнанні. На 
початку вересня помер бразильсь
кий кардинал Лукас Морейра Не
вес, якого також  розглядали як 
претендента на Папську Тіару. 
(2000 . — ЗО серпня)
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Відділ філателії і нумізмати
ки Святого Престолу скасував 
розрекламований раніше продаж 
монет міста-держави Ватикан у де
номінації евро. Мова йде про набір 
з восьми монет номіналом в один і 
два евро, а також у 50, 20, 5, 2 і 1 
цент. На їхньому зворотному боці 
— загальне для всіх країн єдиної 
валютної єврозони позначення 
вартості, а на лицьовій стороні — 
профіль суверена ватиканської 
держави Івана Павла II. Разом з 
цією серією в продаж повинна була 
надійти срібна пам’ятна медаль із 
зображенням фрагменту фрески 
Мікеланджело Буонаротті «Страш
ний суд« із С ікстинської капели Ва
тикану на одному боці, й з папсь
ким гербом — на іншому. Тираж 
монет і медалі повинний був склас
ти 9 тис. екземплярів, а ціна ком
плекту була визначена в 75 евро. 
Скасування продажу викликало не
вдоволення нумізматів із р ізних 
країн, які спеціально для цього 
приїхали у Вічне місто. Одне з по
яснень відміни — спекуляції моне
тами. Пробна партія ватиканських 
евро, що була випущена незнач
ним тиражем на початку 2002 р., 
при номіналі у 3,88 евро нині про
понується перекупниками за 800 
евро.

Кардиналів, які мають право 
голосу при виборах нового Пред
стоятеля Рим сько-Католицької 
Церкви, має бути сто двадцять. 
Саме ця цифра була визначена по
становою Папи Павла VI і була 
підтверджена нинішнім главою Ва
тикану. Загальне ж число «пурпу-
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роносців«, як називають карди
налів за їхні яскраві мантії, складає 
зараз 174 особи. Але право голосу 
мають лише ті, кому ще не випов
нилося 80 років. Наприкінці 2002 
— початку 2003 р. цей рубіж пере
ступлять десять кардиналів.

Ромула Брасх

Висвячених в Австрії у червні 
ц.р. сімох жінок-священиків Ва

тикан відлучив від 
Церкви. Аргумен
том того, що жінка 
не може бути свя
щеником для като
лицької церкви, 
служить той факт, 
що Ісус Христос об
рав собі в апостоли 
лише чоловіків. Ви

свячення жінок відбулося на кораблі, 
що плив Дунаєм, аргентинським ар
хиепископом Антоніо Браші, який не 
визнає офіційний Ватикан. Серед 
цих нових священиків було 4 німкені, 
2 австрійки й одна громадянка США. 
Не зреагувавши на заклик Ватикану 
відмовитися від сану і покаятися, во
ни зазнали від нього зрештою пока
рання у формі відлучення. А що буде 
далі? Від Церкви відлучити можна, 
але ж не від Бога. У своїй апеляції 
ж інки-свящ еники зазначають, що 
оскільки свячення ними одержано
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«від законного єпископа» — арген
тинця Ромула Браск, то вони є «за
конними священиками». Жінки заяв
ляють, що відмова Церкви визнати 
законність їхнього свячення пояс
нюється тривалим пануванням в 
клірі лише чоловіків, але ж Ісус ніко
ли і ніде не визначав, що право свя
щенства мають лише вони.

Туринська плащаниця — похо
вальний саван, в який нібито було 
завернуте тіло Ісуса Христа після 
його мученицької смерті (офіційно 
Церква називає її «лляним прости
радлом, яким покривали тіло Люди
ни, знятої з хреста») — у великій 
таємниці була відреставрована цьо
го літа. З неї було знято біля 500 
плям і обгорілих частин, очищена 
від пилюки її лляна поверхня, 
замінена дублююча тканина т.зв. 
«голландської підкладки», яку при
шили монахині ще в 1534 р. На за
гальний огляд Ватикан обіцяє вис
тавити плащаницю лише в 2025 р.

Черевики Папі Римському, як 
подарунок до його чергового 
приїзду до Польщі, із дуже м'якої 
телячої шкіри у формі мокасинів 
(тобто без шнурків, які не любить 
Святий Отець) пошив 60-річний 
польський швець Станіслав Доль
ний, який постачає взуттям влас
ного виробництва Івана Павла II з 
перших днів його понтиф ікства. 
Хоч нога Папи не є складною (а він 
носить взуття 44 розміру), але при
ходиться завжди враховувати ті ви
кривлення в ширині стопи, які ма
ють всі священики із-за довгого 
стояння на колінах під час молитви.

«Нині зірок шоу-бізнесу по
глинула незбагненна манія на
хрести, — зазначається в 
офіційному документі-заяві Вати
кану. — Вони раз-у-раз виблиску
ють на шиях ж інок-телеведучих. 
Героїня популярного американсь
кого  серіалу Friends, дружина 
Бреда Пітта, Дженіфер Еністон но
сить платиновий хрестик з діаман
тами, топ-модель Наомі Кемпбелл 
має цілу колекцію  величезних 
хрестів зі вставками з д о ро 
гоцінних каменів, в італійського 
модельєра Джуліани Селла вза
галі близько чотирьохсот таких 
прикрас, а акторка Кетрін Зета- 
Джонс полюбляє хрест із золота і 
діамантів». Чомусь до цього вати- 
канського списку не попала Ма
донна, яка не лише носить хрести, 
а й використовує їх у своїх віде- 
окліпах. Ватикан різко засуджує 
цю незрозумілу й огидну моду на 
ювелірні прикраси у вигляді хрес
та. Раніше невдоволення цим осо
бисто висловив Папа Іван Павло II.

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Роуен Вільямс став 104-м  

архиепископом Кентерберійсь- 
ким. Королева Єлизавета II осо
бисто затвердила кандидатуру

12- 2-2685
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Вільямса на посаду духовного гла
ви 70-ти мільйонної Англіканської 
церкви. До своїх обов 'язк ів  він 
приступить у жовтні, коли 
нинішній архиепископ Джон Kepi 
остаточно піде у відставку. Упер
ше з часу виникнення Англікансь
кої Церкви (1534 р.) духовним гла
вою Церкви стане не уродженець 
Англії. Вільямс народився в Уельсі 
у 1950 р. У 36 років він став самим 
молодим професором теології Ок
сф ордського  ун іверситету, а у 
1992 р. одержав свою першу єпи
скопську каф едру в Монмуті. З 
2000 р. Вільямс на зборах церков
них ієрархів був обраний архиепи
скопом Уельсу. Він знавець тео
логії, філософ, поет, розмовляє 
сімома мовами. Ще не присту
пивши до виконання своїх 
обов'язків, Р.Вільямс виступив із 
осудом військової операції проти 
Іраку. На його думку, ця операція є 
«аморальною і незаконною» і мо
же «наблизити світову війну». Гла
ва англікан з болем в душі описує 
трагедію  11 вересня, яку бачив 
особисто, перебуваючи під час 
трагедії в одному із сусідніх бу
динків.

Євангелістська церква Ні
меччини відкрила в Берліні пер
ший меморіал жертвам фашизму у 
Східній Європі. Є вангел істський 
єпископ Берліну і Брандербургу 
В.Хубер повідомив, що на тери
торії громади берлінського району 
Нойкельн в роки війни діяв трудо
вий табір, в якому на цю німецьку 
церкву працювало більше ста 
підневільних робітників Третього

рейху з Росії, України та інших 
східноєвропейських країн. Цей 
факт тривалий час замовчувався. 
»Громадськість і насамперед мо
лоде покоління німців мають знати 
і темні сторінки історії церкви ,- 
відзначив Вольфганг Хубер.- Без 
знання минулого не можна йти в 
майбутнє».

Англіканські святині — Вінд- 
зорський палац і кафедральний 
собор в Йорці віднесено до «семи 
британських чудес світу». їх 
найбільше відвідують туристи.

Двоє свідків Єгови викраде
но і замордовано мусульмансь
кими партизанами на філіппінсько- 
му острові Йоло. В такий спосіб му
сульмани прагнуть поставити пе
репону проникненню в країну хрис
тиян і зокрема свідків Єгови.

ПРАВОСЛАВ'Я
Істотну зміну форм участі По- 

місних Православних церков у 
Всесвітній раді 
церков (ВРЦ) об
говорено в Женеві 
на засіданні Цент
рального комітету 
цієї м іжнародної 
організації, що 
відбулося у серпні 2002 р. Право
славні Церкви, які входять у ВРЦ із 
1961 р., виступають із жорсткою 
критикою  Ради, у якій більшість 
складають протестанти, а при 
рішенні богословських і соціальних 
проблем стали переважати ульт- 
раліберальні тенденції. Мова йде
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про терпиме ставлення протес
тантів до гомосексуалізму і різні но
вовведення, наприклад, жіноче 
священство і жіночий єпископат. 
Після критики діяльності ВРЦ пра
вославними, на останній Асамблеї 
ВРЦ у Зімбабве у 1998 р. була ство
рена Комісія з питання православ
ної участі в Раді. Ця Комісія внесла 
на засідання ЦК ВРЦ у Женеві чоти
ри пропозиції, навколо яких роз
горілася полеміка. Головне, що 
пропонується — створити більш 
гнучку форму участі Церков у роботі 
ВРЦ. що буде звучати як «Церква в 
Асоціації із Всесвітньою радою 
Церков«. Це дозволить Церквам 
брати участь у роботі Ради, але не 
нести відповідальності за прийняті 
там рішення. Поки ж усі Право
славні церкви відносяться до кате
горії Церков-членів ВРЦ, за винят
ком Грузинської і Болгарської Цер
ков, що вийшли із ВРЦ. Крім того, 
Комісія пропонує створити 
постійний комітет при ВРЦ, що бу
де складатися наполовину з право
славних і наполовину з протес
тантів, а також перейти до консен
сусного принципу прийняття 
рішень з питань, що стосуються 
віри, моральних основ християнст
ва і соціальних проблем. Четверте 
нововведення, що пропонує 
Комісія — це богословські критерії 
членства в Раді, зокрема, віра у 
Святу Трійцю і прийняття Нікео- 
Ц аргородського Символу віри. 
(NTV.ru)

У ряд  М ол д ови  н а р е ш т і з а 
р е є с тр у в а в  ЗО л ипня  ц .р . діючу 
на територ ії республіки Бесса-
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рабську митропол ію  Румунської 
ПЦ. Таким чином виконано р іш ен
ня апеляц ійно ї інстанц ії Є вро
пейського суду з прав людини. 
Майже десять років молдовська 
влада відмовлялися визнавати це 
церковне утворення, вважаючи, 
що воно вносить розкол у життя 
православної громади країни, ос
новна частина якої знаходиться в 
ю рисд икц ії М осковсько го
патріархату. Послідовники Бесса
рабської м итропол ії Румунської 
Церкви звернулися у 2000 р. в 
Європейський суд із прав людини 
зі скаргою  на дискрим інацію  з бо
ку влади, що позбавили їх права 
на свободу в іросповідання. Не
зважаючи на те, що рішення суду 
було прийнято ще у квітні («РП« 
писала про це), молдовська вла
да дотепер  відм овлялися його 
виконувати. Б ессарабську м ит
рополію активно підтримує Хрис
тиянсько-демократична народна 
партія, що виступає за об 'єднан
ня М олдови з Румунією . М ос
ковський  патр іархат не з го д 
ж ується із р іш енням  С трас
б у р з ь к о го  суду. На бриф інгу в 
Кишинев! глава Відділу зовніш ніх 
зв 'язків  Церкви митрополит Ки
рило назвав ю ридичну р е є 
страц ію  Б ессарабсько ї м и тро 
полії гр іховним  р іш енням  з 
пол ітичним  п ідґрунтям , а сама 
постанова суду є гр іховним ак
том, оскільки мирський суд ка
нонічно і морально не правомоч
ний виносити вирок з питань, що 
в ідноситься до сф ери внут- 
р іш ньоцерковного  життя і внут- 
р іш ньоцерковних відносин.
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Новим Предстоятелем Аме
риканської Автокефальної Право
славної Церкви став архиепис
коп Пенсильванський Герман,

Його обрав XIII 
В с е а м е р и -  
канський Пра
вославний со
бор, що від
бувся у м.Ор
ландо. Як ві
домо, 2 квітня 
2002 р., після 
майже двад-

митпрополшп Герман Ц Я  Т И  П '  Я Т И  - 

(Сваико)  ЛІТНЬОГО П е р -

восвятительского служіння, Бла
женнійший Митрополит всієї Аме
рики і Канади Феодосій подав Свя
щенному Синоду Православної 
Церкви в Америці клопотання про 
відхід на спокій за станом здоров'я, 
різке погіршення якого спостеріга
лося протягом останніх двох років. 
Священний Синод подякував Його 
Блаженству за роки самовідданого 
служіння і призначив вибори нового 
Предстоятеля на 22 липня 2002 р. У 
день відкриття Собору, після двох 
раундів голосування, Священний 
Синод ПЦ в Америці обрав його 
Преосвященство, архиепископа 
Германа Ф іладельф ійського і 
Східно-Пенсильванського новим 
митрополитом Православної Церк
ви в Америці. Цікавим є те, що єпи
скоп Канадський і Оттавський Сера
фим набрав більшість голосів у дру
гому голосуванні, Священний синод 
ПЦ в Америці вирішив обрати мит
рополита Германа, який «володіє 
досвідом роботи на всіх рівнях Цер
ковного життя«. Але для Америки

обрання кандидата, другого за 
кількістю голосів, не є чимось екст
раординарним — під час виборів 
митрополита Феодосія, 25 років то
му, інший кандидат теж набрав 
більшу кількість голосів. Аналогічна 
ситуація відбулася і на початку 60-х, 
коли митрополит Іриней був обра
ний Предстоятелем Церкви.

Довідка «РП»: митрополит Гзрман 
(Йосип Свай ко), народився в Брай- 
ф орді 1 лютого 1932 р. Закінчив се
редню  школу в Пенсільванії і коледж  
ім. Роберта Морріса в Піттсбурзі. Має 
ступінь з відзнакою в сфері ділового  
адміністрування й секретаріату. У 
1959-1963 рр. навчався у  Свято-Ти- 
хоновскій семінарії Південного Хана
ану (Пенсільванія). З березня 1964 р. 
— диякон, квітня цього ж  року  — свя
щеник. Служив в адміністрації 
се м іна р ії як інструктор церковно
слов 'янсько ї м ови та настоятелем 
церкви св. Івана Предтечі в Дандеффі 
(Пенсільванія) і святих Петра і Павла 
в Юніондейлі. 4 грудня 1970 р. був 
пострижений у  чернецтво з ім ям Гер
ман. 17 жовтня 1971 р. зведений у  
сан ігумена і призначений заступни
ком настоятеля Свято-Тихонівського 
монастиря. 19 жовтня 1972р. був об
раний для єпископського служіння і 
згодом зведений у  сан архимандри
та. 10 лютого 1973 р. висвячений у  
єпископа Уілкес-Баррського, вікарія 
Ф іладельф ійсько ї єпарх ії і С хідно ї 
Пенсільванії. Єпископ Герман служив 
також тимчасовим керую чим  
Західної єпархії (1975 р .) і тимчасо
вим  керуючим у  єпархії Н ової Англії 
(1978 р.). У 1981 р. був обраний єпи
скопом Філадельфійським і ректо
ром  Свято-Тихонівської семінарії. У
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1994 р. зведений у  ранг архиеписко
па. Владика Герман представляв ПЦ 
США на численних м іж народних  
зустрічах, часто супроводжував у  
поїздках митрополита Феодосія. З  
травня по вересень 2001 р. тимчасо
во виконував о б о в ’язки керую чий  
справами П равославно ї Ц еркви  
США, під час відпустки через хворобу  
митрополита Феодосія.( OCA.org)

Мощі Євангеліста Луки пере
дані Ватиканом Кіпрській Право
славній Церкві. Мощі були достав
лені на Кіпр із Риму. Вони будуть 
зберігатися в приході Євангеліста 
Луки в передмісті Нікосії. Настоя
тель храму Євангеліста Луки свя
щеник Ікономос Феоклітос назвав 
повернення шанованою Право
славною Церквою реліквії «однією з 
найбільших подій у церковному 
житті останнього часу, великим 
благословенням для Православ'я».

Храм Гробу Господнього не
охоче ділять між собою шість 
християнських конфесій. Супе
речки між ними почалися ще в XI 
ст. і проявлялися в різних формах. 
Останнє велике протистояння -- 
б ійка між монахами Еф іопської 
Православної Церкви та Коптсь
кої Церкви Єгипту відбулося 28 
липня. Постраждало 11 ченців — 
семеро ефіопів та чотири єгиптя
нина. Заповіді «не вбий» дотри
мано так, що один з ефіопів і не 
приходить до свідомості. Порядок 
біля Гробу Господнього налагод
жувала ізраїльська поліція. При
чиною бійки вважають те, що є ги 
петський чернець захотів пере

ставити стілець в тінь, але вже на 
чужу територію, бо ж тут поділені 
м іж конф есіям и навіть плити 
підлоги.

Статті про грузинські церковні 
святині не можуть писати вчені 
вірменського походження. Про
це заявила група грузинських вче
них, які опротестували таке рішення 
керівництва Церковно-наукового 
центру Руської ПЦ «Православна 
енциклопедія«. Справа в тому, що у 
третьому томі енциклопедії з'явила
ся стаття А.Казаряна «Вірменська 
Апостольська Церква«, в якій «усі 
грузинські пам'ятки Х-ХІ ст. у Тао- 
Кларджеті (нині територія Туреччи
ни) і XIII ст. в Ахталі (нині Вірменія), 
Хрестовий монастир (Джварі) у 
Мцхеті подані як пам'ятки вірменсь
кого церковного зодчества. У 
своєму посланні патріарху всієї 
Грузії Ільї II, патріарх Олексій II вис
ловив співчуття у зв'язку з виникли
ми непорозуміннями, причиною 
яких, за його словами, стала «непо
годженість редакційної роботи« і 
амбіції самих авторів. У своїй 
відповіді грузинський патріарх по
просив Олексія II «внести ясність« у 
ці питання. Якщо ясніть не буде вне
сена, то весь нинішній склад Гру
зинського представництва Центру 
припинить подальше співробіт
ництво з редакцією «Православної 
енциклопедії».

Найбільший православний 
хрест на Балканах спорудили у 
пригороді македонської столиці на 
горі Водно. Споруда висотою 76 
м., освітлюване вночі за допомо-
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гою 550 про 
жекторів, видно 
на відстані 80 
к і л о м е т р і в .  
Хрест споруд 
жено на честь 
2000-річчя хри
стиянства. На 

будівництво пам’ятника, що трива
ло два роки, витрачено 400 тонн 
металу. На його відкриття зібрали
ся біля 70 тисяч македонців та 
офіційні особи країни — прем’єр- 
міністр Люпчо Георгієвськи, члени 
уряду і патріарх Македонської ПЦ 
Стефан. «Це наріжний камінь для 
наступного тисячоліття Македонії і 
македонців»,- сказав на мітингу 
прем 'єр-м іністр країни.

Проти канонізації Івана Гроз
ного виступає Московський 
патріарх Олексій II. «Не можна 
прославляти одночасно й убитих, і 
їхніх убивць. У противному випадку 
довелося б деканонізувати (позба
вити святості) святителя Пили
па«, — зазначив патріарх. Глава 
РПЦ вважає, що розповсюджувані 
в Росії іконки Івана Грозного — «це 
чергова спроба внести розбрат 
серед православних».

Регулярні богослужіння роз
почалися в одному з найбільших 
християнських соборів світу —
Ісаакієвському, що у м.Санкт-Пе
тербурзі. Цей грандіозний твір 
архітектора Огюста Монферрана 
розрахований на 14 тис. осіб і є 
третім у світі за місткістю після ка
толицького собору ап.Петра в Римі 
та англіканського собору ап.Павла

в Лондоні. Наречений на честь 
св.Ісаакія Далматського, сповідни
ка IV ст., храм був закладений ще за 
указом Петра І й освячений у 1858 
р. як кафедральний собор царської 
Росії. Перше післяреволюційне бо
гослужіння в соборі відбулося у 
червні 1990 р. В наступні роки пе
тербурзька єпархія проводила тут в 
основному різдвяні та великодні 
служби. Настоятелем собору, що 
як і раніше буде поділяти площі з 
музеєм, призначений свящ еник 
В’ячеслав Порошин.

