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СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
З Новим роком, з Різдвом Христовим, 

дорогий наш Читачу!
В кінці грудня прийнято підводити підсумки роботи за рік 

пройдешній. Мені хочеться також проінформувати Вас про те, що 
зробили в 2002 р. академічні релігієзнавці. Насамперед 
прозвітую, що наші відділи філософії релігії та проблем релігійних 
процесів в Україні завершили роботу над плановими темами і 
підготували до друку монографії «Релігія за умов модерну і пост
модерну» та «Релігійність та релігії сучасної України». Протягом 
року нами видрукувано підготовлений за ред. д.філос.н. П.Яроць- 
кого 5-й том «Протестантизм» з десятитомної «Історії релігії в Ук
раїні», наукові збірники «Духовість -  народові (до 110-річчя 
А.Річинського)» разом з Тернопільською медакадемією та «Релігія 
і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність» разом з 
Хмельницьким інститутом регіонального управління та права. Ви
друкувано чотири квартальним «Українського релігієзнавства» 

(№№ 21-24), шосте число річника «Релігійна свобода», дванадцять чисел часопису 
«Релігійна панорама». В році 2002-му вийшли у світ індивідуальні монографії В. Єленсько- 
го «Релігія після комунізму» та П. Павленка «Ісус Христос -  постать історії», моя брошура 
«РУН Віра». Вийшли також підготовлені до друку М. Бабієм збірник документів «Правові ос
нови свободи совісті, релігії та релігійних організацій» і мною вибрані твори канадського 
професора-богослова Ст.Ярмуся «Досвід віри українця». Маємо в році ще багато інших 
видруків.

Ми виступили організаторами або співорганізаторами наукових конференцій «Свобо
да релігії і національна ідентичність» (міжнародна, травень, Київ), «Українське релігієзнав
ство: здобутки, проблеми, перспективи» (всеукраїнська, січень, Київ), «Релігієзнавство як 
навчальна дисципліна»(всеукраїнська, листопад, Тернопіль), «Історія релігії в Україні» 
(міжнародна, травень, Львів) та ін. Провели також у червні комплекс наукових заходів до 
110-річчя українського релігієзнавця А.Річинського. В Чернівцях у квітні проведено 
регіонально День релігійної свободи, а у серпні вели релігієзнавчу секцію на Всесвітньо
му конгресі українознавців. Відділи в грудні завершили свою роботу науковими ко
локвіумами з планових тем. Виголошено майже сотню доповідей і повідомлень на різних 
наукових конференціях.

Широкі міжнародні зв ’язки Відділення релігієзнавства ІФ ПАНУ як асоційованого чле
на чотирьох міжнародних релігієзнавчих асоціацій. Окрім видруку наших праць в за
рубіжних виданнях, ми мали 13 виїздів за кордон у США, Німеччину, Італію, Польщу, Росію 
та Угорщину наших співробітників І.Богачевської, В.Єленського, А. Колодного, О. Недав
ньої, О. Сагана та Л. Филипович для участі в роботі наукових конференцій. У себе ми прий
мали зарубіжних професорів Г.Біддулфа, К.Дюрема, Ст.Ярмуся та інших. Влітку 
співробітники Відділення організували і провели в Криму Міжнародну молодіжну школу з 
релігійної толеранції (співдиректори -  професори Л. Филипович та Г.Біддулф). В.Єленсь- 
ким було підготовлено проект меморандуму «Релігійно-суспільні зміни в Центрально- 
Східній Європі» прийнятий Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

Сповідуючи принципи релігійної свободи і релігійної толеранції, протягом року ми 
підтримували зацікавлені творчі зв ’язки з багатьма діючими в Україні конфесіями і 
релігійними організаціями, запрошували їх до участі у наших масових заходах, брали 
участь в їхніх. Відкрито в офісі ЦеРІС «Бібліотеку релігієзнавця». Для різних державних ор
ганів підготовлено вісім науково-експертних матеріалів. За проханням Товариства свідків 
Єгови проведено наукову експертизу їх віровчення і діяльності.

Продовжували працювати над десятитомною «Історією релігії в Україні», тритомною 
«Українською енциклопедією релігій». Кожний науковий співробітник має певний здобуток 
у сфері своєї діяльності. То ж рік 2002 пройшов для нас не безслідно.

Професор А.КОЛОДНИЙ
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Свято Микола Чудотворця 
стало в Організації Об’єднаних 
Націй днем України. Діти з різних 
штатів США підготували музично- 
драматичну дію української старо
винної вертепної драми «Мир і ща
стя цьому дому». Дипломати ООН і 
численні українці Нью-Йорка, що 
завітали до цієї міжнародної ор
ганізації були приємно вражені 
красою і християнською змістов
ністю українського микільсько- 
різдвяного обряду.

Фонд «Демократичні ініціа
тиви» та компанія «Тейлор Нель
сон Софрез Україна» провели 
всеукраїнське репрезентативне 
опитування (опитано 1200) рес
пондентів. На питання «Яке Ваше
ставлення до релігії? Ви є .....»
одержано такі відповіді: віруючий -  
65%; невіруючий -  20%; вагаюся з 
відповіддю -  11%; атеїст -  4%. 
(День. -  18 грудня)

Владики Українсь
кої Греко-Католицької 
Церкви Ізидор Борець
кий з Торонто і архиепи
скоп Всеволод Май- 
данський Української 
Православної Церкви 
у США нагороджені 
Президентом України

орденами «За заслуги» III ступеня. 
Висока державна відзнака єпис
копу Ізидору вручена за особистий 
внесок у збереженні духовної 
спадщини України. Владика при
святив своє життя духовному 
відродженню української нації, є 
свідком героїчної і трагічної історії 
України в XX ст., відомий своєю 
екуменічною діяльністю. Він неод
норазово організовував надання 
фінансової і гуманітарної допомо
ги Україні, зокрема, після аварії на 
ЧАЕС. Його ім’я носить гімназія 
в Теребовлі (Тернопільська обл.), 
якій владика надає фінансову до
помогу. Архиепископа Всеволода 
відзначено за вагомий особистий 
внесок у гармонізацію міжкон
фесійних відносин і активну бла
годійницьку діяльність. Як відомо, 
владика Всеволод, будучи пред
ставником Вселенської Патріархії, 
активно заангажований до проце
су порозуміння між православни
ми конфесіями в Україні. ()

Некоректність використання 
Центром Розумкова при
дослідженні рейтингу популяр
ності в переліку інституцій «Церк
ви» відзначає експерт М.Білець- 
кий. Таке використання шкодить 
релігійній і політичній ситуації в Ук
раїні, бо ж тут відбувається змішу
вання двох абсолютно відмінних 
питань. «У церкви свої, відмінні від 
політичних, цілі. Підвищення мо
рального стану суспільства,
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Релігійне життя України

вирішення деяких соціальних пи
тань -  ось її завдання. Суспільству 
надто шкодить той факт, коли 
політичні сили лівого і правого тол
ку використовують церкву для 
вирішення своїх проблем. Втягу
вання її в політику руйнує міжкон
фесійну стабільність. Довіра б до 
церкви зросла б ще більше, якби 
вона була більш віддаленою від 
політичних процесів». А так маємо, 
що 61,2% опитаних громадян 
повністю або частково довіряють 
релігійним організаціям, біля по
ловини опитаних (44,5%) вважа
ють, що релігія є елементом 
політичного життя. І це при тому, 
що українське законодавство за
бороняє політичну діяльність 
релігійних організацій. (Сегодня.-  
28 листопада) А між тим виникає 
ще одне питання: чи можна довіря
ти судженням респондента про 
щось, якщо він не знає це «щось»? 
Не від знання, а від незнання Церк
ви респондент дає їй високий рей
тинг; Якби він знав всю колізійність 
релігійного життя і суб’єктивний 
чинник його, то відсоток був би да
леко нижчим. Наші ЗМІ ще чомусь 
дотримуються правила замовчу
вання того одіозного, що творить
ся за межами світського. Так, 
навіть описуючи злочинну 
діяльність трьох служителів культу 
в Закарпатті, вони при цьому не 
написали, до якої широко відомої 
Церкви вони належали. А попа
дись їм якийсь ганебний вчинок 
протестанта чи ново-релігійника, 
то цьому було б відведено декілька 
шпальт. І тут слушно звучить думка 
знаної журналістки Клари Ґудзик:

«Існує ще одна невизначена про
блема, яку можна віднести до 
етичних. Чи повинні світські жур
налісти, а якщо так, то в якій мірі і 
в якій формі, критикувати по
ведінку, публічні заяви, церковну 
політику духовних осіб або духов
них інституцій? Зважаючи на зга
дану участь духовенства 
в політиці, без цього, очевидно, 
не можна обійтися. Не критйкують 
тільки самітників, які повністю ви
ключили себе з суспільного життя. 
То чи не є прямим обов’язком жур
налістів світських ЗМІ перетворю
вати таємне на явне і тим сприяти 
очищенню церкви та, як наслідок, 
суспільства? Чи можуть сутана, ря
са, сакос робити особу недоторка
ною, незалежно від того, як вона 
поводиться?» (День.-9  лютого). 
Тут треба було б ще додати, якщо 
вони тягнуть суспільство у глухе 
середньовіччя.

Українські організації Канади 
висловили своє невдоволення 
Указом Президента Л.Кучми
про відзначення 350-річчя т.зв. Пе
реяславської Ради. «Переяславсь
кий договір приніс Україні жахливу 
руїну, рабство і неволю,- відзнача
ють вони.- Знищено всі прояви 
національного і релігійного життя, 
зліквідовано Українську Право
славну Церкву та Українську Като
лицьку Церкву, включно з її влади
ками, духовенством та вірними... 
Московська Церква, яку насадже
но в Україні, була на обслугах мос
ковських білих і червоних царів та 
КДБ. Такою залишилася й сьогодні 
і є основою російського імперіа
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лізму в Україні, як антиукраїнська, 
антигуманна та діє на шкоду Ук
раїнської Держави. Забрала 
найцінніші наші Церкви, а тепер 
ще й влада вільної України пере
дає найкращі історичні цінності ук
раїнської історії в руки Московсь
кої православної церкви». (Ук
раїнський голос. -  16 вересня; Ус
пенська вежа. -  №12)

Критика діяльності Держ- 
комрелігій України все частіше 
останнім часом з ’являється на 
сторінках преси УПЦ МП. Навіть 
робиться висновок, що його 
діяльність «спричинює серйозну 
шкоду національним інтересам і 
міжнародному іміджу України». 
Держкомрелігій звинувачується 
в тому, що він «проводить політику, 
яка не визначена Конституцією Ук
раїни і главою держави, а свою 
власну, відмінну від офіційної із 
всіх ключових питань». Можна було 
б в цих газетках віднайти й інші 
подібного змісту «перли». Проте 
всі вони будуються на одній підва
лині: не підтримуєте нашу Церкву 
як єдино істинну, єдино канонічну, 
єдино можливу, єдино неєретичну, 
то ви не той державний орган, 
який потрібний Україні. А між тим, 
як це визнає міжнародна гро
мадськість, міжнародні і євро
пейські правові інституції, колеги із 
постсоціалістичних країн, саме Ук
раїні вдалося повною мірою ре
алізувати принципи свободи 
релігії і релігійної діяльності, за
кладені у світовому правовому 
полі. Ніякої шкоди міжнародному 
іміджу України своєю діяльністю

Держкомрелігії не наносить. Саме 
підготовлений Україною проект 
меморандуму «Релігійно-суспільні 
зміни в Центрально-Східній 
Європі» був використаний в цьому 
році Парламентською Асамблеєю 
Ради Європи при прийнятті нею 
відомої Рекомендації № 1556. 
Держкомрелігій не має виявляти 
свої симпатії чи віддавати перева
ги якісь конфесії або Церкві. 
Рівновіддаленість від них -  ось 
принцип його роботи. Цей дер
жавний орган діє у строгій 
відповідності до положень Консти
туції України, подеколи навіть, 
відзначимо, витлумачуючи їх 
у вигідному конфесіям сенсі (зок
рема, у сфері організації релігійної 
освіти ). Так що якась «тоталітарна 
релігійна політика в Україні, 
здійснювана Держкомрелігії», із- 
за якої нібито неможлива наша 
інтеграція в євроструктури (Лето
пись Православия. -  №11),
не існує. Євроструктури схвально 
оцінюють державно-церковні 
відносини в Україні. А ось та 
країна, рупором релігійної політи
ки якої опосередковано виступа
ють писаки з газет УПЦ, визнана 
недемократичною у сфері 
релігійного життя. Приклади цього 
недемократизму ми постійно 
публікуємо в нашій «Релігійній па
норамі». А якщо УПЦ МП вимагає 
включення в новий проект Закону 
про свободу совісті положення про 
визнання державою особливої 
ролі канонічного Православ’я 
в історії Україні, то з цим можна бу
ло б погодитися, але із застере
женням, що таке Православ’я у нас
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було до 1686 р. Потім воно із-за 
неканонічного поглинення
Київської митрополії Московською 
патріархією стало неканонічним і 
позитивної ролі в розвитку і 
функціонуванні української духов
ності і національної незалежності 
не мало. Українська Церква, 
за словами Т.Шевченка, стала 
«Церквою-домовиною».

Українське Біблійне Товари
ство на засіданні Центрального 
Правління підвело підсумки своєї 
діяльності у 2002 р. Розмах прове
дених Товариством заходів вра
жає: надруковано 130 тис.
примірників Біблії (переклад 
І.Огієнка), ЗО тис. книг Нового 
Завіту четвертого перекладу, 40 
тис. Нового Завіту зі свідоцтвами 
відомих у світі спортсменів, 250 
тис. Євангелій від св.Івана. Протя
гом року розповсюджено понад 
300 тис. примірників Біблії та іншої 
духовної літератури. Окрім пере
кладу, друку та розповсюдження 
Св.Письма, УБТ займається й ба
гатьма іншими проектами: надру
ковано 5 тис. «Київської Біблії» -  
дослідження проф. Д.Степовиком 
нездійсненого біблійного проекту 
митрополита Петра Могили. 
Внаслідок тривалих переговорів 
керівництва УБТ із американською 
фірмою «Хосанна» Товариство от
римало оригінали драматизовано
го запису Нового Заповіту ук
раїнською мовою (переклад 
І.Огієнка) та права на продукуван
ня аудіокасет в Україні. Завдяки 
тісним зв’язкам з іншими 
національними Біблійними Това

риствами, УБТ отримало друком 
Брайля Старий Завіт для людей, 
котрі втратили зір. Біблійне Това
риство Канади погодилося спон
сорувати розповсюдження Біблій 
у ВУЗах України і у 2002 р. оплати
ло 5500 прим, для цих цілей. 
Біблійне Товариство Польщі безко
штовно передало УБТ права на 
перклад і видання одного із 
варіантів Дитячої Біблії та' іншої 
біблійної літератури для дітей. УБТ 
запровадило і активно здійснює 
програму «Можливості-ХХІ», в ме
жах якої розповсюджується духов
на література в місцях позбавлен
ня волі, військових частинах, лікар
нях, серед спортсменів, 
пенсіонерів та людей із низькими 
матеріальними статками. Відкри
ваються й нові регіональні осеред
ки УБТ. Поряд із Києвом та Льво
вом відкрито офіс Південного 
відділення УБТ у Херсоні та завер
шується будівництво такого ж цен
тру у Харкові. Цікавими є й плани 
УБТ на 2003 р.: буде видано чоти
ри Євангелія українською мовою, 
у яких буде дано паралельно 
грецький та єврейський оригінали; 
готується до друку дослідження 
Д.Степовика та М.Жукалюка «Ко
ротка історія перекладу Біблії ук
раїнською мовою»; буде надруко
вано і розповсюджено мільйонний 
наклад (750 тис. книг -  ук
раїнською, інші -  російською мо
вами) книги Д.Гудінга та Д.Леннок- 
са «Світогляд, для чого ми живемо 
і яке наше місце в світі». Книгу без
коштовно отримають усі школи і 
вищі навчальні заклади країни; 
до 100-літнього ювілею перекладу
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Біблії П.Куліша в Україні готується 
спеціальне ювілейне видання та 
буде проведена науково-практич
на конференція. УБТ відзначило 
активну діяльність президента 
Анатолія Глуховського, генераль
ного секретаря Романа Вовка та 
віце-президента Дмитра Степови
ка у виконанні програм і заходів То
вариства. (О. Саган)

«Обрядові свята України». Та
кою буде нова серія пам’ятних мо
нет, які буде вводити в обіг Нац
банк України. Першою з них буде 
монета «Свято Різдва Христового 
в Україні», яка матиме номінал 5 і 
10 грн й вводиться із січня 2003 
р. Якщо «п’ятірку» виготовлено із 
нейзільбера і важить вона 16,54 
гр., то «червінець» зроблено із чи
стого срібла 925—ї проби і важить 
він 31,1 гр. Останніх монет випу
щено лише 3 тис.

Співслужіння греко-като
ликів і православних можливе.
Це довели священики УГКЦ та 
УАПЦ із с.Якторове, що на 
Львівщині, провівши вперше 
спільний молебень з нагоди 
600-річчя свого села. Вони закли
кали свої громади до взаєморо
зуміння, миру і злагоди.

Християнсько-народний со
юз, який входить до блоку «Наша 
Україна», провів 14 грудня в Києві 
свій V-й з ’їзд. Голова партії 
В.Стретович у своїй доповіді за
кликав всі демократичні політичні 
сили «відмовитися від тактики 
розбрату».

Київ планує відновити що
найменше 64 храми ХІХ-ХХ  
століть, втрачених свого часу з 
тих чи інших причин. Про це заявив 
міський голова О.Омельченко на 
одному із засідань столичної дер
жадміністрації. Але, як зауважила 
Лариса Скорик, «Церкви не 
відновлюються -  їх будують зано
во, тобто з сучасних матеріалів бу
дують приблизні копії. Гроші ж бе
руть на будівництво як за рестав
раційні роботи». Великим «гріхом» 
П.Толочко, який нещодавно перей
шов до «більшості» у Верховній 
Раді України, вважає те, що Церкву 
Різдва на Поштовій площі відроди
ли не на тому місці, де вона стояла. 
Відомо, що храм змістили на 5 
метрів із-за того, що він випирав 
би на Володимирський спуск, який 
є чи не єдиною дорогою з Подолу 
в Центр Києва. Відбудовуючи 
зниклі храми, О.Омельченко роз
глядає це як один із заходів до пе
ретворення столиці в туристичний 
центр.

Різдвяні канікули в Києві 
у цьому році будуть від 31 груд
ня до 8 січня. Таке рішення ухва
лив Київський мер Олександр 
Омельченко, посилаючись на 
досвід Західної Європи. «Весь світ 
святкує Різдво два тижні й не скар
житься, що не вистачає робочого 
часу», -  сказав він. Рішення Києва 
не співпало з рішенням Кабміну 
України.

«Русское движение Украи
ны» і партія «Русский блок» праг
нуть діяти на українському полі так,
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як нібито вони знаходяться в Росії. 
Для них У ПІД Київського Патріарха
ту і Автокефальна Православна 
Церкви постають як секти. Ще 
більше попадає іншим Церквам і 
релігійним течіям. В Полтаві ними 
поширюється листівка, в якій ска
зано, що духовна столиця України 
«все більше нагадує сектантське 
болото. При мовчазній згоді держ- 
чиновників в православну Полтаву 
спочатку проникли баптистські па
стори, потім послідовники муна, 
свідки Єгови, на черзі -  мормони». 
Автори листівки звинувачують вла
ду в тому, що вона відкрила мож
ливість «заморським ловцям душ» 
використовувати зали кінотеатрів, 
палаців культури, навіть будувати 
свої молитовні будинки. Вони за
кликають організовано пікетувати 
будівництво молитовного будинку 
мормонів у Полтаві. Відтак прий
шовши в Україну на багнетах ще з 
часів Петра І, «русские» ніяк не мо
жуть усвідомити те, що в менталь
ності українців закладене толе
рантне ставлення до представ
ників різних конфесій і церков, 
визнання права кожної людини на 
вільний релігієвибір, повага до 
світогляду інакомислячого. Якщо 
вже ці «русские» так турбуються 
про православну віру, то вони ма
ли б відгукнутися на заклик Мос
ковського Патріархату розпочати 
місіонерську революцію і в такий 
спосіб стати на захист Право
слав’я. Не силою, а словом і ділом 
доведи істинність свого вірос
повідання і ти тим самим поставиш 
перепону для поширення іншого, 
що ми маємо в галичанських обла

стях на прикладі греко-католи- 
цизм. До того ж, місцева влада ма
ла б сприяти утвердженню 
в релігійному житті краю правових 
норм свободи віросповідань. За
гальна декларація ООН з прав лю
дини, яку прийняла і Україна, наго
лошує, що кожний має право «без
перешкодного дотримуватися 
своїх переконань і свободу шука
ти, одержувати і поширювати 
інформацію та ідеї будь-якими за
собами і незалежно від державних 
кордонів» (ст.19). То ж дії «полтав
ских русских» є явно протизакон
ними. Ніхто не забороняє їм зали
шатися у своїй вірі, але закон не 
дозволяє їм нехтувати правом 
іншого на свій шлях до Бога. Не си
лою нав’язується людині те чи 
інше віросповідання, а аргументо
ваним переконуванням її в тому, 
що віра батьків є єдиноістинною.

Дорого заплатиш, якщо за
хочеш відвідати і подивитися 
всі святині Києва. Почнемо з 
Києво-Печерської Лаври. Огляд її 
території із гідом коштує 12 грн. 
(для дітей і пільговиків -  6). Вхід на 
територію «Софії Київської» кош
тує 1грн., а ось огляд першого по
верху Собору коштує 4 грн., а дру
гого -  2 грн. Екскурсія з гідом тут 
20 грн. Вхід на територію Ми
хайлівського монастиря вільний. 
Вхід до музею тут -  1-2 грн. То ж, 
їдучи до Києва на екскурсію, запа
сайтеся грішми, бо тут приходить
ся платити практично за все. 
При цьому захочеться Вам 
заспівати: «Дорога ти, моя столи
це!». (Сегодня.- 17 грудня)
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Виставку унікальних експо
натів, пов’язаних з історією 
Православ’я, відкрито в Києво- 
Печерській Лаврі. Захід присвяче
ний 130-річчю заснування Київсь
кого церковно-археологічного му
зею при Київській духовній ака
демії. Серед реліквій виставки 
хрест Ніколи Святоші, хрест Сергія 
Радонежського, яким він благо
словляє на Куликовську битву кня
зя Димитрія Донського, рідкісні 
візантійські ікони VI ст. та ін.

Наругу над пам’яттю тих, 
хто загинув в роки війни, захи
щаючи Україну від чорної чуми 
фашизму за допомогою Scyca 
Христа творить влада Бучача. 
На місці самохідної арти
лерійської установки САУ-152 на 
п’єдисталі з ’явиться семиметро
ва скульптура Ісуса. Одержаних 
від здачі на металолом пушки 5 
тисяч гривнів виявилося не до
сить, щоб виготовити скульптуру. 
Мерія Бучача звернулася до меш
канців краю за допомогою. Яка ж 
Церква буде освячувати цю нару
гу? То ж чи по-Божому вона діяти
ме при цьому? Для багатьох ук
раїнців пам’ять по загиблих в ро
ки війни є святою. Чому ж влада 
Бучача закликає Ісуса Христа вне
сти прикрість їм в душу? То ж по
чекаємо і подивимося, яка Церква 
прилучиться до цього злочину. 
А може й не варто чекати, щоб 
Христом творили цю наругу, а за
здалегідь засудити кощунство бу- 
чачівського мера, який є «показо
вим християнином», бо ж явно 
в душі Бога він не має.

Практичні поради щодо пе
ретворення України в теокра
тичну державу та вимога до НАН 
України довести українському на
роду існування Бога містяться, 
за повідомленням пре-служби 
УПЦ МП, у листі дванадцяти осіб -  
віруючих різних конфесій -  до 
керівництва України. Вони пропо
нують «розробити і прийняти на 
вищому державному рівні широку 
програму духовного відродження 
українців і об’єднати їх навколо 
євангельських християн. Духовне 
відродження країни автори листа 
бачать у тому, що «вийшли з 
підпілля євангельські Церкви і на
родилися нові, які несуть істину і 
спасіння людям». У листі перера
ховуються ті «християнські по- 
вноєвангельські Церкви», які заро
джують подібні їм осередки 
в інших країнах світу («Перемога», 
«Посольство Боже», «Світові жни
ва»). Автори пропонують «відкрити 
двері для проповіді Євангелія усім 
християнським Церквам і з цією 
метою планувати й проводити 
внутрішню і зовнішню політику 
держави». Пропонуються кон
кретні завдання: «загальне пока
яння за всі гріхи», «оголошення 
всеукраїнського дня посту і молит
ви». Пропонується також «нанести 
на грошових знаках відповідні сло
ва поваги України до Бога», ор
ганізувати вивчення Біблії у Вер
ховній Раді, Кабінеті Міністрів та 
у підпорядкованих їм структурах. 
Автори, враховуючи високий 
відсоток атеїстів-співвітчизників, 
рекомендують Академії наук Ук
раїни «провести наукові дослі
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дження та відповісти українцям на 
запитання: «Чи є Бог?». Що ж сто
сується помісної Православної 
Церкви в Україні, то автори листа є 
противниками її створення. Вони 
стверджують, що усі розколи, як 
в православ’ї, так і розділення Ла
тинської і Візантійсько-слов’янсь
ких Церков є волею Бога. Автори 
листа питання розколу вирішують 
дуже просто: «шляхом створення з 
представників усіх християнських 
Церков, конфесій і деномінацій Ду
ховної Ради України -  координую
чого духовного органу».

Урочиста передача Виф- 
леємського вогню польськими 
харцерами пластунам Жовківщини 
та Львова відбулася на українсько- 
польському кордоні за участю свя
щеників і представників влади 
регіонів обох сусідніх держав 
у день св.Миколая. 22 грудня 
у Львові відбулася передача Виф- 
леємського вогню миру різним 
християнським церквам. Його 
привезли австрійські скаути з Ви- 
флеємської печери і передають до 
християнських церков Європи. 
В Україну він традиційно прихо
дить від польських скаутів.

