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МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ

Шановний Читачу!
У грудні цього року виповнилося 55 років «Загальній декларації прав людини», прийнятій Ге

неральною Асамблеєю О О Н . П ід нею стоїть підпис і нашої країни, а відтак її положення є пра
вовим документом і для нас. В цьому числі нашого часопису ми вмістили ті статті Декларації, які

стосуються свободи совісті. Давайте уважно поміркуємо 
над ними. Документ насамперед фіксує рівність всіх лю
дей, а відтак закликає до життя в дусі братерства. 
Відмінність між людьми, в тому числі і в їх релігійній на
лежності, не дає підстав для позбавлення когось якихось 
прав і свобод (ст. 1 та 2 ).

Для нас важливими є статті 18 та 19 цього міжнарод
ного документу. Насамперед тут наголошено на праві сво
боди думки, свободи совісті. А  це означає, що Декларація 
урівнює в правах людей різних світоглядних орієнтацій, 
релігійних і нерелігійних, засвідчує право людини обирати 
не тільки релігію, а й атеїзм. Свободу релігії Декларація 
чітко розбудовує до свободи віросповідань, що передбачає 

«свободу міняти свою релігію чи переконання». Цим самим застерігається нав’язування якихось 
конфесійних поглядів, перетворення якоїсь релігії і її організації в державну. Декларація гарантує 
сповідування кожним своїх вірувань «як одноосібно, так і разом з іншими, публічно або приватно 
в ученні, богослужінні та здійсненні релігійних та ритуальних обрядів». Ця стаття є гарантом права 
на вільне об’єднання одновірців у свої релігійні організації, створення ними своїх церков, а відтак 
обов’язку офіційного визнання їх державою.

Декларація не лише гарантує право на свободу переконання, пошук, одержання безперешкод
не дотримання їх, а й право на вільне вираження своїх переконань та ідей, поширення інформації про 
них. І що важливо: «будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів». На останньому 
слід наголосити, а то часом, особливо з боку історичних церков, звучать докори на адресу держави, 
що вона повідкривала кордони і понапустила в Україну різних місіонерів і сект. А  між тим держава 
тут діє в нормах міжнародного права і порушувати його, як суб’єкт міжнародних відносин, не мо
же. Відокремивши церкву від себе, держава не повинна фаворизувати одну чи декілька конфесій, 
а до інших виявляти свою неприязнь. Тут вже справа за самими церквами так налагодити духовну 
відпорність у своїх вірних, щоб вони сприймали іноконфесійну пропаганду як щось чуже, далеке від 
духовності українця. Живий приклад цього. Якщо в галичанському регіоні надто успішно організо
вана конфесійна просвітницька робота традиційних церков, то й маємо, що новотвори тут станов
лять лише 0,6%  від загальної кількості релігійних організацій. Там, де її немає, зокрема у східних 
областях України, новотвори складають 18,4%. То ж не держава має захищати історичні церкви, 
а вони самі себе.

Своєю 26  статтею Декларація вимагає від освіти всебічного розвитку людини, сприяння 
взаєморозумінню, дружбі між народами і релігійними групами. То ж тут маємо застереження від 
конфесіоналізації освіти, бо ж це аж ніяк не сприяє порозумінню і толерантності, а тим більше - 
всебічному розвитку.

Документ чітко визначає ті мотиви, які можна застосувати при обмежені релігійної діяльності. 
Ними є відсутність в умовах демократичного суспільства належного визнання й поваги прав і сво
бод інших, недотримання справедливих вимог моралі, нехтування нормами громадського порядку і 
прагненнями людей до загального добробуту.

Шкода лише, що ці міжнародні правові норми свободи совісті, релігії та віровизнань не стали 
реаліями в багатьох країнах світу, що дехто і в нас прагне прийняти такі окремі положення в Законі 
«Про свободу совісті та релігійні організації», які явно дисонують із чіткими й зрозумілими поло
женнями «Загальної Декларації прав людини» О О Н .

Професор Анатолій КОЛОДНИМ

вовим документом і для нас. В цьому
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

На питання "Чи довіряєте Ви 
Церкві?" 62,2% українців 
відповіли "так", 28,4% - "ні" і 9,4% 
вагалися із відповіддю. Такі дані 
оприлюднив Центр Разумкова на 
Круглому столі "Релігія і влада в 
Україні: проблеми взаємовідно
син" (18.12.2003 р.). Причому в 
різних регіонах України кількість 
тих, хто довіряє Церкві різна. Так, 
на Заході країни Церкві довіряють 
найбільше - 80,3%, на Сході ця ци
фра становить 59,5%, на Півдні - 
58,5%, в Центрі - 56,4%. Най
більше не довіряють Церкві на 
Півдні - 33,5% опитаних. На Сході 
таких - 33,1%, в Центрі - 13,9%, а 
на Заході - 5,8%. Соціологи про
слідкували чітку залежність освіти 
респондентів із рівнем їх довіри 
Церкві. Так, серед опитаних із 
освітою нижче середньої 72,5% 
довіряють Церкві (не довіряють - 
17%). З середньою освітою за 
довіру Церкві висловилися 64% 
(проти - 27,3%). З вищою освітою 
таких 52,8% (проти довіри Церкві - 
37,2%). Майже збігаються із 
рівнем довіри Церкві дані із 
кількості віруючих в різних регіонах 
України. Віруючими себе визнають 
86,6% жителів Західної України, 
56,1% - Центру, 50,5% - Сходу, 
55,5% - Півдня, 60,6% - АР Крим, 
62,3% - населення Києва. Загаль

на кількість невіруючих, перекона
них атеїстів та байдужих до релігії 
становить: 3,4% на Заході країни, 
15,7% - в Центрі, 23,7% - на Сході, 
22% - на Півдні, 16,2% - в АР Крим, 
12.2% - в Києві.

Група депутатів Верховної 
Ради України, як це повідомив 
народний депутат України 
Т.Чорновіл, має намір відвідати 
Ватикан, щоб там під час зустрічі 
не лише з Папою, а й Римською 
курією порушити питання буття Ук
раїнської Церкви, які сьогодні (та й 
далеко дотепер) з великими ог
лядками на Москву залишаються 
невирішеними. Зокрема - це пи
тання надання УГКЦ статусу 
Патріархату. Як відомо, Московсь
ка Церква, посилаючись на те, що 
Україна нібито є її канонічною те
риторією, вважає ненормальним 
появу на ній якогось Патріархату. 
Ватикан, хоч які гидоти не звучать 
із видань і деяких діячів Московсь
кої Патріархії в його адресу, витер
ши обличчя від образ, не то що 
топчеться на місці, а в лагідній 
формі здає інтереси УГКЦ на ко
ристь інтересів однієї з майже 
двадцяти православних церков. 
(Україна і Час. - № 5

Останнім часом з питань 
державно-церковних відносин
проводять низку конференцій, чи
тань, круглих столів ті, кому тільки 
не ліньки це робити, або ж ті, хто
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ще під нібито благий намір умиро
творення релігійного життя десь 
роздобув кошти і на цьому тільки й 
живе. На всеукраїнський рівень 
вирішення проблеми пнуться і 
владики окремих дрібних єпархій, і 
редакції газет, і різні, створені під 
колишніх депутатів, інститути, і 
фонди, і партії, які, не пройшовши 
в парламент, хочуть крикнути, що 
ми все таки ще є, хоч деякі з них 
так і не спромоглися пройти відо
му "лавриновичівську чистку". При 
цьому державний орган, який вже 
протягом десятка років загалом 
успішно регулює в країні і держав
но-церковні і міжконфесійні відно
сини чомусь стає нібито підсуднім. 
Яких тільки дорікань тут не почуєш 
в його адресу! Бачиш, єпископ 
однієї парафії чи єпархії не 
реєструється Держкомом як 
предстоятель церкви, то ДКР вже 
прирівняють до якоїсь структури 
сталінських часів. Там дивись не 
на користь якоїсь спільноти 
вирішили якесь гостре питання 
міжконфесійного чи міжцерковно- 
го протистояння, то треба негайно 
розігнати знову ж таки той Держ- 
ком. Затягли з реєстрацією якоїсь 
релігійної спільноти - знову звину
вачення в бюрократизмі, хоч при 
цьому не враховується те, що за
явок і справ багато, а виконавців в 
цій державній інституції обмаль. Та 
й взагалі, хто придумав місячний 
термін реєстрації, бо ж належну 
експертизу будь-якої релігійної 
інституції за такий мізерний час 
дати аж ніяк не можна. Думається, 
що Держкому релігій варто при
слухатися до поради О.С.Пушкіна:

"Хвалу и клевету приемли равно
душно..." і вибірково відвідувати 
подібні заходи, ініціюючи водночас 
свої читання з гострих проблем 
релігійного життя України. Ці свої 
міркування "РП" висловила не то
му, що вона нібито є органом 
Держкому релігій, як це звучить в 
деяких публікаціях газет. Наші 
думки з багатьох питань також не 
співпадають з ним, але ж треба 
шукати насамперед те, що єднає, 
а не роз'єднує, працювати на кон
структив, а не руйнацію.

Релігійні пісні подобаються 
лише 8% опитаних газетою 
"День" (№ 232). Свою любов до 
української пісні висловило 52% 
респондентів, сучасні естрадні 
пісні - 51%, естрадні пісні минулих 
років - 47%. Цікавим є те, що аж 
24% опитаних висловили свою лю
бов до циганських пісень.

Якщо йдеться про довіру чи не 
довіру до Церкви, то лише 30,6% 
українців вважають, що це пред
ставництво Бога на Землі. Ще 24,5% 
при цьому мають на увазі священно
служителів; 17,8% - інститут, що 
оберігає і виховує моральність лю
дини і суспільства; 9,7% - інститут, 
що зберігає культурні традиції наро
ду; 4,4% - інститут, що допомагає 
знедоленим. Такі данні оприлюднив 
Центр Разумкова на Круглому столі 
"Релігія і влада в Україні: проблеми 
взаємовідносин".

За даними Центру Разумко
ва, наприкінці 2003 р. 30% ук
раїнців вважають, що вивчення
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релігієзнавства (історії релігій) 
має бути обов'язковим предме
том. Ще 52,1% респондентів вва
жають, що цей предмет має вивча
тися добровільно, а 17,9% опита
них виступають проти цього пред
мету або ж затруднялися із 
відповіддю. Цікаво, що серед віру
ючих, які відвідують церкву, за 
обов’язкове вивчення цього пред
мету виступають 43,6% опитаних, 
46,3% виступають за добровільне 
його вивчення і 10,1% - проти вив
чення або ж затруднялися із 
відповіддю. Віруючі, які не відвіду
ють церкву, висловилися так: за 
обов'язковий статус релігієзнавст
ва - 26%, добровільний - 58,8%, 
проти або затруднялися із 
відповіддю - 15,2%. Невіруючі ж 
визначилися відповідно: 14,9%, 
49,7% і 35,4%. За обов'язкове вив
чення Закону Божого висловилися 
25,8% українців, за його доб
ровільне вивчення - 50,3%, проти 
(затруднялися із відповіддю) - 
23,9%. Щодо інших пропонованих 
дисциплін, то тут такі цифри: Хрис
тиянська етика (25,5%; 53,5% і 
21%); Основи християнської куль
тури (24,2%, 56,6%, 19,2%); Осно
ви православної культури (22,9%; 
56,2% і 20,9%).