Відновлення православних 
храмів у Китаї й досі зали
шається проблемою. В КНР з
часів «культурної революції« й до
тепер не відновлена повноцінна 
діяльність православних громад. 
Православ'я у Китаї з ’явилося в 
XVII ст. і ще 55 років тому в країні 
діяло більш ЗО храмів, три монас
тирі і 17 церковних шкіл. За оцінка
ми М осковського Патріархату, за 
раз у Китаї більш 20 тис. право
славних віруючих, причому поло
вина з них — китайці. Однак уряд 
заморозив відновлення храмів у 
Шанхаї і будівництво нових церков 
у С іньцзяні, де знаходяться 
найбільші громади православних 
віруючих.

Протистояти активізації різ
них релігійних сект в Грузії мож
на тільки за рахунок зм іцнення 
православ'я, вважає архиєпископ 
Афін і всієї Еллади Христодул, який 
відвідав цю країну. На прес-конфе
ренції в Тбілісі архиєпископ під
креслив, що «нездорове соціальне
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тло, що є присутнім у Грузії, є гар
ним ґрунтом для поширення сек
тантства«. Він звернув увагу на 
приклад Греції, де православ'ю, на 
відміну від інших релігій, Консти
туцією країни виділяється пр іори
тетне положення і де сектантство 
переслідується за законом. А р
хиепископ заявив, що Православ
на Церква повинна бути наділена в 
Грузії подібним статусом. З ад а н и 
ми незалежних грузинських екс
пертів, нині членами різних 
релігійних сект у Грузії є близько 
60 тис. осіб. Архиепископ Христо- 
дул привіз у Грузію мощі святого 
Андрія Первозванного, який, за 
переказом, 20 століть тому про
повідував християнство на тери
торії Грузії.

Предстоятель Грузинської 
Православної Церкви Ілля II
благословив кінофільм про 15- 
річного Торніке Джгереная. Ціка
вим є те, що на тілі хлопчика з 'яв
ляються хрести, окрем і біблійні 
вислови тощо. Торніке часто гово
рить про Бога, використовую чи 
при цьому наукову термінологію. 
«Це не моє знання,- зауважує він,- 
я говорю про те, що підказано мені 
Всевишнім. Я зобов'язаний донес
ти до людей слово і волю Господа, 
щоб вони не зійшли з істинного 
шляху». Хлопчик називає Грузію 
землею, яка має Боже благосло
вення і матиме світле майбутнє.

Історія Вірменської Церкви
буде викладатися у всіх загально
освітніх школах Вірменії. Угоду про 
це підписали прем 'єр-м іністр рес
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публіки А .М аргарян і глава 
Вірменської Церкви Католикос Га- 
регін II. Роль Вірменської Церкви в 
збереженні національної культури і 
духовності, самобутності вірмен
ського народу незаперечна, за 
явив прем 'єр . Він дав високу 
оцінку п ідписаном у документу. 
Вивчення історії Церкви, на думку 
глави уряду, закриє дорогу про
зелітизму і «лову душ« релігійними 
сектами, буде сприяти вихованню 
дітей у національному дусі, 
зміцненню і розвитку вірменської 
держави. Зі свого боку, Католикос 
заявив: «Ми віримо, що будемо 
мати не тільки свідоме покоління, 
що добре знає вітчизняну історію, 
але й патріотично налаштованих 
благовірних християн, чесних гро
мадян нашої країни«.

Рішення про угіддя Вірменсь
кої Церкви в Єрусалимі й досі не 
прийняте. Ще
на початку липня 
п і д р о з д і л и  
і з р а ї л ь с ь к о ї  
армії зайняли 
т е р и т о р і ю  
В ір м е н с ь к о г о  
патріархату Єру-
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салиму під приводом будівництва 
там оборонної стіни, що розділяє 
Ізраїль і палестинські території. Ка
толикос Гарегін II направив листа 
прем'єр-міністру Ізраїлю Аріелю, де 
закликає уряд Ізраїлю «піти на
зустріч Вірменському Патріархату і 
не наносити збитки духовним і куль
турним цінностям Парон Тера, що 
належать Вірменській Церкві вже 
більш 400 років«.

Канонічна територія  М о с 
ковського Патріархату вже д о 
сягла Антарктиди і Африки. З
благословення Патріарха Церкви 
Свято-Нікольський монастир, що 
на Оренбургщині, завершує п ідго
товчі роботи до будівництва храму 
в Антарктиді, монтуються вже його 
купола і хрести. Десь в листопаді 
2002 — березні 2003 року храм у 
розібраному вигляді перевезуть до 
льодового континенту й змонтують 
на ст. «Беллінсгаузен». Святиню в 
Антарктиді збудують із м оро
зост ійко го  сиб ірського  кедру. 
Храм буде посвячений святому 
Миколаю, покровителю подорожу
ючих. Як і антарктичні зимівники, 
монахи з О ренбургщ ини нести
муть там піврічні вахти. А в Півден
но-Африканській республіці в рай
оні Мідрант емігранти з колишньо
го Союзу зводять православний 
храм в ім ’я Сергія Радонежського.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Проповідники ваххабізму на

магаються створювати при м ос
ковських мечетях навчальні центри 
для ідеологічної обробки мусуль-

Нафігулла Аширов

ман і наступного їхнього відправ
лення в «гарячі« точки — стверджує 
начальник управління ФСБ РФ по 
Москві й області В.Захаров. Ця за
ява викликала бурхливу реакцію у 
мусульманських лідерів Росії. Вер
ховний муфтій Азіатської частини 
Росії Нафігулла Аширов вважає такі 
заяви «голослівними«, і появу таких 
тверджень він пояснює початком 
«пошуків ворога« у Росії. Н.Аширов 
вважає, що в РФ ваххабізм «абсо
лютно не поширений і не має сенсу 
його викладати, тому що 99 % на
ших віруючих відносяться до іншої 
школи«. Член Ради Федерації РФ 
Рамазан Абдулатипов перекона
ний, що подібні заяви про спроби 
створення при московських мече
тях шкіл ваххабізму повинні бути 
підтверджені конкретними і ваго
мими доказами. При цьому чинов
ник нагадав, що «позиція провідних 
державних і релігійних діячів зво
диться до того, що ніякий екст
ремізм, радикальний іслам не має 
майбутнього».

М осква — найбільш ий м у
сульманський центр в Європі.
Російська Православна Церква че
рез свою газету «Русь державная»
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б’є на сполох. Столицю затоплює 
величезний потік людей кавказької 
національності, насамперед азер
байджанці. Вони (а це, за визнан
ням начальника Управління по
завідомчої охорони ДУВД Москви 
полковника В.Вохмінцева, 1,5 млн. 
осіб) монополізували всю овоче
во-фруктову торгівлю в російській 
столиці. Москва нині формує на
родні дружини для боротьби з та
кими емігрантами.

Закон, згідно якого можна 
буде притягати до
відповідальності прихильників 
ваххабізму необхідно прийня
ти в Чечні. Так вважає Голова

Ахмад Кадыров

Адміністрації Чечні Ахмад Кади- 
ров. Про це він заявив у Петер
бурзі журналістам після зустрічі з 
губернатором  П івнічної столиці 
В.Яковлевим. За словами Кади- 
рова, ваххабізм — це не релігійна 
течія, а тероризм  і екстрем ізм . З 
посл ідовникам и ваххаб ізм у не 
можна вести н іякого діалогу, вони 
не сприймають те, що їм гово 
рять, підкреслив він. Кадиров та 
кож відзначив, що зараз пр о 
повідники ваххабізму існують не 
тільки на території Чечні, але й в

інших регіонах ком пактного про
живання мусульман.

Новим муфтієм Киргизії Рада 
улемів республіки обрала Му- 
ратали ажі Джуманова. Всі уря
дові структури країни визнали за 
конність цього обрання. Новому 
муфтію 29 років. Він закінчив 
Уф имський ісламський інститут. 
Попередній муфтій був усунутий з 
посади за порушення статуту ду
ховного управління мусульман 
Киргизії.

Мусульманська рада Велико
британії — громадська організація, 
що представляє значну частину му- 
с у л ь м а н с ь к о ї  
громади Ко
ролівства, у пе
реддень річниці 
терактів у США 
виступила із За
явою, що засуд
жує тероризм і 
виражає співчут
тя родичам загиблих в наслідок те
рактів. «Ті, хто спланував і здійснив 
це, поза тим, яких релігійних, 
політичних чи ідеологічних переко
нань вони дотримувалися, постави
ли себе поза межами цивілізованого 
співтовариства«, — говориться в до
кументі. «Жорстоким і руйнівним 
феноменом« назвав тероризм гене
ральний секретар Мусульманської 
ради Ікбал Сакрані. «Для ліквідації 
тероризму,- додав він,- необхідно 
знищити умови, що його породжу
ють«. Для досягнення цієї мети, на 
його думку, потрібна «справед
ливість, а не помста«. Але це — дек
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ларації. В день оприлюднення Заяви 
ісламські фундаменталісти провели 
в центральній мечеті Лондону захід, 
на якому закликали перетворити 
Великобританію в ісламську держа
ву. Біля ста поліцейських зуміли за
побігти зіткненню між учасниками 
ісламських екстремістів з прибули
ми до мечеті представниками «анти- 
нацистської ліги«. Імам цієї мечеті і 
лідер фундаменталістської ор
ганізації «Аль-Мухаджірун«, відомий 
ісламський фундаменталіст Омар 
Бакрі Мухаммед заявив жур
налістам, що «у «Аль-Каїди« могли 
бути причини, які виправдують те, 
що сталося 11 вересня«. За його 
словами, він, можливо і не згодний 
із представниками цієї організації, 
але «вони мали право відповідної 
боротьби, особливо після того, як 
США завдали бомбового удару по 
Судану і бомбардували Афганістан«. 
В світлі подій у Лондоні, Заява Му
сульманської Ради Великобританії 
виглядає декларативною.

«Земля буде горіти під ногами 
американців, а кожний араб ста
не шахідом». Це пообіцяв Прези
дент Іраку Саддам Хусейн у 
відповідь на неодноразові заяви Бу
ша про готовність США до агресії в 
цю країну. На думку іракського ліде
ра, «підтримувана сіонізмом Амери
ка» хоче «унеможливити розвиток у 
мусульманських країнах». Вся Євро
па (окрім британського прем'єра) 
застерігає християнина Буша від 
порушення біблійної заповіді «не 
вбий», від бездумної підтримки 
анексійної політики ізраїльського 
уряду Шарона. Вирішення конфлікту

вона вбачає не в нехтуванні за 
повіддю, а дотриманні її шляхом 
спонукання Ізраїлю до визнання не
залежної Палестинської Держави. 
Президент Франції Ж .Ш ирак та 
канцлер Німеччини Г.Шредер заяви
ли, що вони підтримають США за 
умови наявності санкції на інтер
венцію з боку ОСИ .

М а со в е  о б р іза н н я  к іл ь ко х  
сот а ф ганських хл о п чи к ів  влаш
тували в Кабулі турецькі військові 
лікарі. Обрізання — важливий ри
туал будь-якого мусульманина, 
частина їхньої віри. З міркувань 
здоров'я і гігієни до нього вдають
ся інколи й немусульмани. Після 
обрізання, яке відбулося під місце
вим наркозом, хлопчиків одягли в 
традиційний білий одяг, вручили 
торбини з подарунками від різних 
мусульманських організацій.

Шаріатський суд Саудівської 
Аравії виявив солідарність із му
сульманами Чечні тим, що засу
див викрадачів авіалайнера ТУ- 
154, який слідував із Стамбулу в 
Москву, за мінімумом: Д .М аго- 
мерзаєв одержав 6 років ув'язнен
ня, а І.Арсаєв — лише 4. Москва 
розраховувала, що, згідно із зако
нами Саудівської Аравії, викрадачі 
будуть страчені, а тому не наполя
гала на їх екстрадиції.

О сновне  ісл а м іс тс ь ке  те р о 
р и с ти ч н е  у гр уп ув а н н я  А л ж иру  
«Збройна ісл ам ська  група» за
знала великої втрати. Сили безпе
ки країни знищили його лідера Ра
шида Абу Тураба під час атаки на
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табір бойовиків. Разом з ним заги 
нуло 14 його однодумців. А в 
Єгипті ув ’язнені терм іном до 5 
років 16 діячів руху «Брати-мусуль- 
мани». Це переважно ун іверси 
тетські викладачі. Хоч «Брати-му- 
сульмани» офіційно і відмовилися 
від екстремізму, але вони часто, як 
вважає уряд, служать прикриттям 
для ісламських бойовиків.

Найцінніші мусульманські 
реліквії — сандалі пророка Му-

Мечетпь Бадшахі

хаммеда викрадено із відомої ме
четі Бадшахі, що в пакистанському 
місті Лахор. М іністр із справ 
ісламської власності країни Гулям 
Кадрі сказав, що «цей варварський 
злочин є найтрагічніш ою  сто 
рінкою в історії Пакистану». Іншу 
святиню храму — волосся Проро
ка — злодії не взяли. В храм зло
чинці ввійшли тоді, коли охоронець 
вибіг на декілька хвилин, щоб пе
рекусити. Заклик до злодіїв повер
нути храму святиню, зрозум іло, 
залишиться без наслідків, бо ж, 
згідно ісламських законів, вони 
скоїли такий страшний злочин, за 
який будуть знеголовлені, навіть 
якщо повернуть сандалі. Мечеть 
Бадшахі — пам’ятка XVI ст. Вона

вміщує до 60 тис. віруючих. Це — 
перлина ісламського  світу, яка 
зберігає біля 20 мусульманських 
реліквій. Ця мечеть стала особли
во відомою в 1991 р., коли її в не
припустимому з точки зору орто
доксального ісламу одязі — надто 
короткій  спідниці — відвідала 
принцеса Діана. Директору мечеті 
тоді попало від ортодоксів також і 
за те, що він подарував немусуль- 
манці Коран.

М усульманських традицій 
ревно дотримуються в Ірані.
Іноземці це можуть відчути навіть 
під час митного контролю в аеро
порту Тегерана. Так, в серпні в сто
лицю не впускали групу францу
женок, які були одягнуті в шорти, 
короткі спідниці, легкі кольорові 
майки й не мали хусток. їх відразу 
ж одягнули в традиційний мусуль
манський одяг, взявши розписку 
про його повернення.

Дві ядерні ракети знаходять
ся в руках ісламських екстремістів 
Пакистану. Л ідер угрупування 
«Лашкар — є — таїба» Х.Саїд за 
явив, що вони будуть використані 
проти ворогів ісламу. То ж можли
вий і ядерний джихад.

Мусульманн-екстремістисти 
Пакистану здійснюють теракти не 
лише проти індуїстів і їх святинь, а 
й проти християн. В серпні вони 
вчинили вибух у християнській  
лікарні в Таксилі, що за 40 км від 
столиці. Загинуло 4 особи, з них 
троє — медсестри. Нещодавно за 
гинуло шестеро християн під час
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теракту в їх школі. Виступаючи на 
урочистостях з нагоди 55-річчя 
своєї країни, Президент Мушар- 
раф назвав ісламських е кст
ремістів ганьбою Пакистану. Не
значна менш ість, зазначив він, 
шантажує всю країну, нам агаю 
чись нав'язати іншим своє спотво
рене розуміння ісламу.

Представники 160 органі- 
зацій і груп ісламських теро
ристів із 23 арабських країн
зібралися влітку в Тегерані на 
таємну зустріч. Тут був генерал 
А.Джібріл (Народний фронт визво
лення Палестини), шейх Касім 
(Хезболла), д -р  Р.Шаллах (Іслам
ський джихад) та ін. Йшла мова 
про підтримку терористів-самов- 
бивць, ф інансування нових те- 
рактів, допомоги сім 'ям «мучеників 
за віру». Підтримано ідею утворен
ня єдиного фронту, який буде про
довжувати священну війну — дж и
хад — проти невірних, виділення 
для його потреб 50 млн. доларів. 
Під прицілом терористів тепер бу
дуть великі міста ряду країн світу, 
які віднесено до «невірних».

Бен Ладен в своєму останнь
ому листі, написаному декілька 
тижнів тому, вихваляє Афганістан 
за те, що «гірські вершини цієї Ал
лахом благословенної землі відля
кують інорідних атеїстів». «Скоро 
ми побачимо — так хоче всемо
гутній Господь, — говорить далі 
лідер ісламських терористів , — 
падіння безбожних країн, які очо
лює тиран Америка, що нехтує 
всіма лю дськими цінностями».

Лист містить заклики до джихаду. 
Алжирська газета «Аль-Хабр» ро
бить припущення, що лідер «Аль- 
Каїди» переховується в Сахарі на 
території Чаду.

Своєю політикою щодо Іраку
США налаштовує проти себе весь 
мусульманський і зокрема арабсь
кий (а це 220 млн. населення) світ. 
Туреччина, єдина мусульманська 
країна — член НАТО, вкотре заяви
ла про своє неприйняття будь- 
яких воєнних дій. Єгипет також вже 
не мовчить, як це було в час акції 
США в Афганістані. Ісламістські 
групи цієї країни виступають за 
створення в Єгипті ісламської дер
жави. Бойовики-ісламісти здатні 
на організацію кампанії насильст
ва. У відповідь на політику США 
Саудівська Аравія вилучила з їх 
банків 200 млрд. доларів.

Пасажирський транспорт в 
Ірані роздвоєний. В автобусах 
передня половина призначена для 
чоловіків, а задня — для жінок. То
му на їх зупинках завжди стоять 
дві окремі черги — чоловіча і ж іно
ча. Разом чоловіки і жінки можуть 
їздити лише в таксі. В місті Кум 
з'явилося автотранспортне агент
ство з перевезень ж інок-паса- 
жирів, водіями в якому працюють 
лише жінки.

Фільм про щасливе життя 
мусульман у США з повеління 
держдепартаменту почали знімати 
кінопродюсери цієї країни. Він ма
тиме явно пропагандистський ха
рактер, поширюватиметься по

56 Релігійна панорам а № 8 -9 ’2002



Релігія в сучасном у світі

американських культурних цент
рах в мусульманських країнах, 
транслюватиметься супутникови- 
ми каналами. Мета цього заходу — 
розвіяти громадську думку, яка 
сформувалася у світі про США як 
антиісламську країну.

БУДДИЗМ
Голова давнього Будди

знайдена при розкопках до і- 
слам ського  м істечка Кафір Кут 
в 150 км. від Кабула. ЮНЕСКО да
ла згоду на прохання уряду Аф
ганістану, віднести знах ідку до 
пам 'яток культури світового зна 
чення. Як відомо, уряд талібану 
знищ ив тут дві унікальні статуї 
Будди висотою  53 і 37 метрів, 
висічені в скелі десь 1,5 тис. років 
тому. Британські туристичн і 
ф ірми пропоную ть лю бителям 
гострих відчуттів пройтися турпо 
ходом по Афганістану із відвіду
ванням при цьому Баміану — 
місць, де залишилися руїни цих 
статуй. Аф ганістан — цікава 
країна для археологів. Його куль
турна історія відображає з іткнен 
ня грецької і персидської культур, 
а також трьох релігій — буддизму, 
індуїзму та ісламу.

Щорічний буддійський фес
тиваль відбувся в Тибеті. Він
зібрав тисячі буддійців краю. Під 
час цьогорічного фестивалю де 
монструвалося найбільше у світі 
зображення Будди на шовковій 
тканині, яку поклали на пологому 
схилі гори. Розмір зображення 42 
на 37 метрів.

Далай-лама не відвідає ро
сійські регіони, зокрем а Кал
микію, Бурятію і Туву у вересні ц.р., 
як про це повідомлялося раніше. 
Росія без будь-яких пояснень не 
надала йому візу для в 'їзду в 
країну. Справа у великих поставках 
зброї з боку Росії до Китаю. Ки
тайське М ін істерство оборони 
пригрозило не підписувати нові 
контракти і росіяни вимушені реа
гувати на такий тиск. В минулому 
році із-за тієї ж Росії Далай-лама 
не зм іг відвідати Монголію, бо ж 
росіяни відмовили йому у тран
зитній візі. Згідно заяви Уряду Ти
бету у вигнанні, це є виявом обме
жень російської демократії.

Три десятки древніх мініа
тюрних статуй Будди знайдено в

одній із древніх пагод Камбоджі. 
Пагода розташована в джунглях, 
приблизно за 100 км. на північ від 
Пномпеня. Більшість статуй — 27 
із 30-ти — виготовлені із чистого 
золота. їх висота 10 см., вага — 0,5 
кг. Ф ігурки знайшли реставратори, 
які почали відновлювати древній 
храм, зруйнований у 1970-і роки 
загонами Пол Пота підчас кампанії 
тотального викорінювання релігії в 
країні. Місцеві буддійські ченці бу-
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ли так обрадувані знахідками, що 
влаштували в храмі імпровізова
ний триденний релігійний фести
валь і гуляння.

ІНДІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА ТРАДИЦІЯ

Індуїстська традиція поділу 
людей на касти збереглася в 
Індії. Так, екс-чем п іон  світу з 
шахів Таміл Вішванатан Ананд по
ходить із однієї з найвищ их 
індійських каст — брахманів. На
лежність до неї обіцяє стовідсот
кову гарантію життєвого благопо
луччя. Навіть ім'я «Ананд» означає 
«радість». Належність до індуїзму 
сф ормувала у Віші відчуття 
постійної убезпеченості. О дру
жився він за індуїстською  тра 
дицією — «по оглядинах»: його по
знайомили з майбутньою дружи
ною Ануною за тиждень до їхнього 
весілля. «В цьому немає нічого 
д и вно го ,- говорить Ананд. — 
Більшість шлюбів в Індії саме так 
відбуваються». Вішу, якому нині 32 
роки, має третій рейтинг в шахо
вому світі. Дуель Ананда з нашим 
Пономарьовим із швидкісної гри в 
шахи відбулася 16-18 серпня в 
німецькому місті Майнц. Переміг в 
ній Ананд.

індуїстським прочанам тяж
ко добратися до святинь своєї 
релігії, що знаходяться в м.Арма- 
натх, що в штаті Кашмір. Мають 
м ісце напади мусульманських 
бойовиків на їх табори. Так, під 
час останнього теракту ісламістів

в передгір'ї Гімалаїв було вбито 7 
прочан, 32 — поранено.

Традиції індуїзму в пошані в 
Індії. Пані Камла Джаан, яка про
тягом двох років очолювала 
муніципалітет Катні і досягла знач
них успіхів у підвищенні добробуту 
громадян міста, виявилася євну
хом. «Третій статі» в ІНдії заборо
нено не лише займати якісь дер
жавні посади, а й навіть заходити в 
адм іністративні установи. То ж 
Камлу увільнили, навіть не подяку
вавши їй за добру працю.

Д о  шести м ісяц ів  п о збавл ен 
ня волі засуд ж ена  в Інд іїм онахи- 
ня-урусулинка Брідхі Екку зате, що 
вона не повідомила місцевій владі 
про перехід індуїстів у християнст
во. Подібний вирок був винесений 
вперше в історії країни. «Той факт, 
що першою жертвою цього спірно
го закону стала ж інка, притому 
черниця, викликає глибоку скор
боту,- прокоментував рішення су
ду представник Конференції като
лицьких єпископів Індії священик 
Генрі Д 'соуза.- Закони, що регла
ментують перехід з однієї релігії 
другу існують у кількох штатах, але 
на практиці вони застосовуються 
вперше«. Єпархіальна влада 
сподівається домогтися звільнен
ня черниці під заставу і має намір 
апелювати до вищих судових 
інстанцій, оскільки представники 
племінних меншостей, що навер
нулися у католицтво, раніше не бу
ли послідовниками якої-небудь 
релігії, і говорити про «переманю
вання» абсолютно неправомірно.
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Індуїсти вважають корову 
священною твариною. Вони ши
роко використовують у своїх ритуа
лах коров'ячий гній, розведений во
дою. Але жителям міст часто тяжко 
його дістати. Одна індійська фірма 
із штату Андра Прадеш вирішила 
задовольнити їх потребу. Вона по
чала виробляти для ринку оригіна
льний продукт — святий гній в ви
шуканому і гарному упакуванні. В 
кожний пакет виробники додають 
ще пахощі — сандалове дерево, 
камфорне масло, куркуму та ін.

ІУДАЇЗМ
Змінити ізраїльський Закон 

про еміграцію вимагають головні 
рабини країни. На щорічному з'їзді

рабинів, що завершився у Великій 
синагозі Єрусалиму, Ісраєль Меіра 
Лау і Епіях Бакші-Дорона виступили 
тут зі спільною заявою. В документі 
зазначається, що 70% нових 
іммігрантів не є євреями і ніяк не 
пов'язані з іудаїзмом. Лідери ашке- 
назійської (вихідці із країн Європи, 
Північної Америки й Австралії) і се- 
фардійської (євреї Іспанії, Болгарії, 
Греції, арабських країн Північної Аф
рики) громад вважають, що «не 
можна й далі дозволяти цілим роди
нам християн іммігрувати в Ізраїль«.

Рабини одностайно зажадали вне
сення змін у Закон про повернення 
для того, щоб захистити єврейську 
державу від припливу неєвреїв. Де
путат ізраїльського Кнесету, лідер 
партії «Демократичний вибір« 
Р.Бронфман різко засудив заяву ра
бинів. Зміна даного закону «буде оз
начати розрив тісних зв'язків між на
ми і єврейською діаспорою усього 
світу«, переконаний політик. «Якщо 
цей закон сьогодні скасувати, дер
жава Ізраїль можна буде закрити на 
переоблік, а можливо, і назовсім», 
вважає глава Російського єврейсь
кого конгресу Є.Сатановский.

Ловілка «РП»: Закон про повер
нення був прийнятий Кнесетом у  
1950 р. Це відбулося через р ік після 
того, як заверш илася війна за неза
лежність і держава Ізраїль з ’явилася  
не тільки на папері (відповідно до  
декларац ії 0 0 Н від 29.11.47 р.), але 
й на політичній карті світу. Відповідно  
д о  цього документу «кожен єврей  
м ає право приїхати в Ізраїль як 
іммігрант«. Закон д озволяє  
імміграцію дружини, дітей і онуків 
єврея, навіть якщо вони не вважа
ються євреям и  по Галахе (зво д у  
реліг ійних закон ів  іуда їзм у). 
В ідпов ідно  закону, вс ім  новим  
іммігрантам — незалежно від в ірос
повідання й етнічної належності — 
громадянство Ізраїлю дається в м о 
мент прибуття в країну і протягом 
першого року надається ряд істот
них привілеїв й допомога при обла- 
штованості. Етнічний склад «велико ї 
хвил і« репат ріації з колиш нього  
СРСР, що почалася в 1989 р., давно  
викликав заклопотаність у  р ізних  
груп населення Ізраїлю ; релігійних
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ортодоксів, єврейських  нац іо 
налістів, представників мароккансь
кої, курдської, персько ї та інших се- 
ф ардских громад. Н апередодн і 
з 'їзд у  рабинів уряд країни опубліку
вав статистичний звіт, з якого випли
ває, що тільки із січня по липень 2002  
р. в Ізраїль з території колишнього 
СРСР прибуло 9367 осіб, 5508 з яких 
не є євреями. А разом  у  1989-2002  
роках в Ізраїль іммігрували 859502  
громадян колишнього СРСР, з яких 
тільки 619820  — євреї. Міністр 
внутрішніх справ Ізраїлю Елі Ішай за 
явив, що якщо закон не змінити, то 
д о  кінця 2010 р. держава Ізраїль як 
єврейська держава зникне. (За м а 
теріалами NJV.ru)

В Росії проживає біля 
мільйона євреїв. Про це заявив 

головний раби- 
на Росії Дцольф 
Ш аєвич на 
п р е с - к о н ф е 
ренції, присвя
ченої м айбут

ньому перепису населення. 
А.Ш аєвич роз'яснив, що має на 
увазі так званих галахічних євреїв, 
тобто тих, хто має єврейські корені 
по материнській лінії. Останніми 
роками міграція євреїв за кордон 
спадає. Переважна більш ість 
євреїв, які проживають в Росії, 
хотіли б залишитися тут.

Антисемітський плакат і банку 
з білим порошком виявила охоро
на синагоги, що на півночі Москви. 
Правоохоронні органи знешкодили 
банку. Представники Російського 
єврейського конгресу висловили

невдоволення діями правоохо
ронців, бо ж вони надто необережно 
поводилися в присутності вірних з 
предметом, вибух якого міг спричи
нити великі жертви.

Критика дій Ізраїлю щодо 
Палестини виливається в Європі у 
нову хвилю антисемітизму. Проко
тилися погроми єврейських кладо
вищ, синагог. В Швейцарії на зірку 
Давида наклеюють свастику і спа
люють. Глава товариства Ш вей- 
царія-Палестна Фр.Каваллі порів
няв дії Ізраїлю щодо палестинців з 
гітлерівським холокостом. Анти
семітські настрої Ле Пенна під час 
виборчої кампанії в Франції знай
шли відгук. Про це свідчать 
наслідки голосування. У Велико
британії звільнено з роботи двох 
ізраїльських вчених із-за  їх 
національної належності. Бри
танський професор Мона Бейкер 
відкрито заявив, що не хоче більше 
бачити євреїв у рядах своїх 
сп івроб ітників на знак протесту 
проти Ізраїлю. «Багато людей в 
Європі оголосили бойкот Ізраїлю,- 
сказав він. — І ці звільнення — мій 
особистий спосіб демонстрації 
цього бойкоту». Лідер австрійської 
Партії свободи відкрито наніс візит 
прямому ворогу Ізраїлю Саддаму 
Хусейну. Навіть в США амери
канські радикали підтримали дест
руктивні наміри радикалів мусуль
манських. Л ідер «Національного 
союзу» Б.Роупер заявив, що у ньо
го не виникає питання, якщо хтось 
спрямовує літак на будинки, щоб 
знищити євреїв. Американські не
онацисти піднесли бен Ладена до
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рангу почесного арійця. Як висно
вує газета «2000»( N9 35), подібна 
єдність р ізнош ерстих радикалів, 
схвалена м істичною риторикою , 
спонукає багатьох по-новому по
дивитися на проблему ідео
логічних джерел тероризму як яви
ща винятково наднаціонального і 
надрелігійного.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Прогноз 1980 р. професора 

Вашингтонського університету 
Роднея Старка, що в 2000 р. у 
світі буде 10 млн. мормонів, 
здійснився. Тепер він прогнозує їх 
кількість в 2040 р. — 50 млн., а в 
2080 р. — сотні мільйонів у всьому 
світі. Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів є однією з найбільш 
динамічних. Кожний мормон при
свячує їй щонайменше 40 годин 
щотижня свого вільного часу, а мо
лоді її члени прагнуть виїхати на 
місію десь на два роки. Як твердить 
професор Йельського університе
ту Гарольд Блум, «мормонство, як 
це сталося у свій час з іудаїзмом і 
євреями, — релігія, що перетво
рюється в народ». Ця «американсь
ка релігія», як її назвав Л.Толстой, в 
своєму рідному штаті Юта стано
вить 70 відсотків його понад 2- 
хмільйонного населення. Всі пред
ставники штату в конгресі США, всі 
члени місцевого верховного суду, 
90% членів законодавчого органу, 
а також 80% федеральних суддів 
штату належать до ЦІХСОД. За ос
танні ЗО років кількість мормонів за 
межами штату Юта потроїлась, а їх 
кількість поза межами США з

2000 р. перевищила їх кількість в 
своїй рідній країні.

Президент Церкви Ісуса Х р и 
ста Святих останніх днів Гордон 
Хінклі тепер приходить в кожну 
м орм онську громаду. Це стало 
можливим завдяки новому цер
ковному відеофільму під назвою 
«Спільні заходи з Президентом 
Хінклі«. Фільм розрахований пере
важно на дітей. Президент роз
повідає їм про свій власний дитя
чий досвід життя за Євангелією.

«Святі останніх днів — хрис
тияни... Найбільша помилка — це 
не вважати нас послідовниками 
ісуса Христа». Це сказав Прези
дент Церкви мормонів Гордон 
Хінклі. «Якщо у цьому світі й існу
ють люди, які вірять у Христа, так 
це люди цієї Церкви. Церква несе 
на собі його ім ’я. Він є центром на
шого поклоніння. Думка про те, що 
ми не християни — це хибне 
сприйняття, яке роздувають і по
ширюють, але поступово воно зни
кає».(Ліягона. — Серпень 2002р.)

Апостол Д ж .Холланд Церкви 
Ісуса Христа Святих останніх 
днів, який часто бував в Україні, з 
серпня на рік відправляється на 
служіння до Чилі. Таке призначен
ня є перш им за останнє деся
тиліття. Воно зумовлене тими 
труднощ ами, з якими Церква 
зустрілася в цьому південноаме
риканському регіоні. Старійшина 
Холланд братиме участь у навчанні 
церковних проповідників, допома
гатиме членам Церкви вливатися
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до неї й приходити до храму. Нині в 
Чилі меш кає понад 520 тис. 
послідовників Святих останніх 
днів. Двадцять років тому їх було 
тут 120 тисяч.

Мормонський журнал «Ліяго- 
на» наголошує на можливості м о
лодим членам Церкви IX СОД ма
ти друзів серед тих, хто не є чле
ном Церкви. Але це є можливим за 
умови, що їх поведінка багато в чо
му є подібною до Христової, вони 
добре ставляться до Вас, поважа
ють Ваші погляди, не просять зро 
бити щось таке, що йде проти Ва
шого сумління.

Представництво міжнародної 
благодійницької фундації «Сімї» 
Family Care Foundation «FEDES» у
Чілі взяло активну участь у ліквідації 
тут наслідків найбільшої повені ти
сячоліття, що сталася у червні ц.р. У 
деяких місцях вода піднялася на 14 
метрів. Завдяки допомозі Міжна
родних Гуманітарних Служб вже на
ступного дня після оголошення в 
країні надзвичайного стану Пред
ставництво прийняло літак з 60 то
нами гуманітарної допомоги (ме
дичні набори, теплий одяг для по- 
страждалих тощо). Крім того, було 
придбано 80 тон продуктів харчу
вання. Гуманітарну допомогу отри
мали понад шість тисяч нужденних 
родин, деякі з яких складалися з 
10-11 осіб. Шпиталі, які приймали 
постраждалих, отримали ковдри та 
тисячі гігієнічних наборів. За про
ханням уряду, Представництво 
фундації «Сімї» Family Care 
Foundation «FEDES» координувало

Релігія в сучасном у світі

організацію допомоги постражда- 
лим людям по всій країні. Акція про
водилася разом з урядовими 
соціальними службами, національ
ною армією та Міжнародними Гу
манітарними Службами. Одним з 
координаторів проекту з негайної 
допомоги була громадянка України 
Ріта-Наталія Назаренко, яка зай
мається м іжнародною бла
годійницькою та м ісіонерською 
діяльністю в Південній Америці про
тягом останнього року.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Нова секта «Neo-Phare« з ’яви

лася у Франції» До неї належать 
всього кілька десятків людей, але 
французькі спецслужби вважають її 
однією із найнебезпечніших. Її чле
ни закупили велику кількість харчів 
для «останньої подорожі на Вене
ру«. Вони вірять, що 24 жовтня 2002 
р. на Землі настане кінець світу — 
станеться світовий катаклізм або ж 
висадиться космічний корабель із 
прибульцями. Цю дату вони 
вирішили чекати всі разом у занед
баному туристичному пансіоні біля 
м.Нанту. Очолює секту 36-річний 
чоловік на ім'я Арнольд, який вдало 
використав події 11 вересня для 
зміцнення свого авторитету. Ар
нольд нині створює «божу родину 
апостолів нового світу, народжену 
остаточним катаклізмом«. Про нову 
секту не знали б, якби не кілька ро
дичів її членів, які звернулися за до
помогою у французьке Товариство 
захисту сімей від сект, а вже останні 
повідомили про «апостолів нового 
світу« відповідні спецслужби
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країни. Однак на даному етапі роз
витку подій поліція нічого не може 
зробити —- законодавство не доз
воляє втрутитися в приватне життя 
людей. (КАІ)

Релігія Джедай — нова релігія 
Австралії. Понад 70 тис. авст
ралійців віднесли себе до неї після 
перегляду кінофільму Д ж .Лукаса 
«Зоряні війни». 37% населення цієї 
країни вірять в «силу», енергію, за
вдяки якій лицарі Джедай творять 
чудеса. Президент австралійського 
Товариства прихильників «зоряних 
воєн» Кріс Бреннан відзначив, що 
мало хто з тих, що відносять себе до 
цієї релігії, серйозно ставляться до 
свого вибору. «Добре, якщо 5 тис. 
осіб з цих 70 тис. вважають релігію 
лицарів своєю. Ще біля 50 тис. 
скоріше не мають чогось проти неї і 
просто вирішили нам допомогти. 
Решта — 15 тис. — просто скорис
талися можливістю пожартувати 
над урядом». Справа в тому, що в 
Австралії поширювався анонімний 
лист, де говорилося, що якщо 
релігія Джедай матиме 10 тис. при
хильників, то її визнають офіційно. 
Але якщо в Австралії ще гадають 
над тим, що робити з цією новою 
релігією і розглядають тих, хто 
відносить себе до неї, як людей, які 
не визначилися в своєму вірос
повіданні, то у Великобританії 
релігія лицарів Джедай вже визнана 
офіційно. (Стол, новости. — № 32)

М І С Т И К А
Видрукувано «Червону книгу 

Хергеста», яка дає понад 500 ре

цептів для лікування різних хвороб. 
Книга ця нібито була записана зі 
слів валійської відьми, яка жила 
600 років тому. Видавці зауважу
ють, що в давнину відьми, знахарі 
й цілителі часто виліковували від 
р ізних, навіть тяжких хвороб. 
Д осв ід  валійської відьми з тра
волікування сподіваються викори
стовувати сучасні медики.

Чародії і знахарі відтепер бу
дуть навчатися на медичному фа
культеті столичного університету 
Кенії. Півроку їх навчатимуть прак
тиці користування сучасним лабо
раторним обладнанням, дозуван
ню ліків, визначенню д іагнозу 
різних хвороб тощо. Декілька зна
харів уже подалися на факультет з 
надією одержати університетський 
диплом. Невідомо лише, чи можуть 
навчатися в Нейробійському уні
верситеті знахарі з інших країн?

У Румунії заборонена будь-яка 
пряма чи непряма пропаганда 
окультизму в засобах масової 
інформації. Запровадження такої 
заборони є необхідною умовою 
вступу країни в Європейський Союз. 
У такий спосіб Румунія довела свою 
рішучість вступити в європейську 
родину, незважаючи на те, що забо
рона пропаганди окультизму в країні 
супроводжувався бурхливими про
тестами з боку окультно-езотерич
них сект. Наприклад, Румунська 
національна асоціація відьом заяви
ла, що ця заборона дискримінує так 
званих «білих відьом«, і його варто 
поширювати тільки на тих, хто прак
тикує чорну магію.

Релігійна панорама № 8 -9 ’2002 63



СВОБОДА СОВІСТІ
У Верховну Раду України подано на затвердження Проект Закону Ук

раїни «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» (Проект було внесено до Верховної Ради від імені 
Уряду країни Державним комітетом у справах релігій 1 липня 2002 р. 
(реєстраційний N21281). Пропонуємо Вашій увазі проект Закону та його 
оцінку Предстоятелем УПЦ М осковського патріархату Вододимиром 
(Сабоданом) і проректором Київського християнського університету 
(ВСО Євангельських християн-баптистів), іс.філос.н. Решетніковим Ю.Є.