ПРАВОСЛАВ'Я
Розширений Архиєрейський 

Собор УАПЦ відбувся 11 грудня 
в Києві у кафедральному храмі 
Церкви -  Андріївському соборі. Він 
відбувся, незважаючи на ту про
тидію його проведенню, яке влаш
тував керуючий справами Церкви 
архиепископ Ігор Ісиченко, знай

шовши в цьому підтримку з боку 
Всеукраїнського Братства св. 
Андрія Первозваного, до речі 
Братства, яке свого часу організо
вував і яким керував, ще не маючи 
священства, протестуючий влади
ка. Архиепископ Ігор разом з Брат
ством не хотіли бачити законним 
обрання Предстоятелем УАПЦ ми
трополита Мефодія, не визнавали 
його главою Церкви, розглядали 
як ставленика Президента Л.Куч
ми і Держкомрелігій. Владика діяв 
при цьому по Заповітах Патріарха 
Димитрія (Яреми), протиставляв 
Предстоятелю Патріаршу Раду і 
свою підпорядкованість амери
канському владиці Константину. 
Із-за таких дій Церква перетвори
лася в аморфне утворення, в яко
му кожна єпархія практично діяла 
сама по собі, загальмувався про
цес поєднання УАПЦ і УПЦ КП. 
Не маючи на те повноважень, вла
дика Ігор часто прагнув одно
осібно представляти Церкву. Саме 
з метою вирішення цієї колізійної 
ситуації і був скликаний митропо
литом Мефодієм як Предстояте
лем УАПЦ розширений Ар
хиєрейський Собор. В його роботі 
відмовився взяти участь владика 
Ігор. При цьому він звернувся із за
явою до Держкому релігій з про
ханням заборонити проведення 
Собору як незаконного заходу, 
на що одержав відповідь, що свої 
внутрішні проблеми Церква має 
вирішувати сама. Водночас виник
ла ще одна проблема. Оскільки бу
динок, де розміщена патріарша 
канцелярія УАПЦ, вірніше -  канце
лярія владики Ігоря -  повністю на-
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лежить УПЦ КП, то остання вима
гає його звільнення. В свою чергу 
вона має повністю передати УАПЦ 
споруду Андріївської церкви, де й 
розміститься канцелярія Пред
стоятеля УАПЦ. Спроба митропо
лита Галицького Андрія в присут
ності Голови Держкому релігій 
В. Бондаренка залагодити
конфлікт нічого не дала, бо ж на 
зустріч не з ’явився жодний із вла
дик. Водночас у газеті Всеук
раїнського Братства св. Андрія 
Первозваного «Успенська вежа» 
(№12) видрукувано Заяву цього 
Братства за підписом його голови 
В.Чешкової, в якій сказано, що 
«канонічні повноваження» Пред
стоятеля УАПЦ Мефодія, обрано
го за вказівкою Президентських 
служб, є «вищою мірою сумнівни
ми», а «управління УАПЦ цілком 
невідповідним церковному пра
ву». Закликаючи митрополита 
Константина зрештою здійснити 
«канонічне управління Церквою», 
Братство водночас заявляє, що 
прийняті в Україні будь-які рішен
ня без його благословення є не
правомочними. Братство без
надійно благає Вселенського 
Патріарха Варфоломея прийняти 
зрештою УАПЦ під свій омофор. 
В Заяві звучить також заклик до 
організації роботи Патріаршої Ра
ди, хоч незрозумілим є, що то за 
Рада, якщо Церква відмовилася 
від Патріаршої форми управління. 
В газеті видрукувано також ана
логічного змісту, але в грубіших 
формах висловлювань, Звернен
ня вже іншого голови Братства -  
Р.Максимовича. (А.Колодний)
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П а т р і а р х  
Київський і всієї 
Р у с и - У к р а ї н и  
Філарет 18-24 
грудня ц.р. від
відав США. Голо
вною подією візиту 
стала участь 19 

грудня Патріарха у представленні з 
нагоди Різдва Христового в Ор
ганізації Об’єднаних Націй тра
диційного українського вертепу. 
Він сердечно привітав дипломатів і 
нагородив Генерального секретаря 
ООН п.Кофі Анана орденом Свято
го рівноапостольного князя Воло
димира Великого І ступеня. Звер
таючись до присутніх Патріарх, се
ред іншого, зазначив, що нині 
в світі спостерігається «катаст
рофічне падіння християнської мо
ралі, руйнацію сім’ї, секуляризацію 
церковного життя. Науково- 
технічний прогрес в умовах безду
ховності може привести євро
пейську цивілізацію в третьому ти
сячолітті до трагічних наслідків. Пе
ред лицем цієї загрози православ
на духовність разом з могутнім по
тенціалом Римо-Католицької Церк
ви і соціальним служінням протес
тантських церков могли б відроди
ти християнську мораль в євро
пейській цивілізації». Патріарх 
відвідав приморську частину Нью- 
Йорку, де стояли два будинки- 
близнюки Міжнародного Торгового 
Центру, знищені в результаті жах
ливого теракту у вересні 2001 р. і 
поклав жалобний вінок, помолився 
за душі тисячі трагічно загиблих 
людей. В програмі візиту Предсто
ятеля УПЦ КП -  відвідання Ук-
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раїнського Інституту Америки, 
зустріч із Надзвичайним і Поваж
ним послом України у США К.Гри
щенком, Генеральним консулом 
України в Нью-Йорку С.Погорель- 
цевим, з дипломатами Постійного 
Представництва України при ООН, 
а також відвідання парафій УПЦ КП 
в США. Патріарха супроводжує 
професор Д.Степовик. (
служба УПЦ КП)

Частина Михайлівського Зо
лотоверхого собору буде в Чіка-
го. Багато цікавих традицій існує 
в Чікаго, і серед них -  встановлюва
ти на хмарочосі редакції газети 
«Чікаго Тріб’юн» фрагменти видат
них пам’яток архітектури людства. 
За близько ста років збирання екс
понатів там було встановлено 
фрагменти єгипетських пірамід, 
афінського Акрополя, Великої ки
тайської стіни, собору Паризьої Бо
гоматері та іших шедеврів світової 
культури. І ось тепер серед них по
близу входу в редакцію, поруч з 
фрагментами собру Святого Петра 
та Колізея, було встановлено 
плінфу -  старовинну цеглу -  знай
дену підчас розкопок Свято-Ми
хайлівського Золотоверхого мона
стиря в Києві. Цю плінфу було пода
ровано Київською міською держав
ною адміністрацією мерії Чікаго.

К о н с т а н т и н о п о л ь с ь к и й  
Патріархат відмежувався від 
митрополита Мойсея з УАПЦ-С.
У своєму листі-відповіді Московсь
кому Патріархату Генеральний сек
ретар Синоду Церкви митрополит 
Мелітон 3 грудня зокрема написав:

«Для встановлення істини повідо
мляємо, що Константинопольсь
кий Патріархат не має духовного 
або якогось іншого відношення до 
так званого митропролита Мойсея 
і очолюваної ним невідомої нам 
«Української автокефальної собор- 
ноправної церкви», про існування 
якої нам стало відомо лише із за
собів масової інформації».

Прес-служба Київської Па
тріархії оприлюднила свою заяву 
з приводу появи в Україні митро
полита Мойсея, що представляє 
Українську Автокефальну Право
славну Церкву -  Соборну. В заяві 
сказано, що, перебуваючи у США, 
священик Олег Кулик швидко 
приєднався до руху православних 
українців за Київський Патріархат, 
прагнув стати єпископом і очолити 
парафії УПЦ КП в США. Не досяг
нувши там своєї мети, протоієрей 
Олег повернувся в Україну. Тут він 
служив на парафії у Закарпатті, 
а потім, постригшись під ім’ям Са
ви на чернецтво, був на випробу
ванні в Свято-Михайлівському мо
настирі. Засвідчивши дивну по
ведінку ієромонаха, зумовлену 
нібито його психічною хворобою, 
пропаганду ним неправославного 
вчення, священноначаліє монас
тиря рекомендувало Патріарху 
Філарету не висвячувати о.Олега 
в єпископи. Водночас Вчена Рада 
КДА відмовилась видати ієромо
наху диплом про вищу духовну 
освіту. На все це він зреагував 
відмовою від чернецтва і відбуттям 
до Америки. Там його неканонічно 
митрополитом УАПЦ Стефаном
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(Петровичем) було висвячено 
в митрополита Київського і всієї 
Руси-України під ім’ям Мойсей. З 
таким ім’ям і титулом цей митро
полит з ’явився в одній із парафій 
Ужгорода. УПЦ КП вважає його 
«церковним авантюристом». (Го
лос Православ’я. -  № 12)

Пресовий центр УАПЦ звину
ватив світські ЗМІ в рекламі із-за 
журналістської некомпетентності 
ієрея, що називає себе «митропо
литом Мойсеєм» і прагне видати 
себе за главу УАПЦ- Соборноправ- 
ної . «Трагікомічна постать нового 
«митрополита» сприяє поширюва
ному недругами баченню ук
раїнського церковного життя як 
балагану, котрий не заслуговує по
важного ставлення»,- говориться 
в заяві УАПЦ. Тут же зауважено, що 
Вселенський Патріарх не має нічо
го спільного з групою в США, яка 
називає себе УАПЦ-Соборноправ- 
на. За канонічну спільноту не виз
нають останню і Українські право
славні церкви США й Канади. 
Повідомлення про повноваження 
митрополита Мойсея Патріархія 
УАПРЦ називає «шахрайством». 
(Успенська вежа. -  №12)

Єпископ Донецький УПЦ КП 
Юрій спростував повідомлення 
деяких газет і сайту УПЦ МП про 
його перехід в католицизм. Влади
ка засвідчує свої контакти не лише 
з діячами і духовенством като
лицької церкви, а й з протестанта
ми, але при цьому зауважує, що ці 
зустрічі відбуваються в рамках бо
гословських співбесід. Вони є нор

мальним і цивілізованим явищем. 
«Вважаю публікацію Московського 
Патріархату реакцією недругів на
шої церкви на все більше зростаю
чу роль Київського патріархату на 
Донбасі під моїм керівництвом» , -  
висновує Владика.

Спільне бажання зцілити 
розкол Російського право
слав’я, що стався у XVII ст. висло
вили митрополит Одеський та 
Ізмаїльський УПЦ (МП) Агафангел 
та єпископ Київський і всієї Ук
раїни Руської Православної Старо
обрядницької Церкви Саватій в дні 
відвідин останнім Одеси. 
На зустрічі у Свято-Успенському 
монастирі сторони домовилися 
проводити подальші зустрічі духо
венства обох Церков. У часі візиту 
владика Саватій відвідав Одеську 
духовну семінарію УПЦ.

Соціальне  
служіння є 
однією із важ
ливих ділянок 
У к р а ї н с ь к о ї  
Православної 
Церкви Мос- 
к о в с ь к о г о  
Патріархату.
При Священно
му Синоді Церк
ви є очолюваний протодияконом 
Сергієм Косовським спеціальний 
Відділ добродійності і соціального 
служіння. Перд ним стоїть завдан
ня, щоб благодійницькими проек
тами займалися спеціально підго
товлені люди. З метою їх підготов
ки в грудні за допомогою фахівців
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Школи соціальної роботи НаУКМА 
було проведено спеціальний 
семінар-тренінг. Нині в різних 
єпархіях і парафіях благодійницькі 
організації Церкви реалізують 20 
соціальних проектів. Так, без
надійно хворі діти одержують 
в Києві допомогу в дитячому при
тулку. В Чернівцях відкрито буди
нок для дітей-сиріт. Під Києвом 
в селі Степок Церква обладнала 
Будинок для людей похилого віку. 
При Покровському монастирі 
в Києві діє богодільня на 150 хво
рих та літніх людей. В різних куточ
ках України діють інші, організовані 
УПЦ МП благодійницькі установи, 
хоч охоплюють вони незначну 
кількість нужденних -  по 20-30 на 
один проект. Як зауважив о.Сергій 
Косовський, «у Церкви сьогодні 
просто немає коштів для того, щоб 
ширше охопити нужденних. Та й 
зреалізовані кошти на реалізацію 
благодійницьких заходів надходять 
переважно від Всесвітньої Ради 
Церков. Характерно, що ВРЦ, а до 
неї входять переважно протес
тантські Церкви, дає гроші тільки 
на серйозні довгострокові проекти, 
які з часом мають стати самоокуп
ними. На думку глави Відділу бла
годійності Церкви, потрібно більш 
активно співпрацювати в реалізації 
соціальних проектів різним христи
янським церквам України, що вхо
дять в діючий в Україні Коорди
наційний комітет міжцерковної до
помоги. (К.Гудзик. -День. - № 228)

Проект «Основних аспектів 
концепції душпастирської опіки
в Збройних Силах та інших військо

вих формуваннях України» розроб
лено Відділом УПЦ Московського 
патріархату із взаємодії із Зброй
ними Силами та іншими військови
ми формуваннями України. У Про
екті 8 розділів, в яких визначено ос
новні принципи релігійної діяль
ності в ЗС; учасників душпастирсь
кої опіки військових; основні фор
ми роботи душпастирів у війську; 
вимоги щодо діяльності військових 
душпастирів та їх призначення; ко
ординація діяльності військового 
духовенства тощо. З концепцією 
можна ознайомитися на сторінці 
УПЦ МП:

1010-річчя Волинської єпар
хії ощасливив своєю присутністю 
в Луцьку на урочистостях глава 
УПЦ МП митрополит Володимир. 
Владика подарував митрополиту 
Луцькому Нифонту ікону Казансь
кої Божої Матері. Незрозумілим 
лише є те, чому в Україні дарують 
ікону, якою Російська імперія освя
чувала своє загарбання столиці 
татар Казані.

Охорону, супровід і забезпе
чення порядку під час можливо
го візиту в Україну Патріарха 
Московського Олексія II взяло 
на себе Запорізьке козацтво. Ве
лика Покровська Рада козацького 
війська в особі свого отамана 
А.Панченка виступила проти тих, 
хто «сіє міжнаціональний і міжкон
фесійний розбрат», це б то проти 
народних депутатів П.Мовчана і 
Л.Григорович. Саме вони, як вва
жає Рада, всіляко протидіють 
приїзду Патріарха РПЦ в Україну.
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СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО'КАТОЛИЦИЗМУ
Позицію Апостольської Нун- 

ціатури щодо складної релігійної 
ситуації в. Україні висловив Апос
тольський нунцій архиепископ Ми
кола Етерович в газеті «День» 
(№232). Вона звелася до дев’яти 
пунктів. 1. Католики висловлюють 
повагу до Православної Церкви, 
яка так само, як і Католицька, збе
регла апостольське Передання, 
має ті ж самі Св.Таїни та ін. 2. Като
лицька Церква не бажає втручати
ся у внутрішні справи Православ
ної Церкви, але підтримує стосун
ки лише з УПЦ, вважаючи лише її 
канонічною, хоч і стурбована ста
ном у Православ’ї України. 3.Като
лицька Церква готова до діалогу з 
УПЦ з метою здолання тих труд
нощів, які між ними існують, особ
ливо у зв’язку з ігноруванням 
київським митрополитом Володи
миром пропозицій кардинала Лю
бомира Гузара УПЦ про співпрацю. 
4. Православна Церква має вияви
ти реалізм і прийняти як факт існу
вання УГКЦ. 5. Православні мають 
зрозуміти, що по всій Україні є 
послідовники Католицької Церкви, 
які потребують її душпастирської 
опіки з боку своїх священиків, 
ченців. 6. Католицька Церква не 
займається прозелітизмом, але 
вона не може не дати духовну втіху 
тим людям, які мають потребу 
в ній, не маючи жодних контактів з 
іншою Церквою й шукаючи цер
ковну спільноту, звертаються до 
неї. 7. Католицька Церква готова

до співпраці з Православною, зок
рема в соціальній сфері. 8. Важли
вим у католицько-православних 
відносинах мають стати прямі кон
такти з православним єпископа
том. 9. В Україні слід відродити ту 
міжвіросповідну толерантність, 
яка мала місце в минулому, еку
менічну відкритість української 
традиції. «Екуменічний діалог стає 
вимогою часу, -  зауважує Апос
тольський Нунцій, -  особливо в Ук
раїні, де існують численні право
славна та католицька спільноти. 
Вже розпочався діалог на практич
ному та місцевому рівнях між віру
ючими, а нерідко також між свяще
никами обох Церков. Хотілося б 
побажати, щоб цей діалог поши
рювався й відбувався також на 
рівні ієрархів». Але стаття Нунція 
наводить на роздуми про те, ким 
він є в Україні -  послом Держави 
Ватикан, що постає як Апостольсь
ка Столиця, а чи ж Католицької 
Церкви? Це -  різні речі і тут різні 
функції. В такому разі й інші 
всесвітні центри інших релігій ма
ли б претендувати на відкриття 
в нашій країні своїх «нунціатур». 
Згідно українського законодавст
ва зарубіжні центри не можуть 
втручатися в релігійне життя Ук
раїни. Відтак і відношення Апос
тольської Нунціатури як суб’єкта 
міждержавних відносин мало б бу
ти певно що рівним до всіх тих кон
фесій і церков, які визнані офіційно 
Українською державою. Тоді й тих 
проблем з Православ’ям України, 
про які говориться в статті, 
в Нунціатури не існувало б, бо ж 
вона б сприймала за таких умов й
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інші в Україні існуючі Православні 
Церкви як суб’єкти релігійного 
життя нашої країни, більше того, 
сприймала б і ті українські Церкви, 
які стоять на державницьких по
зиціях, позиціях національного 
відродження України, а не орієнту
валася б лише на Церкву, що має 
свій керівний центр за кордоном 
України, а тому не є самостійною 
у вирішенні своїх позицій, ке
рується установками РПЦ, части
ною якої є. Відтак назріла вже не
обхідність укладення Україною 
конкордату з Ватиканом, який би 
чітко визначав сфери їх 
взаємовідносин. Хотілося б, якщо 
говорити про ракурс міждержав
них відносин, щоб Україна побачи
ла у себе виставки із багатющих 
музеїв Ватикану, а вона, в свою 
чергу, частіше репрезентувала б 
себе культурно в Римі. Хотілося б 
мати ширші відносини науковців 
України із академічними установа
ми Католицької Церкви в Римі, на
лагоджений книгообмін, взаємне 
стажування тощо. А чому б не 
відтворити істинну, конфесійно не- 
заангажовану історію відносин Ва
тикану і України! Сфер співпраці 
надто багато, лиш би було бажан
ня на їх виявлення і реалізацію.

Кардинал Ґузар готовий 
зустрітися з патріархом М о с 
ковським Олексієм II. Про це г о 
вориться у заяві, оприлюдненій 
владикою наприкінці листопада. 
Зустріч необхідна для того, щоб 
«зрушити з місця справу вирішен
ня цілої низки складних питань н а 
ших взаємин». Серед них названо

мирне співжиття греко-католиків і 
православних в умовах української 
дійсності, оцінка Львівського псев- 
дособору 1946 р., вирішення май
нових претензій, становище ук
раїнців греко-католиків у Росії. 
Щодо ситуації в православ'ї в Ук
раїні, владика зазначив, що греко- 
католики не бажають втручатися 
не в свої справи, але «проблема 
взаємного поборювання між хрис
тиянами, особливо нашими 
співвітчизниками, не може для нас 
бути чужою». Глава УГКЦ висловив 
сподівання, що цей візит принесе 
з собою «завдатки кращих відно
син між вірними різних конфесій і 
посприяє утвердженню христи
янського та громадянського миру 
та міжнаціональної злагоди". Нага
даємо, що проти візиту Олексія II 
висловили протест УПЦ Київський 
патріархат та комітет Верховної 
Ради України з питань культури і 
духовності. (Парафіяльна газета.- 
15 грудня)

Московська Патріархія засу
дила гостинний жест кардинала 
Любомира Гузара -  пропозицію 
про можливу його зустріч з 
Патріархом Олексієм, коли він 
приїде в Україну. За дорученням 
Патріархії РПЦ відповідь кардина
лу дав архиепископ Львівський Ав
густин. Він зокрема заявив: «За 
прошувати самостійно Продстоя 
теля РПЦ уніатська церква як скла 
дова частина Католицької Церкви 
не має права за своїм статутом та 
повноваженнями. Просити про 
зустріч нехай навіть у своєму голо 
вному соборі Св. Юра у Львові, або

Релігійна панорама №16



Релігійне життя України

запорошувати від себе особисто - 
це можливо. Але не від імені като
лицької Церкви, частиною якої є 
УГКЦ».

Московська патріархія гос
тро зреагувала на заяву карди
нала Любомира Гузара про мож
ливе надання Апостольською Сто
лицею УГКЦ статусу Патріархату. 
Голова Відділу зовнішніх зв’язків 
РПРЦ митрополит Кирило заявив: 
«Цей крок означатиме, що Ватикан 
засновує Патріархат там, де він 
вже існує». При цьому митрополит 
звичайно мав на оці не Київський 
Патріархат, а свій, Московський, 
влада якого нібито поширюється і 
на територію України. Москва за
стерігає Ватикан, що надання 
Патріархату УГКЦ постане ще 
однією перешкодою в можливому 
діалозі Московської Патріархії з 
Ватиканом.

Московський Патріархат 
знову втручається в проблеми 
релігійного життя непідвладної 
йому як Російській Церкві України. 
Його, дивись, не влаштовує мож
ливість одержання Українською 
Греко-Католицькою Церквою ста
тусу Патріархату. МП погрожує Ва
тикану, що надання ним такого 
статусу УГКЦ стане ще однією пе
решкодою на шляхах їх взаємного 
діалогу. Як відомо, питання 
Патріархату УГКЦ порушує перед 
Апостольською столицею вже по
над ЗО років. Старий аргумент Ва
тикану, що Україна не має своєї са
мостійної державності вже 10 
років тому відпав. До того ж, всі

східні католицькі церкви (навіть 
далеко менші від УГКЦ) мають ста
тус патріархатів. Тому кардинал 
Любомир Гузар знову порушив це 
питання в листопаді на нараді Кон
грегації Східних церков і почув 
у відповідь, що Ватикан «вивчає 
шляхи» для заснування Патріарха
ту в Україні. Але цим зволіканням- 
вивченням колись має наступити 
кінець, бо ж громадська думка 
вірних греко-католиків з цього пи
тання вже давно не на користь 
Апостольської столиці.

Церкви активно обстоюють 
свободу релігії, але водночас во
ни не допускають свободу в релігії. 
Свідченням цього є призначення 
в УГКЦ о.Петра Паньківа єпархіаль
ним цензором богословських і 
літургійних публікацій. І хоч як там 
Греко-Католицька Церква не праг
нула б оправдати цей свій крок, але 
вуздечку одягнуто. І це на фоні тієї 
боротьби за свободу думки і здо- 
лання будь-якої цензури на неї, яка 
йде в українському суспільстві. 
Догматизуючи думку, Церква в та
кий спосіб консервує себе.

Відбулися кардинальні зміни 
в керівництві Мукачівської 
єпархії УГКЦ. Папа Римський 
прийняв зречення від керівництва 
єпархією у владики Івана Семедія та 
єпископа-помічника Івана Маргіти- 
ча. Апостольським Адміністратором 
ad nutum Sanctae Sedis Мукачівської 
єпархії призначено владику Мілана 
Шашіка, який до цього був парохом 
в Перечині на Закарпатті. Владика 
має 50 років, закінчив курси філо-
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софії та теології Вищої семінарії 
у Братиславі. Служив у двох обря
дах — греко-католицькому та ла
тинському. Як і в Львівській Ар- 
хиєпископії РКЦ, до керівництва 
Мукачівською єпархією прийшов 
владика із діаспори.

«Без України Росія не уявляє 
свого самоусвідомлення як ве
ликої нації, як імперії», — відзна
чив кардинал Любомир Гузар 
в своєму інтерв'ю італійському 
тижневику «Християнська родина». 
Відтак свою тезу, що бути добрим 
росіянином означає бути право
славним, Російська ПЦ прагне пе
ренести й на Україну, яка, мовляв, 
завжди була православною. Проте 
саме існування грек-католиків «є 
підтвердженням культурної та кон
фесійної самоідентифікації ук
раїнців». Метою ж Москви є «усу
нення всього, що стоїть на пере
шкоді політичного та релігійного 
об'єднання України і Росії».

У Києві відбулася інтро
нізація мощів св.Миколая Чудо
творця, єпископа Мирлікійсько-
го. Це сталося 6 грудня під час ар- 

хиєрейсько ї 
месси у Свя- 
т о - М и к о 
л а ї в с ь к о м у  
соборі, на якій 
г о л о в у в а в  
А постольсь
кий нунцій 
в Україні ар
хиепископ Ни
кола Етеро- 
вич, в присут

ності римо- і греко-католицьких 
священиків, ченців, монахинь та 
вірних. Інтронізація -  це постав
лення мощів святого на належному 
місті у храмі. Миро з мощів св.Ми
колая прибуло 6 грудня із м.Барі 
(Італія) до Києва, до римо-като- 
лицького храму Св. Миколая. Отці 
домініканці разом.з миром переда
ли посвідчення правдивості 
реліквії. Рідина, яка міститься в ам
пулі, взята із гробу, де спочивають 
мощі святого чудотворця Миколая. 
Мощі залишаться в храмі св.Мико
лая назавжди. Храм св.Миколая 
побудований 1899-1909 рр. як дру
гий після костела св.Олександра 
римо-католицький парафіяльний 
храм міста. За часів радянської 
влади Миколаївський костел за
крили. Після 1945 р. його викорис
товували як архівне сховище. 1979 
р. будівлю передали Рес
публіканському будинку органної 
та камерної музики. 4 січня 1992 р. 
відбулася перша урочиста Служба 
Божа в храмі і посвячення костелу 
єпископом Яном Пурвінським. Від 
цього часу приміщення Мико
лаївського костелу почергово ви
користовується для проведення 
концертів та для богослужінь. Храм 
є на балансі Головного управління 
культури міста Києва. Приміщення 
плебанії також займають сторонні 
організації. РКЦ сподівається на 
повернення їй храму.

Магістр богослов'я УГКЦ 
І.Бриндак висловився проти при
писування знахідки французького 
археолога Андре Лемера брату Ісу- 
са Христа Якову. Мотивує це він не

Ц і Щ ' ' ; J2E:
• * р і ч - Е
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тільки тим, що в тогочасному Єру
салимі було більше 20 Яковів, які 
мали братом Ісуса і батька з ім'ям 
Йосип, а й тим, що не так («Яків син 
Йосифа брат Ісуса») мав би вигля
дати надпис над похованням хрис
тиянина. В першому рядку апос
тольського Послання того ж Якова 
сказано: "Яків, слуга Бога й Госпо
да Ісуса Христа". Так звучить і 
в інших апостольських посланнях. 
То ж якби саркофаг, віднайдений 
А.Лемером. належав брату Спаси
теля, то після слова «Ісус» обов’яз
ково було б підкреслення, що він є 
Христос або Господь.

Мільйонну армію заробітчан 
з України в Італії буде духовно 
опікувати єпископ Української гре- 
ко-католицької церкви. Про це 
повідомив Глава УГКЦ кардинал 
Любомир Гузар. Громадяни з Ук
раїни працюють в 60 італійських 
містах і містечках. Жінки най
частіше працюють служницями, 
а чоловіки — будівельниками. 
Більшість з них — вихідці з Галичи
ни, а відтак — греко-католики.

•

Урочисте відкриття музею 
Митрополита Андрея Шептиць- 
кого відбулося 19 грудня, в день 
Святого Миколая, у будинку на 
вул.Драгоманова, 42 Львова. Мит
рополит завжди опікувався музей
ною справою у Львові. Нагадаємо, 
що ще 1905 р. митрополит Андрей 
заснував Церковний музей, який 
тепер знають як Національний му
зей у Львові. У той же час Митро
полит збудував окреме приміщен
ня для львівських художників, кар

тини яких пізніше потрапили до 
музею. (RISU.org.ua)

Католики-миряни з Києва бе
руться збудувати лікарню для 
бідних. З метою фінансування 
проекту засновано благодійний 
фонд "Марія - Цариця Миру". Про
ект передбачає надання бідним і 
безпритульним різнопланової до
помоги: духовної, медичної, психо
логічної, матеріальної, юридичної. 
В рамках проекту діятимуть групи 
допомоги залежним від алкоголю 
та наркотиків. В перспективі - за
снування дитячих садків та шкіл. 
Рівень бідності в Україні становить 
26%. Понад 35% людей не мають 
змоги купити найнеобхідніші про
дукти. В країні офіційно зареєстро
вано майже 20 тисяч безпритуль
них дітей. Ініціатива католиків-ми- 
рян отримала благословення єпис
копа Станіслава Широкорадюка. 
Всі небайдужі до цієї необхідної 
справи можуть отримати додатко
ву інформацію за тел.: (044) 243- 
188-32.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
2002 р. знаменний в житті 

Всеукраїнського Союзу
Об’єднань Євангельських хрис- 
тиян-баптистів. В київському 
«Домі Євангелія» в кінці травня 
відбувся їх 24 з ’їзд. Майже 700 де
легатів баптистського форуму Ук
раїни знову доручили бути їх Голо
вою Григорію Івановичу Комен
данту. ВСО ЄХБ в 2002 р. мав по
над 2600 церков та місіонерських 
груп (в 1990 р. -  988 ). Членами
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церков ВСО ЄХБ було 141338 осіб 
(в 1990 р. -  89113). Церкви ЄХБ 
були вже у всіх областях України. 
Але найбільше їх було в 2002 році 
в Києві і столичній області -  149, 
в Донецькій області -  147, Хмель
ницькій -  141, Черкаській -  139, 
Вінницькій -  133. Найбільше членів 
Церкви було в Донецькій області -  
18004, Києві і столичній області -  
12276, Чернівецькій -  10367, 
Одеській -  7642, Вінницькій -  
7347, Запорізькій -  7233, Во
линській -  6960, Рівненській -  
6690 і Черкаській -  6346.

Позиції свідків Єгови в Україні 
в 2002 р. помітно зросли. Кон
фесія має 1279 громад, 125030 
вісників Слова Божого (в 2001 р. -  
114377). Водне хрещення в 2002 р. 
прийняло 7740 осіб. Товариство 
мало в Україні в звітному році 15674 
піонери. Проведено 23978956 го
дин бесід. На Вечері з нагоди 
відзначення воскресіння ісуса Хри
ста було присутніх 272620 осіб. 
(Вартова башня. -  1 січня 2003 р.)