Верховна Рада вже вчетвер
те, починаючи з 1996 р., відхиляє 
урядові законопроекти "Про вне
сення змін до Закону України "Про 
свободу совісті та релігійні ор
ганізації". Цього разу за нього про
голосувало лише 177 депутатів. Не 
пройшли спроби повторного голо
сування чи передачі проекту на по

вторне перше читання, спроба ор
ганізувати 24 грудня парла
ментські слухання на тему: "Дер
жава та Церква: об'єднання зусиль 
для відродження духовності нації 
та подолання негативних соціаль
них явищ у суспільстві" ("за" було 
лише 187 депутатів). То ж все тре
ба починати спочатку. А чи треба? 
Діючий Закон міжнародна гро
мадськість визнала за один із най- 
демократичніших. Запропоновані 
зміни до нього ведуть до втрати 
деяких із ознак цієї демократич
ності. Нагальної потреби в змінах 
немає. Бо ж буде те, що трапилося 
в Росії: чекали кращого, а мають 
те, що є - Закон, який ось уже десь 
п'ять років фігурує у світі як най
менш демократичний.

Сесія Тер
н о п і л ь с ь к о ї  
обласної Ради
прийняла Звер
нення "Про ста
тус споруд По- 
чаївської Свято- 
Успенської Лав
ри". Звернення 

адресоване Верховній Раді і 
Кабінету Міністрів України. Тер
нопільські депутати виступають 
проти вилучення споруд По- 
чаївської Лаври із складу Креме- 
нецько-Почаївського державного 
історико-архітектурного заповід
ника та їх подальшої передачі у 
власність Церкви Московського 
патріархату. Це потрібно задля 
успішного вирішення проблем 
міжконфесійних відносин і збере
ження громадського спокою, не-
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допущення будь-яких передумов 
для загострення відносин між 
релігійними громадами різних 
церков. Тернопільська Рада про
сить Президента України скасува
ти як непродумане розпорядження 
Кабміну України від 12 липня за 
підписом В.Януковича про виклю
чення Лаври із складу Кременець- 
ко-Почаївського заповідника, при
тягнути до відповідальності осіб, 
які спричинили загострення 
релігійної ситуації в краї. Тер
нопільчани ініціюють розробку За
кону України "Про національні Ду
ховні Святині України", до переліку 
яких повинна ввійти і Почаївська 
Лавра. Нині в краї, інформує Звер
нення, активно шириться рух гро
мадськості щодо надання По- 
чаївській Лаврі статусу Святині. 
Обласна Рада просить підтримати 
цю громадську ініціативу і не допу
стити спалаху релігійного проти
стояння. Тим більше, що таку ж по
зицію займають лідери трьох вели
ких українських церков - УПЦ КП, 
УАПЦ та УГКЦ. Депутати облради 
впевнені, що реалізація їх пропо
зицій є "єдино правильним рішен
ням, відповідатиме засадам неза
лежної суверенної Української 
держави, сприятиме консолідації 
нації та розбудові Українського 
суспільства". Сьома сесія Облас
ної Ради своїм рішенням від 18 ли
стопада, окрім прийняття Звер
нення, доручила обласній дер
жадміністрації організувати прове
дення інвентаризації пам’яток мо
нументального мистецтва, що 
пов’язані з архітектурним ансамб
лем Лаври, проаналізувати зміст
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тієї продукції, яку видає і поширює 
монастир Церкви Московського 
Патріархату, вивчити питання про 
законність тривалого перебування 
в монастирі іноземних громадян, 
ініціювати проведення в червні на
укової конференції "Східний обряд 
в українському християнстві" та ін.

Церква Московського Патрі
архату протистоїть власне Ук
раїнським Церквам - Київського 
Патріархату, Автокефальній і Гре
ко-Католицькій - у вирішенні пи
тання про належність Почаївської 
Лаври. Це видно й із Звернення 
намісника монастиря до вірних 
УПЦ МП, і з листа монахів монас
тиря, а їх тут 282, до Президента 
Л.Кучми. Ченці готові в будь-який 
спосіб відстоювати Лавру разом з 
підтягнутими сюди козаками ота
мана Сагайдака, протестують про
ти повернення її до складу Креме- 
нецько-Почаївського заповідника, 
хоч відомо, що основна споруда 
комплексу - Успенський Собор - 
збудована на кошт греко-като
ликів.

Пам’ятник князю Святославу 
буде споруджено в Києві. Це
вже другий пам’ятник цьому ви
датному політичному та військово
му діячу в столиці. Перший не так 
давно відкрито тут біля МАУПу. 
Символічно, що новий пам'ятник 
збудують недалеко від того місця, 
де було язичницьке капище. 
Князь-язичник постане як сторожа 
його від розташованих поруч хрис
тиянських святинь Києва - Андрі
ївської церкви та руїн Десятинної.
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То ж чи вдало підібрано місце для 
пам’ятника?

На території навчального 
центру зв'язку військової части
ни А3336 відкрито храм на честь 
Святого Івана Воїна. На відкритті 
храму були присутні представники 
командування військової частини. 
Храм належить УПЦ Московського 
Патріархату. Ось тільки не зро
зуміло, чи поширюються тепер на 
цю військову частину ті угоди, які 
заключила Московська Патріархія 
з Міністерством оборони Росії. В 
пресі в останні дні листопада про
мелькнуло повідомлення, що но
вобранців Президентського полку 
освятив архиепископ Львівський 
УПЦ МП Макарій. В світлі угод 
Московського Патріархату також 
незрозуміло, якій владі мають бути 
вірними ці військові - Московській 
чи Київській.

57% з 1200 опитаних газе
тою "Столичка" (7 листопада) ре
спондентів вірять в безсмертя 
душі. Лише 14% з них вважають це 
абсолютною нісенітницею. 29% 
висловили певну невпевненість у 
відповіді на питання про віру у без
смертя душі.

"Віра православна об'єдну
вала український народ, а мос
ковські батюшки внесли розкол і 
роз'єднують українців, поділяють 
на східняків і захдняків, православ
них та уніатів,- пише пенсіонер Ге
оргій Адамович з Кременця.- Чи не 
краще закликати до об’єднання, 
до творення національної Церкви і

держави? Чому грузини, вірмени й 
інші народи можуть мати 
національну Церкву, а українці - ні? 
". Звертаючись до священиків 
Церкви Московського Патріарха
ту, пенсіонер закликає: "Читайте 
історію не з московських книжок. 
Ви канонізували царя-тирана і ката 
України і ще називаєтеся Ук
раїнською церквою... Не торгуйте 
іменем Христа! Ви несете не місію 
очищення і спасіння, а місію рабст
ва і залежності від Москви. За 350 
років єднання з Московією добре 
навчив нас "старший брат" "моли
товної єдності" в підвалах Москви, 
в казематах Петербурга і Соловків, 
у бараках Колими і Сибіру".

Почалася реставрація скиту 
Манявського. З'явився він ще в 
1608 р., але в роки Австро-Угорсь- 
кої імперії влада закрила цей фор
пост православ'я в Західній Ук
раїні. І ось тепер святиня відрод
жується для нового життя. її на
сельникам залишилася лише 
дзвіниця та зруйновані стіни. 
Відбудовується храм. Через 
декілька років реставрацію буде 
завершено.

Тарасова Церква, яка буде 
збудована в Каневі, стане сим
волом єднання не лише українців 
всього світу, а й всіх людей доброї 
волі. З ініціативою спорудження 
його виступило Всеукраїнське то
вариство "Просвіта". Воно просить 
перераховувати добровільні по
жертви на адресу Міжнародного 
благодійного фонду "Українська 
родина" р/р № 26045200145101 у
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Подільській філії АКБ "Київ" МФО 
320401 ЗКПО 21709106 "На Тара
сову церкву". Імена благодійників 
будуть увічнені на скрижалях Тара
сового Храму.

Є релігії трансцендентні, а є 
і світські. До останніх дослідники

(і не лише українські) відносять 
марксизм-ленінізм. Він має своїх 
святих, свої священні книги - 
праці класиків, свій декалог, свої 
свята, обряди, символи, звичаї, 
свою есхатологічну концепцію - 
побудову комуністичного суспіль
ства та ін. Закликаючи до толе
рантності, неображання почуттів 
іншого, ми певно що мали б пова
жати і почуття тих, для кого марк
сизм виступає ще світоглядом. А 
таких немало ще в нашій країні. То 
ж певно що образливо їм було чи
тати надрукований у "Вечірньому 
Києві" 18 грудня матеріал про 
"Музей непотребу", зокрема про 
те глумство, яке допускається в 
цьому Музеї, створеному "Київ- 
міськвторресурси", над пам'ятни
ками класиків марксизму. Не 
сприймаєш - знищ, але не обра
жай опосередковано почуття тих, 
для кого все це ще є святим.

Отаман козацтва Запорізь
кого Дмитро Сагайдак, охреще
ний, як він сказав, "в канонічній 
Православній Церкві і міняти її на 
якесь розкольницьке угрупування 
не буде" (Мир.- №23), невдоволе- 
ний тим, що сучасне українське ко
зацтво, яке стоїть на реєстрових 
традиціях, очолює греко-католик 
Іван Білас, а Українським геть
манським військом керує Анатолій 
Шевченко, який, дивись, був на 
прийомі у Папи Римського. Саме 
тому з точки зору отамана Д.Са
гайдака підпорядковані їм козацькі 
спільноти є "псевдокозацькими", 
бо ж "істинний козак України буде 
стояти на позиціях твердого захи
сту православної віри". Але при та
кому абстрактному підході Сагай
дак забув про необхідність захис
ту козаками України, власне Ук
раїнської Церкви. Гетьман Сагай
дачний відроджував в Україні Пра
вославну Церкву саме з метою не
допущення поглинення її як като
ликами, так і Московським Патрі
архатом.

Святий Миколай вирушив до 
дітей в інтернати та сиротинці
Львова й області вже починаючи з 
вівторка 16 грудня. Понад 6000 
дітей з 40 закладів отримали пер
сональні подарунки завдяки акції 
"Святий Миколай", яка була ор
ганізована Мальтійською службою 
допомоги та двадцятьма мо
лодіжними організаціями з благо
словення кардинала Гузара. Впро
довж шести днів волонтери 
відвідали з подарунками та виста
вами всі куточки Львівської об-
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ласті. Акцію підтримали майже 170 
підприємств, понад 4000 людей 
особисто складали подарунки 
дітям. (О.Побурко)

Генсек Всесвітньої Ради 
Церков Конрад Райзер, який 
відвідав Київ, мав зустріч лише з 
предстоятелем УПЦ МП. В своєму 
інтерв'ю газеті "Православный 
мир" він відзначив, що оскільки 
Російська Православна Церква є 
членом ВРЦ, то остання має виз
навати в Україні лише ту Церкву, 
яка є її частиною. Генсек висловив 
своє занепокоєння щодо прагнень 
православних церков виходити із 
ВРЦ, як це зробили Грузинська і 
Болгарська.