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
І. Внести зміни до Закону України «Про свободу совісті та релігійні ор

ганізації» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відо
мості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 277, № ЗО, ст. 418; 
1993 р.,№ 26, ст. 277; 1994 р., № 13, ст. 66; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., 
№ 8, ст. 62), виклавши його в такій редакції:

«ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ»

Р о зд іл  і

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять 
У цьому Законі терміни та поняття вживаються у такому значенні: 
богослужбова література — релігійні видання, які містять правила і 

описи порядку проведення храмових богослужінь, а також тексти для них;
віросповідання — система певних релігійних поглядів, догм та уявлень, 

визначальною ознакою яких є віра в реальність надприродного начала;
віруючий — особа, яка є суб'єктом релігійної віри і діяльності, носієм 

релігійного світогляду, релігійного досвіду;
ієрархічність — церковна субординація, форма організаційного 

церковного устрою;
канонічна підлеглість — підпорядкованість віросповідної діяльності
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в релігійній організації внутрішнім церковним правилам, настановам 
щодо віровчення, догматики та релігійної практики, яка забезпечує ка
нонічну цілісність, духовну єдність і неперервність;

культова будівлі та споруди — приміщення для проведення або за 
безпечення богослужінь і виконання релігійних обрядів (церкви, собори, 
костьоли, синагоги, мечеті, пагоди, каплиці, дзвіниці, мінарети, моли
товні тощо);

культове майно — культові будівлі та споруди, які спеціально при
значені для задоволення релігійних потреб громадян, а також предмети 
релігійної обрядовості;

місіонерське товариство (місія) — один із видів релігійних ор
ганізацій, основним статутним завданням якого є поширення певного 
віровчення через місіонерську роботу;

монастир — громада осіб чернечого сану (чоловіча або жіноча), які 
об'єдналися для спільного проживання за особливими правилами і тра
диціями чернечего життя;

об'єднання релігійних організацій — вищий тип релігійних ор
ганізацій, який складається з різновидів релігійних спільнот, має уп
равлінські і виконавчі органи, чітку ієрархічну та інституційну структуру, 
канонічну цілісність і єдність;

організаційна підлеглість — підпорядкованість релігійної організації 
церковним правилам, які визначають внутрішню церковну організаційну 
структуру, а також структуру і місце даної релігійної організації у внутрішній 
організаційній структурі церкви (об'єднання релігійних організацій);

предмети релігійної обрядовості — предмети і матеріали, не
обхідні для провадження релігійних дій;

релігія — віра людини в існування надприродного начала, що є дже
релом буття всього існуючого, засіб спілкування з ним, входження в йо
го світ;

релігійне братство — релігійна організація, заснована для провад
ження в основному релігійно-просвітницької діяльності.

релігійна громада — місцева релігійна орган ізац ія  віруючих 
відповідного віросповідання;

релігійна діяльність — богослужіння, релігійні церемонії, процесії, 
релігійні обряди, інші індивідуальні чи колективні релігійні дії, пов’язані із 
сповідуванням і поширенням обраної віри;

релігійний культ — система релігійних дій, предметів і символів, 
пов'язаних з ролії ійі іими уявленнями віруючих і спрямованих на задово
лення потреб суб’єктів релігійної діяльності;

релігійна література світські та богословські збірники, видання, 
присвячені проблемам роліг іознанства (історії та теорії релігії, релігійно
му культу, обрядам ю щ о);

релігійні обряди сукупність визначених внутрішніми церковними
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приписами і правилами індивідуальних чи колективних дій віруючих, 
спрямованих на встановлення двобічних відносин між людиною і над
природними об'єктами;

релігійна організація:
місцеве релігійне формування, утворене громадянами з метою 

спільного задоволення релігійних потреб;
структурна релігійна одиниця церкви (об'єднання релігійних ор

ганізацій), заснована м органом управління для провадження тієї чи 
іншої релігійної діяльності;

релігійна освіта — освіта, спрямована на усвідомлене сприйняття 
особою змісту певного релігійного віровчення. Релігійна освіта може мати 
загальнопросвітницький характер або бути професійно орієнтованою;

священнослужителі — зведені в духовний сан служителі релігійних 
організацій з відповідними правами відправлення релігійного культу, об
рядів і таїнств. За своїм статусом священнослужителі не є найманими 
працівниками релігійної організації. Згідно з традиціями і внутрішньо- 
церковними настановами свящ еннослужителі можуть виконувати 
адміністративні функції на відповідних посадах у релігійній організації 
(виборних чи за призначенням), в тому числі безоплатно;

церква — структуроване релігійне утворення з відповідною систе
мою управління, заснованою на ієрархічному принципі, а також з регла
ментацією відносин всередині нього, а також з релігійними чи світськи
ми організаціями;

церковнослужителі — нижчі служителі релігійного культу, які не мають ду
ховного сану і виконують допоміжні функції під час релігійних відправ; церков
нослужителі не є найманими працівниками релігійної організації. Вони викону
ють свої службові обов’язки (як і священнослужителі) виключно на засадах 
відповідних приписів внутрішньоцерковних настанов, в тому числі безоплатно.

Стаття 2. Завдання Закону
Завданнями цього Закону є:
гарантування кожному можливості реалізації права на свободу 

совісті і віросповідання, передбаченого Конституцією України;
забезпечення відповідно до Конституції України, Європейської кон

венції про захист прав і основних свобод людини та інших міжнародних 
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою Ук
раїни, рівності, захисту прав і законних інтересів кожної людини неза
лежно від релігійних переконань;

визначення обов'язків держави щодо захисту прав та законних інте
ресів релігійних організацій та релігійних організацій перед державою і 
суспільством;

подолання негативних наслідків державної політики минулих часів 
щодо релігії та церкви;

гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі та гу
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манізму, громадянської злагоди і співробітництва людей незалежно від 
їх світогляду чи віросповідання;

запобігання виникненню конфліктних ситуацій між релігійними ор
ганізаціями, вирішення спірних міжцерковних питань відповідно до зако
нодавства України.

Стаття 3. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації
Законодавство про свободу совісті та релігійні організації базується 

на Конституції України, складається із цього Закону та інших актів зако
нодавства, які не суперечать положенням цього Закону.

Стаття 4. Право на свободу совісті та віросповідання
1. Кожен має право на свободу совісті і віросповідання. Це право 

включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 
безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи 
і ритуальні обряди, провадити релігійну діяльність.

Здійснення права на свободу совісті та віросповідання може бути об
межене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здо
ров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Ніхто не може встановлювати обов’язкові релігійні переконання. 
Не допускається примушування до сповідання або відмови від сповідан
ня релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і це
ремоніях, навчання релігії.

2. Батьки або особи, які їх заміняють, мають право виховувати своїх 
дітей відповідно до власних переконань та свого ставлення до релігії.

3. Ніхто не має права вимагати від священнослужителів відомостей, 
одержаних ними під час сповіді віруючих.

Стаття 5. Рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до 
релігії

1. Громадяни України є рівними перед законом і мають рівні права 
в усіх галузях економічного, політичного, соціального і культурного жит
тя незалежно від їх Ртавлення до релігії. У паспортних документах грома
дян їх ставлення до релігії не зазначається.

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих 
чи непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії, так 
само як і розпалювання пов’язаних з цим ворожнечі та ненависті чи 
ображання почуттів громадян, дискрим інація їх за релігійні переко
нання, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законодавст
вом України.

2. Ніхто не може бути звільнений від виконання своїх обов'язків пе
ред державою або відмовитися від виконання законів за мотивами 
релігійних переконань. У разі коли виконання військового обов’язку су
перечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього 
обов’язку має бути замінено альтернативною (невійськовою) службою.

Стаття 6. Відокремлення церкви і релігійних організацій від держави
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1. Засади державної політики щодо релігії та церкви визначає Вер
ховна Рада України. Реалізація державної політики щодо релігії та церк
ви покладається на органи виконавчої влади і органи місцевого само
врядування.

2. Церкву і релігійні організації в Україні відокремлено від держави.
3. Держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій, 

сприяє встановленню відносин взаємної релігійної, світоглядної терпи
мості та поваги до людей, які сповідують або не сповідують релігії, між 
віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями, а також 
бере до відома і поважає традиції та внутрішні настанови релігійних ор
ганізацій, якщо вони не суперечать законодавству.

4. Держава не втручається у проваджену в межах закону діяльність 
релігійних організацій, не фінансує будь-які організації, створені за оз
накою ставлення до релігії.

5. Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед 
законом. Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, 
віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається. 
Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

6. Релігійні організації не повинні виконувати державних функцій. 
Релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, 
а також використовувати нарівні з громадськими організаціями засоби 
масової інформації.

7. Релігійні організації не повинні втручатися у діяльність інших 
релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, не
терпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань.

8. Релігійні організації зобов’язані додержуватися вимог законодав
ства і правопорядку.

Стаття 7. Відокремлення школи від церкви
1. Школа в Україні відокремлена від церкви і має світський характер. 

Громадяни України мають право на освіту незалежно від їх ставлення до 
релігії та віросповідання.

2. Не допускається встановлення державою обмежень на проведен
ня наукових досліджень релігійного зм істу за ознакою відповідності чи 
невідповідності будь-якій релігії та пропаганду їх результатів.

3. Викладання релігійно-філософських, релігієзнавчих та релігійно- 
пізнавальних дисциплін, які не супроводжуються релігійними обрядами і 
мають інформативний характер, може здійснюватися у загальноосвітніх 
та вищих навчальних закладах на факультативній основі.

Кожен громадянин може навчатися релігійного віровчення та здобу
вати релігійну освіту індивідуально або разом з іншими, вільно обираю
чи мову навчання.

4. Релігійні організації мають право відповідно до своїх внутрішніх на
станов створювати для релігійної освіти віруючих навчальні заклади і гру
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пи, а також проводити навчання релігії в інших формах, використовуючи 
для цього приміщення, що їм належать або надаються у користування.

5. Викладачі релігійних віровчень і релігійні проповідники зобов'язані 
виховувати своїх слухачів у дусі терпимості і поваги до людей, які не 
сповідують релігії, та до віруючих інших віросповідань.

Р о зд іл  II
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 8. Релігійні організації
1. Релігійні організації утворюються з метою задоволення релігійних 

потреб кожної особи вільно сповідувати і поширювати обрану віру, діють 
відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, 
призначають і змінюють склад органів управління згідно із своїми стату
тами (положеннями).

Релігійними організаціями є релігійні громади, монастирі, релігійні 
братства, місіонерські товариства (місії), духовні (релігійні) навчальні за
клади, а також об'єднання релігійних організацій та їх управління і цент
ри. Об'єднання релігійних організацій представляють їх постійно діючі 
керівні органи — управління або центри.

2. Утворення релігійних організацій, цілі або дії яких суперечать Кон
ституції та законам України, не допускається, а діяльність утворених 
припиняється у порядку, встановленому частиною другою  статті 17 цьо
го Закону.

Стаття 9. Релігійні громади
1. Релігійні громади є місцевими релігійними організаціями віруючих 

одного віросповідання, напряму або течії, які добровільно об'єдналися з 
метою спільного задоволення потреб сповідувати і поширювати обрану 
віру.

2. Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у ка
нонічних і організаційних питаннях релігійним управлінням або центрам, 
що діють в Україні та за її межами, і вільний вихід із цієї підлеглості або її 
зміну.

Вихід релігійної громади з такої підлеглості або її зміна не тягне за со
бою втрати прав і зобов'язань релігійної громади за угодами, укладени
ми нею раніше.

3. Релігійна громада може діяти за статутом (положенням), за 
реєстрованим у порядку, встановленому частиною першою статті 15 
цього Закону, а також без реєстрації свого статуту (положення).

Релігійна громада, яка утворилася і діє без реєстрації свого статуту 
(положення), зобов’язана повідомити про це місцеві органи виконавчої 
влади або органи місцевого самоврядування.

Стаття 10. Релігійні управління і центри
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1. Релігійні управління і центри діють на підставі своїх статутів (поло
жень), що реєструються у порядку, встановленому частиною другою 
статті 15 цього Закону.

2. Релігійні організації, керівні центри яких перебувають за межами 
України, можуть керуватися у своїй діяльності настановами цих центрів, 
якщо при цьому не порушується законодавство України.

3. Не регламентовані законом відносини держави з релігійними уп
равліннями і центрами, в тому числі й тими, що перебувають за межами 
України, регулюються згідно з домовленостями між відповідними цент
ральними органами виконавчої влади та релігійними управліннями і цен
трами на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон
ституцією та законами України.

С таття 11. Монастирі, релігійні братства та місіонерські товариства 
(місії)

1. Монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії) за
сновуються постійно діючими керівними органами об'єднань релігійних 
організацій (управліннями або центрами) відповідно до їх зареєстрова
них в установленому порядку статутів (положень) і діють на підставі своїх 
статутів (положень), що реєструються у порядку, встановленому части
ною другою статті 15 цього Закону.

2. Монастирі та релігійні братства можуть бути утворені також у по
рядку, передбаченому для утворення релігійних громад, з реєстрацією їх 
статутів (положень) відповідно до частини першої статті 15 цього Закону.

Стаття 12. Духовні ( релігійні ) навчальні заклади
1. Духовні (релігійні) навчальні заклади утворюються постійно діючи

ми керівними органами об'єднань релігійних організацій (управліннями 
або центрами) відповідно до їх зареєстрованих в установленому поряд
ку статутів (положень) і діють на підставі своїх статутів (положень), що 
реєструються у порядку, встановленому частиною другою статті 15 цьо
го Закону.

2. Громадяни, які навчаються у вищ их і середн іх  духовних 
(релігійних) навчальних закладах з відривом від виробництва, корис
туються правами та пільгами в порядку і на умовах, установлених за 
конодавством України для студентів та учнів державних навчальних 
закладів.

Стаття 13. Статут (положення) релігійної організації
1. Статут (положення) релігійної організації приймається на загаль

них зборах віруючих, рел ігійних з 'їздах, конф еренціях і підлягає 
реєстрації відповідно до частин першої і другої статті 15 цього Закону.

2. Статут (положення) релігійної організації повинен містити такі 
відомості:

1) вид релігійної організації, її віросповідна належність і місцезнахо
дження;
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2) місце релігійної організації в організаційній структурі об'єднання 
релігійних організацій;

3) майновий стан релігійної організації;
4) права релігійної організації на заснування підприємств, засобів 

масової інформації, інших релігійних організацій, створення духовних 
(релігійних) навчальних закладів;

5) порядок внесення змін і доповнень до статуту (положення) 
релігійної організації;

6) порядок утворення і повноваження органів управління релігійної 
організації;

7) порядок вирішення майнових та інших питань у разі припинення 
діяльності релігійної організації.

Статут (положення) може містити й інші відомості, пов'язані з особли
востями діяльності релігійної організації.

3. Статут (положення) релігійної організації не повинен суперечити 
законодавству.

4. Документи, які визначають релігійну діяльність та регулюють 
внутрішні питання релігійної організації, не підлягають реєстрації в орга
нах виконавчої влади.

Стаття 14. Набуття релігійною організацією статусу юридичної особи
1. Релігійна організація набуває статусу юридичної особи з моменту 

реєстрації її статуту (положення).
2. Релігійна організація як юридична особа користується правами і 

виконує обов'язки відповідно до законодавства і свого статуту (поло
ження).

Стаття 15. Реєстрація статутів (положень) релігійних організацій
1. Для набуття релігійною громадою статусу юридичної особи гро

мадяни, які досягли 18-річного віку, крім визнаних судом недієздатними, 
в кількості не менш як 25 чоловік, що утворили її, подають заяву на 
реєстрацію статуту (положення) відповідно Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській дер
жавній адміністрації. До заяви додаються статут (положення) релігійної 
організації, протокол установчих загальних зборів членів організації, 
список громадян, що утворили її, за формою, встановленою централь
ним органом виконавчої влади у справах релігій, відомості про склад ор
ганів управління та підтвердження зазначеної в статуті (положенні) ка
нонічної і організаційної підлеглості.

2. Релігійні управління і центри, монастирі, релігійні братства, 
місіонерські товариства (місії) га духовні (релігійні) навчальні заклади 
подають центральному орі ану виконавчої влади у справах релігій статут 
(положення) і заяву на його репсі рацію, а іакож рішення релігійної ор
ганізації про їх утворення.

3. У разі коли створювана релігійна оріа ііівація відповідно до пода
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ного нею на реєстрацію статуту (положення) буде підпорядковуватися 
релігійному управлінню або центру, що знаходиться за межами України, 
до зазначених у частинах першій та другій цієї статті документів дода
ються також копія статуту (положення) або інший основоположний доку
мент цього рел ігійного  управління або центру, його нотаріально 
засвідчений переклад на українську мову.

4. Орган, який проводить реєстрацію, в місячний строк розглядає
заяву, статут (положення) та інші документи, подані релігійною ор
ганізацією, приймає рішення і не пізніше ніж у десятиденний строк пись
мово повідомляє про нього заявника. *

У разі потреби орган, який проводить реєстрацію, може зажадати 
висновок місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого само
врядування, а також відповідних спеціалістів щодо реєстрації статуту 
(положення) цієї орган ізац ії. У таком у разі рішення приймається 
у тримісячний строк.

У разі коли громадяни або інші передбачені цим Законом засновники 
релігійної організації, що утворюється, належать до віровчення, послідо
вники якого вперше утворюють таку організацію в Україні, рішення щодо 
реєстрації її статуту (положення) може бути прийнято у строк до шести 
місяців з метою вивчення поданих на реєстрацію документів.

Порушення встановленого цим Законом строку прийняття рішення 
щодо реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути 
оскаржено в судовому порядку.

5. У разі недодержання заявниками вимог, зазначених у цій статті, 
орган, який проводить реєстрацію, не розглядає заяву про реєстрацію 
статуту (положення) релігійної організації та не пізніше ніж у десятиден
ний строк з дня її надходження письмово повідомляє про це заявників і 
за їх згодою повертає надіслані документи на доопрацювання.

6. Після реєстрації статуту (положення) релігійної організації орган, 
який проводить реєстрацію, видає їй свідоцтво про реєстрацію за фор
мою, встановленою центральним органом виконавчої влади у справах 
релігій.

7. У разі коли після реєстрації статуту (положення) релігійної ор
ганізації буде встановлено, що заявники подали документи, які містять 
недостовірні або неправдиві відомості, орган, що провів реєстрацію, 
має право звернутися до суду із заявою про припинення діяльності цієї 
релігійної організації.

8. Зміни і доповнення до статуту (положення) релігійної організації 
підлягають реєстрації у тому ж порядку і в ті ж строки, що і реєстрація 
статуту (положення).

9. У розгляді питання щодо реєстрації статуту (положення) релігійної 
організації органом, який проводить реєстрацію, у разі потреби можуть 
брати участь представники цієї релігійної організації.
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Стаття 16. Відмова в реєстрації статуту (положення) релігійної ор
ганізації

1. Релігійній організації може бути відмовлено у реєстрації її статуту 
(положення) у разі:

1) коли її цілі або дії суперечать Конституції та законам України;
2) неподання всіх зазначених у статті 15 цього Закону документів;
3) коли подані нею на реєстрацію документи суперечать законодав

ству України;
4) коли релігієзнавчою експертизою  орган ізац ію  визнано не 

релігійною;
5) подання на реєстрацію документів, що містять недостовірні або 

неправдиві відомості;
6) коли засновник (засновники) релігійної організації, статут (поло

ження) якої подано на реєстрацію, відповідно до законодавства є непра- 
воможним створювати таку організацію.

2. У разі відмови у реєстрації статуту (положення) релігійної ор
ганізації орган, який проводить реєстрацію, зобов'язаний у десятиден
ний строк письмово повідомити про це заявника із зазначенням підстав 
відмови. Це рішення може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 17. Припинення діяльності релігійної організації
1. Діяльність релігійної організації може бути припинено у зв'язку з її 

реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією.
Реорганізація або ліквідація релігійної орган ізац ії зд ійсню ється 

відповідно до її власних настанов.
Реєстрація статуту (положення) новоутвореної після реорганізації 

релігійної організації проводиться відповідно до частин першої і другої 
статті 15 цього Закону.

2. Діяльність релігійної організації може бути припинено також за 
рішенням суду.

У судовому порядку діяльність релігійної організації припиняється 
лише у разі:

1) вчинення релігійною організацією дій, які не допускаються поло
женнями статей 4, 6, 15 і 18 цього Закону;

2) поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної ор
ганізації з посяганням на життя, здоров'я, свободу і гідність особи;

3) систематичного порушення релігійною організацією  встановле
ного законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів 
(богослужінь, обрядів, церемоній, ходів тощо);

4) спонукання громадян до невиконання ними своїх конституційних 
обов'язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями гро
мадського порядку чи посяганням на права і майно державних, гро 
мадських або релігійних організацій.

Справу про припинення діяльності релігійної організації суд розгля
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дає за заявою органу, уповноваженого проводити реєстрацію статуту 
(положення) релігійної організації, або прокурора.

Р озділ III
МАЙНОВИЙ СТАН РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 18. Користування релігійних організацій майном, яке перебу
ває у державній, комунальній або приватній власності

1. Релігійні організації мають право використовувати для своїх потреб 
будівлі, споруди та інше майно, яке надається їм на договірних засадах органа
ми державної влади та органами місцевого самоврядування або громадянами.

2. Культові будівлі, споруди та інше культове майно, яке перебуває 
у державній чи комунальній власності, передається підприємствами, ус
тановами та організаціями, на балансі яких воно перебуває, у безоплат
не користування або безоплатно у власність релігійних організацій за 
рішеннями відповідно органів, уповноважених управляти державним 
майном, та органів місцевого самоврядування.