«П’ятидесятники -  повно
цінна структурована церква
в Україні. Вона має серйозні по
зиції як в нашій країні, так і 
в Європі, а у США в неї взагалі 
домінуюче значення: президент 
Буш відданий саме цій церкві». 
Це -  оцінка члена Вищої Церковної 
Ради УПЦ КП, народного депутата 
України Василя Червонія. При цьо
му він вітав те, що сім’ї п’ятидесят
ників мають багато дітей. В.Чер
воній вважає, що держава має до
помагати таким сім’ям, бо ж вона

зацікавлена у прирості населення. 
«Протестантів -  християн віри 
євангельської, баптистську церкву 
я розглядаю як дуже позитивну 
тенденцію. Хай живуть і народжу
ють. А те, що вони не дивляться те
левізор, то це ж нині вірно. Особи
сто я лякаюся того, що там показу
ють. А який жах переживають діти, 
які виховуються в православних 
сім’ях! Те, що показують *«Інтер», 
«1+1», «СТБ» й інші телекомпанії, 
які стали власниками ефіру -  це не 
просто жах, а деформація свідо
мості дитини». (2000. -  6 грудня)

Життя багатодітної п’ятиде- 
сятницької сім’ї  із київського 
села Синява описала жур
налістка Лідія Денисенко.
(2000.- 6 грудня) В сім’ї Клименків 
тринадцятеро дітей. їх має бути 
стільки, скільки може народитися, 
бо ж аборти в християн віри єван
гельської заборонені. «Бог дав 
дітей, він дасть і їжу»,- каже глава 
сім’ї 47-річний Анатолій Миколай
ович. Але на першому місці тут, 
зрозуміло, духовна їжа. Читають 
діти лише духовну літературу, а та
кож ту, яку вимагають вчителі 
в школі. Слухають лише «свою» му
зику. Телевізор не дивляться, бо 
там нічого дивитися. Одяг у них ви
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триманий, скромний. Культ сім’ї 
в Клименків мирно вживається з 
культом праці. Всі діти виготовля
ють на продаж віники, виконують 
мебльові замовлення. Журналістка 
ніяк не могла зрозуміти те, що сім’ї 
віруючих-протестантів мають свій 
особливий спосіб життя і його не 
можна оцінювати стандартами 
православних сімей, бо ж вони і 
в моральних вимірах часто можуть 
бути різними.

Найбільша в Україні молитов
на зала Адвентистів Сьомого
Дня відкрита при Лівобережному 
духовному центрі Києва. Для участі 
в урочистостях до столиці прибули 
із США президент Генеральної кон
ференції Ян Полсен, заступник ди
ректора відділу інформації ГК 
Д.Бенгс, президент ЄАД А.Штеле, 
а також директор АДРА і відділу ос
віти ЄАД Г.Мюллер, керівники Укра
їнської уніонної конференції (УУК), 
голови усіх регіональних конферен
цій, представники адміністрації та 
громадськості столиці. Слова натх
ненної подяки і прославлення Бога 
виголосив президент УУК Володи
мир Крупський. Він подякував буді
вельникам і організаторам будів
ництва, пасторам, які очолювали 
його, зокрема А.Андроніку, П.Кири- 
люку, А.Антонюку, А.Бордюгу, від
повідальному за теплопостачання 
спеціалісту з Німеччини Г.Гурцелу 
та багатьом іншим особам, причет
ним до будівництва нової, на дві з 
половиною тисячі місць зали. Надз
вичайно зворушливо, задушевно й 
натхненно звучали слова посвяти 
великої зали на славу Богові,

на славу Христу, на славу Духові 
Святому. Увесь хід служіння супро
воджувався прекрасним співом Ки
ївського камерного хору та хору 
другої церкви, Буковинського ан
самблю бандуристок, колективу з 
Одеси, грою духового оркестру та 
співом солістів.

ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Український духовно-куль
турний центр буде споруджено 
на живописній території півос
трова Осокорки Християнською 
церквою Посольство Боже. Центр 
стане гордістю вітчизняної архітек
тури. В жодній країні Європи немає 
ще критої будівлі такого розміру. 
Вона не буде якоюсь Церквою, 
а матиме відкриті двері для всіх 
людей, стане багатофункціональ
ним культурним комплексом, що 
вміщатиме водночас біля 50 тис. 
відвідувачів, стане міжнаціональ
ним храмом поклоніння Богу. Церк
ва «Слово віри» має в Україні лише 
дев’ятирічну історію, але серед її 
послідовників вже нараховується 
біля 20 тис. осіб лише в Україні. 
Церква є практичним втіленням 
Слова Божого, даного її старшому 
пастору Сандею Аделаджі. Щоб
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парафіяни Церкви не запишалися 
один на один зі своїми проблема
ми, вони щонеділі збираються на 
заняття домашніх груп, в кожній з 
яких по 12 осіб. Формування груп 
по «системі дванадцяти» -  основ
ний принцип організації церкви. 
Під час занять віруючі вивчають 
Слово Боже, моляться, спілкують
ся між собою. Окрім цього Церква 
проводить служіння (їх нині біля 
70), конференції, семінари, кон
церти, різні благодійницькі заходи. 
Проте в своїй діяльності Церква ще 
не враховує те, що виразником 
культури народу є його мова. То ж 
якщо вона прагне постати вираз
ником культури українського наро
ду, а при цьому користається 
у всьому мови сусіда, то й служить 
вона йому. А між тим коли Христос 
посилав своїх апостолів до інших 
народів, то служили вони там 
їхньою мовою.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Лідери духовних управлінь 

мусульман України вперше 
зібралися разом 12 грудня в кон
ференц-залі Держкому релігій Ук
раїни для обговорення спільних 
проблем. Муфтій мусульман Кри
му Еміралі Аблаєв зауважив на то
му, що вони не проарабські, 
не протурецькі, не проросійські, як 
це дехто хоче показати. Декому 
вигідно роздувати версію про на
явність в Криму вахабізму й 
ісламського фундаменталізму. 
Відбувається ісламське відрод
ження після того геноциду, якого 
зазнав кримо-татарський народ.

Муфтій порушив питання навчання 
дітей ісламу в початкових уколах, 
відкриття теологічного відділення 
в Кримському університеті, 
виділення земельних ділянок під 
будівництво мечеті, про врахуван
ня особливостей ісламу під час 
військової служби юнаків-мусуль- 
ман та ін. Муфтія турбує те, що 
в Криму зареєстровано державни
ми органами більше ЗО громад, які 
не входять до ДУМК. Муфтій Ук
раїни Ахмед Тамім розповів про 
десятирічний шлях Духовного Уп
равління мусульман. Інформацію 
про це РП подавала в попередньо
му своєму числі.

П’ятдесят тисяч мусульман 
нині проживає в Києві, а в Ук
раїні -  десь два мільйони. Так
вважає муфтій України шейх Ахмед 
Тамім. При цьому він відзначає те,

що українські діти Аллаха сторо
няться екстремізму. А це тому, що 
вони сповідують істинний іслам. 
«Іслам за своєю суттю -  релігія ми
ру та покірливості, -  відзначає Ах
мед Тамім. -  Наше вчення визнає 
всіх пророків, зокрема й Ісуса Хри
ста. Воно спрямоване на творення 
добра і справедливості. Проте і се
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ред мусульман, на жаль, трапля
ються ще й такі, хто намагається 
використати релігію заради досяг
нення іншої мети».

Вперше влада Криму визнала 
право всіх кримчан мусульмансь
кого віросповідання не працювати 
у перший день свята Ураза-Бай- 
рам (5 грудня). Таке рішення прий
няв Кабмін Автономії, враховуючи 
поширеність ісламу серед кримсь
котатарського народу.

Мусульманське свято Ураза- 
Байрам покликане нести людям 
примирення, братерство і любов. 
Своєрідним подарунком до нього 
стала здача під заселення ре
патріантами -  кримськими татара
ми 24-квартирного будинку в се
лищі Октябрське Красно- 
гвардійського району АРК. Але 
це -  крапля в морі. Майже 4 тис. 
сімей мусульман Криму чекають 
на власний дах над головою.

Велика партія мусульмансь
кої літератури затримана на 
кордоні України. Контейнер на
правлявся з Туреччини через Ук
раїну в Казахстан. В ньому вияви
ли понад півтори тисячі 
примірників книг арабською, ту
рецькою та татарською мовами, 
компакт-диски, відеокасети. У де
яких вилучених виданнях, як 
свідчать експерти, пропагується 
війна, насилля, релігійна і 
національна ворожнеча. Серед цих 
книг є «Джихад проти невірних», 
«Брати-мусульмани» і т.п. видання. 
Проте більшість видань мають суто

релігійний зміст. Виявлено різні 
видання Корану. Деякі з них оціню
ють в 200 доларів. Номінально 
література контейнеру оцінюється 
в 8 тис. 965 грн. Правоохоронні ор
гани мають тепер з ’ясувати, кому 
адресувався цей багаж і хто на ос
нові цих творів збирається в Ук
раїні готуватися до джихаду.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
«Площа Ціон» -  таку назву має 

єрусалимське подвір’я, яке нещо
давно було урочисто відкрито біля 
Центру Єврейської Агенції «Сох- 
нут-Україна» з нагоди свята Хану
ки. Семисвічник Менора у дворику, 
стіни якого вислані єрусалимсь
ким каменем, лавки з назвами 
центральних вулиць Єрусалиму та 
барельєф з панорамою башти Да
вида -  таким гості побачили «Кікар 
Ціон». Це стало можливим завдяки 
великій роботі, яку проводить 
Єврейська Агенція в Україні і, зок
рема, Глава Єврейської Агенції 
«Сохнут» в Україні і Молдові пан 
Алекс Кац. Відкриття подвір’я при
свячено солідарності з мешканця
ми столиці Держави Ізраїль, які за
знали багато лиха від терористич
них актів. Разом з тим, це -  символ 
зв’язку євреїв діаспори зі своєю 
історичною Батьківщиною. 
(В. Матвеев)

В Бердичеві маємо наругу 
над могилою знаменитого ца
дика рабина Леві Іцхака. Розби
то всі вікна склепу. Скоїли це учні з 
місцевого інтернату, відомі своєю 
деструктивною поведінкою.
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Єврейська громадськість сто
лиці урочисто відзначила Хануку
цілою низкою заходів. Так, ЗО листо

пада -  1 грудня 
проведено День 
єврейських ор
ганізацій і громад 
Києва й України. 
Відбулося урочис
те відкриття кіно
фестивалю »Ха- 
нукія -5763» і ха
ну кальный кон

церт. На Європейській площі сто
лиці була проведена церемонія за
палювання ханукії. У рамках святку
вання Хануки в Київському держав
ному театрі оперети відбувся кон
церт солідарності з ізраїльським на
родом. Пройшов П’ятий общинний 
фестиваль єврейської книги 
»ОФЕК-2002», що цього року був 
присвячений єврейському
краєзнавству. Всі громади, що вхо
дять у Релігійне Об’єднання Громад 
Прогресивного Іудаїзму України, 
урочисто і весело відзначили Свято 
Світла. Службу Каббалат Шаббат і 
церемонію Хануки в Київській гро
маді Прогресивного Іудаїзму »ha- 
тіква» 29 листопада провів Рабин 
Олександр Духовний. Рух Прогре
сивного Іудаїзму в Україні зі святом 
поздоровив Президент України 
Л.Кучма. Разом із членами громади 
в переповненому залі общинного 
центра прийшли зустріти Хануку 
гості зі США. Члени молодіжного 
клуба »Нецер» при Київській гро
маді «ha-Тиква» показали 
імпровізований спектакль, що нага
дав про події, що лягли в основу 
свята .(В.Матвеев)■

В рамках святкування Хануки
в Києві на Європейській площі бу
ла проведена церемонія запалю
вання Ханукії. В общинному центрі 
Київської громади Прогресивного 
Іудаїзму «Надія» 29 листопада 
службу Кабблат Шаббат і цере
монію Хануки урочисто провів ра- 
бин Олександр Духовний. Рух Про
гресивного Іудаїзму вітали зі свя
том Хануки Президент України 
Л.Кучма, гості із США. Всі, хто був 
присутній на святі, одержали хану- 
кальні подарунки. Утвердилися 
у вірі в те, що в їхньому житті бу
дуть здійснюватися різні чудеса.

Семінар «Палестинсько-ізра
їльський конфлікт: історія і су
часний стан» , організований і 
проведений Урядовим бюро 
Ізраїлю із зв’язків з єврейством 
у СНД і Східній Європі, відбувся 
в Пущі-Водиці 8-10 грудня. 
На семінар були запрошені жур
налісти єврейських ЗМІ України і 
Молдови, активісти Всеукраїнсько
го Євреського Конгресу. Посол 
Ізраїлю в Україні і Молдові Анна 
Азарі висловила занепокоєння тим, 
що нібито провідні європейські ЗМІ 
і ряд загальноукраїнських ук
раїнських ЗМІ тенденційно 
висвітлюють ситуацію на Ближньо
му Сході, хибно витлумачують 
сутність та історію сіонізму, пода
ють його як непристойне явище, 
прирівнюють до фашизму. Було на
голошено, що ті сили, які діють про
ти Ізраїлю, діють проти всього 
єврейського народу. З інформацій 
про семінар видно, що нарешті ста
ло зрозуміло, що палестинсько-
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ізраїльський конфлікт ніякого 
відношення не має до християнст
ва, що до нього штучно, із зацікав
леною метою прагнуть прив’язати і 
роздмухувати ісламо-християнське 
протистояння. Проректор Соломо
нового університету Леонід Мацих 
зауважив на семінарі, що в XXI ст. 
християнство піде шляхом міжкон
фесійного діалогу, а протистояння 
буде проходити між іудаїзмом та 
ісламом. Посольський співробітник 
М.Шенкерман з явним пе
ребільшенням відзначив, що те, що 
відбувається на Близькому Сході -  
це не локальний конфлікт, а бороть
ба цивілізацій, в авангарді якої зна
ходиться Ізраїль, євреї. Мова не 
йшла при цьому про те, що з надан
ням палестинцям державної са
мостійності цей локальний 
конфлікт можна поставити у міжна
родні правові норми і в такий спосіб 
привнести спокій в міжнародні 
відносини, пригасити той анти
семітизм, який ним спричи
нюється. Саме невирішення про
блеми палестинсько-ізраїльських 
відносин ставить світ на межу ката
строфи. Потрібно перейти від ста
розавітного принципу «око за око» 
до християнського принципу «по
люби ворога свого». На семінарі яв
но виявилося прагнення спонукати 
всі ЗМІ дивитися на події Ближньо
го Сходу очима Ізраїлю, 
не прив’язувати сіонізм до «Прото
колу сіонських мудреців».

Так як Ізраїль зберіг Суботу 
(шаббат), так Субота берегла 
Ізраїль. Субота -  це острів свяще- 
ного часу в морі мирської суєти.

Релігійна панорама № 12’2002
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Вона служила важливим чинником 
забезпечення наступності поколінь 
у світовому єврействі, розвитку 
євреської цивілізації. Про все це 
йшла мова під час служби Каббалт 
Шаббат в Київській громаді Про
гресивного Іудаїзму «ha-Тіква», яку 
провів Київський молодіжний клуб 
«Нецер».

Рабин Олександр Духовний 
в своїх публікаціях останнього 
часу в газеті «В поисках истины» 
прагне визначити те спільне, що 
єднає різноманіття релігій. «Всі 
релігії зрештою, -  наголошує лідер 
прогресивних іудеїв України, -  до
помагають нам віднайти те місце, 
яке ми займаємо на Землі -  адже 
віднайти своє місце в цьому світі 
означає зрозуміти сенс життя... 
Релігія спасає нас від необдума
них, поганих вчинків і дій... Релігія 
спасає нас. Це є та найбільша 
цінність, яку дає нам релігія... Са
ме бути спасенним і є тим, що ми 
називаємо пошуком нашого місця 
в цьому світі. Релігія була тим пер
шим вчителем, за допомгою якого 
людство навчилося жити поруч... 
Дивним є те, що яку б релігію ми не 
розглядали, всі вони вчать нас од
ному й тому ж -  вірному шляху 
життя». О.Духовний наголошує та
кож на тому, що у всіх релігій є ще 
й молитва. А це тому, що люди по
требують якось оформити своє за
милування і страх, свою вдячність і 
свої потреби, свій пошук і свої 
відкриття м вірні слова. «Вони ко
ристуються молитвою, щоб очис
тити свою свідомість, використо
вуючи для цього «Святе мило».
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Окрім всього сказаного, «релігія 
допомагає нам зрозуміти смерть... 
Релігія вчить нас тому, що, незва
жаючи на те, що смерть є кінцем 
для нашого тіла, смерть не є на
шим закінченням». (В поисках ис
тины»- №11 і № 12, 2002)

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
УКРАЇНИ

Нові президенти Київської і 
Донецької місій Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів.
До Києва приїхав Вільям Вест. Має 
ступінь бакалавра з бізнес менедж
менту і магістра з адміністративно
го бізнесу. В 1980 р. В.Вест здобув 
ступінь доктора з останньої сфери. 
Церковна діяльність київського 
президента також багата 
місіонерство в Техасі, священик, 
радник, президент місії. В про
фесійній сфері Вільям Вест відо
мий як фінансовий аналітик феде
рального банку, віце-президент, аз 
часом -  президент ощадної і пози
кової асоціації у Флориді, прези
дент корпорації управлінських сис
тем, віце-президент електронних 
бізнесових систем. Але найбільше 
фаховий талант його проявився під 
час президентства в будівельній 
компанії. То ж цей свій досвід 
В.Вест має використати при 
будівництві храму Церкви ІХСОД 
в Україні. Нинішній президент 
київської місії був надзвичайно ак
тивним в громадському житті США. 
Довгі роки він був віце-президен
том виконавчого комітету Ради 
національного парку Юти, членом 
правління будинкобудівничої

асоціації, головою консультативно
го відділу однієї з американських 
компаній комп’ютерних систем. 
Нарешті В.Вест -  ад’юнкт-профе- 
сор університету Нова і Палм Віч 
Юніор коледжу. Дружина Вільяма 
Веста Верлен також має диплом 
магістра і була ад’юнкт-професо- 
ром того ж коледжу, займала 
керівні посади в церкві. Донецьку 
місію очолив Кей ХрістенРен. 
В Церкві ІХСОД він пройшов шлях 
від місіонера у Великобританії, 
священика, президента, регіо
нального представника до семиде
сятника Північно-Американського 
централа. Виявив свій таланту ска
утському русі. Успішно працював 
радником багатьох компаній. 
В професійній сфері К.Хрістенсен 
почав із регіонального менеджера 
з продажу однієї з американських 
компаній і доріс до президента 
власної компанії. Працював протя
гом 6 років викладачем коледжу 
школи бізнесу. Має ступінь 
магістра у сфері управління бізне
сом, який разом із своєю дружи
ною одержали у Вашингтонському 
університеті.

Храм Новоапостольської 
Церкви в Києві, що на Березня
ках, поповнився новими вітража
ми, виготовленими київським ху
дожником Олександром Дубови
ком. «У них релігія особлива, -  ска
зав митець. -  Бог для них -  це 
Світло. Це щастя, не муки, 
не очікування майбутнього життя, 
та життя тепер.» Вітражі О.Дубови- 
ка пройшли затвердження у центрі 
Церкви у Штутгарті (Німеччина).
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Він тут одержав подяку за «сильну 
ідею». Сам художник не вважає се
бе віруючою особою.» У мене своє 
розуміння про вищу ієрархію,- ка
же він, -  про вертикаль «Людина -  
Бог». Я вважаю, що Вищий Розум і 
Бог -  це різні поняття. Я більше 
схильний до Вищого Розуму, Бог 
створений людьми і для людей. 
А Розум -  це Абсолют. Те, що до 
людини не має ніякого відношен
ня. Відтак не Він, Розум, має спус
титися до нас, а ми маємо підняти
ся до нього. Бог же спускається до 
людини з метою витягнення її із 
суєти». (Киев. Ведомости. -  З 
грудня)

Припинити діяльність «неза
лежної помісної церкви ре
лігійної общини євангельських 
християн Повного Євангелія 
«Церква Христа» постановив Су- 
воровський районний суд м.Хер- 
сона. Справа розглядалася за по
зовом прокурора Херсонської об
ласті в інтересах держави в особі 
обласної державної адміністрації. 
Як зазначається у постанові суду, 
відкриті богослужіння громади 
у громадських місцях повинні були 
проводитись згідно з чинним зако
нодавством та за погодженням з 
місцевими органами влади. «Але 
такі заходи неодноразово прово
дилися протягом тривалого часу 
у травні та липні 2002 р. без дозво
лу та погодженням з місцевими 
органами влади», -  йдеться 
у рішенні суду. Окрім того, як з ’ясу
валося з показань свідків та вис
новків головного психіатра уп
равління охорони здоров’я при

Херсонській облдержадміністра
ції, під час проведення релігійних 
обрядів керівниками секти засто
совувалися методи впливу, які 
призвели до психічних розладів 
у адептів громади та завдали шко
ди їхньому здоров’ю. Нині за цим 
фактом порушено кримінальну 
справу. (RISU.org.ua)

Авіакомпанія «Авіалінії Ук
раїни» подає пасажирам у своїх 
лайнерах у привабливій упаковці 
печиво фірми «Махаріші Про
дасте». Розпізнавши у на перший 
погляд невинному виробникові 
релігійну течію «Трансценденталь
на медитація». Православні УПЦ 
МП закликали авіакомпанію відмо
витися від неї, бо ж, дивись, в такий 
спосіб вона сприяє розвитку і зба
гаченню цієї «тоталітарної секти». 
Окрім цього, оскільки послідовники 
ТМ в своїх мантрах згадують на 
санскриті богиню смерті Калі, 
то «їжу, виготовлену цією ком
панією, з точки зору християн мож
на назвати» ідоложертвенною і як 
таку, що заборонена до вжитку». 
(Летопись Православия. -  №11). 
Ось тобі і маємо православний 
фундаменталізм чистої води, який, 
якщо його не призупинити, приве
де до темного середньовіччя.

М І С Т И К А
Відомі нам артисти надто за

бобонні. Це визнає Олександр 
Пономарьов. «Певно що у кожного 
є свої забобони, -  зауважує він. -  
У мене вони також є, але я нікому 
не розповідаю про них, щоб не
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скористалися моїми слабостями». 
Тамара Гвардцителі виходить на 
сцену завжди із-за лівої куліси. 
Окрім того, вона грає лише на чор
ному роялі, бо ж білий для неї -  не
чиста прикмета. На всі свої гаст
ролі артистка бере дві любимі 
ляльки. Надія Чепрага вірить, що 
якщо перед концертом вона мала 
з кимось якусь сварку, то цей кон
церт обов’язково буде вдалим. Ар
тистка ніколи не повертається 
в гримерну, бо тоді в чомусь 
обов’язково не повезе. Сергій 
Пенкін вважає, що завжди, коли 
проїздиш під мостом, треба по
плескати в долоні. А ось Таїсія По- 
валій вірить, що в її будинку, хоч він 
й освячений священиком, живе 
домовик. Свистіти в помешканні, 
вважає артистка, ніколи не можна, 
бо не матимеш грошей. Сімейних 
астрологів мають сім’ї Пономарьо- 
ва, Мозгового, Повалій.

Столицю знову відвідує «лю
бима ваша цілителька знамени
та Марфа». Про це повідало всім 
киянам РІО -  рекламна газета, яку

вкидають кожній сім’ї в поштову 
скриньку безкоштовно. Вона лікує 
практично від будь-яких захворю
вань, «бачить внутрішній світ люди
ни», «відновлює сім’ї..., імунну сис
тему..., біополе». Лікує не лише лю
дей, а й тварин, тих, хто знаходить
ся на значній відстані. Марфа захи
щає від домовиків. Чого їй тільки не 
приписують. Така реклама, до речі, 
але вже на інших цілителів*- Марію і 
Валентину, постійно розміщується 
у львівському «Високому замку». 
При цьому за прийом просять по 50 
грн. та ще й продають різні мето
дичні посібники, зцілюючі амулети і 
фотографії по 5 грн. Знаходяться 
такі (і відчувається, що їх немало), 
хто клює на цих «лікарів». Ось як 
рекламує їх «Високий замок»: «Є 
живі свідки чаклунства. Чаклуни і 
чаклунки можуть обертатися в жаб, 
злодіїв і світлячків, й навіть ставати 
невидимими. Вони знущаються над 
людьми, нищать посіви, вбивають 
скотину. Підопічні сатани сіють до
вкола неродючість, немічність, хво
роби, безумство, смерть. Віками 
боротьбу із цим злом вели люди, 
які були наділені Божественною 
силою». То ж хочеш -  вір цьому, 
а хочеш -  не вір. Але коли йдеш, 
щоб вилікуватися, то, йдучи до 
знахарки, візьми три свіжі яйця, 
нову колоду карт, а ще (від кон
кретних зцілень) -  чисту спідню, 
чисту пелюшку, жменю землі з 
двору, три свічки, високий замок з 
ключем та ін.
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

Релігійна карта 6-мільярдно- 
го населення Землі в 2002 р„ 
виглядала так: 34% -  християн, 
20% -  мусульман, 14 -  індуїсти, 
4% -  етнічні релігії, 6% -  буддисти, 
2% -  нові релігії, 0,2% -  іудеї, 
0,8% -  інші релігії. Невіруючих та 
атеїстів у світі нараховується десь 
860 млн. осіб (13%). Конфесійно 
християни виглядають так: 53% -  
католики, 17% -  протестанти, 
10,8% -  православні, 4% -  англіка- 
ни, 15,2% -  незалежні і різні 
маргінальні церкви. (Християнст
во. -  №6. -  2002)

Релігія в Росії. Соціологічне 
опитування Фонду «Громадська 
думка», проведене в серпні 2002 
р., дало такі наслідки: 2/3 росіян 
вважають себе віруючими, до пра
вослав’я віднесло себе 58% опи
таних, до інших 'християнських 
конфесій -  2%, до мусульман -  
5%, інших конфесій -  1%, позакон- 
фесійної релігійності -  4%. Але що 
це за православні? Регулярно 
Церкву відвідують (раз або частіше 
протягом місяця) -  6% респон
дентів, ніколи не причащалися 
72% опитаних, не дотримуються 
посту 81%. 52% респондентів- 
віруючих практично не моляться, 
60% -  ніколи не читали Біблію. Ли
ше 2% віруючих читають регуляр

но Біблію. Скоріше -  це протестан
ти. Середньо статистичний право
славний росіянин майже не 
відвідує церкву, ігнорує таїнства 
(окрім хрещення), деколи молить
ся і практично не знає святе Пись
мо. То ж ототожнення себе з пра
вослав’ям тут має скоріше сим
волічний характер, пов’язане 
більше з культурою та історичною 
пам’яттю. Більшість росіян свою 
релігійність не сприймає серйоз
но. Згідно цього опитування, 
в Росії 31% респондент не вважає 
себе віруючим.

Соціологічні дослідження Не
залежного інституту соціально- 
економічних і політичних 
досліджень Білорусії виявили таку 
картину конфесійної релігійності 
в країні: 67% опитаних вважають 
себе православними, 13% -  като
ликами, 7,5% -  просто християна
ми, атеїстами -  5%, невіруючими -  
1%, протестантами -  0,6%, іудея
ми і мусульманами -  по 0,1 %. Най
вищі темпи зростання в Білорусі 
має протестантизм. Лише третина 
громадян країни виступили за на
дання законодавчо певних переваг 
православній Церкві. 60% опита
них підтримали ідею надання 
рівних прав всім конфесіям.

Європейську Раду релігійних 
лідерів утворено в листопаді 
в норвезькій столиці Осло. Її ство-
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рено з ініціативи шести релігійних 
діячів, які є президентами 
Всесвітньої конференції релігій за 
мир від Європейського регіону. 
Перша їх зустріч відбулася 28 лю
того -  1 березня в Парижі. До скла
ду Ради ввійшли католицькі, право
славні, протестантські, іудейські, 
мусульманські та інші релігійні 
діячі. Обговорено перспективи 
діалогу релігій, культур і цивілізацій 
у світі, який зіткнувся із загрозою 
тероризму і небезпечного глобаль
ного конфлікту світоглядів.