Враховуючи критичну по
зицію УГКЦ щодо вистави Р.Вік- 
тюка "Мою дружину звуть Моріс” , 
Львівська опера, театр ім.М.Зань- 
ковецької, навіть цирк відмовили 
московському режисеру в наданні 
залу для постановки його вистави 
"Давай займемося сексом". Спек
такль все ж відбувся в маленькому 
Театрі ЗОК. Весь він - це безко
нечні розмови про секс, туга за 
сексом тощо. Суперечливі оцінки 
вистави маємо в пресі. (Україна і 
час. - №50)

ПРАВОСЛАВ'Я
Іспанське благочиння УПЦ 

Київського Патріархату просять 
Патріарха Філарета утворити три 
священики, які знаходяться там 
серед української еміграції. Під 
час перебування в Іспанії владика

Церкви Київського Патріархату Ан- 
тоній провів рукопокладення в 
ієреї, відправив літургію для пра
вославних українців в ряді міст 
країни. Стоїть питання утворення 
Південно-Західної Єпархії УПЦ КП, 
яка б обслуговувала релігійні по
треби православних віруючих-ук- 
раїнців Італії, Іспанії та Португалії.

Всеукраїнська акція УПЦ 
Київського Патріархату "Закон 
Божий" в кожну оселю" триває. 
Книгу вже одержали бібліотеки ба
гатьох навчальних закладів, вчи
телі, церковний актив. "Я подумав, 
- міркує Патріарх Філарет, - що 
краще: побудувати 1-2 нових хра
ми, а чи ж видати 150 тисяч при
мірників "Закону Божого"? До 
храмів ходитиме тисяча або дві ти
сячі вірних. А "Закон Божий" чита
тиме вся Україна".

"Нам політика не потрібна, 
нам потрібна Українська держа
ва, а цій Українській державі 
потрібна Помісна Українська Церк
ва. Ось чому ми займаємося цими 
питаннями". Ці слова належать 
главі УПЦ Київського патріархату 
Філарету. "Наше втручання суто 
моральне,- продовжував патрі
арх.- Ми підтримуємо ті політичні 
сили і партії, які відстоюють інтере
си Української держави і ук
раїнського народу. Якщо Київський 
Патріархат - Помісна Церква, то 
яких політиків вона повинна підтри
мувати - тих, які дбають про інтере
си Росії? Звичайно, що їх ми 
підтримувати не будемо. Це попе
редня принципова позиція нашої
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Церкви, яку ми відстоювали і на по
передніх парламентських та прези
дентських виборах, будемо дотри
муватися її і на наступних виборах". 
(Голос Православ'я.- №23)

УПЦ Московського Патріар
хату має намір оточити Ужгород
своєрідним Михайлівським духов
ним кільцем. В чотирьох при
міських селах - Мінаях, Сторож- 
ниці, Оноківцях та Горянах - будуть 
споруджені храми на честь свято
го Михайла. Характерним є те, що 
в цих селах ніколи не було своїх 
храмів і їх мешканці ходили до цер
ков в сусідні села.

В Почаївській Лаврі обража
ють національну гідність ук
раїнців. Про це пише Зоя Ша- 
лівська із Конотопу. Під час пере
бування там вона була обурена 
тим, що монахи ведуть екскурсію 
російською мовою. "Відстояти пра
во за свої гроші в свої державі чути 
розповідь про її святині рідною мо
вою було не просто. Я вимагала пе
рекладача, моя наполегливість 
дратувала ченців... Ось ще один 
приклад зневаги до нас, українців, 
з боку зайд, що топчуть нашу 
національну гідність, глумляться 
над нашими національними святи
нями". (Голос Православ'я.- №23)

Херсонський владика Право
славної Церкви Московського 
Патріархату Іоанафан відлучає 
від Церкви заст.голови об- 
ладміністрації Лебедя, начальника 
управління у справах релігій Тка-

ленка та декого іншого із владних 
структур, нібито вони є парафіяна
ми його єпархії, а він в Херсонській 
області стоїть навіть над держа
вою. Це - засіб покарання вищих 
органів влади за те, що вони доку
ментально оформили побажання 
православних смт.Калінінське про 
перехід їх парафії з Церкви Мос
ковського Патріархату до Церкви 
Київського Патріархату. З часом, 
при потуранні правозахисних ор
ганів новостворена в селищі пра
вославна громада Московської 
Церкви захопила каплицю. Бан
дитського побиття зазнав свяще
ник церкви В.Головко. Із струсом 
мозку його госпіталізовано в Хер
сонську обласну лікарню.

Мощі із Києво-Печерської 
Лаври продовжують безконт
рольно розпродуватися і розда
ватися в різні міста колишньої 
Російської імперії. Про це повідо
мила газета "Голос Православ’я" 
(№21). Так, у жовтні до Саратова, 
як повідомив російський сайт 
"Православие.ги", були привезені 
"мощі святих угодників Божих, які 
подвизалися у двох найдавніших і 
найвідоміших обителях Русі - 
Троїце-Сергіївській та Києво-Пе
черській Лаврах". То ж , незважаю
чи на обурення не так давно ук
раїнської громадськості свавіль
ним вивезенням УПЦ МП з України 
її духовних святинь, щедрі розда- 
рувачі продовжують свою справу. 
Ніхто не контролює їх, а тому 
невідомо, що й залишиться після 
цих зазіхань на те, що, власне, є 
духовною цінністю українського
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народу. Може тут спрацьовує по
ложення про те, що Києво-Пе
черська Лавра не є монастирем 
України, бо ж у виданій Московсь
ким Патріархатом книзі "Монасты
ри России" вона, поруч з По- 
чаївською Лаврою, Покровським і 
Флорівським монастирями Києва, 
віднесена до останніх.

Відвідують українці парафії 
Московської Церкви тому, що 
відсутня церква однієї з власне ук
раїнських православних церков. 
Так, в листі до "Дня" Оксана Хиль 
пише: "Щонеділі я з родиною ход
жу до Української Православної 
Церкви Московського Патріархату. 
У вас може виникнути запитання: 
якщо я така патріотка, то чому до 
УПЦ МП, а не до УПЦ КП? Тому що, 
на жаль, церкви Київського 
Патріархату в моєму рідному місті 
Ірпені немає. Ми намагаємося не 
звертати уваги на проросійську 
пропаганду в церкві, адже ми ходи
мо молитися до Бога, а не до Мос
ковського патріарха. Там нам не 
подобається, що на літургії свяще
ники моляться за добробут і мир не 
нашої держави, а Росії, моляться 
за здоров'я не українського наро
ду, а за народ Росії, "Русскую зем
лю" і Московського патріарха... По
стає питання: чому церкви Мос
ковського Патріархату називають
ся українськими, а не російськими 
церквами Московського Патріар
хату в Україні?" Шокують наведені
О.Хиль слова проповіді священика 
нібито Української Церкви: "Зачем 
нам (нібито всі присутні є росіяна
ми - О.Х.) изучать и знать чужую

(українську - О.Х.) культуру, тради
ции, если у нас есть свои; зачем 
нам чужая литература, если у нас 
есть Пушкин, Лєрмонтов; зачем 
разговаривать на чужом языке, ес
ли у нас есть свой!?"

Глава УПЦ Московського 
Патріархату митрополит Воло
димир відвідав зону відчуження 
Чорнобильської АЕС. В місті Чор
нобилі він освятив хрест для голо
вного купола Свято-Ільїнського 
храму. При цьому владика сказав: 
"Нікому Бог не посилає більших ви
пробувань, ніж він може знести. Він 
посилає нам випробування, щоб 
врозумити нас і навернути до вічної 
ідеї, вічного вчення і вічного життя. 
Ми віримо в те, що горе, яке пере
живає ця земля і ми разом з нею, 
буде ліквідоване завдяки нашому 
терпінню і милосердю Божому".

Херсонське православне пе
дагогічне товариство створене 
на єпархіальній педконференції 
"Йдіть і навчайте всі народи". По
над 160 учасників конференції 
працювали в аудиторіях та конфе
ренц-залі Херсонського держав
ного університету. Цікаво, що 
вирішення всіх організаційних пи
тань взяв на себе держуніверси
тет. Конференція показала також 
зростаючу співпрацю світських 
державних навчальних закладів із 
УПЦ Московського патріархату. 
Про це засвідчили виступи ректо
ра Херсонського державного аг
рарного університету В.Ушкаренка 
(роль університетського храму у 
вихованні студентської молоді),
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проректора ХДУ, директора ака
демічного ліцею О.Мішукова (не
обхідність тіснішого співробіт
ництва держави і Церкви), декана 
історичного факультету ХДУ 
Є.Сінкевича та ін. Досвідом викла
дання у світських державних вузах 
поділилися також протоієреї Ва
силь Панасенко та Вадим Бонда
ренко. Як бачимо, конференція по
ставила під сумнів дієвість на пе
риферії законодавчого відділення 
Церкви від держави та принципу 
світськості освіти в Україні.

Виступивши проти покло
ніння привезеній в Одесу з Біло
русії копії Туринської плаща
ниці, бо ж то нібито є уніатсько- 
філаретівська затія, а сама копія не 
є святинею, Одеська єпархія УПЦ 
МП натомість привезла в місто чу
дотворну ікону Божої Матері "Зна
мення” з Курська. Ікона нібито ще в 
часи татарської навали була розру
бана на кусочки, але чудовим спо
собом поєдналася й оновилася.

Газета УПЦ Московського 
Патріархату "Мир" (№22) звину
ватила кримськотатарський медж
ліс в розпалюванні міжнаціональ
ної ворожнечі. Вона всяк засуджує 
самозахоплення татарами-му- 
сульманами земельних ділянок в 
районі Ялти, Сімеїзу та ін. При цьо
му навіть звучать погрози, що 
співчуття до татар скоро може 
замінитися неприязню до них.

Архиепископ Львівський і Га
лицький Августин, який за 
сумісництвом в УПЦ Московського

Патріархату є також керівником 
відділу взаємодії із Збройними Си
лами й іншими військовими фор
муваннями України, вважає, що 
слід виробити юридичний статус 
священнослужителя в армії. Йому 
подобається польська модель 
служіння військового духовенства. 
Тут всі капелани мають спеціальну 
освіту - як військову, так і духовну, 
а також армійський чин (аж до ге
нерала). Вони носять військову 
форму з релігійними знаками 
відрізнення, а також духовне 
вбрання. Владика вважає, що свя
щеннослужитель має бути з 
воїном не лише в Храмі Божому, а 
й у навчальному класі, на полігоні. 
Єдине, що священику не дозволе
но - це брати в руки зброю і стріля
ти в людину.

За підписом "митрополит 
Київський і всієї Руси-України 
Мойсей" духовенство і вірні УАПЦ 
одержують велику кількість по
слань і звернень. В них піддається 
засудженню Патріарх УПЦ КП 
Філарет і архієпископ УАПЦ Ігор, 
говориться про якийсь можливий 
судовий процес над ними. Вірні з 
УАПЦ у своїх відкритих листах в га
зеті "Успенська вежа" (№12), ад
ресованих автору чисельних за
кликів до них, застерігають його 
від прагнень вносити нові смути в 
Українське Православ'я, чорнити 
його владик.

Серед православних в Україні
поширюється лист-зізнання п.Дми- 
тра Полякова, в якому він дово
дить, що "Заповіт" Патріарха Ди-
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митрія (Яреми) є підставним, 
оскільки нібито написаний архіє
пископом Харківським Ігорем, 
співзвучний з поглядами останнь
ого на розвиток Православ'я в Ук
раїни і є близьким до стилю писан
ня цього владики. Газета "Ус
пенська вежа” (№12) видрукувала 
Відкритий лист до п.Дмитра, в яко
му доньки Патріарха - Віра та Оле
на Яреми - спростовують це.