Інші об’єкти колишньої церковної власності, крім культових будівель, спо
руд та культового майна, яке перебуває у державній чи комунальній власності 
(церковно-адміністративні споруди, будівлі духовних (релігійних) навчальних 
закладів, монастирські житлові та господарські приміщення тощо), за рішення
ми відповідно органів, уповноважених управляти державним майном, органів 
місцевого самоврядування поетапно передаються підприємствами, установа
ми та організаціями, на балансі яких вони перебувають, релігійним ор
ганізаціям у безоплатне користування або безоплатно у власність.

3. Культові будівлі, споруди та інше культове майно, яке є державною чи 
комунальною власністю, за рішеннями відповідно органів, уповноважених уп
равляти державним майном, органів місцевого самоврядування може пере
даватися підприємствами, установами та організаціями, на балансі яких воно 
перебуває, у безоплатне користування двом або більше релігійним громадам 
шляхом укладення з кожною громадою окремого договору.

Культові будівлі, споруди та інше культове майно, яке є державною чи 
комунальною власністю і перебуває у користуванні релігійної громади, 
може надаватися його користувачем у почергове користування іншим 
релігійним громадам у порядку і на умовах, передбачених законодавст
вом. Почергове користування при цьому може бути тимчасовим або 
постійним відповідно до угоди про почергове користування культовою 
будівлею, спорудою та іншим культовим майном, укладеної релігійною 
громадою з користувачем цієї будівлі, споруди чи майна.

4. Культові будівлі, споруди та інше культове майно (рухоме і нерухо
ме), яке є культурною спадщиною, що охороняється законом і перебу
ває у користуванні чи власності релігійних організацій, використо
вується відповідно до законодавства про охорону культурної спадщини.
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5. Клопотання про передачу релігійним організаціям культових 
будівель, споруд та іншого культового майна, яке перебуває у державній чи 
комунальній власності, у власність чи безоплатне користування розгля
дається відповідно органами, уповноваженими управляти державним май
ном, органами місцевого самоврядування в місячний строк з обов’язковим 
письмовим повідомленням заявників про результати розгляду.

6. Релігійні організації мають переважне право на отримання культо
вих будівель і споруд із земельною ділянкою, необхідною для обслугову
вання цих будівель і споруд.

Релігійні організації користуються землею у порядку і на умовах, ус
тановлених Земельним кодексом України та іншими законодавчими ак
тами України.

7. Договори про надання у користування релігійним організаціям 
культових будівель, споруд та іншого культового майна можуть бути 
розірвані в порядку і на підставах, передбачених цивільним законодав
ством України.

Самовільне захоплення культових будівель і споруд чи привласнення 
іншого майна релігійних організацій фізичними чи юридичними особами 
не допускається.

Рішення органів виконавчої влади, органів м ісцевого самоврядуван
ня з питань володіння, користування та розпорядження культовими 
будівлями, спорудами та іншим культовим майном можуть бути оскар
жені в судовому порядку.

Стаття 19= Власність релігійних організацій
1. Релігійні організації володіють, користуються і розпоряджаються 

майном, яке належить їм на праві власності.
У власності релігійних організацій можуть бути культові будівлі і спору

ди, предмети релігійної обрядовості, об'єкти культурно-просвітницького, 
виробничого, соціального і благодійного призначення, житлові будинки, 
транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності.

Релігійні організації мають право власності на майно, придбане або 
створене ними за рахунок власних коштів, пожертвуване юридичними та 
фізичними особами або передане державою, а також придбане на інших 
підставах, не заборонених законом.

У власності релігійних організацій може бути також майно, що пере
буває за межами України.

2. Релігійні організації мають право звертатися за добровільними 
фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх.

3. Доходи релігійних організацій, статути (положення) яких за 
реєстровані у передбаченому законом порядку, підлягають оподатку
ванню відповідно до законодавства України.

4. Реліг ійні організації не мають права примусово застосовувати до 
віруючих матеріальні стягнення.
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5. Право власності релігійних організацій охороняється законом.
Стаття 20. Виробнича і господарська діяльність релігійних організацій
1. Релігійні організації у порядку, визначеному законодавством, 

для виконання своїх статутних завдань мають право засновувати видав
ничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогоспо
дарські та інші підприємства, а також благодійні заклади (притулки, 
інтернати, реабілітаційні центри, лікарні тощо), які є юридичною особою.

2. Прибуток від виробничої діяльності та інші доходи підприємств 
релігійних організацій оподатковуються відповідно до законодавства.

3. Проектування, будівництво культових та інших будівель і споруд 
релігійними організаціями здійснюється в порядку, встановленому зако
нодавством для об’єктів цивільного призначення.

Реставрація, реконструкція, відтворення і ремонт культових та інших 
будівель і споруд, які є пам’ятками архітектури, містобудування, історії, 
монументального мистецтва, здійснюються з додержанням установле
них правил охорони і використання пам'яток.

Стаття 21. Розпорядження майном релігійної організації, що припи
нила свою діяльність

1. У разі припинення діяльності релігійної організації майнові питан
ня вирішуються відповідно до її статуту (положення) і законодавства.

Після припинення діяльності релігійної організації майно, надане їй 
у користування органами державної влади та органами місцевого само
врядування або громадянами, передається його власнику.

На культове майно, що належить релігійній організації, не може бути 
звернено стягнення за претензіями кредиторів.

2. У разі відсутності правонаступників майно релігійної організації, 
що припинила свою діяльність, переходить у власність держави.

3. У разі припинення діяльності релігійної організації у зв'язку з пору
шенням цього Закону та інших законодавчих актів України майно, що пе
ребуває в її власності, за винятком культового, може за рішенням суду 
безоплатно передаватися у власність держави. Культове майно пере
дається іншим релігійним організаціям.

Р о зд іл  IV
ПРАВА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН, 

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ СВОБОДОЮ ВІРОСПОВІДАННЯ

Стаття 22. Релігійні обряди і церемонії
1. Релігійні організації мають право засновувати і утримувати вільно 

доступні місця богослужінь або релігійних зібрань, а також місця, шано
вані в тій чи іншій релігії (місця паломництва).

2. Богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безпереш
кодно проводяться в культових будівлях і на прилеглій до них території,

7 6 Релігійна панорам а № 8 -9 ’2002



С вобода совісті

у місцях паломництва, у приміщеннях релігійних організацій, на кладо
вищах, у місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будинках 
громадян, а також у приміщеннях і на території підприємств, установ та 
організацій за згодою адміністрації.

Командування військових частин надає можливість військовослуж
бовцям відповідно до їх віросповідання брати участь у богослужіннях і 
проведенні релігійних обрядів.

Богослужіння та релігійні обряди в лікарнях, госпіталях, інтернатних 
установах для громадян похилого віку та інвалідів, установах криміналь
но-виконавчої системи проводяться на прохання осіб, які перебувають 
в них. Адміністрація зазначених закладів і установ сприяє здійсненню 
цих заходів, бере участь у визначенні часу та умов їх проведення.

В інших випадках публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії 
та процесії проводяться за умови письмового сповіщення релігійними 
організаціями, які проводять публічні релігійні заходи, відповідного ор
гану виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування не пізніше 
ніж за десять днів до призначеного строку проведення цих релігійних за 
ходів, крім випадків, які не терплять зволікання.

Стаття 23. Література і предмети релігійного призначення
1. Громадяни та релігійні організації мають право на придбання, во

лодіння і користування релігійною літературою, виданою будь-якою мо
вою, а також інших предметів релігійної обрядовості.

Релігійні організації мають право виготовляти, експортувати, імпор
тувати і розповсюджувати предмети релігійної обрядовості, релігійну 
літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту.

2. Релігійні організації користуються виключним правом заснування 
підприємств для випуску богослужбової літератури і виробництва пред
метів культового призначення.

Стаття 24. Культурно-освітня і благодійна діяльність релігійних організацій
1. При релігійних організаціях можуть утворюватися товариства, 

братства, асоціації*, інші об’єднання громадян для вивчення та розпов
сюдження релігійної літератури, провадження іншої культурно-освітньої 
діяльності.

2. Релігійні організації мають право провадити благодійну діяльність 
як самостійно, так і разом з відповідними благодійними організаціями, 
зареєстрованими в установленому законодавством порядку.

3. Релігійні організації — юридичні особи можуть бути засновниками 
самостійних благодійних організацій (фундацій, місій тощо), які утворю
ються в ідпов ідного  законодавства.

Стаття 25. Міжнародні зв’язки та контакти релігійних організацій і 
віруючих

1. Релігійні організації і віруючі одноосібно або колективно мають 
право встановлювати і підтримувати міжнародні зв'язки та прямі осо
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бисті контакти, включаючи виїзд за кордон для паломництва, брати 
участь у зборах та інших релігійних заходах.

Учасники цих заходів можуть у порядку, встановленому законодавст
вом України, придбавати, одержувати і перевозити із собою релігійну 
літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту.

2. Священнослужителі, релігійні проповідники, наставники -пред
ставники зарубіжних організацій, які є іноземцями чи особами без гро
мадянства і тимчасово перебувають в Україні, можуть провадити про
фесійну проповідницьку чи іншу релігійну діяльність лише в тих 
релігійних організаціях, за запрошенням яких вони прибули в Україну, і 
за погодженням з органом виконавчої влади, що здійснив реєстрацію 
статуту (положення) відповідної релігійної організації.

3. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах 
тимчасово перебувають в Україні (але не є представниками зарубіжних 
організацій, запрошеними в Україну на відповідний строк релігійними 
організаціями), можуть одноосібно або колективно сповідувати свою 
релігію, відправляти релігійні культи і обряди за внутрішніми настанова
ми відповідного віросповідання, додержуючись вимог законодавства 
України. Вони не мають права втручатися в діяльність релігійних ор
ганізацій, в будь-якій формі проповідувати релігійну нетерпимість, допу
скати ображання почуттів громадян України або іноземців та осіб без 
громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають 
в Україні, у зв ’язку з їх релігійними переконаннями.

4. Релігійні організації можуть у встановленому порядку направляти 
громадян за кордон для навчання в духовних (релігійних) навчальних за
кладах і приймати у себе з цією метою іноземців та осіб без громадянства.

Р о зд іл  V
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

ТА НА ЇХ  ПІДПРИЄМСТВАХ

Стаття 26 . Трудові правовідносини у релігійних організаціях
1. Релігійні організації мають право приймати на роботу фізичних 

осіб. Умови праці встановлюються трудовим договором, укладеним 
у письмовій формі відповідно до законодавства.

На осіб, які працюють у релігійних організаціях на умовах трудового 
договору, поширюється законодавство про працю.

2. Особи, які працюють у релігійних організаціях на умовах трудово
го договору, можуть бути членами профспілки.

3. Оподаткування одержуваних від роботи у релігійних організаціях 
доходів фізичних осіб, включаючи священнослужителів, церковнослужи
телів і осіб, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах, 
здійснюється відповідно до законодавства.

78 Релігійна панорам а №  8 -9 ’2002



С вобода совісті

Стаття 27. Трудові правовідносини осіб на підприємствах і в бла
годійних закладах, заснованих релігійними

організаціями
На осіб, які працюють на підприємствах, у благодійних закладах, за 

снованих релігійними організаціями, поширюється законодавство про 
працю, оподаткування, загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування і соціальний захист громадян.

Стаття 28. Соціальне забезпечення і соціальне страхування осіб, які 
працюють у релігійних організаціях

1. Особи, які працюють у релігійних організаціях, у тому числі свя
щеннослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних 
організаціях на виборних посадах, підлягають соціальному забезпечен
ню і загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню 
відповідно до законодавства.

З цією метою релігійні організації, їх підприємства і заклади сплачу
ють внески на страхування до органів загальнообов'язкового державно
го соціального страхування з окремих видів, а також до Пенсійного фон
ду України в порядку і розмірах, встановлених законодавством.

2. Особам, які працюють у релігійних організаціях, пенсія призначається 
і виплачується на загальних підставах відповідно до законодавства.

Р о зд іл  VII
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 29. Забезпечення виконання і додержання законодавства 
про свободу совісті та релігійні організації

Виконання і додержання законодавства про свободу совісті та 
релігійні організації забезпечують в межах наданих законом повнова
жень центральний орган виконавчої влади у справах релігій, місцеві ор
гани виконавчої вдади та органи місцевого самоврядування.

Стаття ЗО. Повноваження центрального органу виконавчої влади 
у справах релігій

Центральний орган виконавчої влади у справах релігій покликаний 
забезпечувати проведення державної політики щодо релігій та церкви.

З цією метою зазначений орган:
сприяє зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними ор

ганізаціями різних віросповідань;
на прохання релігійних організацій сприяє досягненню домовленості 

з органами державної влади та надає необхідну допомогу у розв'язанні 
питань, що належать до його компетенції;

здійснює реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, за
значених у частині другій ст. 15 цього Закону, а також змін і доповнень до 
них;
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надає консультаційну допомогу органам державної влади та органам 
місцевого самоврядування у застосуванні законодавства про свободу 
совісті та релігійні організації;

забезпечує в межах наданих законом повноважень виконання і до
держання законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

налагоджує зв'язки з відповідними органами інших держав;
сприяє участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, 

форумах, ділових контактах з міжнародними релігійними центрами і за 
рубіжними релігійними організаціями;

забезпечує проведення рєлігієзнавчої експертизи за участр пред
ставників наукових установ, учених — релігієзнавців та фахівців інших 
галузей.

Центральний орган виконавчої влади у справах релігій може викону
вати інші функції відповідно до Конституції України, цього Закону та 
інших актів законодавства.

Стаття 31 . Відповідальність за порушення законодавства про свобо
ду совісті та релігійні організації

Особи, винні в порушенні законодавства про свободу совісті та 
релігійні організації, несуть відповідальність, встановлену законами Ук
раїни.

Стаття 32. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого 

надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 
передбачено цим Законом, то застосовуються правила міжнародного 
договору».

Іі. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Во
лодимир (Сабодан) надіслав листа голові Верховної Ради України 
В.Литвину. В листі висловлена стурбованість у зв'язку з тим, що без по
годження з релігійними організаціями Кабінет Міністрів України подав на 
розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації», розробленого Держком- 
релігій України. Предстоятель УПЦ зазначив, що подані Держкомрелігій 
у попередні роки (починаючи з 1996 р.) на розгляд Верховної Ради Ук
раїни законопроекти про свободу совісті та правове регулювання діяль
ності релігійних організацій були «дещо або істотно гіршими за Закон 
1991 р.: вони більшою мірою обмежували релігійну свободу та релігійні 
права людини, містили двозначності, а інколи — суперечили Конституції 
України» та «супроводжувалися намаганнями певних політичних сил 
зламати сталу систему церковно-державних відносин і переглянути 
фундаментальні принципи релігійної свободи — одне з досягнень ук
раїнської демократії». Митрополит зауважив, що «усі попередні роки
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УПЦ МП послідовно заявляла, що підтримає майбутній законопроект ли
ше за певних умов, а саме визнання державою особливої ролі ка
нонічного Православ'я в історії України, в становленні та розвитку духов
ності і культури її народу; надання Церкві в цілому статусу юридичної 
особи; вилучення із чинного законодавства норми про почерговість бо
гослужіння; повернення у власність канонічної православної конфесії 
всього церковного майна, яким поки що володіє та користується держа
ва; надання права займатися виробничою та господарською діяльністю 
самим релігійним організаціям», але жодна з пропозицій не знайшла 
свого відображення у новому законопроекті. Окрім того, Предстоятель 
УПЦ МП наголосив, що неможливо створити Закон, який би найближчі 
10-15 років забезпечував сталий і загалом поступальний розвиток 
релігійно-церковного життя та державно-церковних відносин в Україні 
без врахування побажань віруючих, «які направлялися до компетентних 
державних органів, зокрема до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та Державного комітету України у справах релігій, але 
не були почуті». За словами Митрополита Володимира, треба дочекати
ся прийняття таких базових законів України, як Цивільний кодекс України 
та Кодекс Законів України про працю, норми яких повинні бути враховані 
в новому Законі про свободу совісті. (Р І8 и )

Зауваження щодо проекту Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»
кандидата філософських наук, проректора Київського християнського 
університету, офіційного представника ВСО ЄХБ у Раді директорів Ук
раїнської Асоціації релігійної свободи Решетнікова Ю .Є.: «Проект по
винен розглядатися як результат роботи робочої групи представників 
конфесій при Держкомі у справах релігій. Однак, насправді, певні суттєві 
зауваження членів робочої групи, які піднімалися під час обговорення 
проекту в Держкомі і були тоді враховані, не знайшли місця у кінцевому 
варіанті законопроекту, будучи фактично проігнорованими. Зокрема,

Стаття 1 законопроекту надає визначення основних термінів і понять. 
Так, даючи визначення культових будівель і споруд, автори наводять і пев
ний перелік даних об'єктів, ставлячи в ньому на перше місце «церкви«. 
В той же час у тій же статті міститься і визначення самого поняття «церква«: 
«структуроване релігійне утворення з відповідною системою управління, 
заснованою на ієрархічному принципі, а також з регламентацією відносин 
всередині нього, а також з релігійними чи світськими організаціями«. Як ба
чимо, проект розглядає церкву лише як структуроване релігійне утворення, 
а не як будівлю, не наводячи іншого значення цього слова.

Також у вказаній статті міститься визначення поняття «об'єднання 
релігійних організацій«: «вищий тип релігійних організацій, який скла
дається з різновидів релігійних спільнот, має управлінські і виконавчі ор
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гани, чітку ієрархічну та інституційну структуру, канонічну цілісність і 
єдність«. Тобто, практично, це визначення є тотожним за змістом визна
ченню поняття церкви. Слід зазначити, що проект не наводить визначен
ня поняття «релігійна спільнота«, про які говориться у наведеному вище 
визначенні.

Доволі спірним є визначення поняття «релігійна література«: «світські 
та богословські збірники, видання, присвячені проблемам релігієзнав
ства (історії та теорії релігії, релігійному культу, обрядам тощо)«. Тобто, 
згідно з цим визначенням, будь-який підручник з релігієзнавства, інша 
наукова релігієзнавча література підпадає під категорію «релігійна літе
ратура».

Стаття 4 наводить визначення права на свободу совісті та вірос
повідання: «Кожен має право на свободу совісті і віросповідання. Це 
право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 
ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні 
культи і ритуальні обряди, провадити релігійну діяльність.«

Для порівняння наведемо аналогічне визначення, що міститься 
у діючому Законі «Про свободу совісті та релігійні організації«: «Кожному 
громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті. Це право 
включає право мати, приймати і змінювати релігію або переконання за 
своїм вибором і свободу одноособово або спільно з іншими сповідувати 
будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, 
відкрито висловлювати і вільно розповсюджувати свої релігійні або 
атеїстичні переконання.»

Не важко помітити, що з нової редакції випали деякі суттєві складові 
поняття свободи совісті, а саме право змінювати релігію, вільно розпов
сюджувати свої переконання. Тобто нова редакція має вужчий характер 
порівняно з діючою.

Викликає питання і стаття 6 «Відокремлення церкви і релігійних ор
ганізацій від держави«. У пункті 1 даної статті мова йде про державну 
політику «щодо релігії та церкви». Відразу постає питання, що ро
зуміється під «релігією». Якщо мова йде про релігію як про явище, то, 
здається, що ставлення держави висловлено вже гарантією свободи 
совісті, і ні про яку іншу державну політику не може йти мови. Якщо ж під 
релігією розглядається щось інше, то тоді треба визначитися, що саме 
або яка саме релігія розглядається у даному контексті.

Аналогічні питання викликає і наведене тут поняття «Церква». Визна
чення «Церкви« було наведене у статті 1 (Див. вище). З цього визначен
ня випливає, що церква — лише одна з форм релігійних утворень, а от
же не можна казати про виключне існування якоїсь однієї церкви. Тобто 
про політику щодо якої церкви йде мова? Може в даному контексті кра
ще було б зазначити «та церков«?

У пункті 2 да'ної статті читаємо: «Церкву і релігійні організації в Україні
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відокремлено від держави«. Виходячи з наведеного вище, можна поста
вити ще одне питання: а чи не йдеться тут про якійсь особливий статус 
якоїсь церкви на відміну від інших релігійних організацій? Інакше, який 
сенс розділяти церкву і релігійні організації, тим більш, що церква фак
тично є лише одним з типів релігійних організацій?