Християнство -  гонима релі
гія. Декларуючи своєю консти
туцією свободу віросповідань, 
Туркменістан водночас контролює 
і обмежує діяльність ряду 
релігійних течій, зокрема христи
янства, яке нібито є «загрозою 
національній єдності». Уряд 
В’єтнаму заявив, що до кінця 2002 
р. в країні перестане існувати хри
стиянство. ЗО християнських 
лідерів останнім часом ув’язнені 
на термін 3-12 років. Лише в 2002 
р. було арештовано біля 200 хрис
тиян. В Лаосі влада використовує 
проти християн методи «примусо
вої праці» і «громадського позору». 
В Бутані переслідуються ті, хто не 
має в своєму помешканні статуї 
Будди. Католицький благодійниць
кий фонд «Допомога Церкві в біді» 
встановив, що щороку в світі від 
насилля гине 130-170 тис. христи
ян. Але ця цифра надто занижена, 
бо ж ніяка інформація про 
внутрішні події релігійного життя 
не просочується, зокрема з Китаю, 
інших країн комуністичного устрою

Релігія в сучасному __________
(В’єтнам, Лаос, Півн. Корея), му
сульманського Сходу (Сауд. 
Аравія, Іран, Афганістан, Туркме
нистан та ін.).

Президента Казахстану 
Н.Назарбаева турбує те, що в су

часному політичному лексиконі 
відродилися поняття «джихад» і 
«хрестові походи». До того ж, при
писуване часто ісламу поняття 
«фундаменталізм» є родовою 
прикметою не тільки мусульмансь
кої релігії. Нині в Казахстані діє по
над 40 конфесій, які мають більше 
трьох тисяч релігійних організацій. 
За останні десять років кількість 
мечетей в країні зросла з 20 до 
1500, а православних храмів стало 
більше в чотири рази. То ж треба, 
щоб відносини між різними кон
фесіями в країні були толерантни
ми. Назарбаев закликав представ
ників різних релігій Євразії прий
няти з цією метою Хартію миру.

Відомий американський хри
стиянський проповідник Пет Ро
бертсон виступив за депортацію 
мусульман. «Я ніколи не закликав 
до пригнічення мусульман у США, 
завив він,- Проте якщо вони зай 
маються фінансуванням таких ор
ганізацій, як ХАМАС, організуюп.
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терористичні угрупування, то їх 
слід депортувати». Громадськість, 
повчає пастор, має знати те, що 
в багатьох главах Корану звучить 
заклик вбивати «невірних». Насил
ля, яке закладене в Корані, існува
ло у всій мусульманській історії. 
Але Пет Робертсон радить Прези
денту Бушу не використовувати 
адекватні заходи щодо законос
лухняних мусульман і не насліду
вати дурний приклад Судану чи 
Нігерії, де християни зазнають пе
реслідувань тільки із-за того, що 
вони християни. На думку пастора, 
Буш «не теолог і може оперувати 
тільки політичними поняттями, 
а не релігійними».

VII Всесвітній російський на
родний союз озвучив ідею ство
рення молитовних куточків на ви
робництві, на сільськогосподарсь
ких підприємствах і навіть у супер
маркетах. Як заявив голова Відділу 
зовнішніх церковних зв’язків РПЦ 
митрополит Кирило, такі куточки 
необхідні віруючим для того, щоб 
«заховатися від кошмару спожи
вацької ідеології, яка може розда
вити людину».

Газета «Столичные новости» 
своїм інтерв’ю з Борисом Бере- 
зовським поставила під сумнів 
версію «організаторів-мусуль- 
манських екстремістів» теракту 
в Москві на Дубровці, яку обстою
вала російська офіційна влада. 
Чому були знищені всі терорис- 

іи? -  ставить питання Б.Бере- 
аовський. -  Якби спецслужби 
дійсно хотіли знайти слід цих теро

ристів, то для чого треба було вби
вати всіх терористів, щоб потім не 
знайти той слід, який вони хотіли б 
так знайти. Тому у мене припущен
ня зовсім інше: терористи були всі 
знищені саме з тієї причини, що до 
цього теракту якесь відношення 
мають російські спецслужби. 
Відтак вони замітали сліди у пря
мому сенсі... Я вважаю, що основ
ний інтерес, який там, в Чечні, є, це 
інтерес спецслужб і деяких груп 
військових, для яких війна стала 
своєрідним способом життя, в то
му числі і бізнесу». (№ 47)

Громадян з мусульманських 
країн США пускають до себе з 
оглядкою. Серед країн, громадя
ни яких при в’їзді до Америки му
сять фотографуватися і здавати 
відбитки пальців, значаться Сауд. 
Аравія, Пакистан, Сирія, Іран, Ірак, 
Лівія, Судан та ін. Відтепер цю про
цедуру у визначений американсь
кою адміністрацією час мають 
пройти всі громадяни мусуль
манських країн, які раніше заїхали 
до США. Іноземець, який проігно
рує це рішення, буде насильно де
портований з країни.

Ненависть населення США 
до мусульман, яких тут прожи
ває десь 6-8 млн., наростає. 
Про це говориться в спеціальному 
документі правозахисної ор
ганізації «Хьюмен райте уотч». 
В 2001 р., лише згідно офіційної 
статистики, було скоєно 481 пра
вопорушення, спрямоване проти 
арабів і мусульман. Це в 17 разів 
більше в порівнянні з 2000 р. Тут
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маємо підпали, вбивства, пограбу
вання, акти простого хуліганства. 
Всупереч заявам президента Бу
ша американська влада роздуває 
необґрунтовані підозри щодо всіх 
американських арабів та мусуль
ман. Саме мусульмани частіше 
інших попадають в поле зору 
спеціальних трибуналів, які вино
сять вироки без участі адвокатів. 
Саме їх більше всього серед май
же 10 тис. затриманих у США.

Євангелістський про
повідник -  один з керівників 
Південної баптистської конвенції 
Джеррі Фалвелла із США публічно 
назвав пророка Мухаммеда теро
ристом, прихильником насильства 
і воєн. «На мою думку, Ісус дав зра
зок любові, як і Мойсей, а Мухам
мед, я думаю,- сказав пастор 
у своєму інтерв’ю каналу Бі-Бі-Сі,- 
подав протилежний приклад». З 
різкою критикою Фалвелла висту
пив міністр закордонних справ Іра
ну Камаль Харазі: «Ця образа свя
того пророка Мухаммеда христи
янським священиком є частиною 
тієї пропагандистської війни, яку 
ведуть американські мас-медіа і 
сіоністи проти мусульман».

17 членів Конгресу США 
звернулися до Президента Росії 
В.Путіна із закликом піддати ко
рекції дії російської влади щодо 
іноземних місіонерів. Міститься 
також заклик «вжити заходів задля 
забезпечення прав всіх віруючих, 
в т.ч. й тих, що належать до 
релігійних меншин», «покласти 
край дискримінаційним відмовам

у візах працівникам, що належать 
до окремих релігійних меншин», 
усунути штучні перешкоди інозем
ним релігійним діячам у виконанні 
ними своїх обов’язків тощо. Відо
мо, що російська влада відмовила 
у в’їзді або анулювала візи за ос
танні чотири роки 33 іноземцям, 
які в Росії провадили релігійну 
діяльність.

Спільний центр допомоги 
безробітним в .Польщі мають 
намір створити лідери різних хрис
тиянських церков. Про це заявив 
голова Польської екуменічної ради 
православний архієпископ Єремія 
Анхим’юк. «Ми, християни, -  ска
зав він, -  повинні спільно розв’язу
вати цю проблему на екуменічному 
рівні». В проекті, окрім православ
них і католиків, будуть задіяні люте
рани й методисти. Характерно, що 
до Польської екуменічної ради, яка 
об’єднує 7 християнських Церков, 
не входить католицька Церква, 
до якої належать біля 95% поляків.

Міжрелігійна конференція 
«Мусульман і християни у діалозі 
і його рамках» зібрала в Женеву 
релігійних і політичних діячів з Євро
пи, Півн. Африки, Ірану, Лівії, Нігерії 
та Сауд. Аравії. Генеральний секре
тар Всесвітньої Ради Церков, яка ор
ганізувала цю конференцію, Конрад 
Райзер заявив: «Ми всі, християни і 
мусульмани, зобов’язані працювати 
задля добра людей всього світу і чи
нити опір силам, які прагнуть посва
рити і роз’єднати нас». Представник 
Вірменської Апостольської Церкви 
католикос Килікіський Арам І заува-
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жив, що не слід недооцінювати ті 
розбіжності, які існують. їх слід на
вчитися поважати. На думку 
вірменського ієрарха, християнство 
та іслам по-різному трактують по
няття свободи, демократії, прав лю
дини, а також по-різному трактують 
поняття ролі релігії, держави та гро
мадянського суспільства у світі. «Ми 
повинні мужньо прийняти той факт, 
що ми різні і повинні залишатися 
різними. Однак, визнаючи 
розбіжності, послідовники двох 
світових релігій повинні подолати 
стіну байдужості і гордині, що 
роз’єднує їх».

Німецькі єзуїти проти Санта- 
Клаусів. В Франкфурті священик 
Екхард Бігер на зразок дорожнього 
знаку виготовив і розтиражував на
клейку «Зона вільна від Санта-Кла- 
усів». В такий спосіб йде боротьба 
проти нової традиції у відзначенні 
Нового року. Санта-Клаусу протис
тавиться традиція вшанування 
Святого Миколи. Свято на його 
честь в католиків 5 грудня. Микола 
в ніч на свій день кладе дітям пода
руночки. Святий Микола, як повчає 
священик, реальна особа -  єпис
коп італійського міста Мір (IV ст.), 
а Санта-Клаус -  вигадка.

Атеїзм комуністів краще від 
атеїзму розпусти. Хоча радянсь
кий режим був суворий і жорстокий, 
але він не потерпів би те, що ми ба
чимо сьогодні,- зауважив глава Ка
толицької Церкви Латвії кардинал 
Яніс Пуятс в своєму інтерв’ю амери
канському агентству CNS. -  Якби 
перед нами стояв вибір, було б дуже
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важко вирішити, що є гіршим для 
Церкви -  ідеологічний атеїзм ко
муністів, а чи ж теперішній атеїзм 
розпусти». «Нам би хотілося бачити 
більше християнського в наших 
керівниках і законодавцях», -  каже 
кардинал. Лідер латвійських като
ликів вважає, що латвійці, чимало 
вистраждавши за років радянської 
влади, очікували далеко більшого 
від одержаної свободи. (АРІ)

110 православних храмів 
або монастирів пошкоджено або 
знищено албанцями-мусульмана- 
ми в Косово (Югославія). Це є 
наслідком того, що міжнародні 
війська КФОР, які після втручання 
США і їх союзників мали б забезпе
чувати в краї порядок, усунулися 
від цього. Знищено повністю побу
довану в 1939 р. церкву св. Васля 
Острозького в Джураковатс.

К А Т О Л И Ц И З М
Ватикан може стати повно

правним членом ООН. Про це за
явив його державний секретар кар
динал Анджело Содано. При цьому 
він зауважив, що таке рішення може 
прийняти лише Папа, якщо він виз
нає доцільним і корисним таке член
ство. Глава адміністрації Ватикану 
відзначив, що ООН ще не вичерпала 
свої миротворчі можливості. За до
помогою війни не можна вирішува
ти політичні проблеми, а термін 
«превентивна війна», вживаний 
США, не має входити в лексикон 
ООН, зауважив кардинал, маючи на 
оці наміри Америки щодо Іраку. Па
па Іван Павло II постійним представ-
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ником Ватикану при ООН призначив 
офіційно архієпископа Челестино 
Мільоре. Раніше він працював спос
терігачем Ватикану при Раді Європи 
у Страстбурзі. В ООН архієпископ 
замінив свого колегу Ренато 
Мартіно, який відтепер буде голо
вою Папської Ради «Справедливість 
і мир».

Іван Павло II є взірцем, 
гідним наслідування. Так вважає 
17,5% італійців; що вивело його на 
перше місце в щорічному конкурсі 
«Ргетіо Сотріопе».

Нові взаємовідносини вста
новлюються між Італією і держа
вою Ватикан, розміщеною в ме
жах її столиці Рим. Папі Івану Пав
лу II присвоєно звання почесного 
громадянина Риму. Глава Ватикану 
виступає в італійському парламенті. 
Президент Італії Карло Ячампі впер
ше був присутній на церемонії по
чатку навчального року в Католиць
кому Лютеранському університеті.

Нове апостольське послання 
«Вервиця Діви Марії» виголосив 
Папа Іван Павло II. В ньому йдеть
ся про те, що до вже існуючих 
тайн -  скорботних, радісних і слав
них, над якими віруючі роздумують 
у паузах між повторенням молитви 
«Богородице Діво», додається 
п’ять нових. (Жива вода. -  №

У новий спосіб Папа Іван Пав
ло II буде тепер відвідувати 
римські парафії. Відомо, що за 24 
роки він побував у 301 з 328 діючих 
в Римі парафій. У зв’язку з погіршен

ням здоров’я він тепер буде прий
мати парафіян окремих парафій 
в себе у Ватикані. Перший такий 
візит відбувся 1 грудня, коли Папа 
прийняв у ватиканському залі Павла 
VI парафіян церкви святої Пу- 
денціани. Понтифік відслужив 
Літургію і звернувся до вірних з 
вітальним словом.

Близько 12 мільйонів до
ларів одержала Російська Пра
вославна Церква в останні роки 
від католицької організації Kirche 
in not («Церква в потребі»), І це при 
тих натягнутих відносинах, які існу
ють між Ватиканом і Московською 
Патріархією! Десятки мільйонів 
доларів одержали й інші Право
славні Церкви. Кошти ці йдуть на 
економічне сприяння розвитку ос
танніх, допомогу в організації ни
ми навчання своїх студентів у най
кращих університетах світу. Про це 
повідомив Апостольський Нунцій 
в Україні архиепископ Микола Ете- 
рович. (День. -  № 232)

Спеціальне звернення до му
сульман з нагоди закінчення Ра
мадану упродовж останніх ЗО років 
направляє Папська Рада у справах 
міжрелігійного діалогу. Префект Ра
ди архиепископ Фітцджеральд 
у цьогорічному посланні «християни 
та мусульмани на шляхах миру» на
писав: «Шляхи миру полягають че
рез виховання... Мир не можна 
відокремити від поваги до людини, 
правди й справедливості». (КАІ)

Зміни у керівництві Римською
курією. Конгрегацію Богослужіння
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і Таїнств очолив нігерійський карди
нал Френсіс Арінзе, замінивши на 
цій посаді чилійського кардинала 
Хорхе Медину Естевеса. До остан
нього кардинал Френсіс Арінзе був 
президентом Папської ради з 
міжрелігійного діалогу, яким нині 
буде англійський єпископ Майкл 
Фіцжеральд. Президентом Папсь
кої ради «Справедливість і мир» 
став архиепископ Ренато Мартіно. 
Президентом Адміністрації спад- 
коємництва Римського Апос
тольського престолу (а це -  фінан
си Ватикану) став італійський ар
хиепископ Атілліо Нікора. Звільнив 
посаду декана Колегії кардиналів 
африканський владика Бернарден 
Гантен для боннського кардинала 
Йозефа Рацінгера. Полковник Піус 
Зегмюллер залишив посаду коман
дира ватиканської швейцарської 
гвардії, в якій служать 100 добро- 
вольців-католиків.

Мати Тереза буде віднесена 
до святих з жовтня 2003 р. Про
цедуру її канонізації вже підписав 
Папа Іван Павло II. Легендарна мо
нахиня, засновниця ордену 
Місіонерів милосердя, народила
ся в Македонії, а померла в 1997 р. 

.у віці 87 років в Калькутті. Вона ста
ла всесвітнім символом христи
янського милосердя.

Греко-католицька церква 
в Румунії звернулася до влади 
країни із вимогою повернути 
Церкві все, що було відібране ко
муністами. Якщо ж держава не 
висловить готовності «покласти 
край дискримінації Церкви в Ру
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мунії, то її представники змушені 
будуть просити міжнародні інсти
туції про розгляд справи». (КАІ)

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Відомий євангеліст Біллі 

Грем з жовтня відновив активну

проповідницьку ДІЯЛЬНІСТЬ. Його 
послання надії про Божу любов на 
техаському стадіоні стало 412 
євангелізаційним крусейдом. Слу
хало проповідника більше 51 тис. 
вірних. Біллі Грем, якому нині 83 
роки, почав проповідувати ще 
в 1947 році. Для преси він сказав, 
що буде проповідувати Євангелію 
доти, доки матиме для цього сили.

Євангельська місія «домаш
ньої церкви», яка налічує біля 50 
тис. християн в 10 провінціях Ки
таю, названа тут «шкодоносним 
культом». Вірні цієї південної ки
тайської Церкви переслідуються і 
ув’язнюються.

Цифровий звіт Товариства 
свідків Єгови засвідчує великі 
успіхи їх місіонерської роботи. 
Свідки вже є в 234 країнах світу. 
Вони об’єднані у 94600 громад.
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Загальна кількість свідків Єгови 
перевищує 6,3 мільйони. Ріст 
в порівнянні з 2001 р. -  понад 50 
тисяч (2,8%). Прийняло водне хре
щення в 2002 р. 265469 осіб. Това
риство має 798938 піонерів, про
ведено протягом року 1202381302 
годин духовних бесід. Біблію вив
чало 5309289 осіб. На Вечері з на
годи відзначення восресіння Ісус 
Христа в 2002 р. було присутніх 
15597746 осіб. (Вартова вежа. -  1 
січня 2003)

Новий Архиепископ Кентер- 
берійский Роуен Уїльямс, інтро
нізація якого відбулася 2 грудня, 
шукає можливість послабити чи 
зовсім скинути тягар світської вла
ди з . Уїльямс доручив, зокрема, 
правознавцям Лондонського 
університету розробити детальний 
проект відокремлення Церкви від 
держави. Дотепер в Англії ця ідея 
не мала шансів на успіх, оскільки 
таких змін не бажали ні Церква, ні 
уряд Великобританії. Однак зараз, 
коли Роуэн Уильямс офіційно став 
на посаду, ситуація змінилася. 
Нинішній глава Англіканської Церк
ви, який до того був архиеписко
пом Уельсу, переконаний, що 
Уельс одержав величезну користь, 
узаконивши незалежність Церкви 
від держави в 1920 р. Звільнення 
Церкви Англії від впливу світської 
влади, безумовно, вимагатиме 
змін у британських законах, уста
новлених майже 500 років тому 
при Генріхові VIII, який оголосив 
себе верховним правителем Церк
ви. За інформацією «Тайме», глава 
британського уряду Тоні Блэр за

явив, що зацікавиться в реформу
ванні відносин з Церквою тільки 
в тому випадку, якщо Церква 
підтримає починання архиеписко
па Кентерберійского. У той же час 
очевидно, що навіть після відо
кремлення від держави, 
Англіканська Церква не матиме 
наміру втрачати важелі впливу на 
світське життя. В англійському 
парламенті, наприклад,' активно 
обговорюється питання про право 
єпископів засідати в Палаті Лордів.

Англіканський пастор ІСейт 
Саттон, відомий своєю особливою 
позицією з багатьох релігійних і 
світських питань, неочікувано про
коментував деякі фрагменти історії, 
пов’язаної з Різдвом Христовим. 
Так, він вважає, що історія із трьома 
волхвами, які прийшли з подарунка
ми, щоб вітати народження Ісуса 
Христа, є всього-на-всього змовою, 
бо ж то були розвідники, направлені 
до святого сімейства царем Іродом 
з метою виявлення місцезнаход
ження дитяти. Відтак Марія і Йосип 
є біженцями, які просили в Єгипті 
для себе притулок. Пастор Кейт 
Саттон взагалі вважає всі популярні 
різдвяні персонажі, як і картки, що 
видруковуються до Різдва, «наївни
ми і фальшивими».

Вікарій англіканської церкви 
св„Марії із міста Мейденхед Лі 
Рейфільд допустився необачної 
помилки під час своєї проповіді 
про Санта Клауса. Пастор заявив, 
що останній «вже давно мертвий, 
бо якби він був живим, то не зміг би 
так часто появлятися водночас
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у найрізноманітніших місцях зем
ної кулі». В храмі в цей час було ба
гато дітей, які, реагуючи на слова 
Лі Рейфільда, підняли великий 
шум, бо ж вони вірять у казкового 
персонажа. Пастору прийшлося 
вибачатися. А між тим, згідно 
відповідних підрахунків, в цьому 
році Санта Клаусу прийдеться за
нести 378 млн. подарунків у 91,8 
осель і зробити все це всього за 31 
годину. Якби він був один, то йому 
прийшлося б рухатися зі 
швидкістю, яка в три рази переви
щує надзвукову. Вважають, що при 
такій швидкості його знаменитий 
олень випрацювався б за 4,26 тис. 
секунди, а сам Санта Клаус заги
нув би від сили вагою у дві тис. 
тонн, яка звалилася б на нього. 
( В В -  №197)

Розлучені англіканці відте
пер мають право на повторний
шлюб. Це -  рішення Генерального 
синоду Церкви Англії. «Своїм голо
суванням,- заявив один із прелатів 
Церкви, -  ми підтвердили, що 
шлюб -  це Божий дар, який слід 
поважати і оберігати, а також те, 
що Господь може простити своїх 
дітей, дозволяючи їм почати все 
заново». Проте рішення Синоду не 
гарантує те, що всі розлучені змо
жуть обвінчатися із своїм новим 
чоловіком чи дружиною. В кожно
му конкретному випадку рішення 
приймає священик Церкви, в якій 
вони мають намір взяти шлюб.

Євангелістська Церква чилійсь
кого містечка Консепсьйон судить
ся з профспілкою чилійських повій.
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Остання подала в суд на Церкву за те, 
що вона розмістила свій храм прямо 
в центрі т.зв. «кварталу червоних 
ліхтарів», в будинку найбільшого 
в місті борделю, позбавивши в такий 
спосіб бізнесу багатьох жриць кохан
ня. Як сказала діячка їх профспілки 
Марісол Сак’юз, «ці євангелісти про
сто позбавляють дівчат роботи. 
Вранці панове християни вмикають 
дуже голосну музику і заважають їм 
спати. А про те, що вони розлякали 
всіх наших клієнтів, я взагалі мовчу!».

ПРАВОСЛАВ'Я
У Франції відбувся конгрес 

православних Західної Європи. 
В зустрічі, що проходила під гас
лом «Я вірю у свою Церкву», взяло 
участь близько 800 делегатів. 
У центрі дискусії перебували про
блеми, пов’язані з діяльністю пра
вославних парафій у західноєвро
пейських країнах, а також еку
менічні питання. Зустріч, організо
вана неурядовими організаціями, 
пройшла за підтримки православ
них єпископів Франції. За даними 
улаштовувачів конгресу, у даний 
час у Західній Європі проживають 
півтори мільйони православних.

Питання співробітництва і 
Вірменської Апостольської 
Церкви обговорили Патріарх
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Московський II і Патріарх-Католи- 
кос усіх вірмен,Гарегін II. їх зустріч 
відбулася в санаторії «Барвіха», де 
патріарх перебуває на реабілітації 
після виписки із Центральної 
клінічної лікарні.

На кордоні Грузії, Азербайд
жану і Вірменії буде зведено мо
настирський комплекс на честь 
святої цариці Тамари. Місце 
будівництва освятив Католикос- 
Патріарх всієї Грузії Ілья II. У районі 
Червоного моста, на перехресті 
кордонів трьох закавказьких рес
публік, де в основному прожива
ють азербайджанці, зведений 
хрест, що символізує початок 
будівництва. Територія комплек
су — 1300 м.кв. На ній будуть побу
довані монастир, дзвіниця, келії, 
а також будуть знаходитися го
тельна і господарська зони. Робо
ти мають бути закінчені протягом 
3-4 років. Цей комплекс стане 
«візитною карткою» для іноземних 
гостей, які перетинають кордон 
Грузії зі сходу.

Число православних у Танзанії 
за останні п’ять років зросло з 20
до 35 тис. осіб, повідомив Право
славний християнський місіонерсь
кий центр у США. Кількість право
славних громад у країні збільшилося 
до 94 громад (проти 57 наприкінці 
90-х років). Проте тільки 19 із них 
мають власні храми. Число кліриків, 
яких п’ять років тому було семеро, 
зараз сягає 25 осіб, але цього явно 
недостатньо. Найбільш динамічно 
розвивається єпархія Букоба. Тут 
будуються нові церкви, відбувають

ся семінари для православних свя
щеників, жінок, молоді і студентів. 
Відкрита катехізаторська школа 
в м.Касікізі, в якій ведеться викла
дання богословських дисциплін мо
вою суахілі. Недавно з пастирським 
візитом Букобську єпархію відвідав 
Патріарх Олександрійський і всієї 
Африки Петро VII.

Православна Церква Греції
відхилила питання про не
обхідність зміни зовнішнього ви
гляду священика. Клірики Церкви 
неодноразово висловлювали не
вдоволення тим, що довгий чор
ний одяг і високі камилавки не
зручні і надто жаркі в літні дні. 
Дехто наголошував на тому, що 
віковічне плаття втратило зв’язок 
із часом, придає священику об
раз забобонника, а не «друга лю
дей». Проте Священний Синод 
вирішив одностайно, що «ніякої 
проблеми немає, а тому питання 
про зміну одягу православних 
священиків нашої Церкви не вар
то піднімати».

Московський Патріархат по
ширює листівку «Древо Христи
анской Церкви», в якій Право
славну Церкву подає як міцний 
стовбур, застерігаючи при цьому, 
що «Христос -  глава Церкви Пра
вославної». Тут же сказано, що гла
вою католицької Церкви є Папа. 
Але якщо Римо-Католицька Церк
ва на схемі показана ще як гіляка, 
яка помітна своїми розмірами (хоч 
світова статистика засвідчує, що 
у світі з 2 млрд. християн біля 
1100 млн. належать до католициз
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му, а до православ’я -  лише 150- 
300 млн.), то Греко-Католицька 
Церква постає як недолугий пагін, 
що обвиває бокову гілку. Тут слуш
ним буде зауваження Н.Степко з 
«Арки» (№ 22): «Ця схема на две
рях Церкви нагадує «церковний 
«біг-борд». Проте якщо, рекламу
ючи тютюнові вироби на біг-бор- 
дах ще додають, що Міністерство 
охорони здоров’я попереджає про 
шкідливість падіння, то на цьому 
«біг-борді» немає жодного попе
редження про те, що своєю схе
мою її автори вдихають в душі 
вірних отруту.

Союз православних грома
дян Росії організував масову де
монстрацію в Сергієвому Посаді, 
що під Москвою, протестуючи 
проти будівництва поблизу 
Троїце-Сергієвої Лаври мечеті. 
Проектом передбачається спору
дження тут не лише мечеті, а й 
релігійно-культурного мусуль
манського центру із молитовним 
залом на 200 осіб, приміщеннями 
для проведення навчально- 
просвітницьких заходів, ритуаль
ного обслуговування, книжковим 
магазином тощо.

«Місіонерську революцію не 
зупинити!» Такими словами за
крив III Всецерковний з ’їзд 
єпархіальних місіонерів Російської 
ПЦ керівник місіонерського відділу 
РПЦ архиепископ Іоанн. З’їзд на
голосив на необхідності залучення 
мирян до місіонерської діяльності, 
необхідності придати місії Право
славної Церкви в інформативному

просторі випереджуючий харак
тер. З’їзд закликав православних 
місіонерів використати все різно
маніття інформаційних технологій, 
які відкривають нові перспективи 
сучасної місії.