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ
Папа Римський через глав 

УГКЦ і РКЦ України направив 
своє звернення до українського 
народу з нагоди 70-ї річниці голо
домору. В ньому він, зокрема, на
голошує на тому, що пам’ять про ті 
страшні події має сприяти кон
солідації українського суспільства, 
"протидіяти будь-якій ідеології, що 
спотворює життя, гідність та кращі 
прагнення людини". "Молитва за 
вічний упокій усім тим, хто був не
справедливо позбавлений блага 
життя, пом'якшує наш біль, а на
лежна пам'ять про минуле перехо
дить кордони однієї нації, дохо
дить до інших народів, які також 
були жертвами подібних згубних 
подій". Папа відзначає, що "мова 
йде про жахливий задум, здійсне
ний з холодним розрахунком мож
новладцями тієї епохи". А ось 
нинішні можновладці з країни-ви- 
нуватці геноциду на українських 
землях навіть не надіслали до Ук
раїни свої співчуття, більше того - 
провалили прийняття ООН від
повідного документа. Та й пред

стоятель Московської Церкви міг 
би надіслати подібне Папиному 
звернення до пастви тієї Церкви, 
яку опікує в Україні.

Досягнення в Україні благо
родної мети - побудови країни, 
яка б розвивалася в гармонійний 
та мирний спосіб - залежить, на 
думку Папи Івана Павла II, насам
перед від самих українців, яким 
довірено зберігати східну христи
янську традицію та відповідаль
ність за здійснення самобутнього 
поєднання культур. "В цьому поля
гає особливий внесок, який Ук
раїна покликана зробити в побудо
ву "спільного європейського до
му", де кожен народ міг би достой
но зберегти власну самобутність". 
(Звернення Папи до українського 
народу від 23 листопада 2003 р.)

Глава УГКЦ кардинал Любо
мир Гузар вважає, що питання ук
раїнської еліти належить до голо
вних питань, без яких не можна 
розв’язати проблеми майбутнього. 
"Від кінця XVIII століття,- відзначив 
він, - родова, династична ук
раїнська еліта послідовно винищу
валася або перехоплювалася 
Москвою чи Польщею. Ми втрати
ли еліту народу. Для нас це, можна 
сказати, дуже фатальна справа, що 
та природна еліта, яку мала Західна 
Європа, пропала... XIX століття 
нічого не відбудувало. Українців не 
допускали до шкіл, не давали їм 
можливості розвитку. Тим менше - 
XX століття. Коли прийшов фашизм 
і комунізм, то почалося поголовне 
винищення інтелігенції, тієї свого
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роду духовної еліти.. .Еліта народу - 
це мислителі, які передають певні 
духовні вартості... Я особисто пе
реконаний, що еліти як такої у нас 
ще немає. Але мусимо працювати 
над тим, щоб цю еліту виховати, 
щоб сприяти її духовному ростові” . 
(День. -№ 44)

Глава УГКЦ кардинал Любо
мир Гузар в своєму листі Пре
м'єру Віктору Януковичу крити
кує владу, яка не спромоглася на
лежно відзначити 70-річчя голодо
мору в Україні. "Пам’ять подій рівня 
голодомору,- зазначає владика, - 
це націєтворний елемент, підкрес
лення фундаментальної вартості, 
що об’єднує суспільство, пов’язує 
нас з минулим, без якого не може 
сформуватись єдиний державний 
організм ані сьогодні, ані в майбут
ньому". Кардинал вважає, що для 
цього потрібна співучасть усіх ра
зом, в одному й тому самому місці 
й в один і той самий час. Тим 
більше, що такі заходи передбача
лися ще рік тому у відповідній ух
валі. "Задум був прекрасним, а ви
конання - жалюгідним!"- вважає 
автор листа. Біля Пам'ятного знака 
жертвам голодомору 22 листопада 
мали б бути всі представники вла
ди і всіх рівнів, представники від 
всіх областей, всіх громадських ор
ганізацій. "Туди мали б зійтися всі 
ми, навіть на хвилину, аби лишень 
мовчки подивитися одне на одно
го, аби відчути, що всі разом ми ве
лика сила, об'єднана спільними 
вартостями непересічного й небу
денного характеру. Ми мали б на
лежно вшанувати тих, хто нам за-
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лишив велику спадщину, але цьо
го, на жаль, не сталося. Менші, бу
денні, проминальні вартості пере
важили",- відзначає Любомир Гу
зар.

Проблема перебазування ар- 
хиєпископіїУГКЦ до Києва викли
кала рішучі й категоричні виступи 
проти цього не лише (і це зро
зуміло) Церкви Московського Па
тріархату, а й частини послідовників 
цієї Церкви. Вони не сприймають 
Львів лише як центр однієї з єпархій 
УГКЦ і вважають, що складеться си
туація подібна тій, коли керівництво 
Церкви знаходилося за кордоном і 
не мало безпосередніх контактів з 
вірними Галичини.

Храм римо-католицької 
Церкви Севастополя так і не
повернули релігійній громаді. Те
пер в ньому розміщено кінотеатр 
"Дружба". Це єдина в Україні 
споруда костелу, що використо
вується не за призначенням. 
Нунцій Апостольської столиці, 
який відвідав з цього приводу 
місто моряків, відзначив, що з 
поверненням костелу віруючим у 
його приміщенні можна було б 
розмістити також і органний зал. 
Ось лише незрозумілою є заява 
прес-служби міської адміні
страції Севастополя, що костел 
повернуть лише на основі рішен
ня депутатів міськради. То хіба 
Указ Президента України "Про 
заходи з повернення релігійним 
організаціям культового майна" 
для цього міста чомусь не є 
обов’язковим?
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Урочиста академія з нагоди 
створення Одесько-Кримського 
Екзархату УГКЦ відбулася 
21 грудня 2003 р. у приміщенні Му
зею західного і східного мистецтва 
Одеси. З нагоди святкування відбу
лася архиєрейська літургія, яку 
очолив екзарх Одесько-Кримський 
Василь Івасюк. Після цього відбула
ся урочиста академія, на якій висту
пили із доповідями директор 
Інституту Релігії і Суспільства УКУ 
професор Мирослав Маринович 
("Вселенськість Церкви та ук
раїнський контекст") та директор 
Музею п.Віктор Нікіфоров. (М.Кри- 
жанівська, прес-секретар екзарха 
Одесько-Кримського)

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Президент Всеукраїнського 

Союзу Церков християнської 
віри євангельської М.С.Тимочко
під час зустрічі з лідером Христи
янсько-ліберальної партії Л.М.Чер- 
новецьким висловився за скоріше 
введення в дію Закону України 
"Про захист громадської моралі від 
продукції, що пропагує порно
графію". Цей Закон є першим ка
менем у фундамент формування 
українського Дому моралі. Опри
люднена ідея зустрічі лідерів хрис
тиянських церков і спільнот, яка б 
висловила свою позицію щодо мо
ральної ситуації в країні, виступила 
б проти відкритої пропаганди 
паління та алкоголю.

З нагоди 100-річчя ук
раїнського перекладу Біблії
29 листопада у приміщенні київсь

кої центральної церкви єван
гельських християн-баптистів від
бувся третій обласний конгрес 
церков ЄХБ м.Києва та Київської 
області. Із вступним словом про 
значення Біблії до присутніх звер
нувся голова обласного об'єднан
ня церков ЄХБ М.М.Андрашко. У 
своєму виступі один з найстаріших 
служителів українських єван
гельсько-баптистських церков 
В.Я.Кунець згадав не такі вже й да
лекі часи, коли Біблій не вистача
ло, коли одна Біблія приходилася 
на ЗО віруючих та й ту намагалися 
відібрати, а віруючі для вивчення 
Слова Божого були вимушені зби
ратися на цвинтарі та у лісі. Сьо
годні ж Біблія є в кожній родині. 
Присутні заслухали реферат пас
тора М.І.Романюка „100-річчя ук
раїнської Біблії". З привітанням до 
присутніх звернувся президент Ук
раїнського Біблійного Товариства 
А.В.Глуховський, який розповів 
про історію створення та 
діяльність товариства. Виступаючі 
на конгресі закликали присутніх 
читати, досліджувати та про
повідувати Слово Боже рідною ук
раїнською мовою, поширювати ук
раїнське Святе Письмо серед на
роду України. У програмі конгресу 
взяли участь також представники 
багатьох місій та благодійних 
фондів, діяльність яких пов'язана з 
поширенням Святого Письма в Ук
раїні („Біблійна ліга", „Подорож по 
Біблії", „Відкрита Біблія", „Біблійна 
місія", „Україна для Христа", 
„Слов’янське євангельське това
риство"). (Ю.Решетніков. Прес- 
служба ВСОЄХБ)
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Центральна церква єван
гельських християн-баптистів м 
Києва „Дім Євангелії" відзначила 
ЗО листопада "День Біблії", при
урочений до святкування 100-річчя 
українського перекладу Біблії. 
Урочисте богослужіння відкрилося 
читанням Слова Божого. Присутні 
вислухали реферат проректора 
Київського християнського універ
ситету Ю.Є.Решетнікова, присвя
чений цьому знаменному ювілею. 
У своєму рефераті автор розповів 
про утиски української мови у часи 
Російської імперії, про історію пер
шого українського перекладу 
Біблії, та його значення для духов
ного та культурного життя ук
раїнського суспільства. Один з 
найстаріших служителів церков 
ЄХБ в Україні, почесний пастор 
церкви „Дім Євангелії" П.І.Пав- 
ловський та заступник Голови 
ВСОЄХБ В.М.Матвіїв розповіли 
про унікальність Біблії та історію її 
написання, про ті переслідування, 
що випали на її долю, про значення 
Слова Божого для кожної людини 
та його вплив на долю як окремих 
людей, так й цілих націй. В урочис
тому служінні взяв участь мо
лодіжний хор церкви, а також учні 
недільної школи. Виступаючі за
кликали плекати, знати та вживати 
українську мову, читати та про
повідувати Слово Боже рідною ук
раїнською мовою. (Ю.Решетніков. 
Прес-служба ВСОЄХБ)

Зустріч представників всіх 
євангельських об'єднань Ук
раїни із представниками Всесвіт
ньої Євангельської Асоціації Білі

Релігійна панорама № 12’2003
з*

Грема відбулася в Києві. Йшлося 
про духовний стан країни та го
товність євангельських церков до 
проведення широкомасштабної 
євангелізації в найближчому май
бутньому.

ХАРИЗМАТИЧШ  
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Листопадова акція церкви 
"Посольство Боже" біля стін 
київської мерії закінчилася для неї 
успішно. До пікетуючих вийшов 
київський голова О.Омельченко, 
який, зокрема, сказав: "Я доручив 
своїм заступникам вирішити фі
нансовий бік питання. Нам 
потрібний лише один день для ви
роблення пропозиції: виділити 2 чи 
4 гектари землі для того, щоб ви 
мали свій церковний офіс". Вирі
шується також питання оренди 
церквою якогось приміщення в 
Києві. На пільговій оплаті щоміся
ця Церква буде проводити 
служіння в Київському Палаці 
спорту. "Це є перемога для всіх 
євангельських церков України, - 
сказав старший пастор "Посольст
ва Божого" Сандей Аделаджа. - 
Відтепер для євангельських цер
ков будуть відкриватися двері і в 
інших містах".