Дана стаття містить й внутрішнє протиріччя, оскільки в пункті 1 мова 
йде про «релігію і церкву«, в пункті 2 — про «церкву і релігійні ор
ганізації«, а у пунктах 3-8 лише про «релігійні організації«. Тобто знову 
постає питання про тотожність чи відмінність вказаних понять.

Також з нової редакції вказаної статті з незрозумілих причин випав 
пункт, щодо обмеження релігійних організацій приймати участь у діяль
ності політичних партій, висувати кандидатів в органи державної влади, 
вести агітацію за кандидатів (ч.8 ст.5 діючого Закону). Таким чином 
релігійні організації отримують право виступати суб'єктами політичної 
діяльності нарівні з іншими об'єднаннями громадян та політичним 
партіями.

Стаття 7 «Відокремлення школи від церкви« знов ставить питання про 
тотожність чи відмінність понять церкви та релігійних організацій, 
оскільки вона веде мову лише про відокремлення від церкви. Поняття ж 
церкви за своїм обсягом є вужчим ніж поняття релігійних організацій 
(Див. статтю 1 Проекту).

Викликає питання пункт 3 вказаної статті, згідно з яким, «викладання 
релігійно-філософських, релігієзнавчих та релігійно-пізнавальних дис
циплін, які не супроводжуються релігійними обрядами і мають інформа
тивний характер, може здійснюватися у загальноосвітніх та вищих на
вчальних закладах на факультативній основі«. Отже, викладання 
релігієзнавства у вищих навчальних закладах може здійснюватися лише 
як факультатив.

Стаття 8 «Релігійні організації« вводить нове поняття «духовні 
(релігійні) навчальні заклади«. В той же час у Проекті (у статтях 1,8,  12) 
відсутнє визначення даного поняття.

В той же час у ст.9 «Релігійні громади« ми знов-таки зустрічаємось 
з внутріш нім  протиріччям проекту, оскільки вона наводить нове, 
пор івняно з тим , що м іститься у статті 1, визначення поняття 
релігійних громад.

Пункт 2 ст.12 «Духовні (релігійні) навчальні заклади« прирівнює «гро
мадян, які навчаються у вищих і середніх духовних (релігійних) навчаль
них закладах з відривом від виробництва«, у правах до студентів та учнів 
державних навчальних закладів. Звичайно, що це крок уперед порівняно 
з діючим законодавством. В той же час виникає питання, чому зробивши 
це у відношенні тих, хто навчається у вищих і середніх релігійних на
вчальних закладах з відривом від виробництва, автори законопроекту 
залишили поза уваги тих, хто навчається у вказаних навчальних закла
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дах без відриву від виробництва. Тим більш, що діючий Закон (стаття 11) 
не розрізняє перших та других.

Стаття 15 «Реєстрація статутів (положень) релігійних організацій« пе
редбачає, що для набуття релігійною громадою статусу юридичної осо
би необхідна наявність 25 засновників. Діючий Закон (стаття 14) вважає 
достатнім для цього 10 засновників. Цікаво, що радянське законодавст
во казало про 20 засновників, так само як й відповідний білоруський за 
конопроект. Таким чином вказане положення є безперечно кроком на
зад не тільки порівняно з діючим законодавством, але й порівняно з ра
дянським часом. Слід зазначити, що дане положення викликало гостру 
критику з боку представників усіх протестантських конфесій, хто прий
мав участь у робочій групі. Під час обговорення даного питання пред
ставниками Держкому був запропонований компромісний варіант: зали
шити для громад віровчень, вже існуючих в Україні, 10 засновників, а 25 
вимагати лище від громад, що належать до віровчень невідомих в Ук
раїні. Але, як бачимо, позицію протестантських конфесій було проігно
ровано, і на розгляд Верховної Ради потрапив варіант без зазначених 
коректив.

Пункт 2 от. 17 «Припинення діяльності релігійних організацій« перед
бачає, що «у судовому порядку діяльність релігійних організацій припи
няється... у разі вчинення релігійною організацією дій, які не допуска
ються положеннями статей 4, 6, 15 і 18 цього Закону«. Наявність у цьому 
переліку статті 15 викликає здивування, оскільки вона стосується лише 
реєстрації статутів (положень) релігійних організацій і не містить 
вказівок на якісь протиправні дії релігійних організацій.

Пункт 1 ст.19 «Власність релігійних організацій«, перераховуючи май
но, що може належати релігійним організаціям, чомусь не називає серед 
вказаних об'єктів землі, що є певним обмеженням майнових прав 
релігійних організацій.

Пункт же 3 даної статті зазначає: «Доходи релігійних організацій, ста
тути (положення) яких зареєстровані у пер" дбаченому законом порядку, 
підлягають оподаткуванню  відповідно до законодавства України«. 
Діючий Закон (ч. б ст. 18) зазначає, що «фінансові і майнові пожертву
вання, як і інші доходи релігійних організацій, не обкладаються податка
ми«. Тобто знову ми бачимо крок назад порівняно з діючим Законом.

Частина 3 ст.22 «Релігійні обряди і церемонії« передбачає, що бого
служіння та релігійні обряди в лікарнях, госпіталях, інтернатних устано
вах для громадян похилого віку та інвалідів, установах кримінально-ви- 
конавчної системи проводяться на прохання осіб, які перебувають 
в них.« В той же час діючий Закон (ч. 4 ст. 21) зазначає, що вказані обря
ди та церемонії проводяться як на прохання осіб, які перебувають в да
них установах, так й за ініціативою релігійних організацій. Тобто даний 
пункт також зазнав обмежувальної редакції.
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Стаття 28 «Соціальне забезпечення і соціальне страхування осіб, які 
працюють у релігійних організаціях« передбачає, що «особи, які працюють 
у релігійних організаціях, у тому числі священнослужителі, церковнослу
жителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних поса
дах, підлягають соціальному забезпеченню і загальнообов'язковому дер
жавному соціальному страхуванню відповідно до законодавства«. Постає 
питання щодо реалізації цієї норми у випадку, якщо людина не працює 
у релігійній організації на підставі трудового договору, тим більш, що ст.1 
зазначає, що священнослужителі і церковнослужителі не є найманими 
працівниками релігійної організації і можуть працювати безоплатно.

Виходячи з зазначеного, можна зробити висновок, що даний проект 
в деяких своїх положеннях носить обмежувальний характер, який не 
відповідає курсу України на побудову демократичної держави з реаль
ним забезпеченням свободи совісті. Виходячи з цього, а також врахову
ючи наявність багатьох спірних пунктів, вважаю, що даний проект не мо
же бути прийнятим, а повинен бути відправленим на доопрацювання.«

Інструкція про порядок оформлення права на вивіз культурних 
цінностей і контроль над їх переміщенням через кордони України,
розроблена десь біля 20 міністерствами, скоро має вступити в дію. 
Згідно неї відтепер не можна буде вивозити лише речі, що внесені 
в Держреєстр культурної спадщини, і ті, що належать Музейному фонду 
України або її Національному архівному фонду. «Виїзними» тепер стають 
ікони, намальовані після ХУШ століття, інші культурні цінності, які доте
пер залишалися в Україні . То ж чи не стане ця Інструкція з часом при
криття для пограбування культурних здобутків українського народу, які з 
тих чи інших причин не внесені до Держреєстру чи не належить до яки
хось фондів? Хто буде на кордоні визначати, що та чи інша ікона з якоїсь 
там парафіяльної церкви належить, скажімо, не XIX от., як це проголошує 
її перевізник?

До Європейського Суду подано близько 3 ,5  тис. заяв громадян 
України, але прийнято для розгляду лише сім. Процедура розгляду 
в цьому суді справ надто тривала — 3-5 років. Щоб податися до Євросу- 
ду, спочатку треба пройти всі інстанції національного суду, в т.ч. й Апе
ляційний і Верховний. Лише через три місяці після прийняття рішень ос
танніми можна звертатися до ЄС. Але тут не розглядають анонімні і на
лежно не аргументовані заяви, а також заяви, які розглядали інші міжна
родні судові установи. Заява до ЄС оформляється будь-якою мовою і 
подається безкош товно. Безкош товною є також  послуга адвоката 
ЄС. Документи подаються до ЄС без обов'язкового підтвердження їх но
таріусом. Д ов ідка . Адреса Євросуду: The Registar European court of
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Human rights counsil of Europe F-67075 Strasbourg CEDEX France. Теле
фон: (0) 388-412-018. Інформацію про процедуру звернення в Євро
пейський суд з питань прав людини надає Консультативне бюро 
Спілки адвокатів України, що знаходиться в Києві по вул. Великій Ва
сильківській, 236. Звертатися телефоном 234-70-70. Прийом громадян 
тут щосуботи з 10.00 до 18.00. До Уповноваженої з прав людини Ніни 
Карпачової можна звернутися за телефоном: 293-75-89; 293-61-71. В 
робочі дні за адресою: Київ, вул. Інститутська, 21 /8  ведуть прийом з 9.00 
до 18.00 її юристи.

В Білорусі практично оголошено війну релігійним і національним 
меншинам. Законопроект «Про свободу совісті і релігійних організацій«, 
на думку експертів, узаконює в Білорусі дискримінацію всіх конфесій, 
за винятком православ'я. «Закон повертає суспільство до тоталітарних 
порядків недалекого минулого, установлює монополію одних світоглядів 
за рахунок насильного знищення інших і фактично оголошує війну держа
ви з національними і релігійними меншинами». Так оцінили новий закон 
керівники 69 релігійних і громадських організацій Білорусі. Законопроект 
передбачає, що поширення релігійної літератури, друкованої та іншої про
дукції можливе лише після експертизи державного органу. Згідно Закону, 
релігійна література може поширюватися лише в спеціальних місцях, а ко
лективно молитися можна лише в молитовних будинках чи храмах.

Проблема включення питання про вірос
повідання в опитувальний лист перепису на
селення в жовтні 2002 р, викликало в Росії 
жваву дискусію. Міністр РФ В.Зорін, що коор
динує діяльність федеральних органів влади із 
реалізації національної політики, вважає, що таке 
питання непотрібне. «Священнослужителі мають 
інформацію про кількість віруючих, це відомо по 
людям, що ходять на служби, роблять обряди«,— 

пояснив він. Він нагадав, що «питання про віросповідання не задавав
ся в жодному переписі за весь радянський період і традиція опитуван
ня на цю тему припинилася«. На противагу цьому М осковський 
патріархат «дуже зацікавлений« у такому питанні в опитувальних лист
ках. Про це заявив представник секретаріату Відділу зовнішніх церков
них зв 'язків  патріархату о.Антоній Ільїн. «Це допомогло б виявити ре
альне процентне співвідношення представників традиційних релігій й 
інших релігійних об'єднань у Росії«. Клір РПЦ стурбований тим, що 
ніхто з експертів не вірить їх статистиці про 70% православних вірую
чих в Росії. Тому опитування населення «показало б істину, якої ми не 
боїмося«, сказав о.Антоній.
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Анатолій Пчелінцев

На думку директора Інституту релігії і права 
А.Пчелінцева, пункт про віросповідання нічого не дав 
би для визначення об’єктивних даних про кількість віру
ючих різних релігійних об'єднань. «Одержати репре
зентативні, об’єктивні дані про віруючих різних кон
фесій неможливо хоча б із за того, що в силу хоча б то
го, що люди бояться вказати своє віросповідання, 
особливо представники релігійних меншин«. Крім того, 
зазначив Пчелінцев, «у цілому держава має об’єктивну 
картину щодо релігії — у реєстраційній палаті є відділ з 
реєстрації релігійних об’єднань, що має у своєму роз
порядженні об'єктивну картину про кількість за 

реєстрованих релігійних об'єднань». За цими даними, у Росії «офіційно за
реєстровано близько 21 тис. релігійних організацій. З них Московського 
патріархату — близько 11 тис., протестантських — близько 4,7 тис., 
ісламських — 3 тис.». Однак радник Інституту етнології й антропології 
РАН П.Пучков вважає необхідним включити в анкети пункт про 
віросповідання. З погляду етнології й загального розвитку країни з'ясу
вання питання про віросповідання громадян Росії є дуже важливим. Інсти
тут етнології й антропології РАН і ціла група вчених неодноразово ставили 
перед Держкомстатом питання про необхідність включення питання про 
віросповідання в опитувальний лист перепису 2002 р. З'ясування даного 
питання необхідно «насамперед тому, що Росія — поліконфесійна країна, 
а релігія впливає на розвиток країни у всіляких областях». Подібне питан
ня ставилося в ході першого російського перепису населення 1897 р. «і 
було б дуже корисно довідатися, які зміни відбулися», сказав учений. Пи
тання про віросповідання ставилося навіть у ході перепису населення 
1937 р., нагадав П.Пучків, однак «цей перепис забракували із-за різкого 
зменшення чисельності населення в процесі колективізації».

У попередньому числі «РІП» ми інформували про Міжнародну 
літню школу релігійної толерантності, яка відбулася в Криму і була 
організована Центром релігійної інформації і свободи. Подібні заходи, 
але вузько конфесійного спрямування, були проведені в Росії. Проте є 
надія, що подібні акції стануть м іжконф есійним и і сприятимуть 
міжрелії ійній злагоді. Православний молодіжний табір «Феодоровсь- 
ке містечко«, у якому зібралися представники 28 єпархій Руської ПЦ, 
а також гоєні а Естонії, Білорусії, Польщі й Голландії, завершив свою ро
боту в Підмосков'ї. Основною метою проведення заходу стало надання 
духовної допомог и молодим людям з різних регіонів РФ й інших країн, 
обмін досвідом в сфері православного молодіжного руху. Учасники та
бору прослуханії І обі оперили лекції з різних проблем суспільного і куль
турного жиі ш: ■■('учасію  православне молодіжне служіння«, «Людина та
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її образ у сучасній біоетиці й православній антропології», «Лідерство й 
ефективна робота команди», «Педагогіка нової російської людини в ро
манах Достоєвського». На заняттях був проведений релігієзнавчий 
аналіз роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита» і книги про Гаррі Пот- 
тера. Православна молодь зустрілися з дияконом Андрієм Кураєвим. 
Відбулися також паломництва в С пасо-Бородинський, Новоієруса- 
лимський, Ф ерапонтово-Лужецький монастирі. Культурна програма 
включала в себе екскурсії, вечір авторської пісні, перегляд і обговорен
ня художніх фільмів. Літній ісламський табір «Нур аль Іслам» («Світло 
Ісламу») працював цього літа біля Нижнього Новгорода. 80 'д ітей-м у- 
сульман Нижегородської області відпочили в місцевому пансіонаті. 
Окрім загально-оздоровчих заходів, в таборі ранок для хлопців починав
ся з намазу. Між ранковою і полуденною молитвою діти вивчали Коран, 
осягали основи граматики, вчилися розум інню  життя. Цікаво, що 
у керівників нижегородського ісламського співтовариства виникла ідея 
організації спільного мусульмано-православного літнього табору.

За матеріалами NTV.ru

Допомогти в будівництві синагоги «Нер Тамид» (Сімферополь)
та познайомитися з життям єврейських громад Криму вирішили трид
цять чотири студенти із СІ1ІА, Англії, Канади та Ізраїлю. Це стало можли
вим завдяки підтримці Ф онду розвитку єврейських громад в Росії та Ук
раїні (Нью-Йорк) та Американського єврейського всесвітнього агенства 
в Нью-Йорку. Працюючи ф ізично вдень, ввечері молодь вивчала 
єврейські класичні тексти, роздумувала про місце та роль Ізраїлю в житті 
українських та закордонних євреїв. Активну участь в акції взяли пред
ставники українських громад Прогресивного Іудаїзму, Хабад-Любавич 
та консервативного іудаїзму. В екскурсійну програму були включені 
поїздки в Лівадійський палац, Велику Ялту, Севастополь та Бахчисарай. 
Молодь присвятила своє літо здійсненню гарних вчинків та усвідомлен
ню того, що ж притягує їх до своїх братів в інших країнах. А це — любов 
до ближнього, повага до релігії та благодійність. В.Матвєєв
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конференції, мистецькі АКЦІЇ
Чергова україно-польська конференція «Перспективи розвитку ук

раїнсько-польських релігієзнавчих досліджень» відбулася 23-24 вересня 
в приміщенні Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Польсь
ких колег репрезентував старший науковий співробітник Інституту 
релігієзнавства Ягелонського університету (м.Краків) Х.Хоффманн, який до
повів про вже пророблену роботу щодо укладених раніше угод та подальше 
бачення польськими колегами головних напрямів співробітництва. У конфе
ренції взяли участь співробітники Відділення релігієзнавства Інституту філо
софії НАН України (д.філос.н. Л.Филипович, к.філос.н. О.Саган та ін.), пред
ставники дирекції Інституту (заступник директора Інституту проф. А.Колод- 
ний), декан факультету міжнародних відносин Київського Славістичного 
університету д.істор.н. Г.Надтока. Учасники зустрічі домовилися про темати
ку спільних польсько-українських релігієзнавчих проектів, про обмін деле
гаціями науковців та студентів та про проведення у 2003 р. спільної польсь
ко-української наукової конференції з питань релігієзнавства. О.Саган

«Соборна Україна» — так називається виставка мініатюрних зразків 
храмів України, виконаних з фанери та картону білоцерківцем М.Коза- 
чевським, яка відкрилася в Рівненському краєзнавчому музеї. Тут є ма
кети не лише таких святинь як Київська Софія чи Андріївська Церква, а й 
тих храмів, які були знищені в тридцятих роках за часів сталінських ре
пресій. Загалом виставлено 135 макетів храмів нашої землі.

Прем’єра мюзиклу «Мати Тереза», поставленого в пам'ять легендарної 
місіонерки Римско-Католической Церкви, фундаторки й ігумені Ордену милосер
дя, відбулася в Римі. У спектаклі, що йде під відкритим небом на театральній пло

щадці, що поруч з римським Колізеєм, зайняті ЗО 
артистів. У його основу покладені духовні 
піснеспіви на слова молитов і проповідей матері 
Терези. Це розповідь про її подвижництво, 
страждання і любов до ближнього. Заснований 
нею в Калькутті в 1950 р. чернечий Орден мило
сердя має представництва в 123 державах, вісім 
його центрів відкриті в країї іах СНД, утому числі 
й у Росії. Присуджену їй у 1979 р. Нобелівську 

премію світу мати Тереза пожертвува;іа на ію 11)оби своєї місії. Вона померла п'ять 
років тому і була похована в Кальку! іі. 111талії, Ватикані й сусідній Албанії шанують 
пам'ять матері Терези. У колах, близьких до адміністрації Святого Престолу, ствер
джують, що процес її беат ифікгїї (\\ 11|х)хсу ритиме за прискореним каноном, і вона бу
де проголошена блажеі пюк) ііжг) і іаво<;і іі майбутнього року.
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ ТА 
РЕЛІПЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Шевченко В.В. Православно-католицька по
леміка та проблеми унійностї в житті Руси-України 
доберестейського періоду. — К., 2001 о — 416 с. 
(3 3 ,5  д .а .) В монограф ії розглядаються питання 
православно-католицької належності впродбвж перших 
шести християнських століть вітчизняної історії. Останні 
п ’ять розділів книги присвячені висвітленню унійної 
проблематики та її політичного дискурсу від Ферраро- 
Флорентійського собору і до Берестейської унії.

Компаративістські дослідження релігії. Наука в релігія: 
проблеми діалогу. — Одеса, 2002 . Під такою назвою почав 
видруковувати на філософському факультеті в Одеському університеті 
свій щ орічник науково-досл ідницький центр «Компаративістських 
досліджень релігії». Головним редактором збірника є к.філос.н. Едуард 
Мартинюк. Перше число його вміщує статті з конвергентних процесів у 
релігійному житті, свободи совісті, духовно-світської освіти, впливів 
православного світогляду на правосвідомість тощо.

Гьофнер Йозеф, кардинал. Християнське суспільне вчення. — 
Львів, 2002. З точки зору католицького богослов'я розглядаються 
питання співвідношення особи і суспільства, принципи суспільного 
устрою, проблеми економіки, природи держави тощо. Завершує працю 
розділ про співдружність народів. Книгу на основі соціальних енциклік 
написав у формі підручника із суспільного вчення Католицької Церкви 
відомий в католицькому світі професор-кардинал Йозеф Гьофнер.