В Росії готується канонізація 
«мученика Григорія Распутіна»,
«святого царя» Іоанна Васильови
ча. Питання про прилучення до ли
ку святих в РПЦ вирішує Спеціаль
ний синодальний відділ з ка
нонізації. Распутіна тут називають 
«видатним російським мислите 
лем, вождем духовних християн, 
реформатором РПЦ і російської 
держави». Його подають як жертву 
тупого непорозуміння, жорсткого 
консерватизму. З царем Іваном 
Грозним ситуація складніша, бо ж 
цей кандидат у святі знищив де
сятки тисяч росіян, вбив власного 
сина, наказав вбити митрополита 
Филипа, сім разів одружувався і 
т.п. Вважають, що обидва претен
денти зрештою будуть святими, 
адже й Микола II відіграв неодно
значну роль в історії Росії. (Стол. 
новости. - № 48)

Військові казарми на Гос
пітальному острові славнозвісної 
Брестської фортеці віддані під 
жіночий монастир Різдва Пресвя
тої Богородиці. Це -  перший пра
вославний монастир на Брест- 
щині. Проте, як зауважила його ігу
меня Олександра,«для здійснення 
щоденних служб обитель ще недо
статньо укомплектована: у ній 
всього дві черниці, одна інокиня і 
п’ять послушниць».
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МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Всесвітній самміт мусуль

манських лідерів, який пройшов 
в Лондоні і був присвячений темі 
«Стан сучасного мусульманського 
світу», зібрав понад 50 учасників з 
21 країни. Працювали секції: «Роль 
ісламу в XXI ст.», «Іслам і права лю
дини, і демократія», «Витлумачен
ня Корану в часи змін», «Мусуль
манська освіта: проблеми і пер
спективи».

Ісламські екстремісти вбили 
відомого турецького вченого- 
історика -  викладача університету 
Анкари за те, що він в своїх науко
вих працях, досліджуючи ісламські 
екстремістські рухи, піддавав їх 
гострій критиці, показував їх 
невідповідність вченню Мухамме
да. Незадовго до своєї смерті 
Неджіп Хаблемітоглу одержав 
декілька листів-попереджень. Це 
не перше вбивство в Туреччині з 
цих мотивів. Так, в 1999 р. тут було 
вбито відомого журналіста-політо- 
лога Ахмеда Танера Кіслалі, який 
засуджував радикальний іслам.

Жертв кривавої помсти лише 
за 2002 р. в Пакистані нарахову
ють біля півтисячі. В 2001 р. їх бу
ло 272. Причиною її є нехтування 
заснованих на Корані законів мо
ралі. І це інформація лише по 
провінціях Пенджаб і Сінд. Дані про 
аналогічні інциденти в інших кон
сервативних провінціях відсутні. 
Частіше всього вбивства жінок за 
недотримання вірності за закона

ми «сімейної честі» здійснюють 
ближні родичі страчених -  чоловік, 
брати чи навіть сини. В сільських 
районах вирок до такої страти ви
носить просто Рада старійшин.

Іран стоїть на грані грома
дянської війни. Такі версії все 
частіше звучать в західній пресі. 
Приводом для подібних заяв послу
жила ситуація навколо смертного 
вироку одному із професорів за 
«образу ісламу». 7 грудня десь біля 
8 тис. протестуючих студентів Теге
ранського університету провели 
мітинг протесту. Вони вимагали об
межити владу фундаменталістсько- 
го керівництва ісламської рес
публіки. 230 протестантів було аре
штовано. Але влада рішучі заходи 
щодо них не застосовує. Більшість з 
них буде випущено. Обговорюється 
питання про скасування смертного 
вироку професору. З гнівною крити
кою духовної влади в особі аятолли 
Хоменеї виступає один із учнів іма
ма Хомейні аятолла Джалеледдін 
Тахері. Молодший брат Президен- 
та-реформатора Хатамі Реза утво
рив організацію «Фронт на підтрим
ку ісламського Ірану». Він закликає 
прихильників реформ і переходу 
Ірану на шлях демократичного роз
витку згуртуватися «перед загро
зою насилля з боку ортодоксів ї да
ти їм гідний опір», «не дозволити пе
ретворити Іран на країну середнь
овічного релігійного мракобісся». 
Консерватори в країні поступово, 
але неухильно втрачають ґрунт під 
ногами. 4 грудня один з лідерів уль- 
траортодоксального угрупування 
«Хезболла» Масуд Дехнамакі висту-
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пив із закликом «оголосити джихад» 
реформаторам начолі із Президен
том країни, атакувати «ворогів ісла
му й Ірану», де б вони не були. 
Західні коментатори сходяться на 
тому, що наявне в Ірані протистоян
ня може призвести до лобових 
зіткнень і навіть громадянської 
війни, що дасть країні зрештою єди
ну форму правління -  або теокра
тичну, або демократичну. На сьо
годні авторитет і реальна влада «ду
ховних лідерів» тут ще надто велика 
і без зовнішнього втручання вчини
ти якусь «антиісламську революцію» 
ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИВО. Зро
зуміло, що в такій надто зацікавлені 
США і їх союзники. (Столиця.- 
№ 51)

Мусульмани по-своєму бо
рються за високу мораль. Так, 
в Кенії вони це роблять шляхом 
спалення нічних клубів, дискотек. 
То ж якщо не допомагає слово, 
то може й такі засоби можуть бути 
ефективними.

Мулла з лондонської мечеті 
виступив з гострою критикою 
банків. «Банки *  це інша історія,— 
сказав шейх Абу-Хамза.- Вони 
нав’язують нам бідність, грабують 
Африку і арабські країни». Тому мул
ла не бачить великого гріха у погра
буванні банків. «В Корані не сказа
но, щоб ви підставляли другу щоку,- 
повчав він. -  Потрібно захищатися».

Найтрагічніша подія священ
ного місяця Рамадану цього ро
ку сталася в Бангладеш. Коли 
майже десять іисяч жінок і дітей з

бідних сімей прийшли до будинку 
багатого місцевого підприємця, 
щоб одержати одяг і гроші, то під 
натиском юрби впала кам’яна 
стіна і металеві ворота огорожі йо
го ймення. Загинуло 40 осіб і 
більше 200 потрапило в лікарню.

С м ер т н и й  
вирок винесли 
мусульманські 
р а д и к а л и  
п і в н і ч н о г о  
штату Замфа- 
ра (Нігерія) ав
торці матеріалу 
про конкурс 

«Міс світу» Ісіомі Даньєль за те, що 
вона в ньому написала, що сам 
пророк Магомет міг б вибрати собі 
в дружини одну із претенденток на 
титул першої красуні. Журналістка 
вимушена була втекти до США і хо
ватися там. Радикальні мусульма
ни налаштовані знайти її і там й 
вбити. Ісламісти попереджують: 
«Кожний правовірний мусульма
нин має знати, що кров цієї жінки 
буде пролита, де б вона не знахо
дилася». Із-за цього скандалу, як 
РП повідомляла в №11, конкурс 
було перенесено з Нігерії в Англію. 
Тут його виграла 17-річнатуркеня- 
мусульманка Азрі Акин. Дівчина 
шокована подіями в Нігерії -  ни
щенням християнських храмів, по
громами, вбивствами -  і закликає 
до миру й злагоди.

«Мухаммед -  останній про
рок». Цей мультфільм став 
кінохітом в Об’єднаних Арабських 
Еміратах. За перший тиждень його
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перегляду кінотеатри відвідало 
тільки в Дубаї близько 34 тисяч 
глядачів. Це -  рекорд для кінозалів 
міста. Квитки на деякі сеанси ве
ликими фірмами, державними ор
ганізаціями, школами, інститутами 
викуповувалися повністю. Фільм, 
знятий Саудівською компанією 
«Аль-Бадр», згідно з ісламською 
традицією не показує пророка, 
а лише відображає його при
сутність.

Тритонний торт з нагоди за
вершення місяця Рамадану, 
свята Ураза-Байрам і 31 -ї річниці 
Арабських Еміратів випекли в сто
лиці країни. Алжирський прези
дент відзначив свято помилуван
ням 5 тисяч ув’язнених. В США 
президент Буш відвідав мечеть і 
привітав мусульман із святом. 
«Мільйони американців сповіду
ють іслам,- сказав він. -  їх життя є 
чесним, справедливим і сповне
ним співчуття».

БУДДИЗМ
111 міжнародний з ’їзд буд

дистів відбувся в столиці Кам
боджі м .Пномпень. Близько 2 
тис. одягнених у жовтогарячі тоги 
служителів цієї світової релігії з 15 
країн світу, у тому числі, з Росії, 
Японії, Австралії, Мьянми зажада
ли припинити терор на планеті. Ця 
тема червоною ниткою була по
значена у виступі президента 
Міжнародної конференції буд
дистів за мир Кьюса Еншінджо. 
За його словами, «насильство 
здатне викликати лише відплату і

помсту, що веде до замкненого ко
ла. Ця ланцюгова реакція відбу
вається в багатьох районах світу» -  
підкреслив він. На церемонії 
відкриття з ’їзду виступив король 
Камбоджі Нородом Сіанук.

Далай-лама XIV отримав від 
офіційної влади Китаю повідо
млення про можливі перегово
ри з питань тибетської авто
номії. Лідер Тибету вважає, що 
під контроль автономії мають пе
рейти такі сторони життя як

освіта, культура, духовність і за
хист довкілля. «В цих сферах ми 
дамо собі раду краще, аніж ки
тайці, які не знають ані нашої мо
ви, ані культури». До компетенції 
уряду в Пекіні далай-лама пропо
нує передати питання оборони і 
міжнародних відносин. Він вва
жає, що процес примирення може 
тривати від кількох місяців до 
декількох років, але в китайсько
му суспільстві вже є позитивні 
тенденції щодо Тибету.

Буддисти Росії протестують 
проти війни в Чечні. При десятигра
дусному морозі вони в традиційному 
легкому одязі приєдналися до акції 
протесту, яку в Москві провів загаль-
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норосійський комітет за припинення 
чеченської бійні. «Ми виступаємо від 
імен всіх людей, які проти цієї війни. 
Ми закликаємо до переговорів з Ма- 
схадовим», -  сказав керівник право- 
захисного руху «За права людини» 
Лев Пономарьов. Буддисти Росії 
підтримують цей заклик.

Сергій Доренко, відомий 
російський тележурналіст, 
вирішив відійти від світу в буд- 
дистський монастир десь 
в Гімалаях. До цього його спону
кали ті життєві невдачі, яких він за
знав в останні чотири роки життя, 
зокрема рішення Кунцевського су
ду Москви про позбавлення його 
волі (умовно). Не вдалося С.До- 
ренку створити Консервативну 
партію РФ. Провалився він при ба
лотуванні в Московську міську ду
му. Завдяки електронній пошті 
С.Доренко списався з ламою яко
гось Тібетського монастиря. Той 
розповів йому, що для утверджен
ня в сенсі життя спочатку слід очи
стити свою карму й вдосконалити 
своє фізичне тіло шляхом звер
нення до східних единоборств, зо
крема ушу. А вже потім буде можна 
за допомогою медитацій на при
роді провести чистку тонких тіл. 
То ж і налаштувався пан Сергій на 
монастир в Гімалайських горах.

ІУДАЇЗМ
Міжнародний семінар ке

рівників Громад Прогресивного 
іудаїзму в листопаді відбувся 
у Москві. Семінар відзначала діло
витість і професійність в організації

його роботи. «Мені приємно було 
дізнатися,- зауважує рабин Апекс 
Духовний, -  що в Україні громад 
в чотири рази більше, ніж в Росії. 
Відтак зовсім незрозумілим є те, 
чому залишилася давня структура 
СРСР -  Україна підлегла Росії, тоб
то кошти із СІНА йдуть через 
Ізраїль, потім -  через Росію, і лише 
після цього частково попадають до 
нас. Ланка Америка -  Ізраїль при
родна і закономірна. А ось наступ
ний відтинок -  анахронізмі не має 
якогось логічного сенсу».

Євреї-хасиди з Нью-Йорка
очолювали одну з найбільших 
структур з відмивання коштів ко
лумбійських «кокаїнових баранів». 
До керівної групи угрупування вхо
дило три респектабельні пред
ставники хасидської громади Бо- 
ро-Парк (Бруклін, Нью-Йорк). Про
те цей епізод не є першим в історії 
взаємовідносин хасидської грома
ди з широкомасштабною тор
гівлею наркотиками. В минулому 
році відбувся суд над хасидами -  
членами угрупування, очолювано
го Сіном Ерезом, канадським 
ізраїльтянином, який проживав 
у США. Він контролював масову 
контрабанду наркотиків із Європи 
в Сполучені Штати. (В поисках ис
тины. -  № 11.2002)

ІНДІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА т ра д и ц ія

Індуїзм не гальмо, а чинник 
духовного розвитку. І в цьому яс
краво проявляється відмінність 
Сходу і Заходу. Навіть в амери
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канському конгресі, який має силь
ний єврейський вплив, на другому 
місці стоїть вплив індійський. 
У відомій американській компанії 
«Майкрософт» 20% програмістів -  
індійці. Індійці, маючи своє спе
цифічне релігійне виховання, є 
людьми, які несуть духовний по
тенціал тисячоліть. Вони мали б 
якось вплинути на духовний розви
ток американців, що, як молода 
нація, нагадують юначу єршистість 
і гонористість. (День. -  №235)

15-річний наречений Мамата
з індійського штату Уттар-Прадеш 
був арештований під час весільної 
церемонії, яка відбувалася цілко
вито у відповідності з індуїстськи
ми традиціями. Його нареченій бу
ло лише 10 років. Вона була одяг
нута в яскраво-червону сарі з ве
ликою кількістю прикрас на шиї, 
руках і в носі. Якщо індуїстська 
традиція допускає такі ранні шлю
би, то закон Індії дозволяє вступа
ти в шлюб лише 18-річним. Ось чо
му руки нареченого опинилися 
в наручниках.

Понад 350 радикальних 
індуїстів заарештовано індійсь
кою поліцією на Заході країна 
в штаті Гуджарат. Це -  реакція на 
оголошене напередодні рішення 
індуїстів про проведення в цьому 
регіоні масових релігійних про
цесій. Радикали не зреагували на 
заклик прем’єр-міністра країн Ата- 
ла Біхарі Ваджпаї напередодні ви
борів в штаті до місцевих законо
давчих органів не проводити ніякі 
масові заходи, бо ж вони можуть

вилитися в нові протистояння му
сульман та індуїстів.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Центр світового мормонства 

місто Солт-Лейк-Сіті відвідав 
Президент Гани Джон Куфор.
Його візит сюди -  вираження тієї 
вдячності, яку має Гана щодо 
Церкви Ісуса Христа Свяіих ос
танніх днів за її велику гуманітарну 
допомогу. Протягом останніх 15 
років Церква спонсорувала більше 
140 гуманітарних проектів в цій 
африканській кораїні. Ганський 
лідер мав зустріч із Президентом 
ЦІХСОД Гордоном Хінклі. При цьо
му він сказав: »Ми вважаємо вас 
частиною Гани». Нині в країні 
налічується поять колів і близько 
20000 членів ЦІХСОД. Зводиться 
храм, готель біля нього, центр колу 
і будівля, де розміститься уп
равління територією. З місцевим 
урядом Юти Президент Гани обго
ворював питання економічної 
співпраці.

Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів -  найшвидше зрос
таюча в останнє десятиріччя кон
фесія у США. Характерно, що в цей 
час зростали інтенсивніше церкви, 
які вважаються соціально-консер
вативними, а не церкви соціально- 
ліберальні. З показником зростан
ня 19,3% Церква мормонів 
відстоює у США консерватизм 
в релігії. За нею за темпами росту 
йдуть Церква Христа, Асамблея 
Бога та Римо-Католицька Церква. 
ЦІХСОД є шостою з найбільших
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конфесій США, а Юта очолює спи
сок «найбільш віруючих штатів», 
маючи найбільший в Штатах відсо
ток віруючих -  75. Місто Прово 
зайняло перше місце за кількістю 
належності його мешканців до 
однієї із 149 опитуваних релігійних 
груп. 90% прочан -  мормони.

ІНШІ
РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

Глава міжнародної нової 
релігійної течії «Raelians 
Raelian», що діє в провінції Кве
бек, біохімік Брижіт Буассельє ого
лосив, що в Канаді десь в січні 
місяці може народитися перше 
клоноване дитя. Як повідомляє 
Reuters, секта створила компанію 
«Clonaid», яка займалася винятко
во проблемою клонування люди
ни. Наслідком її роботи й стане 
дівчинка, яка буде генетичними 
двійником своєї мами -  30-річної 
американки. (Сегодня. -  21 груд 
ня)

Версії вбивств сатаністами, 
скоєння злочинів нині стали 
модними. Нещодавно в пресі 
прозвучало повідомлення про са- 
таністський злочин щодо дочки 
відомого співака В.Кузьміна 
25-річної Єлизавети (Сегодня.- 16 
грудня). А ось вже 15 грудня в Ко- 
мунарському районі м.Запоріжжя 
знайшли труп чоловіка з сорока 
ножовими ранами, в т.ч. й на руках 
і на ногах. Оскільки під ним не вия
вили кров, ю робиться припущен
ня, що він був вбитий десь, а кров з 
небіжчика для чогось викачали.

Потім вже труп привезли на Греб
ний канал. Правоохоронці припус
кають, що вбивство цього 
28-річного бомжа є виявом жерт
воприношення сатаністів. Харак
терно, що в ту ж п'ятницю, коли бу
ло скоєне вбивство, у місті було 
знайдено декілька замордованих 
собак, кров яких сатаністи нібито 
також використали для своїх риту
алів. (ВВ.- 18 грудня). Греко-като- 
лицька «Арка» наругу над капли
цею в місті Миколаєві також 
віднесла на совість сатаністів. Кап
личка мала служити місцем молит
ви та відправи Богослужінь. В одну 
з осінніх ночей бузувіри розбили 
в ній вітражі, пошкодили образи. 
Вони залили розчином пам'ятний 
камінь. Виявлено сліди дитячих 
пальців. То ж хто все назване вище 
коїть? Сатаністи, а чи ж хтось 
інший, але правоохоронцям легше 
списати на перших, щоб не шукати 
дійсних злочинців.

МІСТИКА
Містицизм процвітає в США.

Одним І:і свідчень останнього є й 
той скандальний судовий позив 
десь майже 6 мпіі американців до 
корпорації «СІтІфуп» гелефонної і 
телевізійної компанії ш іаіу Фло
рида й відомої о оксірасонса Кипо. 
Темношкіра іадалка передбачала 
по телефону майбупю, давала по 
ради з різних жиїісних ситуацій. 
Але якщо її пророкування були 
безкоштовні, то оплат розмови 
по телефону з нею виливалася для 
кожного телефонуючої о в значну 
суму, десь за 60 доларів І ак
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"Сітігруп" поклав собі в кишеню 
мільярд доларів. Але ненадовго. 
Як корпорації, так і пані Клео прий- 
шлося повертати своїм клієнтам 
у такий спосіб викрадені кошти. 
(Факты. — 18 грудня)

Число 13 турбує кожного 
четвертого. Часто тут турбує не 
магія 13, а налаштованість людини 
на неспокій. Ще більше турбує 
поєднання цієї цифри з п'ятницею, 
бо ж нібито саме цього дня Каїн 
убив брата свого Авеля. 13 числа 
Гете зазвичай проводив у ліжку, 
Наполеон ніколи не розпочинав 
битви, Бісмарк не підписував 
ніякий документ, а Рузвельт не ви
рушав ні в які поїздки. Боялися 
числа 13 Вагнер, Шопен, Россіні. 
Але парадокс долі: той же Вагнер 
народився в 1813 р., написав 13 
великих творів, 13 березня мав 
прем'єру своєї опери «Тангейзер», 
помер 13 лютого. У 1791 р. христи

янська британська влада почала 
боротьбу із забобоном 13, особли
во серед моряків. У п’ятницю 13-го 
числа тут було спущено на воду ве
лике судно «П'ятниця"». У п'ятницю 
13 числа корабель відчалив у пла
вання . Але його після цього вже не 
побачили. То ж число 13 має якусь 
таїну. ( Столиця. — № 50)

В Австрії в листопаді ц.р. 
відкрилася перша в Європі шко
ла чародіїв. Окрім всього іншого, 
в ній навчають астрології, історії і 
практиці чародійства, медитації, 
проводять заняття з хімії, фізики, 
біології, допомагають знатися на 
травах, грибах і виготовляти з них 
цілющі відвари. В школі учні діста
ють пояснення того чи іншого ди
ва. Але водночас вони набувають 
тут навичок самозахисту від недо
брозичливців, майстрів окультних 
справ. (Хрещатик. - 13 грудня)
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АКТУАЛЬНІ ІНТЕРВ'Ю
Нині в ЗМІ України часто згадується Міжнародне Товариство свідомості 

Крішни (МТСК). А клірики УПЦ МП, не задумуючись, відносять течію до «то
талітарних сект». Суть вчення і нинішній стан МТСК в світі й Україні прояс
нює інтерв’ю, яке дав керівник Центру громад МТСК Ачьюта Дас (А. Чума- 
ченко) головному редакторові «РП» професору Анатолію Колодному.

А.К. Який нинішній стан руху 
свідомості Крішни у світі та Ук
раїні?

А.Д. Міжнародне товариство 
свідомості Крішни (МТСК), що на
лежить до однієї з гілок індуїзму, бу
ло принесене на Захід видатним 
філософом-індуїстом та авторитет
ним духовним наставником- 
просвітителем з Індії Бгактіведан- 
тою Свамі Прабгупадою та за
реєстроване у 1966 р. в Нью-Йорку. 
За кілька років рух свідомості 
Крішни поширився по всьому світу.

Бгактіведанта Свамі у 1970 р. 
сформував колегіальний орган - 
Керівну Раду (Governing Body 
Commision або GBC) і ще за життя 
передав йому повноваження з уп
равління Товариством, а сам брав 
участь у роботі Ради як один із 
членів, маючи, як і його учні, право 
лише одного голосу. Міжнародне 
товариство свідомості Крішни із 
централізованої організації з 
філіалами в різних країнах згодом 
перетворилося на всесвітню кон
федерацію рівноправних автоном
них організацій, які об’єднуються 
за принципом єдності віровчення 
та адміністративної самостійності. 
Представники МТСК з різних країн 
раз на рік збираються на

Всесвітню Раду в Майапурі 
(Західна Бенгалія).

У США та практично в усіх євро
пейських країнах Товариство 
свідомості Крішни має статус 
релігійної організації і звільнено 
від виплати податків.

В Індії та сусідніх країнах - Не
пал, Бангладеш та Шрі Ланка - 
вайшнавізм (вішнуїзм, крішнаїзм) 
є релігією більшості або, при
наймні, традиційною та добре 
відомою. В Індії, наприклад, Това
риство свідомості Крішни має так 
званий статус 80-G, який звільняє 
від податків не лише організацію, 
але частково і її спонсорів. Це 
свідчить про особливе визнання 
урядом Індії благодійного, куль
турно-просвітницького характеру 
діяльності Товариства свідомості 
Крішни. Індійське Товариство най- 
чисельніше і найрозвинутіше з усіх 
інших Товариств свідомості Крішни 
у світі. Воно нараховує більше 
500 млн. послідовників, серед яких 
багато видатних вчених, політиків, 
громадських діячів, членів парла
менту, підприємців.

Особливе положення Товарист
во свідомості Крішни займає і в тих 
країнах, де історично сформува
лася індійська діаспора. В Англії,
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зокрема, храми Товариства свідо
мості Крішни в дні релігійних свят і 
фестивалів відвідують близько 40- 
50 тис. осіб. Нещодавно уряд Ве
ликобританії визнав храм Товари
ства свідомості Крішни у Бгактіве- 
данта Мейнорі важливим центром 
релігійного життя країни.

На сьогодні громади Товарист
ва свідомості Крішни діють більш, 
ніж у ста країнах.

Перші громади Товариства 
свідомості Крішни в країнах пост
радянського простору з ’явилися 
відразу після візиту до Москви за
сновника МТСК А.Ч.Бгактіведанти 
Свамі Прабгупади у 1971 р. Щодо 
України, то тут у 2002 р. діяло вже 
31 офіційно зареєстрована і 9 не 
зареєстрованих громад свідомості 
Крішни, близько ЗО проповідниць
ких центрів, більше ЗО благодійних 
місій «Харе Крішна — їжа життя». 
У Києві, наприклад, завдяки цій 
програмі безкоштовно отримують 
гарячі обіди близько 200 малоза
безпечених людей. У 1993 р. було 
створено Центр громад свідомості 
Крішни в Україні, який зареєстро
ваний державою в 1995 р.

У 1996 р. Державним комітетом 
України у справах релігій було за
реєстровано також Духовну ака
демію свідомості Крішни в Україні 
(47 слухачів). Академія готує свя
щеннослужителів та служителів 
інших необхідних спеціальностей 
для громад свідомості Крішни, 
а також розробляє наукові та ме
тодичні рекомендації, відповідну 
літературу та надає загальну вай- 
шнавську освіту.

В Україні 'нині нараховується

понад 300 священнослужителів 
свідомості Крішни, 120 учнів, 
близько 5 тисяч активних па
рафіян, а всього послідовників на
шого руху - понад 40 тисяч.

А.К. Чи зустрічаєтесь ви з 
порушеннями законодавства 
про свободу совісті щодо вас з 
боку державних органів?

А.Д. В цілому, у нас ‘склалися 
добрі стосунки з представниками 
державних органів. Вони з пова
гою ставляться до нашого Товари
ства і підтримують у багатьох пи
таннях. Але, на жаль, інколи трап
ляються непорозуміння. Як от, на
приклад, Державний комітет 
у справах релігій не дозволив нам 
стати членом Всеукраїнської Ради 
Церков. До цього об’єднання вхо
дять представники всіх конфесій, 
окрім індуїстів. І це є порушенням 
шостого пункту «Положення про 
Всеукраїнську Раду Церков», де, 
зокрема, зазначається, що «До 
складу ВРЦ входять керівники 
релігійних організацій, які мають 
в Україні зареєстровані центри. 
Входження до складу ВРЦ та вихід 
з неї є добровільним.» Ми прагне
мо до розумного діалогу та 
співпраці з усіма релігійними ор
ганізаціями, адже мета у нас од
на -  це побудова здорового 
суспільства на духовних засадах, 
де поважається думка та прагнен
ня кожної особистості. Прикро, що 
на цьому шляху нас не всі підтри
мують. Звісно, що питання про 
членство в цьому об’єднанні не 
може бути компетенцією самої 
Всеукраїнської Ради Церков зі

48 Релігійна панорама №



Актуальне інтерв’ю

зрозумілих на те причин, а має 
контролюватися Держкомітетом 
та базуватися на чіткому дотри
манні правил, що записані у зазна
ченому положенні.

А.К. Інколи газети пишуть, 
що Товариство свідомості Кріш- 
ни не є індуїзмом, а збоченням 
від вайшнавської традиції. Про
коментуйте ці міркування.

А.Д. На жаль, невігластво -  од
на із найбільш характерних рис 
сьогодення. Необізнану людину 
дуже легко збити з пантелику. Вона 
вірить в те, у що хоче вірити, а не 
в те, що є істинним. Українці, як і 
представники інших національнос
тей колишнього Радянського Сою
зу, протягом кількох десятиліть, 
на превеликий жаль, були позбав
лені можливості розвиватися ду
ховно, слідуючи тим чи іншим шля
хом релігії. Але зараз у кожного с 
можливість, принаймні вільно, по
знайомитися з будь-яким вченням, 
аби позбутися невігластва і маги 
певне уявлення одне про одного.

Щоб відповідь на поставлене 
питання не була однобокою (бо ж 
говорять, що кожен кулик своє бо
лото хвалить), наведемо думки 
відомих вчених, які підкреслюють 
авторитетність нашого Товарист
ва. Даніель Колеман, професор, 
співредактор журналу «Психологія 
сьогодні», автор «Розмаїття 
досвіду медитації»: «Традиційна 
назва духовного вчення, послідо
вниками якого є члени руху свідо
мості Крішни бхакті-йога -  це на
зва однієї а провідних і най
давніших форм індуїзму. Старо

давній санскритський термін «йо
га» в перекладі означає «єднання, 
а «бхакті» -  «самовіддана любов». 
Отож, цей термін визначає систе
му певних практичних дій, які став
лять за мету досягти єднання з Бо
гом. Елементи бхакті можна знай
ти у всіх провідних релігіях світу, 
але найяскравіше та найвиразніше 
вони проявляються саме в тра
диціях індуїзму... Можливо тому, 
що засоби медитації відіграють на
багато меншу роль у релігіях Захо
ду (принаймні, у тій формі, у якій їх 
дотримуються нині), ніж Сходу, 
мешканці Заходу часто дивляться 
на виконання медитації, як-от 
оспівування Харе Крішна, з деякою 
підозрою. Проте ті з них, хто прак
тикує медитацію, розповідають, 
що досягли значних позитивних 
результатів - і не тільки на духов
ному рівні, а й на розумовому та 
психічному: прояснився розум, 
розвинулися творчі здібності, 
зросла впевненість у собі, змен
шилися переживання, прокинули
ся альтруїстичні почуття. Спілкую
чись з відданими Крішни, я особи
сто завжди переконувався в тому, 
що це дружні гп приємні люди. 
Зрісши в культурі на зразок нашої, 
де внутріїІIIІІЙ, духовний розвиток 
майже ПОВНІСТЮ інш ую ІЬ, за ко н  
люючись матеріальними цінним я 
ми, мибмогли дечому навчи і ися з 
практики медитації».