Харизматична Церква "Пе
ремога" влаштувала цілодобові 
консультації за телефоном 213- 
07-85, назвавши її "Лінією життя". 
Мета заходу - допомогти людям, 
які зустрілися з якимись трудно
щами в своєму житті, допомогти їм 
в будь-якій потребі. Водночас ут-
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ворена Церквою служба "Филипп" 
(виникла у 2000 р.), яка зай
мається роздаванням продуктів 
харчування нужденним киянам у 
всіх районах міста. При цьому 
нужденні слухають проповіді про 
спасіння, любов і турботу Божу. 
Служба "Милосердя" покликана 
надавати допомогу вдовам, мате- 
рям-одиночкам, багатодітним 
сім'ям, одиноким літнім людям, а 
також бомжам. Вона з вдячністю 
прийме від будь-кого для роздачі 
нужденним одяг, взуття, ліки та 
ін.(тел. 211-82-66).

З н а м е 
нитий укра- 
ї  н с ь к и й 
співак Вік
тор Павлик 
н а л е ж и т ь  
до вірних 
Ц е р к в и  
"Посольст
во Боже". 
Нещодавно 

він був в столиці американського 
штату Каліфорнія, де відбувався 
конгрес лідерів американських 
громад цієї Церкви. "Я співав при
сутнім на конгресі братам по вірі 
пісні з мого християнського альбо
му "Дякуючи Богу". Лише в Сакра
менто, де понад 300 церков, я вис
тупав у 8-10 громадах. Але 
найбільш важливим для мене,- ка
же артист, - було відвідування 
церкви Повного Євангелія Слово 
Віри, а тепер - Посольства Благо
словенного Царства Божого. На
стоятелем її є пастор Сандей. Мої 
виступи в Сакраменто були до шо

стого жовтня, а пастор Сандей зі 
своїми проповідями і конфе
ренціями приїхав 17-го: ми з ним 
розминулися. Шкода. Це та люди
на, яка благословляє мене на ті чи 
інші справи". (2000. - №48)

Християнська Церква "Пере
мога" свою одинадцяту річницю
відзначила 4-5 грудня масовою 
конференцією. В заході взяли 
участь засновник і пастор ХЦ "Пе
ремога" з міста Талса (Оклахома, 
США) Біллі Джо, а також лідер цієї 
ж Церкви Шерон Догерті. Б.Джо і 
Ш.Догерті є авторами багатьох 
книг. Конференція пройшла під 
девізом "Ісус Христос вчора, сьо
годні і вовіки той же".

Харизматична Церква "Завіт 
Ісуса Христа" Житомирщини має 
добрі відносини з іншими христи
янськими Церквами. "Сьогодні у 
нас добрий духовний клімат,- за
уважив єпископ Церкви Олек
сандр Дехтяренко.- Я маю добрі 
відносини з єпископом римо-като- 
лицької Церкви Яном Пурвінським 
і архієпископом Житомирським і 
Овруцьким УПЦ КП Ізяславом. Уже 
декілька років ми проводимо 
сумісні богослужіння на Пасху і 
Різдво. Також маємо добрі стосун
ки з головою Житомирського об
ласного об'єднання церков єван
гельських християн-баптистів. Ці 
відносини будувалися протягом 
багатьох років, тому що спочатку 
було багато амбіцій і духовного ди
тинства, заздрості і змагання. Сьо
годні ми навчилися приймати один 
одного. Разом проводимо зустрічі.
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Щопонеділка ми вранці молимося, 
обговорюємо події минулого тиж
ня. Це нагадує дійсне братство. 
Раніше ми були роз'єднані і лише 
створювали враження, що любимо 
один одного. Нині ця любов реаль
на". (Камень Краеугольный. - №8)

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
В е р х о в н а  

волхвиня Укра
їни Зореслава 
(Галина Лозко)
26 - 28 жовтня
2003 р. відвідала 
Священний острів 
Хортич (сучасна 
Хортиця) в м.За

поріжжі. Головна мета візиту, за її 
словами, - здійснити поклоніння 
Перуну і в період свята Осінні Діди 
пом'янути Великого князя Свято
слава, який героїчно загинув у цих 
місцях. Волхвиня в супроводі 
місцевих жерців поклала квіти до 
древнього кумира Перуна й 
обеліска на місці загибелі Свято
слава Хороброго, здійснила поми
нальні обряди(возливання, молит- 
ви-слави), а також молитви на 
арійських капищах ІІ-ІІІ тис. до н.ч., 
у тому числі відкритих археолога
ми нещодавно. Велика кількість 
язичницьких капищ, статуй Богів 
та інших реліквій, на її думку, 
свідчить про те, що Хортич багато 
віків був значним релігійним цент
ром і нині має величезне значення 
в усвідомленні сакральної цінності 
Рідної Віри на Рідній Землі. Волх
виня пообіцяла директору Націо
нального Заповідника "Хортиця"

Георгію Кропивці надати посильну 
підтримку з боку Об’єднання 
Рідновірів України, а зокрема у 
формуванні громадської думки на 
захист острова древніх святинь і 
козацької слави відділків, які праг
нуть приватизувати його землі. 
(Ратибор)

Зустрічі з рідновірами 
різних напрямів провела в За
поріжжі волхвиня Зореслава 
(Г.Лозко). На зустріч з Волхвинею 
прибули рідновіри м.Нікополя і 
м.Бердянська. В актовому залі 
однієї із Запорізьких шкіл відбула
ся більш ніж тригодинна лекція, 
обмін думками про шляхи Рідної 
Віри в Україні. Волхвиня відповіла 
на запитання, що цікавили людей. 
Запитували про творчість Велико
го Волхва Володимира Шаяна, 
про "Повстанську групу імені Пе
руна", єдність і багатопроявність 
Рідних Богів, протиборство 
арійських і семітських релігій і ін. 
Поспілкуватися з Галиною Лозко, 
автором багатьох книг про Рідну 
Віру, редактором язичницького 
журналу "Сварог", прийшли також 
і шанувальники її творчості з 
інших релігійних общин, у тому 
числі й християнських. Рідновіри 
Запоріжчини скаржилися на те, 
що їхніх дітей в школах примушу
ють вивчати "Закон Божий". 
Предмет цей читають служителі 
церкви Московського патріарха
ту. Оскільки такі дії суперечать ст. 
35 Конституції України, представ
ники місцевих ЗМІ пообіцяли про
вести журналістське розслідуван
ня. (Ратибор)
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Караїмів не можна пов'язу
вати з іудеями, що засвідчує 
навіть звичай поховання у них. Мо
гили у караїмів, на відміну від му
сульман, християн та іудеїв, 
орієнтовані по вісі північ-південь. 
На південь дивиться також і вівтар 
караїмських кенас. В останні роки, 
а в 2003 особливо, до караїмсько
го кладовища-святилища Балта- 
Тіймез, що біля Бахчисарая, все 
частіше привернута увага. В дея
ких виданнях єврейських авторів 
наявне прагнення довести, що ка- 
раї не є тюркською, а іудейською 
громадою. В цьому році все 
частіше на кладовищі з’являються 
групи нібито археологів, які займа
ються знищенням будь-яких слідів 
самобутності караїмів. Зокрема 
вони збивають надписи на над
гробниках, які засвідчують 
тюркість останніх. Асоціація і Ду
ховне правління кримських ка
раїмів звернулися з проханням до 
владних органів АР Крим та Ук
раїни обмежити їх від образливих 
іноземних вторгнень (як правило 
"археологи" приїздять з Росії та 
Ізраїлю) й імпорту національної та 
релігійної ворожнечі. (Къырым. - 
2003.- №46)

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Муфтіят мусульман Криму в 

категоричній формі виступив 
проти розкриття усипальниці 
кримських ханів у Бахчисараї. Він 
наголошує на необхідності строго
го дотримання релігійного звичаю 
мусульман ні за яких обставин не 
турбувати прах покійних. Проти

цього виступають і науковці. Вони 
мають сумнів щодо того, чи є в 
гробниці якісь предмети ма
теріальної культури, оскільки за 
мусульманською традицією покій
них ховали оголеними у саванах і 
без жодних речей чи предметів. 
Усипальниця Кримських ханів - не
порушна з 16 ст. святиня татар. В 
ній відійшли на спокій тіла відомих 
фундаторів Кримського ханства - 
Хаджі-Гірая, Менглі-Гірая, Сахіб- 
Гірая та ін. ханів. То ж для рестав
раторів усипальниці, які тепер пра
цюють над відтворенням перво
зданного вигляду дюрбе (мавзо
лея), проблемою є те, розкривати 
мавзолей, а чи ж залишити його в 
спокої. (День. - № 230)

Муфтіят кримських мусуль
ман вирішив збудувати в рідному 
селі голови меджлісу кримських 
татар, народного депутату України 
Мустафи Джемільова Міжріччя, що 
біля Судака, мечеть його імені. 
Проект будівлі вже готовий. Фінан
сувати проект буде один із за
рубіжних релігійних фондів. Ме
четь буде вміщувати біля 100 осіб. 
Мінарет матиме висоту ЗО метрів, 
її збудують на честь 60-річчя ліде
ра кримських татар.

Імам Ісламського культур
ного центру Києва шейх Імад 
Абу-Рруб, оцінюючи значення 
місяця Рамадан в житті вірних, 
сказав, що вони мали унікальний 
шанс здійснити велику кількість 
необхідних і корисних справ, на
близитися до Господа за допомо
гою актів поклоніння і утримання
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себе від коєння різних життєвих 
помилок".

За рік збудовано мечеть в 
шахтарському місті Стаханов на
Луганщині. Вже майже п'ять років в 
цьому місті працює мусульманська 
школа. Саме на її основі сформува
лося ядро мусульман - спочатку на 
національній основі, під егідою та
тарської громадсько-культурної ор
ганізації Туган тел", а потім - на ос
нові усвідомлення того, що татарсь
ка культура - це, зрештою, культура 
мусульманська. Всі зрозуміли, що 
місцем спілкування мусульман має 
бути не школа, а мечеть. За допо
могою міжобласної організації "Ар- 
раїд" її і збудували. То ж мусульмани 
Донбасу мають ще одну свою свя
тиню. (Арраид. - № 10)

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Харківська громада ортодок

сального іудаїзму згідно розпо
рядження губернатора області 
Є.Кушнарьова одержала примі
щення синагоги. Саме тому всі 
осінні єврейські свята для неї 
відтепер стали знаменними. 
Вперше звуки шофара і важливі 
молитви Тори прозвучали у 
повністю відремонтованому залі.

Стаття В Яременка "Євреї в
Україні", видрукувана "Сільськи
ми вістями" ЗО вересня, викликала 
зливу статей і відкритих листів у 
різних газетах України, автори 
яких засуджують В.Яременка за 
його антисемітизм, висновок, що 
"привид сіонізму в Україні пере

творився у потворну реальність". 
Як пише С. Авербух в газеті "2000” 
(19 грудня), "пан Яременко надає 
поняттю сіонізм демонічного 
змісту, виставляє євреїв як латент
ну структуру, яка хоче запанувати в 
Україні". Поруч з цим автори листів 
ставлять питання, яке варте 
відповіді: чому антисемітизм у світі 
став масовим явищем?