Хомчук Оксана. Церква поза церковною огорожею. — Чікаго, 
2002. Книга відомої дослідниці православ'я України О.Хомчук вийшла з 
підзаголовком «Розколи і руйнація Української Православної Церкви в 
пошуках «Константинопольського визнання». На основі величезної 
джерельної бази її авторка розкриває негативну роль Констан
тинопольської Церкви в історії Українського Православ'я, в реалізації 
його прагнень до автокефалії. Раніше О.Хомчук видрукувала книгу 
«Українська Православна Церква в США — з Києвом чи Стамбулом?».
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* **
КРИМЧАКИ"

Кримчаки невелика етнічна спільнота, формування якої відбувалося у се
редньовічному Криму. Проблема походження кримчаків й донині є відкритою. 
Більшість дослідників означують їхню релігійну належність (іудаїзм) як етнічну 
(єврейство). Це є наслідком поверхового і часто однобокого вивчення кримчаків, 
нехтування особливостями їхньої самосвідомості, мови, обрядів, традицій, побу
ту і культури, що є онтологічними свідченнями самостійності будь-якого етносу.

Етнічна історія кримчаків починається з часу завоювання Криму Османською 
імперією. Саме наприкінці XV — і на початку XVI століть відбуваються кон- 
солідаційні процеси у представників різноманітних груп ортодоксальних іудеїв 
кримської частини Османської імперії і Кримського ханства. Ці процеси призве
ли до утворення єдиної етнічної спільноти — кримчаків. Протягом кількох століть 
формувалися різні соціальні механізми, в т.ч. й общинного самоуправління, що 
сприяли виживанню цієї частини кримського населення.

1913 р. став важливим етапом у житті кримчацьких громад. В цьому році бу
ло проведено перепис кримчаків, який показав ріст самосвідомості членів 
спільноти, їх бажання усвідомити проблеми свого походження і подальшого існу
вання. Однак цей перепис засвідчив водночас і кризу кримчацького общинного 
самоуправління, що засвідчило початок нового етапу етнічної історії кримчаків.

В подальшому, у 20 — 80-х роках XX ст. (радянський період), кримчаки пере
жили найбільш значні процеси асиміляції. В житті спільноти відбулися незворотні 
процеси у зв’язку із втратою важливих ознак, що становлять етнічну особливість 
кожного народу. Починаючи з 20-х років XXст., за відомих обставин, відбулося ряд 
процесів, які призвели до майже повної втрати кримчаками своєї специфічної 
релігійної свідомості, втрати ними рідної мови, соціальної організації. Однак 
етнічна самосвідомість продовжує існувати серед представників цієї спільності, 
утім, вимагаючи прстійного підживлення у вигляді знань своєї історії, етнографії і 
релігії. Тому вже в XX ст. у середовищі кримчаків з'явився певний прошарок 
просвітителів, завдяки яким двічі за сторіччя (у 20-х рр. і у 1989 р.) виникали куль
турно-освітні вспівтовариства, які за своєю суттю були певними замінниками ко
лишньої общинної організації на новому історичному етапі розвитку етносу. Прав
да, ціннісні орієнтири кримчаків змінювалися залежно від проблем, пов’язаних як 
із зовнішнім, так і внутрішнім станом їх спільноти. Так, якщо перше культурно- 
освітнє товариство кримчаків виступало проти релігії і прагнуло інтегрувати їх 
у «загальну родину народів СРСР», то друге вже ставить за мету відродження 
рідної мови і культури кримчаків, а також їх конфесійної основи, відтворивши не 
тільки «Джемаат кьрьімчахлар», але й релігійне братерство «Кьаал Акодеш».

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течіі.
** Матеріал надано кандидатом історичних наук Ачкіназі І.В., ученим секретарем 

Кримського відділення Інституту сходознавства ім.А.Є.Кримського НАН України.
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Етнічна історія кримчаків (XV століття — 1913 рік)
У 1520 і 1542 роках турецька адміністрація провела два переписи населення 

Криму. Згідно даних цих переписів, на території Кафи, Судака, Мангупа, Балак- 
лави і Алушти існували іудейські громади, найчисленнішими з яких були Ка- 
финська й Мангупська. Іудеї в Криму були неоднорідні й поділялися на кілька 
груп. У стару громаду, що стала ядром і прообразом кримчакської громади 
періоду золотоординського, кримсько-татарського і .турецького панування 
в Криму, склали нащадки іудейського населення півострова періоду Хазарського 
ханату і Візантійської імперії. Свідченням цьому є рукописні книги, вияв/іені в гро
маді кримчаків Карасубазара в першій половині XIX ст. В одній з них — «Книзі ве
ликих і малих пророків» (847 р.), власниками якої були люди з тюркськими імена
ми, був епіграф: «Це я, Ісхак, писар кагана писав». Інші книги, на думку фахівців, 
близькі за палеографічними особливостями до копійованого на території 
Візантії. Серед кримчаків XVIII ст. була думка, що частка старожитної громади 
прийшла з Персії у XII ст. У перші десятиліття турецького панування у Криму з’яви
лися переселенці із Константинополя. У 1495 р., після їх вигнання з міста Олек
сандром Ягеллоном, пішли на південь київські іудеї —  слов'яномовні нащадки 
іудеїв Русі (ханааніти). Ця остання група приєдналася до синагоги у Кафі, що 
зпричинило розкол місцевої громади. Тільки завдяки енергійним діям рабина 
М.Га-Голе (Мойсей Київський), який, як пишуть про це першоджерела з історії 
кримчаків, «заставив народ бути єдиною спільнотою і залишив їм вісімнадцять 
взірців із заборонами, відлученнями», етносу вдалося об'єднатися в одну грома
ду, члени якої стали молитися згідно з ашкеназським, римським і вавілонським 
звичаями, по особливому «Кафинському ритуалу».

Іудейська громада Кафи на початку XVI ст. зазнала сильного впливу 
іудейських громад Оттоманської Порти. Значною мірою це сталося завдяки' 
діяльності рабина Мойсея бен Якова Га-Голє, який навчався у відомих 
єврейських вчених Константинополя й Андріанополя, а опісля потрапив 
у Крим в пошуках своєї родини, яка потрапила в полон з України після одного 
із набігів кримських татар. Кримські іудеї викупили родину Мойсея і допомог
ли їй переїхати у Кафу, де він був призначений чи обраний рабином. Заслугою 
Мойсея Га-Голє є створення у 1513-1514 рр. збірника релігійно-правових 
норм для Кафинської релігійної громади, а також «Кафинського ритуалу» 
(1518 р.). Вироблення рабином Мойсеєм Га-Голє єдиного ритуалу заклало 
підґрунтя для консолідації різноманітних за своїм походженням представників 
іудейських груп Кафи та інтеграції їх в єдину громаду. Саме це, на думку бага
тьох дослідників, й стало першим кроком до формування впродовж XVI ст. 
єдиної етноконфесійної спільноти кримчаків Криму.

XVII ст. не багате джерелами із історії кримчаків. Але кілька важливих доку
ментів, що збереглися, дають змогу створити уявлення про деякі сторони жит
тя спільноти. В середині цього століття було складено «Збірку молитов і 
літургійних піснеспівів, що вживалися кримчаками і окремими піютами крим-
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чацькою мовою», яка й стала опісля основою для 
створення літургії кримчаків на початку XVIII ст.

У другій половині XVII ст. з’явилася «Книга подо
рожі» Е.Челбі, що містить данні про іудейське населен
ня в Кримському ханстві. Автор книги описує анклави 
іудейського населення, що проживало у Мангупі, Чу- 
фут-Калє і Карасубазарі. Саме з останнім містом 
пов'язаний наступний етап розвитку кримчаків. Підне
сення невеличкого поселення кримчаків до рівня еко
номічного і військового центру Криму було спричинене 
перенесенням на початку XVІ ст. ханської ставки 
Менглі-Гірея в м.Бахчисарай. Стара столиця золото- 
ординського улуса на півострові, місто Крим (Солхат), 
стала центром бейлика Шірінов, а військовою ставкою 
цього феодального роду стало м.Карасубазар (сучас
не м.Белогорськ АР Крим). У другій половині XVII — на 

початку XVIII ст. в цьому місті жив і проводив активну діяльність хахама (духовний 
пастир карасубазарської громади) Давид бен Елізер Лехно. Збереглися листи 
Лехно, за якими можна уявити деякі важливі віхи історії кримчаків. Наприклад, 
1705 р. датований його лист до керівництва караїмської релігійної громади 
Гезлєва (сучасна Євпаторія) з проханням допомогти кримчакам відкрити два мо- 
лотовні будинки. Це перша в історії згадка про існування в Гезлєві на поч. XVIII ст. 
представників кримчаків і свідчення добрих відносин між караїмами і кримчаками. 
Д.Лехно мав широкі знайомства серед правлячої верхівки Криму, добре орієнту
вався у проблемах внутрішнього і зовнішнього життя ханства. Це сприяло тому, 
що Лехно почав збирати матеріали для своєї історичної хроніки «Дебар сефа- 
тоїм», уривки з якої вперше побачили світ лише більш через сто років після смерті 
автора.

Давид Лехно не обмежував себе лише щоденною рутинною роботою рабина. 
Він вирішив привести у відповідність з релігійними догмами і своїм баченням іде
ологічне підґрунтя діяльності кримчацької спільноти. За двісті років, що пройшли 
з часу діяльності Мойсея Га-Голє, різні духовні керівники общини внесли в моли
товний ритуал кримської «спільноти єдиної» багато різноманітних літургійних на
пластувань, які слід було упорядкувати і привести до певної системи. Саме таке 
завдання ставив перед собою Давид Лехно, пишучи свою основну працю «Риту
ал Каффського звичаю», закінчену в 1725 р. В передмові до книги Лехно розкрив 
мету і'завдання формування ритуалу, що, на його думку, селався на основі давніх 
звичаїв, які використовувалися общиною з часів Мойсея Га-Голє, з додаванням 
нових елементів, зроблених самим Лехно на основі розвинутого у XVI-XVII 
століттях каббалістського вчення. Цікаво, що на час створення «Ритуалу...» 
більшість західних і східних іудейських громад засудили і відмовилися від цього 
містичного напряму іудаїзму, який інколи суперечив навіть талмудизму. Однак 
кримчацька громада Карасубазара обрала саме цей містичний іудаїзм.

Релігійна панорам а № 8 -9 ’200 2 93



Сторінка ко нф е с ії

Причини створення «Ритуалу...» Д.Лехно пояснює так: «І коли я побачив 
страждання свого народу, злиденність Тори і недостатність учнів, які вміли б вис
ловлюватися, і те, що вони не можуть говорити, і що нікому їх навчити, і немає 
тих, хто тягнеться до навчання і здійснення місії в середовищі кагалу й общини... 
Тоді я сказав: спробую хіба що я наставити і послужити Святому... — службою від 
серця — молитвою, і дам стежку і шлях служіння тілом і душею...». Сама побудо
ва текстів молитов «Ритуалу...» сприймалася Лехно як вчення. В книгу були вклю
чені також і дані про обов'язкові благодійні збори серед пастви. Зокрема, в Кафі 
і її околицях протягом року було 4 спеціальні дні для благодійних зборів: в суботу 
«Шекалім» — на ремонт будинку Божого (синагоги); в перший день Ласхи — на 
купівлю олії для світильників (для синагог і потребуючих вчених); другий день 
П’ятидесятниці — на навчання Торі; в суботу «Нахму» — на допомогу бідним».

Російський єврейський історик [.Берлін, проаналізувавши найбільш повний 
список «Ритуалу...» виокремив звідти й данні про стан кримчацької релігійної гро
мади початку XVII ст. Берлін писав, що найбільш чисельною серед кримчаків була 
група осіб, від яких не можна було вимагати зосередженої уваги до молитов, мо
ва яких не завжди була їм зрозумілою, особливо коли молитви виголошувалися 
арамейською мовою. Тому редактором були введені в ритуал переклади ара
мейських, а також найбільш важких молитов на розмовну мову кримських євреїв. 
На цю ж мову були перекладені всі без винятку молитви, що були обов'язкові для 
жінок. З метою укорінення у свідомість народних мас основ благочестя був вве
дений звичай проголошувати по суботам проповіді місцевою мовою і пояснюва
ти народу значення молитов і важливих історичних подій.

«Ритуал...» у скороченому варіанті (без вступу і деяких частин) був 
опублікований лише за рік до смерті Лехно у 1735 р. Це була перша друкова
на книга кримчанів, доступна кожному члену їх спільноти. Праця цього видат
ного кримчацького релігійного діяча визначила порядок духовного життя 
спільноти на наступні 200 років.

XVIII століття стало переломним у долі різних кримських народів: Російська 
імперія розширяла свої кордони і доля Кримського ханства була вирішеною. Стан 
кримчацької общини в період після смерті Д.Лехно до завоювання Росією прак
тично не висвітлений у джерелах. Можна лише спроектувати, з якими трудноща
ми зіткнулися кримчаки в період війн і внутрішніх безпорядків. З іншого боку, не
сприятливі політичні й економічні фактори цього періоду сприяли й певній кон
солідації кримчаків, ще більшому їх єднанню навколо карасубазарського ядра. Ро
зорення півострова російськими військами призвело до введення нових податків 
на немусульманське населення Криму. Не стали винятком в цьому й кримчаки.

Оголошення Кримського ханства незалежним згідно умов Кучук-Кайнарджийсь- 
кого договору між Росією й Туреччиною (1774 р.) втягнуло майже все населення Кри
му у політичну боротьбу протурецьких і промосковських угрупувань. Позиція крим
чаків була нейтральною. Як писав про цей період у своїй хроніці караїм Азарія, 
«потрібно не втручатися в політичні суперечки і слухатися тих, в чиїх руках буде віЬ - 
да». Справа в тому, що і при ісламських правителях, і при християнських становище
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караїмів і кримчаків не обіцяло змін. Однак практика не
втручання викликала підозру до караїмів з боку ворогую
чих угрупувань і ледве нестала причиною винищення на
роду, коли б не допомога кримчаків Карасубазару, як пи
сав раббі Азарія. Наприкінці 1782 р. хан Шагін-Гірей 
зрікся престолу і 8 лютого 1783 р. Катерина II своїм особ
ливим маніфестом прийняла «півострів Крим, острів Та- 
ман і всю Кубанську сторону під Російську державу».

Російська імперія по-різному ставилася до 
іудеїв. На середину XVIII ст. сформувалася думка 
про небажаність проживання в країні «імені Христа 
Спасителя ненависників». Однак після поділів 
Польщі кількість іудеїв в імперії зросла до 600 тисяч, 
що заставило уряд переглянути свій погляд на 
«іудейське питання». В 1804 р. було прийнято «По

ложення про облаштування євреїв», яким регламентувалося всі сторони жит
тя російського іудейства.

У зв'язку із общинною і релігійною організацією кримчаків наприкінці XVIII і 
в XIX столітті може виникнути питання: наскільки ця організація співпадала і 
чим відрізнялася від кагальної форми громадського самоуправління євреїв, 
приєднаних до Російської імперії земель? У кримчаків давньоєврейське слово 
«кьаал» (суспільство, община) означало те ж, що для європейських іудеїв по
няття «синагога» (храм, молільня). Для означення релігійної громади кримча
ки користувалися поняттям «Кьаал акодеш» — «братство храму, молільні». Са
ма ж громада називалася по-тюркськи «дьжемаат» — спільнота. В листі до 
імператора Олександра І кримчаки визначили так свою належність: «спільно
та синів Ізраїля м.Карасубазару, Кримського півострова».

Кримчаки в Кримському ханстві, як і їх одновірці у Польщі, повинні були 
у своємувнутрішньообщинному житті користуватися приписами Галахи, якібули 
зібрані Йосипом Каро в «Шулхан Арух». Світська громада повинна була самоуправ- 
лятися й пристосовуватися до існуючого державного ладу (незалежно від того, чи 
це християнське князівство, генуезька колонія, а чи ж улус Золотої Орди). Голо
вним завданням всіх цих урядів був вчасний збір податків. Однак якщо Кримське 
ханство керувалося у ставленні до кримчаків законами шаріату і дозволяло вирішу
вати всі внутрішньо-общинні справи самостійно, то московські чинники вбачали 
у кримчацьких і їм подібним громадах лише інструмент виконання фіску. Тому до
сить швидко відбулися важливі зміни щодо використання звичаєвого права громад 
у вирішенні найрізноманітніших питань. Часто підривався авторитет постанов гро
мад: незадоволені мали право апелювали до законодавства Росії і часто виграва
ли свої справи. Такі дії стали початком розкладу кримчацьких громад як соціально
го організму і вже на початку XIX ст. спільна громадська думка була замінена 
адміністративним «Карасубазарським єврейським міщанським товариством», яке 
було представлене в міській адміністрації бургомістром та ратманом (радником).

дамці ваіаіійь іт  а ш ііш

М ІІВ М ІШ К ІШ І
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У серпні 1827 р. Російський уряд запровадив військову повинність для євреїв, 
під яку потрапили й кримчаки. Цікаво, що вік призовників визначався у межах 12- 
25 років. Інститут малолітніх кантоністів був спеціально придуманий для дітей 
іудеїв з метою їх християнізації. У 1832 р. кримчаки звернулися до Ново
російського і Бессарабського та Таврійського генерал-губернаторів з проханням 
про дозвіл замінити рекрутчину грошовими внесками в казну, як це було до цьо
го. Цікавим є лист до в.о. губернатора Новоросійського і Бессарабського графа 
Палена від Таврійського губернатора О.Казначєєва. Останній писав: «Немає 
ніякого сумніву, що Карасубазарські євреї є в абсолютно однаковому становищі, 
що. й караїми: вони також люди торгові й із звичайними євреями нг зв’язків, ні 
юродства не мають; звичаї їх майже азіатські; чисельність їх ще менша, аніж 
спільнота караїмів, а тому число рекрутів вони дають мізерне». Не дивно, що ре
крутська повинність для кримчаків була згодом відмінена, однак уряд не захотів 
визнати за ними ті ж привілеї, які мали караїми. Кримчаки були прирівняні до 
євреїв-рабиністів. Питання своєї осібності від рабиністів кримчаки більше не по
рушували, тому всі наступні укази Російської імперії щодо євреїв повною мірою 
стосувалися і кримчаків. Зокрема, курс російських імператорів Олександра І, а, 
особливо Миколи І на «злиття» єврейства із корінним населенням повинен був 
сприяти «ослабленню відособленності євреїв ... в сенсі засвоєння мови, звичаїв 
і взагалі культури панівного населення». Це сприяло появі у 1860 р. перших ста
тей про кримчаків в збірниках російськомовних єврейських видань.

Самоорганізація, традиційні обряди та вірування кримчаків.
Основою соціальної організації кримчаків була громада — «джемаат». 

У 1860 р. громада об'єднувала в Карасубазарі біля 800 осіб чоловічого насе
лення. Відтак з початку XIX ст. джемаат постійно зростала за рахунок природ
ного приросту приблизно на 37 %. Незважаючи на чітку політику Російської 
імперії на асиміляцію іудеїв, кримчаки змогли не розчинитися у «панівній нації» 
завдяки своїм механізмам соціального захисту, головним елементом серед 
яких був фактор кровних родичів. Саме найближчі родичі, поряд з єдиною кон
фесійною належністю до «Ритуалу Кафи», а також гарантували стійкість тра
дицій громади і виживання її членів.

Особливий статус джемаат надавала економічна незалежність: община бу
ла колективним власником різноманітної нерухомості (прибуткові будинки, 
магазинчики, дрібні майстерні). Прибутки від власності, як і добровільні по
жертви багатих кримчаків, направлялися на допомогу нужденним сім'ям. З 
цих грошей видавалися певні суми на утримання сиріт, на весілля бідних 
дівчат, здійснення похорон, видачу безвідсоткових кредитів тощо. За основни
ми своїми заняттями кримчаки були переважно ремісниками. За свідченням 
сучасників, вони «чудово виправляють шкіру, лагодять сідла, черевики і т.п. 
Деякі також займаються торгівлею».

Формування етнічної самосвідомості у представників етноконфесійних 
спільнот, як правило, набирав релігійної оболонки. Такою оболонкою у кримчаків
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став реформований іудаїзм, 
майже повністю звільнений від 
низки талмудистських наста
нов. Тому не дивно, що багато 
елементів попередніх язич
ницьких вірувань і звичаї були 
постійно присутніми в житті на
роду. Прикладом цього можуть 

слугувати обряди весілля, похорон, які відбувають не так як в іудаїзмі. Так, до по
чатку XX ст. у кримчаків існував звичай одразу не після народження дітей домо
влятися про їх шлюб. Весілля розпочиналося у ніч на неділю. При цьому прида
не нареченої розвішувалося в будинку батьків для оглядин. У вівторок влаштову
вався дівочий («кьиїз кечеси»), а в середу («кьан кун») — хлопчачий вечори, під 
час яких наречені вручали обов’язковий подарунок своїм молочним матерям. 
В середу ввечері священнослужитель («ребі») переписував придане, яке в цей же 
день перевозили в дім нареченого. Вінчання відбувалося у четвер і розпочинало
ся із ритуального купання наречених в бані. При цьому в передбаннику грав ор
кестр, а присутніх пригощали молодим вином. Після того наречену відвозили до 
дому, де її одягали у білий одяг. Під спів ритуальних пісень мати нареченої вико
нувала обряд розламування над головою хліба, политого медом, і вдягання на
грудної прикраси-оберега у вигляді намиста, а батько в цей час обвивав нарече
ну ритуальним весільним поясом.