Рой Уолліс, професор 
соціології, керівник ВІДДІЛУ 
соціальних студій Королівської о 
Університету (Белфаст): «Міжиа 
родне товариство свідомеє і І 
Крішни являє собою відродження
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руху зсередини традиції, котра без 
сумніву має більш давню тра
дицію, ніж християнство. І хоча 
МТСК має свою теперішню форму 
і розповсюдилося на Заході тільки 
за останні роки, воно існувало з 
часу заснування вайшнавізму Чай- 
тан -  ї у Бенгалії XVI сторіччя.»

Можна привести безліч 
подібних висловлювань, які 
підтверджують, що вайшнавізм, 
до якого належить рух свідомості 
Крішни, -  це одна з авторитетних 
гілок індуїзму. І як вчення, що ба
зується на глибоких духовних за
садах, цей рух дуже швидко поши
рюється сьогодні в усьому світі, і 
зокрема в Україні.

А.К. Конференція «То
талітарні секти», що пройшла 
у Вінниці у жовтні цього року ра
зом з деякими іншими офіційно 
зареєстрованими релігійними 
організаціями віднесла вас до 
деструктивних сект. Чи згодні 
Ви зі звинуваченнями, що ви 
руйнуєте особистість та сім’ю?

А.Д. Як відомо, до переліку так 
званих деструктивних сект потра
пив також і Київський патріархат. 
Здається, цей факт говорить сам 
за себе і не потребує коментарів.

Ми не повинні дивитися на по
одинокі факти, які є винятками і 
трапляються у практиці кожної 
релігії, а бачити головне, що є на
справді суттю. Ми повинні 
об’єднуватися і допомагати одне 
одному позбутися негараздів, а не 
розділятися на невеличкі групки та 
тикати пальцями на недоліки, які 
так легко помічати в інших і так

важко розгледіти в собі. Наше То
вариство не ставить на меті зай
матися виявленням чужих не
доліків, а прагне допомогти кожно
му виявити їх в самому собі і поз
бутися, практикуючи легкий і 
приємний духовний метод, що 
справджував очікування мільйонів 
людей усього світу протягом бага
тьох тисячоліть. Це вчення пропа
гує повагу не тільки до лїодей, але 
й до тварин, дбайливе ставлення 
до рослинного світу та до навко
лишнього середовища в цілому. 
Що вже говорити про стосунки 
в сім’ї! Цьому питанню у практиці 
вайшнавізму відведено значне 
місце, бо саме сім’я, збудована на 
високоморальних та духовних 
принципах, є основою високо- 
цивілізованого суспільства. Не
дарма в Індії, де вайшнавська 
культура широко розповсюджена, 
найменший відсоток розлучень та 
сімейних конфліктів.

До нашого Товариства щодня 
приходять люди і дякують за те, що 
ми врятували їхніх дітей, інших ро
дичів, друзів чи знайомих від п’ян
ства, наркоманії або інших про
блем, нагодували малозабезпече
них людей та членів багатодітних 
сімей. Ми отримуємо тисячі листів 
з подібними подяками.

Діяльність нашого руху доско
нало вивчали та високо оцінили 
видатні вчені, психологи, гро
мадські та політичні діячі . 
На підтвердження хочеться приве
сти кілька таких думок. 
Е.Дж.Фіцгіббон, член авст
ралійського парламенту: «Харе 
Крішна організували свою програ
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му «їжа життя» в Австралії, зокре
ма в Чесноці, серці мого виборчо
го округу. В нинішній час глобаль
ного занепаду, що супровод
жується безробіттям, я помітив, 
що члени Харе Крішна, ці добрі, 
благородні люди, виявляють тур
боту і допомагають тим, хто менш 
щасливий, ніж вони. У Чесноці Ха
ре Крішна вирощують в садах овочі 
та фрукти, які використовують 
потім для приготування їжі. Вони 
годують усіх, і в першу чергу без
робітних та старих, безкоштовно. 
Мій уряд не вважає, що рух Харе 
Крішна чимось загрожує, а навпа
ки цінує благочинну діяльність, яку 
вони виконують в суспільстві. На

справді, Харе Крішна отримали від 
уряду фондові гранти, які допо
могли їм виростити сади... Ні 
в якому випадку я не вважаю Харе 
Крішна деструктивним культом. 
Корені цього руху йдуть глибоко 
в найдревнішу релігію 
світу -  індуїзм».

Радживі К.Ганатра, мер Бом
бею, в листі до Його Божественної 
Милості А.Ч.Бгактіведанти Свамі 
Прабхупади писав: «Я хочу, щоб 
Ваш рух усе більше й більше поши
рювався в Індії, тому що саме Ва
ше Товариство протидіє тій дегра
дації, якої зазнає наша сучасна 
молодь, котра стала жертвою все
дозволеності...».

«РП» повідомляла про проведення в Україні міжнародної наукової кон
ференції «Свобода релігії і національна ідентичність: світовий досвід та ук
раїнські проблеми». Пропонуємо Вашій увазі інтерв’ю професора юрис
пруденції Коула Дьюрема -  директора Міжнародного Центру права і 
релігієзнавства Брігам-Янгського університету (США), члена Ради Міжна
родної Академії свободи релігій і переконань, керівника Комісії із справ 
релігійної свободи Об’єднаної Ради Європи -  Володимирові Матвееву

В.М.: У чому, на Ваш погляд, 
полягає особлива значимість 
міжнародних конференцій, по
дібних нинішній конференції?

К.Д.: Організація в Україні 
подібних конференцій при спри
янні Міжнародної Академії свобо
ди релігії та переконань значно 
більш важлива, аніж це може зда
тися на перший погляд. Вони 
відіграють велику роль у залученні 
суспільної думки до проблем сво
боди віросповідань. Кілька’конфе
ренцій, проведених в Україні,
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сприяють залученню населення 
України до більш широкого спект
ру думок, а також і до більш широ
ких можливостей.

Надзвичайно важливо показа
ти, яким чином свобода релігії, 
віросповідання впроваджуються і 
практикуються в різних країнах. 
До зазначених проблем варто 
звертатися в рамках історичної 
спадщини. Адже різні релігійні і 
культурні традиції розвивають но
ву структуру в країні, що впливає 
на її подальший розвиток. Тут над
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звичайно важливим є розвиток 
постійного діалогу, обміну думка
ми. На наших форумах учасники 
краще довідаються один одного і 
довіряють один одному. Тому 
відбувається більш плідний обмін 
досвідом і думками. Мене вразило 
розмаїтість учасників і груп, що 
брали участь в обговоренні про
блем свободи релігії цього року.

В.М.: Чим цікава і корисна 
нинішня конференція?

К.Д.: На цьогорічній конфе
ренції був помітний ріст знань про 
міжнародний стан свободи релігії і 
її норм, а також продемонстрова
но більш глибоке розуміння 
релігійних норм в сфері релігійної 
свободи.

Викликає деяке побоювання 
думка про те, що в країні повинна 
бути одна релігія для того, щоб 
існувало єдине національне само
визначення. Я ж вважаю, що ос
таннє підтримується плю
ралізмом. Україна являє собою 
плюралістичне суспільство: бага
тонаціональне і поліконфесійне. 
Немає сумнівів, що православна 
традиція залишиться тут релігією 
більшості, але релігійна свобода 
буде необхідна і православній 
церкві, і більш дрібним релігійним 
традиціям і групам. Фактично ук
раїнське національне самовизна
чення буде більш сильним, якщо 
буде повага і місце для різних 
релігійних груп.

В.М.: Ви не лише брали 
участь у роботі конференції, але 
й зустрічалися з чиновниками, 
парламентаріями, іншими 
представниками української 
влади. Яке у Вас склалося вра
ження про стан свободи релігії 
в Україні на даному етапі?

К.Д.: Я довідався, що в Україні 
обговорюються зміни дц законо
давства. Під час зустрічей із пред
ставниками української влади, 
ґрунтуючись на досвіді інших 
країн -  членів ОБРЄ, я запропону
вав не збільшувати кількість вірую
чих, котрі повинні бути членами 
громади для її офіційної 
реєстрації. Ці міри не допоможуть 
вирішити проблеми боротьби з 
псевдорелігіями. Досвід інших 
країн показує, що «небезпечні гру
пи» просто йдуть у підпілля... 
Подібні ж обмеження ставлять під 
загрозу релігійну свободу.

Вірю, що Україна -  країна 
релігійної толерантності, а групи, 
що намагаються обмежити 
релігійну свободу в країні, утратять 
політичний ґрунт.

В.М.: Яким Вам бачиться по
дальший розвиток релігії і ї ї  
місце в майбутньому?

К.Д.: Я вважаю, що теорія секу
ляризації суспільства не знайде 
свого підтвердження в майбутньо
му. Вірю в те, що релігія залишить
ся і надалі дуже впливовою силою 
в суспільстві.
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ЗНАМЕННІ ДАТИ
Україна урочисто відзначила 280-річчя за

сновника української класичної філософії Гри
горія Сковороди. Єдиною Церквою України, 
яка зреагувала на цю знаменну дату, був 
Київський Патріархат. Патріарх Київський і 
всієї Руси-України Філарет брав участь в ряді 
заходів з приводу ювілею і зокрема в організо
ваному товариством «Просвіта», Міністерст
вом культури та мистецтв України та 
Національною філармонією літературно-мис
тецькому вечорі. Хто ж є Григорій СКОВОРО
ДА? Сковорода Г.С. (1722-1794) -  видатний 
український філософ-просвітитель, життєвий 
шлях якого постає як шукання Бога. В ро

зумінні Бога Сковорода відступив від ортодоксії. Світ, природа для ньо
го існують завдяки Богові, який виявляє себе в них у ролі закону. Ісус 
Христос є вилитою Богом «найвищою премудрістю», а не однією з іпо
стасей Його Сутності. Істинна людина і Христос -  все те одне ціле. 
Не в дотриманні «зовнішніх» обрядів а в. глибокій вірі Сковорода вбачає 
спасіння. Якщо Бог є дух, і він живе в тобі, то й поклоніння Йому, на дум
ку мислителя, має бути не обрядовим, а духовним, через самопізнання, 
відкриття у власному серці «образу Божого». Ідеалом для наслідування 
людини є Ісус Христос. Параметр оцінок світоглядних орієнтацій Сково
роди в літературірі надто широкий. Виражаючи невдоволення ортодок
сальністю християнства, догматизмом і авторитаризмом релігії, філо
соф був релігійним вільнодумцем. Але критичний підхід до релігії не ви
водив його за її'сферу. Він прагнув дати раціоналістичне з ’ясування ос
новних положень віровчення, провести їх морально-етичне витлумачен
ня, символічно розглядати зміст біблійних оповідей. Сковородинівський 
антиклерикалізм побудований на його ідеях «сродності праці». Своє 
особисте життя він розглядав як життя мудреця-вчителя, який постійно 
перебуває у спілкуванні і зв'язках з Богом. Зміст молитви, за Сковоро
дою, має бути надто простим -  подяка Богові за те, що Він потрібне зро
бив неважким, а важке зробив непотрібним. Філософ не виявив якоїсь 
чіткої конфесійної належності, тому своїм його вважають різні релігійні 
течії. А між тим він скоріше є творцем нового релігійного утворення, яке 
можна назвати сковородинінством, общини якого свого часу існували 
в Україні. (А.Колодний)
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СВОБОДА СОВІСТІ
Проект Доповіді Державної ради і Ради із взаємодії з релігійни

ми організаціями при Президентові РФ щодо релігійного екст
ремізму стала набутком ЗМІ Росії. Проект був підготовлений до 
спільного засідання Ради безпеки РФ. До релігійних екстремістів чинов
ники записали католиків, протестантів, сектантів, іноземців -  усіх, крім 
православних, буддистів і, як іронічно відзначає російська «Газета», яка 
першою опублікувала проект, поки що -  іудеїв. Документ присвячений 
рекомендаціям із протидії релігійному екстремізму в Росії. Як «тривож
ний» розцінюється сам факт кількісного росту зареєстрованих 
релігійних об’єднань за минуле десятиліття: з 20 їхнє число збільшилося 
до 69. За степенем небезпеки для РФ у проекті доповіді перше місце 
займає Римо-Католицька Церква, яка оголосила «територію Росії і 
схиляє «окремих священиків і представників Російської ПЦ до переходу 
в католицизм». Друга загроза для безпеки Росії виходить від протес
тантів, які динамічно розвиваються. «Під виглядом надання гуманітарної 
допомоги багато нових протестантських організацій формують у різних 
групах населення позицію самовідчуження стосовно народних традицій, 
способу життя, культури. На Далекому Сході розгорнулися «нові протес
тантські організації, штаб-квартири яких знаходяться за кордоном», 
а саме -  у Південній Кореї і США. Третє місце за небезпечністю займа
ють «представники іноземних псевдорелігійних громад» (, вці, , са- 
таністи), «релігійні угрупування, засновані на різних напрямках східних 
віровчень». «За вказівкою керівних центрів їхні представники починають 
спроби з проникнення в структури органів влади, армію, правоохоронні 
органи з метою збору інформації, наданню впливу на прийняття важли
вих політичних рішень, поширення ідеології вседозволеності й егоїзму». 
Четверта позиція віддана ісламським екстремістам, що також є 
наслідком роботи іноземців і ворожих спецслужб. «У їхні плани... входить 
протиставлення інтересів російських мусульман інтересам держави і 
суспільства». «Конфронтація між російськими мусульманськими лідера
ми перешкоджає об’єднанню організаційних і матеріальних ресурсів 
в Росії... знижує ефективність зусиль із протидії екстремізму». І в цьому 
теж винуваті іноземці, тому що «інспірують конфлікти між представника
ми різних напрямків ісламу». Зараз «понад 2 тис. російських громадян 
навчаються за рубежем», а за десятиліття навчено більш 20 тис. П’ята 
загроза -  це «спроби нав’язати російському суспільству ідею 
цивілізаційного конфлікту і нібито нерозв’язних протиріч між християна
ми і мусульманами». Однак джерело цієї погрози в доповіді не названий. 
Далі зазначено, що «одним із глобальних наслідків подій 11 вересня
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в США, а також подій жовтня 2002 р. в Москві став повсюдний ріст ісла- 
мофобії, що підігрівається деякими ЗМІ».

Далі в документі говориться, що релігійний екстремізм -  фактор довгост
роковий і «здолати його, а також поєднану з ним терористичну загрозу в до
ступній для огляду перспективі навряд чи вдасться». Але деякі досягнення 
в доповіді приведені. «В Астраханській області виявлений і виселений із країни 
місіонер естонської Християнської церкви (п’ятидесятників) Соол Райт». Про
куратура Комі працює з єговістами: керівник печорської філії притягнутий до 
адміністративної відповідальності, «районним наглядачам секти громадянам 
Німеччини дружинам Бальдовски закритий в’їзд у Росію терміном на 5 років. 
З Татарстану «виселені 14 іноземців, дії яких являли загрозу». Винесено 
офіційні письмові попередження газетам «Слов’янин», «Эрзянь Мастор», 
«Уральське життя», «Козаче коло», «Російська громада Єкатеринбурга» -  «за 
цілеспрямовану пропаганду переваги однієї релігії над іншою..., знущання 
над святинями церков». Дивно, відзначає далі «Газета», що ні одіозні ор
ганізації типу «Союзу православних громадян» чи «Радонеж», ні так зване мла- 
достарчество, засуджене навіть рішенням синоду РПЦ ще в 1998 р., не згаду
ються в доповіді як загроза російській безпеці. Зате особливим рядком 
виділене «важливе значення в контексті зміцнення зовнішніх контактів РПЦ 
рішення її Св.Синоду про перетворення постійної делегації Московського 
Патріархату при Європейському союзі в представництво Московського 
Патріархату в Брюсселі». Спецслужбам як дієві засоби рекомендується 
«постійно відслідковувати» діяльність релігійних екстремістів в арабських 
країнах, Афганістані, Пакистані, Індонезії, Великобританії й Італії, а також у Та
джикистані, Узбекистані й Киргизії. Пораховано навіть ваххабитів в Азербайд
жані -  їх там 7 тис., а щодо Грузії «маються зведення про ріст ваххабізма се
ред кістинців». А от згадування про різноманітні російські націоналістичні угру
повання, збройні формування чи скінхедів у доповіді немає.

В Росії активно обговорюється проект Доповіді Держради і Ради 
із взаємодіїз релігійними організаціями при Президентові РФ щодо 
релігійного екстремізму. Більшість аналітиків вважає, що цей документ 
може серйозно зашкодити іміджу Росії у світі. Таку думку в інтерв’ю радіо 
«Ехо Москви» висловив заступник голови Комітету Держдуми РФ у спра
вах громадських об’єднань і релігійних організацій О.Чуєв. «Якщо мова 
йде про організації екзотичні, «тоталітарні секти», то це особлива розмо
ва: є такі організації, які варто віднести до екстремістських. Якщо ж нази
ваються екстремістами організації традиційні, що існували в Росії сотні 
років, то це трохи дивно і необ’єктивно». Голова Комітету Держдуми РФ із 
законодавства П.Крашеніков нагадав, що за Конституцією в Росії існує 
рівність конфесій, є «Закон про свободу совісті і релігійні об’єднання», 
у якому, наприклад, католики відносяться до традиційних конфесій. 
Міністр РФ у справах федерації, національної і міграційної політики
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В.Зорін зазначив, що він не знайомий з цим документом. З рішучим про
тестом проти проекту Доповіді виступили Слов’янський юридичний 
центр та Інститут релігії та права. В їх Заяві говориться, що документ 
«ставить поза законом -  за нечисленними винятками -  релігійні спільноти 
Росії та виправдовує антиконституційні дії проти них, включно з тотальним 
стеженням, втручанням у приватне життя віруючих, створенням навколо 
релігійних зв’язків незносного морального клімату та впровадженням ре
пресивного законодавства для обмеження діяльності цих зв’язків». Голова 
Конференції католицьких єпископів Росії архиепископ Тадеуш Кондру- 
севич, коментуючи документ сказав: «Я шокований. Як цивілізоване 
суспільство може зараховувати до екстремістських організацій Церкву 
двохтисячолітньої історії, яка докладає всіх зусиль для погашення 
конфліктів, бореться із таким страшним явищем, як тероризм?»

Науково-практична конференція «Свобода совісті -  важлива 
умова громадянського миру і міжконфесійної злагоди», присвячена 
десятиліттю Російського відділення Міжнародної Асоціації Релігійної Сво
боди (МАРС) відбулася 26-27 листопада в Москві. Учасники прийняли 
Підсумковий документ, який ми подаємо із незначними скороченнями:

«Ми, послідовники різних релігій, учені й суспільні діячі ... беручи до 
уваги величезну роль, що відіграє забезпечення свободи совісті для до
сягнення громадянського миру і міжконфесійної злагоди, а також 
відзначаючи істотний внесок Євразійського відділення МАРС у створен
ня атмосфери взаєморозуміння між послідовниками різних релігій, 
для забезпечення миру, консолідації суспільства і дружби між народами, 
реалізації прав громадян на свободу думки, совісті, релігії і переконань, 
приймаємо дійсний підсумковий документ:

1. У результаті становлення і розвитку демократії в РФ у релігійному 
житті країни відбулися великі зміни, що дали релігійним організаціям мож
ливість діяти в умовах свободи і значно розширити число своїх послідо
вників, розгорнути в широких масштабах проповідницьку, духовно- 
просвітительську, освітню і благодійну діяльність. За минулі роки склався 
реальний релігійний плюралізм, збільшилося число релігійних течій, що 
діють в РФ. Разом з тим, у відносинах між державними структурами і 
релігійними об’єднаннями, а також між ними самими іноді виникала на
пруженість. Учасники конференції відзначають позитивний внесок засно
ваного 10 років тому Російського відділення МАРС у забезпеченні прин
ципів свободи совісті, що є важливою і необхідною умовою досягнення 
міжконфесійного злагоди і громадянського миру, і схвалюють створення 
філій Євразійського відділення МАРС у різних регіонах Росії.

2. Новою загрозою правовій державі, що формується в нашій країні, 
став міжнародний тероризм, що нерідко паразитує на релігійних почут-
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тях віруючих. Учасники конференції рішуче заявляють, що тероризм не 
має нічого спільного з духовними і моральними цінностями релігії. 
Керівники й офіційні представники всіх релігійних організацій відзнача
ють, що однією з цілей терористів є пробудження ворожнечі і ненависті 
між послідовниками різних релігій і громадянами різних національнос
тей. Вони закликають віруючих усіх конфесій, що діють у Росії, засудити 
тероризм у всіх його проявах і підсилити проповідь ідеалів світу, мило
сердя, релігійної толерантності. На думку учасників конференції, стра
тегічні інтереси Російської держави і релігійних організацій цілком збіга
ються в сфері духовно-моральної освіти населення, створення і розвит
ку інститутів відкритого громадянського суспільства, зміцнення держав
ності і протистояння міжнародному тероризму.

3. Ключову роль у забезпеченні свободи совісті відіграє реалізація 
положень Конституції РФ, а також Федерального закону 1997 р. 
«Про свободу совісті і релігійні об’єднання» з урахуванням тлумачення 
цього закону Конституційним судом РФ у відповідь на прохання юристів- 
членів Ради РО МАРС, що представляли інтереси ряду релігійних 
об’єднань. Учасники конференції відзначають також позитивний внесок 
Уряду РФ, Уповноваженого із прав людини РФ, низки неурядових право- 
захисних організацій у справу становлення реальної свободи совісті 
в нашій країні. Разом з тим зберігає свою актуальність питання про не
обхідність доробки Федерального закону 1997 р. шляхом внесення в ньо
го доповнень і змін, у тому числі тих, що забезпечують заборону якої-не- 
будь дискримінації релігійних об’єднань, а також про створення на феде
ральному рівні державного інституту, що здійснює консультативно-екс
пертні й інформаційно-аналітичні функції, що стосуються забезпечення 
права на свободу совісті і діяльності релігійних об’єднань у РФ.

5. Зміцненню громадянського миру і міжконфесійної злагоди повин
на сприяти широка освітня і просвітительська діяльність, спрямована на 
виховання культури, толерантності і взаєморозуміння на основі прин
ципів, що містяться в Конституції РФ, міжнародних документах із про
блем волі совісті, у тому числі рекомендаціях Парламентської асамблеї 
Ради Європи «Про релігійну терпимість у демократичному суспільстві» 
(1993), а також Декларації принципів МАРС і Резолюції п’ятого 
Всесвітнього конгресу МАРС, що проходив під девізом «Релігійна сво
бода -  основа миру і справедливості» (Маніла, 10- 13.06.2002 р.). Учас
ники конференції відзначають особливу роль Євразійського простору 
в справі формування нового діалогу культур, релігій і цивілізацій.

6. Учасники конференції підтримують зусилля державних, 
суспільних і релігійних структур, спрямовані на підвищення духовності 
російського суспільства, особливо дітей і молоді. У той же час вони вва
жають за необхідне звернути увагу всіх гілок влади на важливість прове-
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дення назрілих реформ у сфері утворення строго в рамках існуючого 
правового поля РФ. Законодавча база Російської Федерації дозволяє 
здійснювати релігійну освіту в державних і муніципальних навчальних 
закладах поза рамками навчальної програми. Для реалізації цієї можли
вості, а також права релігійних організацій на створення загально
освітніх навчальних закладів необхідно розробити відповідні механізми.

7. Відзначаючи зростаючу значимість засобів масової інформації у форму
ванні атмосфери громадянського миру і міжконфесійного злагоди, а також 
у роз’ясненні і відстоюванні принципів сврбоди совісті, учасники конференції 
закликають журналістів висвітлювати релігійні проблеми виважено і вірогідно, 
всіляко уникати нав’язування упереджених думок і перекручених представ
лень про послідовників тих чи інших релігій. Свобода совісті, громадянський 
мир і міжконфесійна злагода будуть зміцнюватися, якщо ЗМІ відмовляться від 
«демонізації» релігійних організацій, а журналісти будуть поширювати до
стовірні факти про діяльність різних релігійних організацій, про міжконфесійне 
співробітництво в сфері миротворчості й екології, а також у гуманітарній сфері.

В попередніх числах «РП» були надруковані проект нового Закону Ук
раїни «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про свободу 
віросповідання та релігійні організації» та коментарі до цього проекту 
деяких конфесій України. Пропонуємо Вашій увазі експертний висновок 
щодо проекту закону, виконаний Центром порівняльного права при 
Міністерстві Юстиції України.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Чинний Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

прийнято Верховною Радою УРСР 23 квітня 1991 р. З часу прийняття до 
нього 7 разів вносилися зміни та доповнення (останні -  17 грудня 1996 
р.), проте в цілому цей законодавчий акт можна вважати доволі 
стабільним для динамічного правового поля України.

Водночас після вступу України до Ради Європи та прийняття нової 
Конституції низка принципових положень закону застаріла. З іншого бо
ку, реалії релігійного життя в Україні засвідчили, що закон містить заба
гато декларативних норм і недостатньо регулює конкретні види відносин 
між релігійними організаціями і державою, релігійними організаціями та 
їх членами, а також відносини релігійних організацій між собою. 
Внаслідок такої декларативності основного акту національного законо
давства у сфері релігійної свободи чимало правовідносин у релігійній 
сфері регулюються на адміністративному рівні, що ставить релігійні ор
ганізації в залежність від державних чиновників різного рівня.

В зв’язку з цим як мінімум шість років тому назріла потреба у прийнятті 
нового закону-про свободу віросповідання та релігійні організації. Проте
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через динамічну зміну всього національного законодавства з метою приве
дення його у відповідність з Конституцією та міжнародними зобов’язання
ми України Закон «Про свободу совісті та релігійні організації» 1991 р. діє і 
досі: як свідчить аналіз динаміки чинного законодавства, релігійна сфера 
не є пріоритетною з точки зору її нормативного врегулювання.

ЗО жовтня 2002 р. Комітет Верховної Ради України з питань культури і 
духовності, розглянув проект Закону України «Про внесення змін і до
повнень до Закону України «Про свободу віросповідання та релігійні ор
ганізації»», поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 1281), 
схвалив його та запропонував Верховній Раді України прийняти законо
проект за основу в першому читанні.

Центр порівняльного права при Міністерстві юстиції України, створе
ний постановою Кабінету Міністрів від 12 червня 1998 р. № 852 з метою 
вдосконалення роботи з підготовки проектів нормативно-правових актів 
з урахуванням світового досвіду, має низку принципових зауважень до 
Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про 
свободу віросповідання та релігійні організації»», які пропонується вра
хувати при подальшому розгляді законопроекту в парламенті.

Назва. Ст. 35 Конституції України закріплює право кожного на свобо
ду світогляду і віросповідання. Одним з принципів нормотворення є 
уникнення використання в нормативно-правових актах синонімів для оз
начення тих самих правових реалій. Якщо в Конституції закріплено пра
во на свободу віросповідання, використання у назві та в тексті законо
проекту терміну «свобода совісті» є невиправданим і недоцільним.

Розділ І. Загальні положення. Розділ в цілому виписано за
довільно. Тому окремі пропозиції та зауваження доцільно викласти у по
статейному коментарі.