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

У день свята Говардхан ("Со
лодка гора") в цьому році ак
тивісти товариства "Харе Крішна 
їжа життя" частували гостей вели
ким тортом-горою вагою 1108 
кілограм. На виготовлення торта- 
велетня пішло 75 кг муки, 82 кг 
вершкового масла, 200 кг кокосо
вого масла, біля 200 кг різних 
фруктів, горіхів, родзинок, 355 кг 
цукру, 210 кг рису та ін. Торт сим
волізував індійську гору Говард
хан, якою приховав своїх вірних 
Крішна від злого Індри. Складові 
торту готували декілька днів, скла
дали майже добу, а за 40 хвилин 
від нього не залишилося і крихітки. 
Організатори свята запрошували 
представників Книги рекордів 
Гінеса, щоб вони зафіксували ви
готовлений в Києві найбільший 
лакто-вегетаріанський торт. Проте 
вони, як і в минулому році, зігнору
вали це запрошення. На свято 
прийшло понад 3 тис. гостей. Ме
тою фестивалю є привернення 
уваги людей до духовних ціннос
тей, серед яких найважливішим є 
взаєморозуміння і добродійність.
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На фестивалі відбулися виступи 
майстрів індійського танцю, пре
м’єра спектаклю першого в Україні 
індійського театру масок, виступ 
майстрів йоги, виступ виконавців 
традиційної індійської музики та ін. 
На декількох екранах демонстру
валися фільми, що розповідають 
про Ведичну культуру.

Д овідка: Фонд "їжа життя" є 
найбільшої у світі вегетаріанською 
благодійною організацією, що д іє в 65 
країнах світу. Волонтери "їжі життя” 
роздають безкоштовні вегетаріанські 
обіди найбільш незахищеним соціаль
ним шарам населення. У Києві фонд 
проводить свою діяльність з 1993 р. За 
цей час було роздано 900 тисяч безко
штовних обідів. З 1994 р. працює доб
рочинна їдальня за адресою: вул. Ту- 
ровська, 29. В січні 2002 р. відкрита 
нова доброчинна їдальня за адресою: 
вул. Новомостицька, 2, у якій щодня 
роздають 1000 порцій безкоштовних 
обідів. (http://dopom oga. unas. cz)

з’явилося шість десятків публікацій, 
більшість авторів яких щодо Куль
турного центру були налаштовані 
недоброзичливо або ж нейтрально. 
Але, як показав прямий ефір на 
радіо ”Ехо Москви", за побудову 
центру виступили 61% москвичів. 
Щоб відповісти на звинувачення на 
адресу Товариства Свідомості 
Крішни, Бхакті Вігьяна Госвамі зму
шений був скоротити свій візит у 
Київ. Замість п'яти лекцій відбулася 
лише одна. У вечірніх лекція для па
рафіян гуру говорив про природу 
віри. Віра в Бога, віра священні пи
сання безпосередньо зв'язані зі 
здатністю людини віддатися на во
лю Бога. Першою ознакою 
справжньої віри є безстрашність, 
умиротворення, що приходять до 
людини, яка набула віру. Спираю
чись на ”Йога-сутру", Патанджалі 
Бгакті Вігьяна Госвамі розповів про 
різновиди карми, причини їх появи 
тощо. (В.Дишкант)

Бхакті Вігьяна Госвамі Маха
раджа відвідав наприкінці листопа
да Київ. Запланований ще на почат
ку осені візит в Україну керівника 
російського Товариства свідомості 
Крішни був під загрозою зриву із-за 

пристрастей, 
що розгорі
лися навколо 
будівництва 
В ед и ч н о г о  
культурного 
центру в 
Москві. За 
десять днів у 
р о с і й с ь к і й  
п е р і о д и ц і

Молоді члени Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів До
нецької місії зібралися на базі 
відпочинку Сойча біля Харкова на 
конференцію "Чекати, а чи ж буду
вати своє майбутнє?". Йшла мова 
про значення духовного самовдо
сконалення в житті молоді, роль 
освіти в цьому. Ряд занять прохо
дило у формі гри. Вікторія Ша- 
ровська так оцінила конференцію: 
"Таке відчуття, нібито ти потрапив 
на небеса. Це кусочок Сіону серед 
лісу". Водночас конференцію нео
дружених дорослих провела під 
Києвом у таборі "Каштан" Київська 
місія Церкви Ісуса Христа Святих
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останніх днів. В основу її було по
кладено вірш із Книги Мормона : 
"Люди є, щоб мати радість". Учас
ники конференції засвідчували той 
факт, що входження їх в ЦІХСОД 
дало можливість позбавитися 
відчуття одинокості, змінити 
спосіб свого життя. Всі заходи кон
ференції були настільки наповнені 
натхненням і пошаною, що, як це 
визнавали її учасники, "ми почува
лися неначе єдина об'єднана 
сім'я". (Ліягона. - №12)

Київська спільнота Церкви 
Останнього Завіту велику увагу

приділяє пропаганді вчення свого 
засновника Віссаріона. Нею пере
дано до бібліотеки Центру ре
лігійної інформації і свободи шість 
томів його "Останнього Завіту", ряд 
інших видань. Здійснив цю місію 
вірний конфесії В.С.Романюк.

Послідовники Анастасії з'я
вилися і в Україні. Одне з їх посе
лень знаходиться у вісьмидесяти 
кілометрах від Києва недалеко від 
села Баликощученка Кагарлицько
го району. Кожна із сімей має тут 
свій, переважно у формі кола (де 
дозволяє рельєф), гектар землі. 
Вже збудовані кожною сім'єю "еко- 
курені". Ні газу, ні електрики в по-
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селенні немає. Сни замінюють 
анастасієвцям телевізор. Думки 
свої вони нібито передають теле
патичним способом. Митися хо
дять до струмочка. В поселенні на
явна природна освіта дітей. Діти 
пізнають за допомогою батьків світ 
через вивчення природи. В посе
ленців надто розвинутий культ де
рев. Якщо в Анастасії, яка живе в 
тайзі, таким є кедр, то в ук
раїнських її послідовників - сосна і 
ялина. Анастасіївці по-своєму мо
дернізували вчення про реінкар- 
націю східних релігій. "Людина на
роджується і вмирає багато разів в 
своєму саду, "просторі любові", 
який сама ж створює, -говорить 
один із білякагарлицьких посе
ленців.- Душа не шукає іншого 
місця. Вона повертається сюди, на 
свій гектар, відроджуючись у прав
нуках". (Факты. - 4 грудня)

Растафаріанці появилися 
вже і в Україні. їх можна зустріти 
на вулицях Києва і відрізнити по 
дредах - своєрідній зачісці із спе
ціально оброблених дрібних довгих 
косичок. Растафаріанці розгляда
ють їх як атрибут віри і своєрідну 
нитку до Великого Творця. Зачіска
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ця підкріплюється обітницею назо- 
рейства. Відомо, що назореї, які 
існували ще в роки Ісуса Христа (до 
речі, дехто до них відносить і Спа
сителя), відмовлялися від земних 
пристрастей, не одружувалися, 
присвячували себе богошуканню, а 
довге волосся розглядали як фор
му виокремленості у світі. Рецепт 
приготування дредлоків вва
жається сакральним і недоторка
ним. Дреди носять частіше тем
ношкірі люди, а тому вони з якимсь 
скепсисом ставляться до наших ту
тешніх модників, розглядають 
прийняття білошкірими раста- 
фаріанства як блюзнірство. (Ук
раїна молода. - 5 грудня)

МІСТИКА
Все таки третина громадян 

країни вірить різним гадалкам і 
передбачувальницям. Таких із 
1200 опитаних газетою "Столичка" 
виявилося аж 32%. 45% опитаних 
вважають це відкритим шарлатан
ством, а 23% дивуються з того, що 
ще є люди, які ставляться до цього 
серйозно. (Столичка.- 5 грудня)

Сніжну людину на підступах 
до Говерли зустрів скелелаз Ми
хайло Бутько. Це була жива істота 
високого росту, вкрита густою 
чорною шерстю, дуже подібна до 
людини. Вдалося зафотографува- 
ти її, проте лише в позі втечі.

Сатаністи Запоріжжя наглі- 
ють. Таку листівку "З найкращим 
побажанням від Сатани" вкинуто в

скриньку для 
пожертвувань 
на відбудову 
С в я т о - П о -  
кровського Со
бору УПЦ МП. 
Ця акція прово
дилася під час 
добродійниць- 
кого рок-кон- 
церту "Вмуруй 

свою цеглину у стіну храму".

Тернопільчани знову зірвали 
гастролі відомого шоумена-ест- 
расенса А.Кашпіровського. Віру- 
ючі-християни з різних конфесій 
влаштували пікетування культурно
го центру "Ватра", де мали прохо
дити сеанси "масового зцілення". 
Коли це не допомогло, то віруючи 
розбили вікна центру, облили його 
фарбою. Дирекція вимушена була 
розірвати контракт з екстрасенсом. 
Організатори гастролей, маючи 
значні фінансові втрати, вимагають 
від органів правопорядку не допус
кати подібні інциденти.

"Матушка" Євлампія вже три 
роки консультує декількох де
путатів ВР України із з фракцій 
більшості на предмет впливу тем
них сил на політичні процеси. 5 
грудня вона одержала в Німеччині 
вищу нагороду на Всесвітньому 
конгресі відьм, чарівниць і магів. 
Окрім левітації, матушка проде
монструвала мистецтво пересу
вання предметів на відстань (те
лекінез) і здатність поглядом зги
нати металеві предмети.
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ

Тенденції розвитку всесвіт
нього християнства визначено 
у Всесвітній християнській енцик
лопедії. Автори глави "План гло
бальних дій всесвітнього христи
янства" визначили 8 глобальних 
завдань до 2025 року: 1. Єван- 
гелізація всього населення Землі. 
В 2000 р. 73,1% населення світу 
було познайомлено із Євангелієм. 
На 2025 р. слід досягти 100%; 2. 
40% землян мають стати христия
нами. В 2000 р. християни склада
ли 33% населення Землі; 3. 20% 
землян мають виконувати "велике 
доручення" Христа ("народитися 
звише і служити місіонером). 
На 2000 р. нараховувалося 10% 
християнських місіонерів. 4. Місіо
нерство в іншій культурі: один 
місіонер на 2 тис. християн. 
В 2000 р. один місіонер припадав 
на 3 тис. християн; 5. Християни 
будуть жертвувати 3% свого при
бутку для церковних потреб. 
У 2000 р. ця пожертва складала 
1,8%; 6. Кожне місто повинне мати 
християнську церкву. В 2000 р. 116 
міст не мало християнських храмів 
(маються на увазі міста із населен
ням більше 50 тис. жителів); 7. За
снувати храми для кожної етнічної 
групи. В 2000 р. нараховувалося 
біля 1236 відомих етнічних груп, 
в яких не було засновано церкви; 
8. Біблія повинна бути перекладе-

Релігійна панорама № 12’2003
4*

на всіма мовами світу. В 2000 р. 
було 6800 мов, на які Біблія чи при
наймні її частина не була перекла
дена. Визначена редколегією Ен
циклопедії робоча група буде 
щорічно відслідковувати процеси, 
що відбуваються у всіх цих напря
мах, і друкувати свої аналітичні 
звіти. (Friday Fax)

"Православних комуністів не 
буває!" - з таким гаслом понад 10 
тисяч молодих людей пройшли на 
початку грудня центральними ву
лицями Москви. Акція була ор
ганізована рухом "Идущие вместе" 
і представниками православної 
молоді столиці. Демонстранти не
сли фотографії священиків, що бу
ли розстріляні комуністами в 1920- 
30-і роки, фотографії сотень 
храмів, що були зруйновані більшо
виками. Над колоною з динаміка 
розносилися церковні песнеспіви. 
Демонстранти несли великий пор
трет лідера КПРФ Геннадія Зюга
нова з церковною свічею в руках, 
під яким приведена цитата Леніна: 
"Чим більше число представників 
реакційного духівництва удасться 
нам розстріляти, тим краще". 
"Наші комуністи давно називають 
себе православними, однак вся 
історія довела, що комунізм і пра
вослав'я несумісні", - заявив сек
ретар "Идущих вместе" К.Лебедев. 
Нагадаємо, що 7 листопада, удень 
85-річчя більшовицького повстан
ня, "Идущие", "віддаючи данину
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пам'яті безневинним жертвам 
"червоного терору", зробили 
в Нижньому Новгороді "Акт сус
пільного покаяння "Кров мучеників 
забуттю не підлягає!". На березі 
Оки був зібраний з палаючих свічок 
і живих квітів покаяний хрест-вінок, 
який під передзвін дзвонів був спу
щений у ріку.