Потім наречену забирав її обранець і вів у молитовний будинок крим
чаків — «къаал». Сам обряд вінчання відбувався у спеціальному балдахінові на 
чотирьох стовпах. Крім звичайних для іудаїзму молитов і благословень, «ребі» 
брав у руки півня і тричі крутив його над головою молодят. Весільне застілля 
відбувалося окремо на чоловічій і жіночій частинах. Всі обряди закінчувалися 
лише у неділю.

Роди у жінок приймала баба-повитуха. Обов'язково запрошувалася родич
ка чи подружка, яка ще годує свою дитину. Саме вона першою повинна була 
погодувати новонароджену дитину і стати її молочною матір'ю.

Ще на початку XX ст. всі кримчаки святкували обов’язкові іудейські свята — 
Прим, Песах, Матин Тора, Нам кун, Решошона, Кипир куни, Ска, Симахас То
ра, Тим шаббат, Ханука. Однак традиційні обряди і їжа, яка споживалася в дні 
свят кримчаками, мали свої особливості.

В минулі століття серед кримчаків були поширені різноманітні пережитки 
язичницьких вірувань, забобонів. Представники спільноти вірили у передвиз- 
наченість всього, що відбувається у світі («късмет»), в силу «поганого ока», що 
наводить порчу. Це підтримувало віру у магічні засоби, якими знахарки бороли
ся із хворобами. Існувало, наприклад, «лікування» з допомогою сорока ключів, 
які занурювали у «чарівний» таз, лікування водою із семи криниць тощо.

Народні знання кримчаків відображені у прислів'ях, піснях, казках, які пере
даються усно та записані у спеціальні збірники («джонки»).

Талетп капчихи —  сумочки для талеса, 
що надягається іудеями під час молитви

Релігійна панорама № 8 - 9 ’2 00 2 97



Сторінка ко н ф е с ії

Криза общинного самоуправління в XX ст.
В духовному житті кримчаків у другій половині XIX ст. відбувалися три різні за 

направленістю тенденції. Перша — єврейська аккультурація, провідником якої 
був запрошений у 1866 р. із Турції рабин сефардського толку Хаїм Хізкіяу Медіні 
(1833-1905 рр.). Медіні, літературний псевдонім якого «Хахам», посилив в сере
довищі кримчаків вплив сефардистської галахіческої традиції, боровся проти 
звичаїв сумнівного (тюркського) походження. Іншою тенденцією розвитку крим
чаків було відстоювання своєї осібності й автохтонності. Попри єврейську тра
дицію молитися давньоєврейською мовою, навіть незважаючи на той факт, що 
більшість євреїв Криму цієї мови не знали, кримчаки активно виступали за 
роз’яснення суті обрядів і свят, за переклад молитов рідною мовою. Але ці два 
процеси майже повністю перекривалися третім — могутньою російською ак- 
культурацією. Російський культурний вплив на кримчаків посилювало значні 
зрушення в економіці, що відбувалися після відміни кріпацтва.

Бурхливий розвиток капіталістичних відносин призвів до появи на початку 
XIX ст. кримчацьких громад (переважно ремісників та купців) практично у всіх 
великих містах Криму, що прискорило майнову диференціацію кримчаків Гро
мади, відіграючи ще певні функції консолідуючого характеру, переживали гос
тру кризу. Вирівняти ситуацію був покликаний І з'їзд кримчаків, що відбувся 
у 1913 р. в Карасубазарі. З ’їзд висловився за проведення національного пере
пису кримчаків.

Перепис відбувся у тому ж 1913 р. Його ініціатори (кримчацькі благодійні 
товариства) ставили перед собою завдання отримати всебічну інформацію 
про кримчаків — понад 50 питань охоплювали не лише облікові й соціологічні, 
але й історичні та етнографічні данні. Нині переписні листки кримчаків знахо
дяться в музеї етнографії, що в м.Санкт Петербурзі. За даними перепису 
в Криму проживало 7,5 тис. кримчаків (частина багатих кримчаків проігнору
вала перепис, тому реально ця цифра могла бути більшою).

Значні зміни у житті Російської імперії розпочалися після Лютневої буржуаз
но-демократичної революції. Однак період 1917-1920 років в Криму ще не до
статньо вивчений як в історичному, так і у етнологічному плані. Наприкінці 1920 
року в Криму встановилася влада диктатури пролетаріату. Всі наступні (до 1991 
р.) роки були відображенням політики більшовиків з національного питання. 
В проекції на історію кримчаків цей період можна розділити на кілька етапів:

Перший етап — 1920-1941 роки — проходив в руслі здійснення на тери
торії Кримської АРСР національної політики СРСР. В цей час активісти із крим
чаків створили значну кількість культурно-просвітницьких товариств, які займа
лися ліквідацією неграмотності представників народу, проводили найрізно
манітніші заходи (ставили театральні вистави, організовували виставки, а згодом 
і кримчацькі школи). У 1926 р. в Сімферополі відбувся Перший всекримський 
з’їзд кримчацьких культурно-просвітницьких товариств. На цей рік в Криму вже 
діяло 2 кримчацькі,школи, де навчалося понад 300 дітей. Однак кримчацькою мо-
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Проводи Хахама Хаіма Хізкіяу Медіні у 1899 р.
На фото він (старець з білою бородою в чалмі) з  учнями. (Фото публікується вперше)

вою вони навчалися лише у молодших класах, а в старших — російською. До то
го ж, за даними на 1928 р. лише 60% кримчацьких дітей шкільного віку відвідува
ли школи. Алфавіт на перших порах тут використовували давньоєврейський, але 
пристосований до звуків тюркської мови кримчаків. Проте під тиском стратегії 
русифікації у 1928 р. цей алфавіт було замінено на латинський, окрім явних 
успіхів у справі культурного просвітництва кримчаків, наприкінці 20-х років розпо
чалися акції із закриття їх храмів. В 1930 р. були закриті практичні всі синагоги 
кримчаків у містах Криму. З середини 30-х років починає змінювати і політика 
«загравання» більшовиків із національними меншинами — згортаються більшість 
із культурно-просвітницьких програм. Загалом цей період один із насуперечи- 
ливіших в історії кримчаків: поряд із певним культурним відродженням кримчаки 
водночас переживають гоніння на релігійному ґрунті, цілеспрямовано нищиться 
общинний уклад, молодь зазнала потужної культурної асиміляції.

Другий етап — 1941-1944 роки — став найбільш трагічним в історії крим
чаків. Фашисти вже у перші місяці свого перебування в Криму почали геноцид 
проти євреїв, кримчаків та циган. На початку грудня 1941 р. в Сімферополі відбу
лася трагедія, подібна до трагедії Бабиного Яру у Києві. Окупанти оголосили про 
обов'язковий збір кримчаків для переселення у Бессарабію. Однак всі, хто 
з'явився на місце збору, були розстріляні 11-13 грудня на 10-му кілометрі доро
ги Сімферополь-Феодосія. Подібні трагедії відбувалися і в інших містах Криму. 
Всього наприкінці 1941 р. було розстріляно понад 2600 представників кримчаць- 
кого народу. Подібні розстріли продовжувалися також в наступні роки перебу
вання фашистів в Криму. До приходу сюди радянських військ на території півос
трова не залишилося жодного кримчака. Щороку в другу декаду грудня у день
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Сторінка конф е с ії

пам'яті жертв Другої світової війни на дорозі трагедії 1941 року відбуваються 
спільні поминки «Тькун» із ритуальним застіллям.

У третій період — 1944-1989 роки — процеси асиміляції кримчаків 
в російську культуру дещо призупинилися. Фактор катастрофи народу 
у Другій світовій війні (було знищено понад 80% їх кількості) консолідував всіх 
членів спільноти і на довгий час визначив хід її розвитку. Потрібно було 
вирішити проблеми, пов'язані із увіковічненням пам'яті полеглих, відроджува
ти історичну пам'ять тощо. На цьому етапі з'явилася велика фольклорна тра
диція про гірку долю народу. У переписі 1959 р. в Криму було зареєстровано 
1,5 тис. кримчаків.

Четвертий період — 1989-нинішній час — розпочався у липні-сепні 
1989 р. із створенням робочих груп з організації З'їзду кримчаків, створення 
кримчацької недільної школи з вивчення кримчацької мови. У жовтня цього ж 
року З'їзд кримчаків утворив культурно-просвітницьке товариство кримчаків 
«ІСьрьімчахлар», накреслив найближчі цілі та завдання з відродження 
національної культури. На той час на території СРСР проживало лише 1448 
осіб кримчаків, із них 604 — в Криму.

В умовах незалежної України відбувається подальший ріст етнічної са
мосвідомості кримчаків, розвиваються культурно-просвітницькі товариства.

В останнє десятиліття чисельність кримчаків в Україні значно зменшилася.
І не тільки тому, що вмирають старі люди. Частина кримчаків, утім дуже неве
лика, виїхала в пошуках кращої долі в інші країни — Ізраїль, що приймає всіх 
нащадків колишніх іудеїв, Німеччину, СШАта інші країни. Хто винний у цьому — 
труднощі в економіці нашої країни, недотепна політика лідерів культосвітніх 
товариств чи політиків? На ці питання зможуть відповісти майбутні історики та 
етнологи. Зрозуміло тільки одне, що стріла етнічної історії невеликого народу 
кримчаків — на кінці льоту. Щодо кримчаків, що залишилися, то неможливі дії, 
що сприяють відродженню чи реанімації їхньої культури. Але все-таки держа
ва може зм'якшити біль етнічного вгасання, допомагаючи невеликими фінан
совими вливаннями на підтримку старших людей, на проведення культурних 
заходів, публікацію наукових і популярних видань, що розповідають про цей 
кримський народ із власною історією і культурою, але трагічною долею.

Основна література із теми надана в монограф ії І.В.Ачкинази 
«Кримчаки. Історико-етнографічний нарис». — Сімферополь, 2000.

Адреси культурних центрів кримчаків, контактних осіб:
Культурно-просвітительське товариство кримчаків «Кьрьімчахлар». 

вул.Крилова, 53, Сімферополь, АР Крим, Україна, 09500
Пурім Юрій Михайлович — в.о. Голови Правління Культурно-просвіти

тельського товариства кримчаків «Кьрьімчахлар»
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Мощі апостола Матвія виявлені на північному узбережжі курортного 

озера Іссик-Куль, що у Киргизії. Дотепер були відомі місця поховання 
--------------------------------------------------- тільки 11 апостолів. І ось, при прове

денні зн імально-досл ідницьких робіт 
американською  телевізійною  корпо 
рацією, що спеціалізується на зйомках 
фільмів про загадкові явища, на дні озе
ра були віднайдені залишки давнього 
християнського монастиря. Саме в цьо
му монастирі, переконані дослідники, і 
знайшов своє останнє пристановище 
апостол. Йдучи в Індію, Матвій активно 

проповідував Євангеліє на території сучасної Киргизії і був засновником 
місцевих християнських громад. У киргизів й раніше існувала версія, що 
Матвій був похований на узбережжі Іссик-Кулю. Але кілька наукових екс
педицій яких-небудь доказів цієї гіпотези не знайшли. Повезло амери
канцям. За словами директора американської експедиції, головна 
знахідка ще попереду, оскільки під монастирем знаходиться підземелля.

То ж чи буде «кінець світу» (це б то життя на Землі) через 17 років? Астро
номи СІ1ІА із служби ИАБА передбачають зіткнення 1 лютого 2019 р. Землі 
з астероїдом діаметром у два кілометри і масою понад 12 млрд. тонн. Такий 
небесний гість може знищити цілі континенти й спричинити глобальні зміни 
клімату. Нині цей астероїд обертається навколо Сонця із швидкістю 28 
км\сек. Проте орбіта його постійно відхиляється в бік нашої планети. Ук
раїнські астрономи з Кримської астрофізичної обсерваторії закликають не 
панікувати, бо ж віднаходять прорахунки у висновках своїх американських 
колег, але не заперечують те, що астероїд пролетить дуже близько до Землі 
десь на відстані 22 тис. км. Зіткнення Землі з астероїдами — звичайне яви
ще, але все залежить від їх розмірів. 250 млн. років тому таке зіткнення 
спричинило майже повне знищення життя на Землі. Тоді нашу планету насе
ляли трилобіти - невеликі тарганоподібні істоти. Разом з ними тоді загинули 
практично всі морські тварини і 70% земної рослинності. 65 млн. років тому 
величезне небесне тіло призвело до загибелі динозаврів.

Земля розширюється по екватору. Про це свідчать результати ос
танніх досліджень за допомогою космічних супутників. Відтак сочеподібна 
за своєю формою наша планета стає все більше приплюснугою. Вчені вва
жають, що всередині Землі відбуваються якісь нові процеси, що виклика
ють такі рухи її верхніх шарів. Причини цих процесів ще не з ’ясовані.
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Ц ікаво знати

Єдину духовно-екологічну (ноосферну) Кон
ституцію людства подали на розгляд Всесвітнього 
самміту з розвитку в Йоганнесбурзі російські вчені. 
Конституц ію  представила віце-президент е ко 
логічної ж іночої асамблеї при Економічній і 
соціальній раді ООН академік Любов Гордіна. Вона 
вважає, що прийшов час усім разом подумати про 
те, як уникнути глобальних катастроф і зберегти на
шу цивілізацію і життя на Землі. Проблема виживан
ня людства як єдиного цілого, а не тільки* «золотого 

мільярда«, пред'явила науці вимогу досліджувати цілісність людини, 
суспільства, природи, довести, що людина і суспільство вбудовані в ди
намічну структуру процесів самоорганізації природи. Наука, що опи
рається на раціоналізм, не в змозі вирішити це завдання. Однак ди 
намічна модель єдиної енерго-інф ормаційної структури суспільства і 
природи дозволяє наблизитися до творчого розуму, відкриває шлях для 
об'єднання науки і релігії, всіх галузей культури.

Найрізноманітніший і універсальний генетичний код мають меш
канці Африки. Відтак всі люди зрештою є вихідцями з Чорного континен
ту. До такого висновку прийшли вчені на основі розшифровки геном лю
дини. При цьому вони також встановили, що корінні європейці різних 
країн приблизно половину своїх генів одержали від спільних предків — 
жителів Близького Сходу, які десь 6-10 тис. років тому масово звідси пе
реселялися в Європу в пошуках родючих земель. ( С егодня.- 10 серпня)

Стоянку людей кам'яного віку знайш ла археологічна е кспе 
диція Р івненського  краєзнавчого  музею біля с.Ж орнова. «Українські» 
неандертальці, як свідчать археологи, добре знали закони природи 
й були об ізнаним и з особливостям и навколиш нього світу. Наконеч
ники спис ів  і дротиків , які вони виготовляли з м ісцевого  кремнію , 
мали чітку траєктор ію  польоту. Секрети цієї балістики так і не змогли 
в ідтворити їх досл ідники. Крем 'яна сокира, виготовлена останніми, 
значно відрізнялася від тих, які виготовляли неандертальці. Вчені 
вважають, що стоянки, подібні ж орн івській , будуть виявлені в інших 
м ісце востях  ближніх поселень краю , бо ж їх ландш аф т надто 
подібний. Немає сум ніву в тому, що жителі ниніш ніх пращ урів Цент
ральної Європи та жителі Заходу України були єдиною  спільнотою , 
вели однаковий спос іб  життя і мали спільну культуру. В цьому пере
конує ідентичність знарядь праці, зокрем а скребків , наконечників 
списів, дротиків , ножі з обухом, знайдених під час розкопок давніх 
стоянок у Ф ранц ії, Н імеччині, Польщі та Україні, зокрем а в Ж орнові. 
(Е кс п р е с . — 17 се р п н я )
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Ц ікаво знати

Таємниця безсмертя розкрита. Вчені Центру ембріональних 
тканин розкрили механізми лікувальної дії стволових клітин, з яких в 
ембріона розвиваються всі органи і тканини тіла. Введення цих клітин в 
людський організм, згідно з ефектом Кухарчука-Радченка-Сірмана, 
призводить до заміни старої системи імунного захисту на нову. Вчені 
вважають, що їх відкриття дає можливість розробити еліксир молодості, 
віддалити старість і смерть. Проте відкриття українських вчених зустріло 
й протидію йому з боку Церкви, яка, виступаючи проти абортів, вважає 
негуманним використання людських зародків в лікувальній практиці. 
Проте те, над чим билися 60 біотехнологічних лабораторій світу, 
відкрили українські науковці. їх винахід прирівню ють до відкриття 
радіоактивності, розшифровки геному та ін.

Шотландські лікарі радять хворому приймати певні ліки і вод
ночас читати цілком визначені молитви. Таке поєднання медичного 
моменту з духовним, на думку Ради медичного факультету Едінбургсь- 
кого ун-ту, сприяє швидшому одужанню хворого. Шотландська влада 
виділила 20 тис. ф.ст. для дослідження цієї проблеми, зокрема визна
чення того, при якій хворобі читати які молитви.

Єпископський посох після 11 вересня став наступальною зброєю. 
Принаймні так вважає служба безпеки авіакомпанії «British European«, 
які не дозволили єпископу Нортумберлендському Кристоферу Роджер- 
сону взяти посох у літак як ручний багаж.

Корінь «чорт» у назві міста Чортків притягує до нього негативну 
енергетичну силу. В цьому переконує буковинська провидиця Гарафина 
Маковій. Вона радить змінити назву. Це сприйняла УГКЦ і культурно-ду
ховна організація «Джерело». Пропонується назвати місто Богородич- 
ним, оскільки для цього є деякі історично-релігійні підстави. Але при
хильники старої назви пропонують змінити в ній лише одну букву, бо ж 
згідно архівних даних свою назву місто одержало не від «чорта», а від 
свого давнього господаря, польського вельможі Чартковського. То ж 
спочатку місто називалося «Чартков».

Новий Ноїв ковчег будується на курорті Сонячний Берег в Болгарії. 
Він має стати рятівною соломинкою для болгарської туристичної 
індустрії. Ковчег будується за описами Біблії. Він має довжину 112 
метрів. Як сказав керівник проекту Ніколай Канчев, «на кораблі буде кож
ної тварі по парі з тих, які вибрав Ной».

Ц ікаву зн а х ід ку  виявив під час робіт на своєму городі в буковинсько
му с.Недобоївці В.Щербатий. Це — унікальний хрест-енколпіон (з грець-
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кої «енколпізо» — зберігаю на гру
дях). Такі хрести з'явилися в період 
становлення і зміцнення християнст
ва в Київській Русі X ст. Виготовляли їх 
з дрібних металевих пластин для 
носіння на грудях. Ці хрести склада
лися з двох стулок, з'єднаних 
шарніром. Простір, який утворювався 
між ними, заповнювався частинками 
мощів святих або іншими церковними 
символами, які покликані були 
оберігати людину від різних нещасть. 
На енколпіоні зображені київські князі 
Борис і Гліб — перші святі, канонізо
вані вітчизняним православ'ям ще в 
часи Київської Русі. Як відомо, вони 
загинули від руки свого старшого 

брата Святополка під час міжусобної боротьби. Св.Гліб зображений у 
князівській шапці, шатах, з мечем у правій руці. Лідою рукою він, очевид
но, тримав вінець — символ вічного життя. По боках — у трьох медальй
онах — зображено Богоматір та євангелістів, а на бічному ремені хреста 
збереглася початкова літера князя-мученика Гліба. Припускають, що на 
іншій стулці, яка не збереглася, було зображення св.Бориса.

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

парафіяльна газета Reuter News Service
NTV.ru Україна молода
Благовест-інфо Факты и комментарии
info@post.com Los Angeles Times
І нтернет журнал «Соборність» Zenit News Agency
RISU WRNS (World Religions news
НГ-Религии Servise)
Офіційна хроніка УАПЦ та інші

mailto:cerif@alfacom.net
mailto:svitznan@ukrpost.net
mailto:info@post.com