Ст. 1. Визначення основних термінів і понять. Уведення до структури 
законопроектів такої статті, виправдано лише у разі, якщо терміни викорис
товуються в тексїї закону не в загальноприйнятому, а в спеціальному зна
ченні. Тому введення доволі докладного релігієзнавчого словника до тексту 
законопроекту не є виправданим з точки зору нормопроектувальної техніки. 
До того ж аналіз наведених у цій статті дефініцій засвідчує, наскільки важко 
піддаються описанню реалії релігійного життя. Більшість визначень потребує 
на подальше богословсько-релігієзнавче опрацювання. Приміром, наведе
не у законопроекті визначення релігії не враховує існування цілої низки т. зв. 
дуалістичних релігій, в яких відсутній постулат про творіння світу «надпри
роднім началом» і в яких всесвіт розглядається як одвічне протиборство двох 
непохідних одне від одного начал. Некоректним з юридичної точки зору є 
визначення об’єднання релігійних організацій як «вищого типу релігійних ор
ганізацій, який складається з різновидів релігійних спільнот», оскільки понят
тя релігійна спільнота залишається у законопроекті невизначеним, а поняття
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«вищий тип» взагалі не є юридичною категорією. Зауваження можна навес
ти майже до всіх дефініцій, які наводяться у 1-й статті законопроекту, проте 
це є зайвим через те, що необхідність цієї статті не випливає з логіки законо
проекту, а отже доцільно відмовитися від неї взагалі.

Ст. 2. Завдання Закону. Ця стаття у законопроекті багато в чому по
вторює аналогічну статтю чинного Закону.

Водночас варто зауважити, що законопроект містить неправильну 
назву Конвенції з прав людини та основних свобод (Convention for the 
protection of human rights and fundamental freedoms). Офіційний пере
клад Конвенції було затверджено спільним рішенням Міністерства за
кордонних справ, Міністерством юстиції України та Української комісії з 
питань правничої термінології 12 липня 1999 р. В цьому перекладі назву 
документу перекладено саме як «Конвенція про захист прав людини та 
основних свобод» (а не «Європейська конвенція про захист прав і основ
них свобод людини» як сказано в законопроекті).

В абз. З ч.1 слово «захист» [прав та законних інтересів релігійних ор
ганізацій] належить замінити на ширший за обсягом термін «забезпе
чення», оскільки в ч.2 ст.З Конституції України стверджується, що саме 
«забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».

Ст. 4. Право на свободу совісті та віросповідання. У назві статті 
слід вилучити слово «совісті» через аргументацію, наведену у коментарі 
до назви законопроекту.

Перші дві частини цієї статті майже дослівно повторюють ч.1 та 2 
ст.35 Конституції України. Водночас слід зауважити, що ст.9 «Конвенції 
про захист прав людини та основних свобод» та ст.18 «Загальної декла
рації прав людини формулюють право на свободу віросповідання» дещо 
ширше, окремо наголошуючи на праві кожного змінювати свою релігію. 
Якщо в законопроекті право на свободу віросповідання буде виписано 
так, як це зроблено у двох названих міжнародних актах, тобто якщо після 
слів «Це право включає свободу...» буде додано слова «змінювати свою 
релігію, а також свободу...» і далі по тексту -  законопроект лише виграє.

Ст. 5. Рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до 
релігії. Названа стаття, як і попередня, здебільшого повторює норми 
міжнародних актів.

В світлі того, що Україна проголосила поетапний перехід до комплекту
вання Збройних Сил військовослужбовцями контрактної служби з посту
повим зменшенням їх чисельності, не буде передчасним ставити питання 
про звільнення не лише священнослужителів, а й ченців як від служби зі 
зброєю в руках, так і від альтернативної (невійськової) служби.' При цьому 1

1 Згідно з абзацу в) ч.7 ст.17 Закону України «Про загальний військовий обов'язок і 
військову службу» відстрочка від призову на військову службу надається «призовникам, які 
є священнослужителями і займають посаду в одній із зареєстрованих у встановленому по
рядку релігійних конфесій, -  на час роботи священнослужителями».
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можна послатися на досвід Швеції, у законодавстві якої існує аналогічна 
норма.

В законі має бути чітко виписано право кожного на проходження аль
тернативної служби на підставі власних (не обов’язково релігійних) пе
реконань, а також право священнослужителів та ченців зареєстрованих 
релігійних об’єднань на звільнення від проходження як військової, так і 
альтернативної служби. Причому докладно це питання має регулювати
ся не законом «Про свободу віросповідання та релігійні організації», 
а законами «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» та 
«Про альтернативну (невійськову) службу», що передбачає винесення 
в пакеті з аналізованим законопроектом проектів законів про внесення 
змін до зазначених вище законодавчих актів.2

Ст. 6. Відокремлення церкви і релігійних організацій від держави. 
В такій назві статті мимоволі присутня певна ворожість до релігійних ор
ганізацій. Коректніше було б назвати статтю «Засади взаємовідносин дер
жави та релігійних організацій», зробивши наголос не на негативному виз
наченні «відокремлення», а на позитивному «взаємовідносини». Не зайвим 
буде нагадати, що термін «відокремлення» використовується здебільшого 
в контексті сепараційної моделі державно-церковних відносин, тобто мо
делі, яка ґрунтується на антагоністичному ставленні держави до релігійних 
організацій. Так, про відокремлення йдеться зокрема Республіки Франція 
«Про відокремлення церкви від держави» 1905 р., Політичній Конституції 
Мексиканських Сполучених Штатів 1917 р., Декреті РСФСР «Про відокрем
лення церкви від держави і школи від церкви» 1918 р., в усіх трьох радянсь
ких конституціях та Конституції Соціалістичної Республіки Албанії 1976 р.

Також незрозумілим та недоцільним з юридичної точки зору є вираз 
«церкви та релігійних організацій». З нього прямо випливає, що церква 
не є релігійною організацію. Водночас при всій полісемантичності та 
складності поняття «Церква», в юридичному сенсі Церква є саме 
релігійним об’єднанням або об’єднанням релігійних організацій або 
релігійною організацією, тому вираз «церкви та релігійних організацій» є 
юридично некоректним.

Некоректним з юридичної точки зору є й вираз ч.8 ст.6 «релігійні ор
ганізації зобов’язані додержуватися вимог законодавства і правопоряд
ку». Правопорядок встановлюється в Україні актами законодавства, пра
вопорядок забезпечується через виконання вимог законодавства, але 
не можна додержуватись вимог правопорядку, тому в тексті статті слова 
«і правопорядку» потрібно вилучити.

Ст. 7. Відокремлення школи від церкви. З огляду на аргументи на

2 Див. Концепцію переходу Збройних Сил України до комплектування військовослуж
бовцями контрактної служби на період до 2015 р., схвалену Указом Президента України від 
7 квітня 2001 р. № 239/2001, та Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2128-111 «Про чи
сельність Збройних Сил України на 2000-2005 роки».
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ведені у коментарі до попередньої статті, доцільною виглядає зміна на
зви на нейтральну, приміром «Релігія і школа». В такій редакції назви од
разу буде знято й термінологічну плутанину, пов’язану з підміною понят
тя «релігійна організація» поняттям «церква». Згідно зі ст.1 законопроек
ту «церква -  це 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». Отже, будь-яка релігійна організація, в якій відсутня 
хоча б одна з наведених у визначенні ознак церкви, не є церквою. 
Відповідно школа не відокремлена від таких релігійних організацій.

Однозначним позитивом законопроекту потрібно визнати закріплен
ня в ньому можливості викладання у загальноосвітніх та вищих навчаль
них закладах «релігійно-філософських, релігієзнавчихта релігійнопізна- 
вальних дисциплін, які не супроводжуються релігійними обрядами і ма
ють інформативний характер». Доцільно було б піти далі й закріпити у за
конопроекті можливість включення зазначених дисциплін до навчальних 
планів навчальних закладів всіх рівнів акредитації, що насправді не про- 
тирічить принципам світської держави, культурна спадщина якої бук
вально просякнута різними релігійними впливами.

Розділ Іі. Релігійні організації. На відміну від попереднього розділу, 
збереження у законопроекті концепції чинного закону щодо релігійних ор
ганізацій виглядає абсолютно невиправданою. Саме цей розділ потребував 
докорінної переробки з метою приведення у відповідність до положень ново
го Цивільного кодексу України та досягнення чіткості й прозорості у юридич
ному регулюванні структури релігійних організацій та їх об’єднань.3

У законопроекті доцільно було б обмежитись визначенням релігійної 
організації та їх певною класифікацією залежно від порядку утворення й уп
равління, не наводячи вичерпний перелік таких організацій. В противному 
разі певні різновиди релігійних організацій існуватимуть у правовому ваку
умі. Приміром може служити невизначений ні у чинному законі ні у законо
проекті правовий статус православних скитів або католицьких чернечих 
орденів. До того ж законодавче закріплення вичерпного переліку різно
видів релігійних організацій протирічить проголошеному Конституцією Ук-

3 Новий Цивільний кодекс України було прийнято Верховною Радою України 29 листопа
да 2002 р.. Статус релігійних організацій як юридичних осіб визначається, головним чином, 
нормами книги 1 нового Цивільного кодексу України. Цивільний кодекс повернуто Прези
дентом із пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Проте заува
ження Президента не стосуються питання статусу юридичних осіб, основною метою діяль
ності яких не є здійснення підприємницької діяльності. Оскільки прийняття нового Цивільно
го кодексу є одним із прострочених зобов’язань, взятих на себе Україною при вступі до Ради 
Європи, прийняття цього кодифікованого акту найближчим часом є невідворотним. Тому при 
розробці нових законопроектів доцільно враховувати положення нового Цивільного кодексу, 
до яких Президентом України не було висловлено зауважень та пропозицій.
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раїни праву спільно сповідувати будь-яку релігію та закріпленому в законі 
принципу поваги до традицій та внутрішніх настанов релігійних організацій.

Відповідно до ст.83 нового Цивільного кодексу України «юридичні 
особи можуть створюватися у формі товариств, установ, інших формах, 
встановлених законом». Оскільки ст.4 того ж Кодексу прямо визначає, 
що закони мають відповідати Кодексу, доцільним вбачається запрова
дити розподіл на установи і товариства також серед релігійних ор
ганізацій. Так, згідно з Кодексом «товариством є організація, створена 
шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому това
ристві», а «установою є організація, створена однією або кількома осо
бами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом 
об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної 
засновниками, за рахунок цього майна».

У разі введення такої класифікації можна чітко визначити порядок ут
ворення та управління тих або тих релігійних організацій. Якщо у юри
дичному сенсі це організація з корпоративним устроєм, яка утворюється 
за ініціативою «знизу» і делегує (або не делегує) частину повноважень 
релігійному об’єднанню -  це релігійне товариство (різновидами якого є, 
зокрема, релігійні громади, братства, монастирі); якщо ж організація ут
ворюється за ініціативою «згори», і саме релігійне об’єднання виступає 
її засновником, передаючи такій організації частину майна та повнова
жень, призначаючи у певний спосіб керівника або орган управління -  це 
релігійна установа (духовний навчальний заклад, місія тощо). Окремі 
різновиди релігійних організацій можуть утворюватися в формі як уста
нов, так і товариств. Це стосується, зокрема, місій та монастирів.

Принциповою вадою законопроекту є те, що він не передбачає на
буття статусу юридичної особи релігійними об’єднаннями (об’єднання
ми релігійних організацій). Наслідуючи чинний закон, законопроект 
закріплює наступну норму: «Об’єднання релігійних організацій пред
ставляють їх постійно діючі керівні органи -  управління або центри» (ст. 
8 законопроекту). Таким чином відбувається підміна певних понять 
у аксіоматичних положеннях цивільного права. Так, згідно з чинним 
Цивільним кодексом України «юридична особа набуває цивільних прав і 
бере на себе цивільні обов’язки через свої органи, що діють у межах 
прав, наданих їм за законом або статутом (положенням)» . Майже 
дослівно повторює цю норму ст. 92 нового Цивільного кодексу: «юри
дична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої 
органи, які діють відповідно до установчих документів та закону». В зако
нопроекті, як і в чинному законі «Про свободу совісті та релігійні ор
ганізації» все виписано навпаки: статусом юридичної особи наділяється 
не релігійне об’єднання, а його орган управління. Такий порядок може 
бути прийнятним у сфері публічного права (Український народ або тери
торіальні громади, які не мають статусу юридичної особи набувають

Релігійна панорама № 12’2002 63



Свобода совісті

прав та обов’язків через чітко визначені Конституцією державні органи, 
які наділені таким статусом). Оскільки релігійні організації в Україні не 
здійснюють державних або публічно-правових функцій запропонована 
у законопроекті й закріплена в чинному законі правова конструкція вик
ликає цілий ряд проблем та юридичних колізій.

За чинним законом 1991 р. релігійне об’єднання (об’єднання 
релігійних організацій) не є суб’єктом права. Його статут не 
реєструється (принаймні не повинен реєструватися) державними орга
нами. Правосуб’єктністю наділяються лише органи управління 
релігійного об’єднання -  релігійні управління та центри. При утворенні 
юридичних двійників таких органів управління чинне законодавство не 
має жодного юридичного механізму визначення легітимності органів, які 
претендують на той самий правовий статус (механізм виборів або при
значення керівних органів релігійних об’єднань мав би бути визначений 
в статутах таких об’єднань, але ані чинний закон ані законопроект не пе
редбачають державної реєстрації статутів релігійних об’єднань), що 
відкриває широкі можливості активного втручання владних органів 
у церковне життя та адміністративного свавілля влади.

До того ж відсутність у Церкви як релігійного об’єднання статусу юри
дично? особи, виводить за правове поле такі традиційні для православ
ної та греко-католицької Церкви органи управління як Священний Синод 
або Архиєрейський Собор, оскільки з юридичної точки зору їх статус за
лишається абсолютно невизначеним.

Надання релігійним об’єднанням статусу юридичної особи зробить їх 
повноцінними суб’єктами права, внесе юридичну логіку та стабільність 
у відносини первинних релігійних організацій з релігійними управліннями 
(центрами), дозволить у правовий спосіб врегулювати цілу низку майно
вих питань. Причому потрібно зберегти можливість набуття статусу юри
дичної особи і за релігійними управліннями (центрами). У разі потреби во
ни утворюватимуться релігійними об’єднаннями у формі релігійних уста
нов з делегуванням їм частини повноважень цих об’єднань.

Здається доцільним запровадження у новому законі багатосхідчастої 
структури релігійного об’єднання зі статусом юридичної особи: первинні 
релігійні організації, утворені безпосередньо віруючими громадянами 
(тобто за класифікацією проекту нового ЦК -  релігійні товариства), як- 
то: громади, братства, монастирі -  можуть утворювати релігійні 
об’єднання першого рівня, які набувають статусу юридичної особи. Такі 
релігійні об’єднання можуть об’єднуватися у релігійні об’єднання друго
го рівня і так далі. Розподіл повноважень між об’єднаннями релігійних 
організацій і їх учасниками має визначатися їх статутами. До того ж без
посередньо в законі потрібно закріпити мінімальну кількість релігійних 
організацій, які можуть утворювати релігійне об’єднання.

Ст.9. Релігійні громади. В законопроекті передбачено, що «релігійна
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громада, яка утворилася і діє без реєстрації свого статуту (положення), 
зобов’язана повідомити про це місцеві органи виконавчої влади або ор
гани місцевого самоврядування». Оскільки законопроект безпосеред
ньо регулює порядок утворення релігійних організацій і прямо не перед
бачає прийняття відповідних підзаконних актів безпосередньо в законо
давчому акті має бути визначено, які саме місцеві органи виконавчої 
влади або органи місцевого самоврядування і в якій формі має повідо
мити релігійна громада, яка утворилась і діє без реєстрації статуту.

Ст„12. Духовні (релігійні) навчальні заклади. На жаль, у законо
проекті відсутня новела, яка б закладала принципи інтеграції духовних 
(релігійних) навчальних закладів в існуючу систему освіти України: «При 
дотриманні вимог державних стандартів освіти документи про освіту 
у таких навчальних закладах можуть бути ліцензованими та сертифікова- 
ними Міністерством освіти України». Такий підхід дозволив би подолати 
ізоляціонізм, властивий до певної міри духовним навчальним закладам, 
а також створити правову базу для відкриття теологічних факультетів 
у вищих навчальних закладах.

Ст.13. Статут (положення) релігійної організації. В законопроекті 
зберігається норма чинного закону про те, що «статут (положення) 
релігійної організації приймається на загальних зборах віруючих грома
дян або на релігійних з ’їздах, конференціях». Таким чином фактично уне
можливлюється створення релігійних установ, тобто організацій, які не 
мають корпоративного устрою і управляються органом, який призначає 
засновник. Статут релігійних товариств та релігійних об’єднань має за
тверджуватися загальними зборами членів або їх представницьким ор
ганом, натомість статут релігійних установ (духовних навчальних за
кладів, місій тощо) -  організацією-засновником у передбачений стату
том цієї організації спосіб. Тому зазначену норму доцільно викласти у на
ступній редакції: «релігійні організації діють на підставі своїх статутів (по
ложень), що затверджуються на загальних зборах або засновником».

Відповідно до вимог нормопроектувальної техніки у частині 1 статті 
в словосполученні «підлягає реєстрації відповідно до частин першої і 
другої ст.15 цього Закону» сполучник «і» потрібно замінити на сполучник 
«або», оскільки частина 1 та 2 ст. 15 законопроекту передбачають альтер
нативні способи реєстрації статутів релігійних організацій.

Продовження у наступному числі
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КОНФЕРЕНЦІЇ, МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
Міжнародна конференція «Сакральне мистецтво Волині» стала 

традиційною й проводиться кожного року. В листопаді в м.Луцьку відбулася 
вже XI зустріч мистецтвознавців, релігієзнавців та всіх зацікавлених. 
Організатором конференції є Волинський краєзнавчий музей. Дана 
конференція була приурочена 335-ій річниці з дня народження видатного 
українського іконописця Іова Кондзелевича, якого іноді іменують 
«українським Рафаелем». Під час конференції було виголошено ряд 
доповідей про життя й творчість цього майстра. Також на конференції велася 
мова про дослідження та реставрацію пам’яток волинського іконопису, 
скульптури, металопластики, церковного шитва, монументального 
живопису, культової архітектури, а також про каталогізацію музейних збірок 
сакрального мистецтва. (П.Кралюк)

Науково-практичні читання «Проблеми та досвід вивчення, захисту, 
збереження і використання архітектурної спадщини» відбулися 27- 
28 листопада ц.р. у Національному заповіднику «Софія Київська». У роботі 
заходу взяли участь понад 50 істориків, мистецтвознавців, філософів, 
богословів та інших дослідників, які спеціалізуються у зазначеній проблемі, 
вивчають можливості поглиблення та інтенсифікації міждисциплінарних 
досліджень. (І. Марголіна)

VII Міжнародні Могилянські читання, присвячені 130-й річниці 
заснування Церковно-археологічного музею при Київській Духовній 
академії, відбулися 5-6 грудня ц.р. Організатором заходу виступив 
Національний Києво-ПеТерський історико-культурний заповідник. 
Працювало шість секцій, на яких розглянуто найрізноманітніші аспекти 
організації та існування найбільшого свого часу музею України і першого у 
Києві публічного музею, фонди якого у 1922-1923 роках стали основою 
колекції Музею культу і побуту, що існував на території Києво-Печерської 
лаври.

«Внесок Петра Могили та Паісія Величковського в орієнтацію 
духовного утвердження українського та румунського народів на основі 
слов’янського православ’я». З такою назвою відбувся 29 листопада ц.р. 
літературно-науковий і богословський симпозіум, організаторами якого 
виступили Київська Духовна Академія УПЦ Київського патріархату, Товариства 
«Просвіта», «Україна і світ», «Україна-Румунія», Національна спілка 
письменників України та Спілка письменників Румунії. Захід присвячений 370- 
річчю утворення Києво-Могилянської Колегії і 180-річчю від дня народження 
Паісія Величковського. У конференції взяла участь представницька делегація 
із Румунії, зокрема настоятель місцевої української парафії о.Міхай Маг’яр. 
Проводив симпозіум доктор богословських наук Дмитро Степовик.
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Всеукраїнська конференція «Формування міжетнічної та 
міжконфесійної толерантності засобами суспільних дисциплін у системі 
освіти України» відбулася 5-6 грудня на базі Національного педуніверситету 
ім.М.П.Драгоманова. Організатором конференції виступила Всеукраїнська 
Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти за сприяння 
Міністерства освіти і науки України, Державного Комітету України у справах 
релігії, Державного Комітету у справах сім’ї та молоді, Державного Комітету 
України у справах національностей та міграції, за підтримки Міжнародного 
Соломонового університету та Національного педагогічного університету 
ім.М.П.Драгоманова. На конференції йшлося про необхідність консолідувати 
українське суспільство на засадах любові до України. Не випадково девізом 
форуму було обрано слова: «Ми різні, адже маємо різне коріння і насіння. Ми 
однакові, адже проростаємо на одній землі. Ми єдині, адже наша ненька -  
Україна!». Більш детально питання форуму розглядалися під час роботи секцій та 
круглих столів, учасники яких обговорили методичні засади виховання духовних 
цінностей, патріотизму, взаємоповаги етносів у системі освіти, питання інтеграції 
історії національних меншин та регіонів до курсів історії України, всесвітньої історії 
та суспільних дисциплін. Особлива увага приділялась різним аспектам реалізації 
Постанови Кабміну «Про затвердження програми сприяння становленню та 
адаптації кримськотатарської молоді на 2002-2005 рр.». Втілення в життя 
пропозицій та висновків роботи Всеукраїнського форуму освітян сприятиме 
формуванню громадянської освіти на демократичних засадах та формуванню 
громадянського суспільства в нашій державі. (В.Матвеев)

Третя міжнародна екуменічна наукова конференція «Софія- 
Премудрість Божа: ідея Росії -  ідея Європи» відбулася у Римі. Форум 
проводиться відповідно до протоколу про культурне і наукове 
співробітництво між Росією й Італією в 2001-2004 рр. Духовна єдність 
Європи, традиції міжконфесійних контактів народів Старого континенту, 
роль релігії в моральному благоденстві людей -  такі теми, що 
обговорювалися на конференції. Тут відзначають, що вперше за останні 
місяці представники у і зібралися за круглим столом.

«

Релігійність африканців можна пізнати, відвідавши виставку
«Мистецтво тропічної Африки», яка працює в музеї мистецтв імені Ханєнків. 
Ритуальні маски і скульптури, предмети культу, побутові належності передала 
музею жінка, яка не забажала заафішувати своє прізвище, бо ж за нею нібито 
ходять духи Чорного континенту. Всі експонати виставки не копії, а оригінали. 
У африканців ритуальні маски засвідчують належність до якихось таємничих 
союзів і використовуються підчас різних етапних подій життя. Існує повір’я, що 
якщо ти надінеш на себе якусь із масок, то станеш тим, що вона зображає.

Зразки іконографічного зображення св.архангела Михаїла кінці XVI
-  початку XX ст„ з латинських, греко-католицьких і православних храмів 
представлені на виставці у Львівському Музеї історії релігії. Автор експозиції
-  студент четвертого курсу Львівської Академії мистецтв Петро Скоп. Він
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продовжує сімейну традицію художників -  реставраторів. «Святий архангел 
Михаїл, як і тризуб чи синьо-жовтий прапор, -  вважає П.Скоп, -  є одним із 
українських символів, символом воїнства. Образ архангела дуже 
популярний у сакральному мистецтві. Сучасні художники, на жаль, мало 
звертаються до образу архангела Михаїла, тож хотілося, щоб ця виставка 
привернула до нього увагу передовсім молодих живописців». (П.Ілюк)

Документально-хронікальний фільм «Патріарх Йосиф Сліпий» 
показано Першим національним каналом ТБ. Його створено на 
пожертви заокеанських парафій УГКЦ, а насамперед парафії святих 
Володимира і Ольги в Чикаго. Продюсер фільму -  М.Коломієць відзначила, 
що Йосиф Сліпий - «це була людина, яка боролася не тільки за свою церкву, 
але й за свій народ».

Показ нового художнього фільму «Джошуа» з великим успіхом 
відбувся у США. Фільм знятий за однойменною книгою Д.Гірзона, що стала 
бестселером. «Джошуа» -  це теплий фільм для сімейного перегляду, у якому 
автори намагаються уявити, що могло б відбутися, якби Ісус із Своїм 
єврейським ім’ям з’явився б в Америці в наші дні. Фільм вже зібрав 2 млн. 
доларів. «Сьогодні існує нагальна потреба в духовному, наповненому 
змістом кіно, -  сказав Г.Болдвін, президент Epiphany Films, -  і фільм 
«Джошуа» представляє саме таке кіно».

Документальний фільм «Мойсей» виробництва ВВС намагається знайти 
пояснення Божим чудесам і нові докази того, що описані в Біблії єгипетські біди 
і поділ Червоного моря були природними природними процесами, а не міфами 
чи чудесами. Більшість біблійних історій пояснюються одним стихійним лихом 
-  величезним виверженням вулкана, що відбулося на грецькому острові 
Санторине у XVI ст. до н.е. Про це говориться у фільмі. З використанням 
комп’ютерної графіки розповідається історія про те, як Мойсей вивів 
єврейський народ з Єгипту після 10 бід. Відтворення вулкану на комп’ютері 
кліматичним модельєром з університету Нью-Йорку засвідчує те, що хмара 
вулканічного попелу могла занурити місцевість у пітьму, а також породити 
блискавку і град. Ця хмара також могла скоротити випадання опадів, 
спричинивши посуху. Якщо Ніл потім був отруєний наслідками виверження, то 
забруднення могло додати воді червоний колір. Фільм переконує, що навіть 
історія поділу Червоного моря і перехід через нього єврейського народу також 
може мати своє пояснення у виверженні. Це підтверджує теорію того, що 
«Червоне море» -  це неправильний переклад «Очеретного моря», 
величезного, але неглибокого болота. Комп’ютерне відтворення показує, що 
виверження могло спричинити величезну хвилю, яка могла знести 
переслідувачів Мойсея. Директор фільму Д.Брагард вважає: «Використовуючи 
новітні археологічні інструменти, ми змогли знайти дивну кількість побічних 
доказів біблійним історіям.» (Г.Коваленко)
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новини релігійної та
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ІНТЕРНЕТУ
Українське релігієзнавство.- 2002.- №23. Науковий квартальник 

вміщує статті досвідчених і молодих релігієзнавців України. Привертає 
увагу блок статей з історії греко-католицизму XX ст. В статтях М.Бабія та 
О.Нікитенко своєрідно підводиться підсумок досліджень в Україні про
блеми свободи совісті. Ґрунтовний аналіз соціальної доктрини 
Російського православ’я дає в своїй статті О.Саган.

Слово. Бюлетень № 19 Українського Біблійного Товариства.
Квартальник містить повний звіт УБТ за 2002 р., Різдвяні Послання і 
привітання від глав Церков України, розповідь про програму УБТ «Мож- 
ливості-21» та багато інших цікавих матеріалів з історії Різдва.

Могилянські читання. 36. наукових праць.- К., 2002 .- 208 с. У
збірнику надруковані матеріали, присвячені літературній і видавничій 
діяльності Києво-Печерської лаври ХІ-ХХ ст. У статтях розглянуті питання 
про письмові джерела, Києво-Печерське друкарство, лаврські видання.

Русские православные иерархи.- М., 2002. Це перший том тритом
ного енциклопедичного словника, в якому передбачається подання імена 
всіх єпископів Московського патріархату, до яких росіяни чомусь зарахову
ють і єпископів Київської митрополії Константинопольського патріархату.

Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи исто
рии). -  К.: Свято-Успенская Киво-Печерская лавра, 2002.- 287 с. Книга 
є кандидатською дисертацією випускника Київської Духовної академії (УПЦ 
МП). Дослідження написане в традиціях найгірших взірців радянської 
атеїстичної пропаганди, коли обливається брудом, часто не підбираючи ви
рази, одна людина чи Церква, і вихваляється інша (власна) Церква. Що ж, 
принаймні маємо уявлення про рівень кандидатських дисертацій навчально
го закладу, що претендує на звання світського вищого навчального закладу.

Пащенко В.О. Греко-католики в Україні.- Полтава, 2002. У новій монографії 
ректора Полтавського педуніверсиету на основі невідомих або маловідомих 
архівних документів, нового прочитання праць авторів радянської доби аналізується 
політика КПРС і Радянської держави щодо Української Греко-Католицької Церкви. 
Ряд розділів присвячено відродженню Церкви в незалежній Україні.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ

МІЖНАРОДНИЙ РУХ ГРАЛЯ"

Основою міжнародного Руху 
Граля є знання про найважливіші 
закономірності навколишнього 
світу, надане Абд-ру-шином 
(1875-1941) в Посланні Граля 
«В Світлі Істини».