Носіння традиційних му
сульманських головних уборів

ученицями державних шкіл є "об
разливим" і "агресивним". Це - 
думка президента Франції Жака 
Ширака. Його занепокоїло те, що 
республіка виявилася розколотою 
на спільноти і товариства, де 
етнічна і релігійна спільність вия
виться своєрідною їх схованкою. 
В школах учні все частіше стали 
пропускати уроки, відмовлятися 
від вивчення окремих предметів з 
релігійних мотивів. Багато батьків 
стали відвертати вчителів-жінок, 
а студентки-мусульманки склада
ти екзамени викладачам-чо- 
ловікам. Багато учнів, студентів і 
викладачів вимушені були зали
шити навчальні заклади лише із- 
за того, що у них єврейське 
прізвище. Становище дівчаток 
в мусульманських кварталах нага

дує "дійсну драму". Враховуючи 
все це, Президент закликав пар
ламент прийняти закон, який за
бороняв би відкрито носити в шко
лах та університетах релігійну атр- 
бутику, зокрема мусульманські ху
стки, єврейські ярмулки та 
відкриті християнські хрести. За
гальна освіта, за словами Ширака, 
є одним із найважливіших завою
вань демократичної республіки. 
Ініціатива Президента одержала 
схвальну оцінку більшості фран
цузів. Проте кампанія за 
світськість шкіл може торкнутися 
не тільки державних, а й деякої ча
стини приватних навчальних за
кладів. У Франції існують ісламські 
школи, "несумісні" із секулярним 
статусом держави, підкреслив 
французький лідер. Раніше забо
ронити носіння мусульманських 
хусток зажадала коаліція фемі
ністських організацій Франції, 
розцінивши їх "символом гноб
лення жінок". Нині влада Франції 
готує законопроект про заборону 
носіння "релігійних символів" 
у школах. Критики цього законо
проекту (мусульманські лідери та 
діячі деяких єврейських та христи
янських спільнот) стверджують, 
що корінь проблеми складається 
в нездатності французького 
суспільства асимілювати мусуль
ман. На думку багатьох, агресивна 
кампанія проти хусток може торк
нутися не тільки мусульман, а й 
прихильників інших релігій. Зокре
ма, школярам-іудеям можуть за
боронити носіння ярмулок, а хрис
тиянам - натільних хрестів. ("Бла- 
говест-инфо")
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До кінця 2003 р. буде роз
формоване Ізраїльське міні
стерство із справ релігій. Ця
ініціатива викликала суперечки 
в уряді країни. Два члени кабінету 
від Національної релігійної партії 
пригрозили залишити уряд Шаро
на, якщо питання про ліквідацію 
міністерства буде вирішене пози
тивно. Шаронівська партія Лікуд 
пояснює розформування міністер
ства необхідністю економії дер
жавних коштів.

Прикрашену різдвяну ялин
ку адміністрація вимушена була 
прибрати із головного будинку 
школи права при університеті 
штату Індіана. Це було зроблено 
на вимогу деяких викладачів і 
студентів школи, які вважають, 
що ялинка є релігійним симво
лом і ставить християнство в "ек
склюзивне" становище. Заступ
ник декана школи із роботи з сту
дентами повідомив з цього при
воду, що питання про різдвяну 
символіку є "чуттєвою" темою і 
керівництво університету прий
няло рішення взяти до уваги дум
ку тих, хто висловив протест. 
До уваги було взято також той 
факт, що університет фінан
сується з бюджету штату. Його 
територія є державною влас
ністю, а тому будь-які святкуван
ня на ній повинні носити міжкон
фесійний характер. Серед сту
дентів університету не стихають 
суперечки щодо рішення адмі
ністрації. Більшість вважають йо
го занадто радикальним. (РІА 
’’Новини")

О.Дворкін, головний "анти- 
тоталірист" Росії, продовжує 
"пошуки відьом". За його даними, 
які він оприлюднив в Москві на 
Круглому столі "Тоталітарні секти - 
зброя масової поразки", "штатних" 
сектантів нараховується мінімум 
600-800 тисяч. А всього в Росії 
Дворкін нарахував від 300 до 500 
різних сект. Чисельність людей, 
втягнутих у "деструктивні й 
окультні" релігійні організації, до
сягає одного мільйона осіб, причо
му 70% з них - це молоді люди 
у віці від 18 до 27 років. Як твер
дить Дворкін, на території Росії 
діють "імпортовані секти, такі як 
саентологи, муніти, крішнаїти, 
Свідки Єгови". До "вітчизняних 
сект" Дворкін відносить Богоро- 
дичний центр (Москва), Ашрам 
Шамбалі (Новосибірськ), Вісса- 
ріонівців (Красноярський край), 
Радастея (Урал) й інші. Тоталітар
на секта, за визначенням Двор- 
кіна, - це авторитарна організація, 
головним сенсом існування якої є 
влада і гроші, для одержання яких 
секта прикривається псевдо- 
релігійними, псевдокультурними й 
іншими псевдоцілями. Цікаво, що 
під це визначення повністю підпа
дає й та релігійна організація, 
вірним якої є шановний О.Дворкін.

В Америці порівняно невели
ка кількість людей з істинно хри
стиянським світоглядом (навіть 
серед релігійних людей). До тако
го висновку прийшли вчені до
слідницької групи Вата BRG. Ре
зультати дослідження показують, 
що велика частина моральних і ду-
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ховних проблем в американців 
прямо пов'язана з відсутністю 
біблійних принципів. У результаті 
опитування двох тисяч амери
канців з'ясувалося, що 9% з тих, 
хто називає себе християнами - це 
люди з біблійним світоглядом. Ці 
цифри набагато нижчі, коли мова 
йде про інші релігії. Більше того, 
з'ясувалося, що американці, які 
живуть за принципами Біблії, впев
нені в істинності наступних шести 
положень: Ісус Христос прожив 
безгрішне життя; Господь всемо
гутній і всезнаючий, Він - Творець 
всесвіту і донині панує над ним; 
порятунок дарує Господь і його не 
можна заслужити; сатана існує; 
християнин повинен поширювати 
свою віру в Христа серед інших 
людей; християнин вірить 
в істинність Біблійних повчань. Як
що ж порівнювати тих, хто живе за 
Біблією, з тими, хто не дотри
мується християнського віровчен
ня, то засуджують позашлюбні 
відносини відповідно 2% і 62% 
опитаних. Не схвалюють пияцтво 
2% і 36%, критикують гомосексу
алізм 2% і 31%, засуджують бого
хульство 3% і 37%, засуджують по
дружню зраду 4% і 44%. У резуль
таті проведеної аналітичної роботи 
вчені прийшли до висновку, що 
сприйняття того чи іншого мораль
ного поводження в першу чергу 
пов'язане із світоглядом. (Charis
ma News International)

Парламентська фракція 
християнської Латвійської 
Першої парти (за прихильність 
ідеалам Лютерансько-єванге

лічної церкви її 
неформально 
іменують "Пар
тією священи
ків") вважає, 
що міністр 
охорони здо
ров'я Інгріда 

Цірцене діє неетично, дотепер 
роблячи аборти. І.Цірцене, 
відвідавши засідання фракції 
ЛПП, визнала, що продовжує 
практикувати як гінеколог 
в лікарні і, серед інших операцій, 
робить й аборти. Трохи пізніше 
міністерство поширило інфор
мацію, що за час перебування на 
міністерській посаді Цірцене 
зробила 3 аборти. Голова партії 
Е.Екабсонс заявив, що міністр 
охорони здоров'я, що робить 
аборти, не може залишатися на 
цій посаді, і Цірцене повинна по
дати у відставку. Політик під
креслив, що практика Цірцене 
суперечить пріоритетам уряду, 
який висунув одним із найваж
ливіших завдань поліпшення де
мографічної ситуації. Керівник 
фракції ЛПП Оскар Кастенс ска
зав журналістам, що Цірцене, 
на думку фракції ЛПП, може про
довжувати роботу в лікарні, але 
не повинна робити абортів. Са
ма міністр охорони здоров’я 
відзначає, що аборти - частина 
роботи практикуючого гінеколо
га. (Delfi)

Позиція тих держав чи по
літичних діячів, які вимагають 
включення до Преамбули Консти
туції Євросоюзу посилання на Бо
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га і/або християнство, викликає 
насмішки, а то й презирство 
в прогресивних ліберальних ко
лах. Вони вважають, що таке по
силання перервало б традицію 
державного нейтралітету євро
пейських конституцій щодо 
релігії, зашкодило б побудові 
в Європі терпимого суспільства, 
що складається із представників 
багатьох культур.

Передати у власність попе
реднім володарям всі школи і 
культові будинки, що були кон
фісковані в часи правління Садда
ма Хусейна, ухвалила правляча 
рада Іраку. Рада ухвалила також, 
що мусульманські й християнські 
громади матимуть право ор
ганізовувати свої освітні заклади. 
В такий спосіб відбудеться повна 
реституція конфіскованих на
вчальних закладів. Постанова 
ввійде у нову Конституцію країни. 
При режимі Хусейна вся власність 
в країні була конфіскована. 
У 1974 р. уряд заборонив також 
діяльність приватних навчальних 
закладів, а через рік конфіскувало 
їх у володарів. На той час в країні 
було 80 недержавних шкіл і ко
леджів (з них 34 - християнських). 
(Благовест-инфо)

Листопадова зустріч робо
чих представників Міністерства 
закордонних справ Росії і Мос
ковського Патріархату була при
свячена питанням захисту "прав 
співвітчизників за кордоном". І 
ось тут стає зрозумілою за
лежність УПЦ не тільки від Мос

ковського Патріархату, а й МЗС 
РФ. Консул Росії в Україні А.Чап- 
лигін після названої зустрічі 
виїздив до Прикарпаття, щоб ви
ступити там на захист інтересів 
УПЦ МП. Панові консулу не спо
добалося те, що храми краю, які 
донедавна були власністю Церк
ви Московської юрисдикції, тепер 
належать "уніатам і філаретів- 
цям", а вірні УПЦ МП мають зби
ратися десь в підвалах і присто
сованих приміщеннях. То ж хто 
дав право цьому консулу втруча
тися у внутрішнє життя України, 
не враховувати й те, що сама УПЦ 
МП говорить про свою неза
лежність від Москви?