Міжнародний Рух Граля не є 
юридичною організацією, церк
вою або сектою. До нього входять 
люди, які сприйняли вчення Абд- 
ру-шина і слідують йому у своєму 
повсякденному житті.

В Україні Рух Граля представле
ний офіційно зареєстрованою ор
ганізацією «Видавництво «Світ Гра

ля», а також громадською організацією «Міжнародний Рух Граля. Україна».
Розглянемо детальніше питання про час виникнення засновника, 

суть вчення та місце, яке посідає цей Рух в Україні.
Між 1923 та 1938 роками Абд-ру-шин створив 168 доповідей, які 

об’єднані ним у Послання Граля «В Світлі Істини». Так виник духовний на
прям, який дає відповіді на найважливіші життєві питання. З часом цей 
твір було перекладено вісімнадцятьма мовами і зараз доступне грома
дянам більш, ніж 80 країн світу.

Абд-ру-шин, засновник та автор вчення, народився 18 квітня 1875 р. 
у Бішосверді (Саксонія). Його ім’я було Оскар Ернст Бернхардт. Він от
римав економічну освіту та розпочав самостійну професійну діяльність 
у Дрездені.

Протягом наступних років Оскар Ернст Бернхардт багато подорожу
вав та все більше перетворювався з комерсанта на визнаного письмен
ника. До його літературних творів відносяться також дорожні нотатки, 
романи та розповіді. З ’являлися також і сценічні твори. Оскар Ернст 
Бернхардт був членом союзу німецьких сценаристів; прем’єри деяких

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії. 
* *  Матеріал підготувала студентка Національного університету «Києво-Могилянська 

Академія» Катерина Дем'янчук на основі опрацювання праць Абд-ру-шина і бесід з його 
київськими послідовниками.
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його сценічних творів з успіхом пройшлі 
в Лейпцігу та інших містах.

Опісля він деякий час прожив у Швейцарії 
а потім повернувся до Німеччини, деякий час 
провів в Америці. В 1913 р. Оскар Ернст Берн
хардт відправився до Лондона, де йому й до
велося пережити початок Першої Світової 
війни. У 1915 р. його було інтерновано на ост
рові Мен. Протягом наступних років у ньогл 
з ’явилося бажання допомогти людям та 
відкрити їм шлях від їхньої «духовні потреби».
Навесні 1919 р. Бернхардт зміг повернутися 
на батьківщину.

Своє Послання Граля Оскар Ернст Берн
хардт з 1923 р. виявляв спочатку у формі так 
званих «Листків Граля», а також публічних до 
повідей. Потім з ’явилась книга, яку він написав під псевдонімом Абд-ру- 
шина. Це ім’я складається з персько-арабських елементів та означає 
«Слуга Світла» або «Син Світла». Як стверджують послідовники Оскара 
Бернхардта, ім’я Абд-ру-шин було обране ним у зв’язку з його попе
реднім життя, в якому він пройшов підготовку для своєї діяльності.

Тепер детальніше розглянемо суть вчення Граля, обряди, яких дотри
муються послідовники Руху та особливості наслідування лідерства в ор
ганізації.

Основним твором, як зазначено вище, є Послання Граля «В Світлі 
Істини», автором якого є Абд-ру-шин. Цей твір видрукувано в трьох то
мах. Він покликаний дати людині відповіді на всі ті питання, які виника
ють у неї протягом всього періоду її життя. Цей твір не можна назвати су
то релігійним, бо за своїм змістом він швидше філософсько-релігійний. 
Автор висловлює намір привести своїм твором людей до життя та назад 
до Бога, а також дйти їм знання, яких вони прагнуть. «Я веду своїм Сло
вом вас назад до Бога, від якого ви дозволили себе віддалити мало-по
малу із-за всіх тих, які своє людське уявне знання поставили вище за 
мудрість Бога».

Назва Послання Граля походить від того, що автор не переказував 
старовинні та нові вчення. Він черпав своє живе знання з себе самого, з 
найчистішого та найвищого «джерела живої води», й створив своє По
слання Граля, яке водночас свідчить особистість Посланця.

Якщо просто ознайомитись зі змістом Послання, то можна помітити, 
що тут розглядаються питання як релігійні, так і філософські й побутові. 
Так, наприклад, поряд з питаннями про Бога, Христа та Антихриста ми 
бачимо розділи про Права дітей по відношенню до батьків, шлюб, астро
логію, дух, душу, життя, смерть й інше.
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В працях Абд-ру-шина дуже чітко прослідковується лінія реінкарнації. 
Виходячи з цього, він будує свої висновки щодо життя людини, її народ
ження та смерті. Лише за умови послідовної роботи над собою людина 
може досягти гармонії зі світом та уникнути страждань. Послідовники 
Послання вірять, що людина приходитиме в цей світ до тих пір, доки во
на не проживе своє життя у гармонії з природою та Богом. Також існує 
переконання, що в усіх негараздах, які кояться довкола людини винува
тий не хтось, а сама ця людина. Послання Граля вказує на вчення Хрис
та й побудоване на ньому: «Ісус вже вказав нам бєзхитрісний шлях, який 
безперечно веде до мети, оскільки глибоку істину закладено в його сло
вах: «Полюби ближнього свого, як себе самого». Послання Граля 
засвідчує, що реінкарнація -  це факт, і впевнено показує, що це не
обхідний наслідок любові та справедливості абсолютно досконалого Бо
га.

Послання Граля «В Світлі Істини» Абд-ру-шина пояснює, як непорушні 
божественні закони керують процесом реінкарнації, існування якої 
завжди розумілось у вченнях Сина Божого Ісуса Христа.

Абд-ру-шин в своєму Посланні виокремлює три Закони Творіння -
Так - «Закон Взаємодії» діє не лише у фізичному зовнішньому світі, де 

все взаємопов’язане між собою, але також і у сферах людського мис
лення та діяльності.

Другий -  «Закон Притягнен
ня Подібного». Без дії цього За
кону було б неможливим будь- 
яке творення -  ані в природі, ані 
у суспільному середовищі.

Третій -  «Закон Тяжіння». 
Щільне, нерухоме, важке по
винне внаслідок цього опуска
тися донизу, а світле, менш 
щільне та рухоме, повинне 
підійматись вгору.

Дуже цікавим є доповідь 
Абд-ру-шина «Хрестова смерть 
Сина Божого та Тайна вечеря». 
В ньому він розглядає розп’ят
тя Ісуса із зовсім несподіваної 
точки зору. Так, він говорить, 
що «Христос з ’явився на Зем
лю не для того, щоб дати себе 
розіп’яти на Хресті. Так що не 
можна стверджувати, що в цьо
му полягає Залог Спасіння. На
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впаки, Христос був розіп’ятим як Провісник Істини -  за своє Вчення, яке 
не влаштувало земних людей. Спасіння повинна була принести не його 
смерть, а Істина, яку він явив Світові через Своє Вчення».

Отже, як ми бачимо з цієї цитати, біблійне твердження, що смерть 
Христа була спасінням для народу, сприймається Абд-ру-шином як де
що цілком протилежне. Тобто, розп’яття Христа стало ще одним про
кляттям для людей і поклало на їхні плечі ще один найтяжчий гріх.

Ще є одна надто цікава доповідь Абд-ру-шина - про «Долю». В ній 
йдеться про реінкарнацію, яка переносить за людиною з одного земно
го життя в інше розплату за всі її гріхи, які вона накоїла у попередньому 
житті. Дитина не народжується невинною. Вона несе на собі тягар гріхів 
усіх попередніх життів. Нове земне життя дається людині для того, щоб 
вона мала змогу переосмислити свої помилки та спробувати їх виправи
ти. Для цього вона повинна прожити життя за законами природи та 
Творця.

Окрім основного твору Абд-ру-шина Послання Граля, існує ще неве
лика за обсягом книга, яка називається «Десять заповідей Божих та От
че Наш пояснені людям Абд-ру-шином». В цій книзі автор дає своє ро
зуміння всіх Божих Заповідей. Він намагається висвітлити їхній зміст 
у відповідності з часом написання та своїм вченням. Розглянемо 
декілька прикладів з цього твору.

Візьмемо хоча б першу Заповідь, яка говорить: «Я Господь Бог Твій! І 
не буде у тебе інших богів окрім Мене!» Тут Абд-ру-шин дає такі свої по
яснення. Цією Заповіддю вимагається від людини ставитися до Бога як 
до чогось найдорожчого із всього, що є в неї. Якщо ж людина не викону
ватиме цю заповідь, то її душа змушена буде бути прикутою до земно
го. А це, в свою чергу, тягне за собою смерть душі через неможливість 
відділитися від тіла і перейти у тонко-матеріальний світ. На думку авто
ра, ця Заповідь закликає не створювати собі кумира з чогось мирського, 
не прив’язуватись до цього.

Як другий приклад, розглянемо четверту заповідь, яка говорить: «Ти 
повинен поважати батька й матір свою!» Тут Абд-ру-шин стверджує, що 
ця Заповідь звернена не стільки до дітей, скільки до батьків. Саме бать
ки своєю поведінкою та вчинками повинні викликати у дітей повагу та 
любов до себе. Для дітей ця Заповідь стане актуальною тоді, коли їхні 
батьки житимуть за законами природи та Заповідями Божими.

Постає цілком слушне запитання: чому Абд-ру-шин називає своє 
вчення посланням Граля? Абд-ру-шин проголосив, що відомий за чи
сельними легендами «Граль» та «Замок Граля» дійсно існують, але не як 
щось матеріальне, земне. Тут йдеться про найвищу духовну дійсність. 
«Святий Граль» є місцем передачі сил між Божественною сферою і 
творінням; через нього у визначений час «подібно до биття пульсу ожив
ляється все суще». Цією теорією пронизане все Послання. Її вплив також
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можна помітити у обрядах, які існують та виконуються послідовниками 
Послання Граля.

Зупинимося ще на обрядах, які виконують послідовники вчення, та на 
праві наслідування серед керівників Руху Граля.

Насамперед про свята та обряди послідовників Руху Граля. По-пер
ше, декілька слів про спосіб їх життя. Рух Граля не є типовою релігійною 
організацією. Так, у них немає священиків або проповідників. Вони вва
жають, що кожен сприймає Послання по-своєму. Але внаслідок ознай
омлення та поглибленого вивчення Послання Граля у людей виникає по
треба у спілкуванні і розмірковуваннях щодо прочитаного або щодо йо
го розуміння. Відтак вони збираються у невеликі кола, де й проходить 
обговорення та обмін враженнями й думками. Такі збори відбуваються, 
як правило, у когось вдома, оскільки і юслідовників вчення не так багато. 
Але, як допомогу для внутрішнього заг либлення, Абд-ру-шин встановив 
години спільного вшановування Бої а, які проходять в оздоблених квіта
ми приміщеннях, що слугують лише для благоговіння при певному му
зичному оформленні. Щоразу читається одна з доповідей Послання Гра
ля й наприкінці читається молитва. Абд-ру-шин створив також невели
ку збірку молитов, як допомогу своїм послідовникам у повсякденному 
житті, а також під час годин спільного вшанування Бога.

Окрім годин спільного вшановування Бога Абд-ру-шин заснував ще 
й три високих Свята Граля. Перше з них відзначається ЗО травня. Це -  
Свято Святого Голуба, який знаходиться у тісному зв’язку із святом 
Трійці і водночас з дією Святого Граля. Регулярна подача живої творчої
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сили не лише проникло у сказання Граля, як «чудодійний напій», але зна
ходиться також у невідомому багатьом взаємозв’язку із святом Трійці, 
під час якого одного разу учні Ісуса, після дуже важкої для них смерті Гос
пода їхнього, були наповнені особливою духовною силою.

Щороку 7 вересня проходить друге велике Свято Граля -  «Свято Чи
стої Лілеї». Це свято повинне особливим чином нагадувати про най
важливішу заповідь Послання Граля, без слідування якій неможливим 
стає духовне сходження: «Тримайте джерело своїх думок у чистоті. Тим 
самим ви створюєте світло і будете щасливі!». У всеохоплюючому 
сенсі прагнення до Чистоти, символом якої є Лілея -  обов’язок кожної 
людини, яка прагне жити у відповідності до Послання Граля. Але «Свя
то Чистої Лілеї» насамперед спрямоване на жінку, яка має глибше 
відчуття краси та гармонії завдяки своїй більш ніжній, порівняно з чо
ловічою, здатністю до відчуттів. Жінка у вченні Абд-ру-шина посідає 
далеко не останнє місце. Жінка є «посередником енергії для сходжен
ня всього людства до тих пір, поки зберігає благородство та чистоту 
істинної жіночості...».

29 грудня щороку святкується третє високе Свято Граля -  «Свято Ся
ючої Зірки». Воно пов’язане із святом Різдва і покликане нагадувати про 
народження Сина Божого Ісуса, яке колись супроводжувалось осяянням 
Віфлеємської зірки. Але, перш за все, воно повинне нагадувати про Йо
го високу Місію, яка полягала в тому, щоб принести людству Істину в Йо
го Посланні Любові. Це свято Граля називають також «Святом Троянди», 
тому, що вона є символом Любові до ближнього та милосердя.

Окрім трьох високих Свят з їхнім особливим значенням -  ще за життя 
Абд-ру-шина і до наших днів -  в багатьох країнах святкується Свято Гра- 
ля ще й в інший час для того, щоб людям, які прагнуть жити, керуючись 
послання Граля, передати духовний зв’язок із Світлом та Богом через 
переживання Обряду Граля. Обряди Граля символізують в земному Ду
ховне зверщення.

У послідовників Послання Граля існують певні обряди. Так, напри
клад, існує обряд, який наділяє новонароджених силою Граля. Цей об
ряд проходять діти віком до 3 років. Передусім він спрямований не 
стільки на дитину, скільки на її матір, яка повинна опікуватись дитиною та 
дати їй все належне. За своєю суттю, цей обряд подібний до обряду хре
щення в християнстві. Але метою цього обряду є підключення дитини до 
основного джерела енергії Граля. Обряд виконується духовним керівни
ком Руху.

Тепер розглянемо питання ієрархії у Русі Граля. Право назвати на
ступного духовного керівника Руху належить діючому духовному 
керівникові, який збирається відійти від справ. Але новий духовний 
керівник повинен своїми вчинками та способом життя засвідчити право 
бути духовним керівником.
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Першим духовним керівником Руху був сам Оскар Ернст Бернхардт. 
Після його смерті у 1941 р. духовним керівником Руху стала його дружи
на Марія Бернхардт. Після неї духовне керівництво Рухом перейшло до 
її сина Олександра. Незадовго до своєї смерті у 1968 р. він визначив 
своєї наступницею свою сестру Ірімнгард Бернхардт, яка вже з 1930 р. 
була залучена до найвищої духовної місії. Вона померла у 1990 р. Після 
неї духовне керівництво передано її прийомній доньці Клаудії Марії. Але 
внаслідок певних непорозумінь між його послідовниками Рух Граля роз
коловся на два табори. Одним з них керує Юр ген Шприк, а іншим -  чо
ловік Клаудії Марії Зігфрід Бернхардт. »

До Міжнародного Руху Граля належать також так звані товариства 
Граля, суспільно корисні установи, фонди, видавництва та ін.

Свої витоки Рух бере у 1928 р., коли були створені «товариства чи
тачів» книг Абд-ру-шина. Спочатку ці товариства діяли без будь-якого 
юридичного оформлення. Потому, у 1932 р., в Берліні було засновано 
«Натурфілософський союз прихильників Граля». Аналогічні установи ви
никли й в інших містах та країнах. Центральним пунктом «Руху Граля» 
стало «Селище Граля» на Фомперберзі в Тіролі, де Абд-ру-шин та його 
родина жили з 1928 р. Багато читачів Послання Граля хотіли б в подаль
шому поглиблювати ці нові знання, жити за ними, а тому висловили ба
жання жити поблизу Абд-ру-шина.

Міжнародний Рух Граля не має на меті насильницьке залучення до 
своїх лав нових послідовників. Він прагне виконати заповіт Абд-ру-ши
на і привнести людям його знання. Тому Рух не має проповідників, які б 
проповідували вчення. Основний наголос робиться на тому, що люди по
винні познайомитися з Посланням особисто та вирішити для себе, чи є 
це Послання тим, чого вони пригнули протягом свого життя. Але водно
час Товариством ведеться певна інформаційна робота з метою ознай
омлення людей із працями Абд-ру-шина та інших його послідовників, 
які творили на основі Послання.

У пострадянські країни Послання Граля потрапило лише після падіння 
Берлінської Стіни. Спочатку воно з ’явилося у Москві. Звідти Послання 
потрапило на Україну. Основний вид діяльності послідовників 
Абд-ру-шина тут -  це видання і поширення його творів. Видані твори 
надходять у продаж до книжкових магазинів. В Одесі вже декілька років 
існує спеціальне приміщення, де збираються послідовники Послання 
Граля. Збори відбуваються щотижня. На сьогоднішній день у Києві йде 
підготовка до відкриття приміщення для зборів послідовників Руху Граля 
на Україні.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Новий, 2003 р. японські оракули назвали роком Чорного Бара

на (він же Овен, він же Вівця, він же Коза). Прорікають, що він несе на 
планету гострі конфлікти, заливні дощі, чисельні автокатастрофи й інші 
лиха. Пушистий баранчик, свідчать гороскопчики, має надто поганий ха
рактер, а тому буде провокувати вибухи емоцій, сварки й інші неприємні 
речі. В чому вони обіцяють успіхи, так це у сфері економічної діяльності. 
Що ж, почекаємо, поживемо і побачимо, хоч ці пророкування скоріше 
підійшли б до року, який вже пішов в історію.

Храм святої Софії в Стамбулі дотепер не зруйнований тому, що 
ї ї  будівельники винайшли сейсмостійкий цемент. До такого виснов
ку дійшла група вчених після дослідження цього візантійського собору VI 
ст. Храм неодноразово витримував землетруси до 7,5 балів за шкалою 
Ріхтера. Учені дослідили, що цемент містить розчин силікату кальцію, 
подібний до того, за допомогою якого вироблявся портлендський це
мент, запатентований у 1824 р. англійцем Д.Аспдіном. У розчин д о л я , 
вався вулканічний попіл чи якийсь інший силікат, завдяки чому матеріал 
здатний витримати сильний землетрус. Дослідники сподіваються, що 
вони зможуть відтворити будівельний розчин, щоб згодом використову
вати його для реставрації будинку.

Знайдена в с.Тарасівці Чернівецької області висічена з каменю 
40-кілограмової ваги голова спочатку була названа археологами го

ловою гуманоїда. Такий висновок було зроблено на ос
нові особливостей будови цієї голови. Очі в цієї істоти 
закриті, вони нібито відповідають стану молитви чи ме
дитації. Лоб випуклий, хоч верхня частина завужена. 
Підборіддя гостре. Чітко виділяються ніс і вуха. 
Дослідити знахідку буковинців погодилися навіть аме

риканські археологи. Проте з цим першим висновком науковців не пого
дився директор Центру археологічних досліджень С.Пивоваров. Він вва
жає, що це голова скоріше якогось кельтського божества. На території 
Буковини кельтські племена жили десь в II ст. до н.е. і в І столітті н.е. Са
ме кельти використовували для своїх скульптур камені, відповідно 
відшліфовані водою. Потім до них додавали лише деякі деталі,
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Дата проведення: 10-11 січня.Місце проведення: м.Київ. Організатори: 
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Дата проведення: 31 січня -  2 лютого Місце проведення: Братислава 

(Словаччина). Організатори: Євангелічний теологічний ф-т Каменського 
ун-ту. Координатори: Dr.Grzegorz Bugajak, Dr. Peter Pavlovic, Ms. Robin 
Ressler. Додаткова інформація: cerna@fevth.uniba.sk

III. Назва: «Державно-церковні відносини в Україні: регіональний
аспект»

Дата проведення: 14-15 березня. Місце проведення: Хмельницький
Організатори: ХІРУП. Координатор: Виговський Леонід Антонович, 

(03822) 701-422. Додаткова інформація: Заявки і тексти виступів обсягом до 
6 сторінок подати до 15.02.

Працюватимуть секції: 1.Регіональні особливості історії релігійного жит
тя в Україні; 2.Регіональна специфіка релігійної карти сучасної України; 
3.Регіональні проблеми релігійного життя і їх вирішення органами місцевої 
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IV. Назва: «Соціальні та духовно-культурні виміри релігійних про
цесів в Україні»

Дата проведення: 7-8 квітня. Місце проведення: Чернівці. Організатори: 
ЧНУ. Координатор: Докаш Віталій Іванович, (0372) 550452, 584 826. Додат
кова інформація: тексти подати до 1.03.

V. Назва: «Православ’я-наука-суспільство: проблема взаємодії»
Дата проведення: перша половина квітня. Місце проведення: Черка

си. Організатори: Черкаська Академія менеджменту, КДА, Заповідник 
«Києво-Печерська Лавра». Координатор: Ластовський В.В., 18036, Чер
каси, Нечуя-Левицького, 16, ЧАМ. Додаткова інформація: тексти подати 
до 10.03
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VI. Назва: «Релігія і демократія: обмін досвідом між Заходом і Сходом»
Дата проведення: 10-12 квітня. Місце проведення: Вільнюс, Литва
Організатори: Вільнюський ун-т. Координатор: cesnurto@tin.it

VII. Назва: «Релігія і Церква в Україні: уроки минулого й проблеми
сьогодення»

Дата проведення: квітень. Місце проведення: Київ. Організатори: Держ- 
комітет України у справах релігій. Координатор: Любчик Володимир Пімено- 
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VIII. Назва: «Свобода релігії і глобальні трансформації в сучасному світі»
Дата проведення: травень. Місце проведення: Київ. Організатори: 

Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. Координатор: Филипович Л.О., (044) 
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IX. Назва: «Історія релігій в Україні»
Дата проведення: травенью Місце проведення: Львів. Організатори: Музей 

історії релігій. Координатор: Гаюк Володимир Васильович, (0322) 72-91-00

X. Назва: «Роль науки, релігіїі суспільства у формуванні моральної
особистості»

Дата проведення: травень. Місце проведення: Донецьк. Організатори: 
ДДІШІ, Міністерство освіти і науки України, Донецька обласна адміністрація. 
Координатор: Шевченко Анатолій Іванович, (0622) 92-60-82, 83050, До
нецьк, Б.Хмельницького, 84. Додаткова інформація: (062) 337-98-86
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«Культовые памятники в мировой культуре: археологиче 
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Дата проведення; друга половина травня. Місце проведення: Севасто
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Так  м и  н а з в а л и  к н и г о з б і р н ю ,  я к у  Ц е н т р  р е л і г і й н о ї  і н ф о р 

м а ц і ї !  с в о б о д и  У к р а ї н с ь к о ї  А с о ц і а ц і ї  р е л і г і є з н а в ц і в  в і д к р и в  п о  

в у л и ц і  М а з е п и ,  3 1 ,  к в . 1 .  В о н а  в ж е  м а є  д е к і л ь к а  т и с я ч  к н и г  і  

б р о ш у р .  Т у т  н е  т і л ь к и  р е л і г і є з н а в ч і  в и д а н н я  б л и ж н і х  і  

л и х  р о к і в ,  а  й  в е л и к и й  в и б і р  р е л і г і й н о ї  л і т е р а т у р и ,  я к у  п е р е 

д а л и  в  б і б л і о т е к у  р і з н і  Ц е р к в и  і  р е л і г і й н і  о р г а н і з а ц і ї .  Б і б л і о т е 

к а  м а є  п і д ш и в к и  з а  р і з н і  р о к и  г а з е т  і  ж у р н а л і в  б а г а т ь о х  к о н -  

с с і й .  Ш з е т н о - ж у р н а л ь н и й  ф о н д  « Б і б л і о т е к и  р е л і г і є з н а в ц я »  

п о с т і й н о  п о п о в н ю є т ь с я  я к  у к р а ї н с ь к и м и ,  т а к  і  з а р у б і ж н и м и  

в и д а н н я м и .  О к р і м  р е л і г і й н о ї  п р е с и ,  б і б л і о т е к а  м а є  т е м а т и ч н і  

н а б о р и  в и р і з о к  п у б л і к а ц і й  з  р е л і г і й н о ї  т е м а т и к и  

с в і т с ь к и х  г а з е т  У к р а ї н и .  В  н і й  м о ж н а  з н а й т и  т а к о ж  п е р е к л а 

д и  р я д у  т в о р і в  з а р у б і ж н и х  а в т о р і в  і з  р і з н и х  в и д а н ь .  Б і б л і о т е -  

а є  б а г а т о  р е л і г і й н и х  а у д і о к а с е т  і  к і н о ф і л ь м і в .  Тут м о ж н а  

о д е р ж а т и  к о н с у л ь т а ц і ю  з  н а п и с а н н я  д и с е р т а ц і й н и х  р о б і т  з  

р е л і г і є з н а в ч о ї  т е м а т и к и ,  д о п о м о г у  в  п і д б о р і  л і т е р а т у р и ,  п р о 

г л я н у т и  а в т о р е ф е р а т и  р е л і г і є з н а в ч и х  д и с е р т а ц і й  з а  д е с я т к и  

р о к і в .  В  б і б л і о т е ц і  ч и т а ч  м о ж е  з н а й т и  в с і  в и д а н н я  В і д д і л е н н я  

р е л і г і є з н а в с т в а  І н с т и т у т у  ф і л о с о ф і ї  і м . С к о в о р о д и  з а  1 0  р о к і в  

й о г о  р о б о т и .  М а є м о  т а к о ж  п о л ь с ь к у ,  ф р а н ц у з ь к у  т а  м о р 

м о н с ь к у  р е л і г і є з н а в ч і  е н ц и к л о п е д і ї ,  р я д  к о м п л е к т і в  з а 

р у б і ж н и х  п е р і о д и ч н и х  н а у к о в и х  в и д а н ь - з б і р н и к і в  з  

р е л і г і є з н а в с т в а .  З а п е в н я є м о ,  щ о  т а к о г о  з і б р а н н я  р е л і г і є з н а в 

ч и х  і  р е л і г і й н и х  в и д а н ь  н е  м а є  ж о д н а  б і б л і о т е к а  У к р а ї н и .

О с о б л и в а  у в а г а  п р и д і л я є т ь с я  к о м п л е к т у в а н н ю  Б Р  в и д а н 

н я м и  з  п и т а н ь  с в о б о д и  р е л і г і ї .  З а р а з  в  б і б л і о т е ц і  й д е  к а т а 

л о г і з а ц і я  з н а ч и м и х  г а з е т н о - ж у р н а л ь н и х  с т а т е й ,  п р о ц е с  п о -  

р в н е н н я  ї ї  к о н ф е с і й н и м и  в и д а н н я м и .  М и  з в е р т а є м о с я  з  п р о 

х а н н я м  д о  в с і х  Ц е р к о в  і  р е л і г і й н и х  о р г а н і з а ц і й  п е р е д а т и  н а м  

с в о ї  в и д а н н я ,  п о п о в н ю в а т и  В Р  с в о є ю  п е р і о д и к о ю ,  б о  ж  н е  в с я  

в о н а  й д е  н а  п е р е д п л а т у .  М и  м о ж е м о  В а ш і  в и д а н н я  к у п и т и ,  

а л е  н е  м а є м о  а д р е с - к о о р д и н а т  д л я  ц ь о г о .  М о ж е м о  ї х  р е к л а м у 

в а т и  в  н а ш і й  « Р е л і г і й н і й  п а н о р а м і » .

П р а ц ю є  Б і б л і о т е к а  р е л і г і є з н а в ц я  в  п о н е д і л о к - п ’ я т н и ц ю  з  

1 1  д о  1 6  г о д и н и .  О с к і л ь к и  б і б л і о т е к а  ф у н к ц і о н у є  н а  г р о м а д с ь 

к и х  з а с а д а х ,  т о  п р о  ї ї  в і д в і д у в а н н я  с л і д  д о м о в и т и с я  з а з д а 

л е г і д ь  з  Олександром Йосиповичем Филиповичем з а  т е л е 

ф о н о м  5 7 3 - 9 2 - 9 2 .