Ядерний потенціал Ізраїлю 
зростає при "непомічанні" цього 
США і прагненні Америки обме
жити можливості мусульманських 
країн мати ядерну зброю. Ліга 
Арабських Країн оцінила ядерні 
запаси зброї Ізраїлю в 300 боєго
ловок. На найближчій конфе
ренції Міжнародного агентства з 
атомної енергії стояло вже питан
ня про ядерні ресурси Ізраїлю і їх 
загрозу світу. Питання обгово
рюється з ініціативи мусуль
манських країн.

Христянська місія "Кожний 
дім для Христа" поширює літера
туру від дому до дому. Місія має свої 
офіси в 80 країнах, поширює літера
туру майже в 200-х їх. Лише в Китаї 
співробітники місії відвідують понад 
50 тис. сімей за добу. Завдяки їх ро
боті в 2003 р. десь 200 000 китайців 
стали християнами.
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К А Т О Л И Ц И З М
На зустрічі з католицькими 

єпископами з Індії Папа Іван 
Павло II нагадав, що Церква по
кликана допомогти перебороти 
будь-як форму расової, сексуаль
ної чи релігійної дискримінації. 
Для Індії ця проблема залишається 
актуальною, оскільки в країні доте
пер ще не зжита принижуюча 
людську гідність система кастово
го поділу. Звертаючись до ієрархів 
з католицьких єпархій, що прибули 
у Ватикан після завершення свого 
5-річного служіння, Папа виступив 
різким критиком цієї системи. 
"Байдужність і класову боротьбу 
повинні замінити братерство і 
релігійне спілкування. Дис
кримінація за будь-якими ознака
ми, будь-то расові розходження, 
колір шкіри, віросповідання, сексу
альна орієнтація, походження - по
винне бути відкинуте, як світогляд, 
зовсім несумісний з людською 
гідністю",- заявив Римський Пер
восвященик. За словами Папи, 
"дотримання принципу солідар
ності як високого ідеалу недостат
ньо для християнського співтова
риства. Це повинно бути нормою

для людства". На доказ цієї думки 
Папа привів слова свого поперед
ника Пія XII, який сказав, що такий 
принцип стверджений "жертвою 
в ім'я порятунку, яку приніс Ісус 
Христос на хресті". Іван Павло II 
підкреслив, що звичаї і традиції, які 
зміцнюють і зберігають кастовий 
поділ, повинні бути подолані, став
ши образом солідарності всього 
християнського співтовариства.

Іван Павло II прийняв у Вати
кан! духовного лідера Тибету 
Далай-ламу XIV. За словами

прес-секретаря Святого Престолу 
Хоакіна Наварро Вальса, "це був 
нетривалий візит ввічливості, під 
час якого були порушені винятково 
релігійні теми". Далай-лама вис
ловив главі Римсько-католицької 
Церкви своє замилування тим, що 
він зробив і робить в ім'я миру. 
Нинішня зустріч духовного лідера 
Тибету з Понтифіком була вось
мою за рахунком.

В червні Папа Римський пла
нує відвідати Швейцарію. Тут він
матиме зустріч з молоддю та 
відправить Службу Божу. Про це 
повідомила канцелярія єпископів 
Швейцарії. ЗА час свого пон- 
тифікатства Папа здійснив вже 102
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поїздки за кордон, об'їхав навколо 
земної кулі в сукупності 31 раз.

Папа Римський Іван Павло II 
на зустрічі із президентом Мол
дови В.Вороніним висловився за 

діалог як шлях 
для досягнен
ня "миру, 
с п р а в е д л и 
вості й про- 
ц в і т а н н я " .  
"Молдова зна
ходиться на 
межі латинсь

кого і слов’янського світів, - сказав 
Понтифік. - Тому саме діалог пови
нен стати для неї тим інструмен
том, який міг би сприяти створен
ню конкретних умов для миру, 
справедливості й процвітання". 
Папа заявив, що Молдавії слід "із 
симпатією" докладати зусилля для 
подолання труднощів, які виника
ють з появою нової держави. Іван 
Павло II із задоволенням відзна
чив, що в Молдавії Католицька 
Церква користається свободою і 
висловив надію на продовження 
"плідного діалогу" в ній між різни
ми конфесіями.

Повноцінний візит Папи Рим
ського в Москву можливий, але
до цього треба усунути ті перепо
ни, які заважають приїзду Пон- 
тифіка. Серед них голова Відділу 
зовнішніх церковних зв’язків 
Російської Православної Церкви 
митрополит Кирило назвав като
лицький прозелітизм в Росії й 
уніатство в Україні. Московський 
Патріархат особливо хвилює зрос

тання впливу українського греко- 
католицизму, його порозуміння з 
Церквою Київського Патріархату, 
неповернення йому в західно-ук
раїнських областях храмів, які нині 
належать УГКЦ, перенесення цен
тру Церкви до Києва та ін.

Промовляючи перед неділь
ною молитвою "Ангел Гос
подній", Папа Римський гостро за
судив терористичні акти в ряді 
країн. Водночас, оцінюючи зведен
ня "стіни безпеки" між Ізраїлем і Па
лестиною, він сказав: "Треба буду
вати не мури, а мости". Ізраїльський 
прем'єр-міністр Аріель Шарон 
піддав критиці сказане Папою, го
ворячи, що "міст не можна будувати 
з тіл ізраїльських солдат". Всупереч 
очікуванням, він із-за цього не 
зустрівся з Іваном Павлом II в Римі 
під час перебування там.

У Франції бракує покликань 
в католицькі священики. Про це
сказав кардинал Філіп Барбарен 
в своєму інтерв'ю львівській газеті 
"Експрес". "Я вважаю, що у Франції 
хвиля секуляризації була най- 
сильнішою в Європі, але за 50 років 
ситуація змінилася. Нині щось 
подібне переживає Канада... Там 
спорожніли семінарії, продають 
церкви. На щастя, ми у Франції не 
продаємо церков, бо у нас їх за
брала держава. Попри те, що наше 
священство дуже постаріло, відчу
вається величезна сила оновлен
ня. Але попереду нас чекають важкі 
десятиліття, а що буде потім - не 
знаю. Так само не знаю, що буде 
у вас... Ми нічого не знаємо про
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майбутнє, бо майбутнє належить 
єдиному Богові. Але є дві речі, які 
впливають на майбутнє: уже сьо
годні нам треба бути святими і 
віддати всі наші сили місіонерст
ву". (Експрес. - 11-18 грудня)

Цьогорічна головна різдвяна 
ялинка Ватикану має вік 110 років 
і подарована Папі Івану Павлу II 
північним італійським регіоном 
Валлє-д'Аоста, де Понтифік часто 
проводив свою літню відпустку. 
Окрім різдвяних ялинок, у Ватикан 
була доставлена "лампада миру". 
Цей символічний світильник Папа 
прийняв з рук учасників скаутсько
го руху. Лампада була запалена 
в храмі Різдва Христового 
у Віфлеємі і з того часу її возили по 
різних католицьких парафіях Євро
пи. Віруючі запалювали свої свічки 
й лампади від віфлеємського во
гню на знак миру. Вперше "лампа
да миру" була запалена австрій
ськими скаутами у 1986 р. 
(NEWSru.com)

Ватикан дотримується своєї 
позиції в спірному питанні про 
контрацепцію, виступаючи проти 
використання презервативів, На 
думку католицьких богословів, 
вірність, цнотливість і помірність є 
кращим способом боротьби проти

сніду в сьогоднішньому світі. 
До Всесвітнього Дня боротьби зі 
снідом кардинал Жавьєр Лозано 
Барраган видав постанову, в якій 
ще раз відзначив відношення 
Римсько-католицької Церкви до 
контрацепції. У своїй постанові гла
ва папської ради духовного пастир
ства медичних працівників закликає 
знайти нові способи допомогти лю
дям змінити спосіб життя: "Ми по
винні розуміти, що це є основним 
способом ефективного запобігання 
поширення вірусу сніду". Представ
ники РКЦ різко засуджують застосу
вання контрацепції в цілому, думаю
чи, що це тільки сприяє розбещен
ню суспільства. Пастирі Церкви за
кликають до поваги релігійних і мо
ральних цінностей інституту шлюбу. 
Кардинал Барраган пропонує "всім і 
кожному відповідно до вчення 
Церкви, зберігати чесноту цнотли
вості в суспільстві, де секс повсюд
ний", засуджує засоби масової 
інформації, які, на його думку, 
відіграють не останню роль у пропа
ганді аморального способу життя. 
За словами кардинала, розбе
щеність і наркоманія є великим ри
зиком, але він також відзначає, що 
злиденність, урбанізація, без
робіття й масова міграція є важли
вими чинниками поширення захво
рювання. (Reuters)

ПРОТЕСТАНТИЗМ

У світі як мінімум є два міль
йони помісних харизматичних 
церков, до яких належать десь 
400 млн. парафіян із 123 країн. Такі
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цифри повідомило німецьке єван
гельське видання "Idea". Найбільше 
зростання п'ятидесятницьких і ха- 
ризматичних церков зафіксовано 
в Латинській Америці. Тут до них 
щорічно переходить десь один 
мільйон католиків. Прогресивно 
зростає кількість євангельських 
віруючих в Азії і Східній Європі.

Лютеранські церкви, не ви
користовувані за призначенням
із-за відсутності парафіян, не мож
на продавати мусульманським 
громадам. Про це заявило 
керівництво Об’єднаної Єван
гелічно-Лютеранської Церкви 
Німеччини. У випадку продажу 
храмів "символіка їхнього зов
нішнього оздоблення буде нагаду
вати про християнство, в той час, 
як всередині будуть молитися 
іншому Богу",- говориться в прий
нятому лідерами Церкви доку
менті. Лідери ОЄЛЦН, а це вісім 
регіональних лютеранських Цер
ков, вважають, що не використову
вані за призначенням храми мають 
використовуватися для яких-не- 
будь інших церковних потреб. 
У випадку, якщо ж продажу храму 
все ж уникнути не вдається, то по
купцями її можуть стати тільки 
релігійні громади інших христи
янських конфесій. Раніше лідери 
Римсько-Католицької Церкви 
в країні випустили аналогічні 
інструкції для своїх єпархій, забо
роняючи використання церковних 
будинків нехристиянами. Останнім 
часом проблема спустілих церков 
стає все більш гострою для Німеч
чини, де число практикуючих хрис-
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тиян стрімко знижується. Ситуація 
особливо важка на території ко
лишньої ГДР, де жителі набагато 
менш релігійні, ніж їхні західні 
сусіди. Багато протестантських 
церков Східної Німеччини закри
лися, деякі були перетворені в кон
цертні зали, офіси і навіть кварти
ри. Німці намагаються також вра
ховувати досвід сусідніх Нідер
ландів, де храми не лише прода
ються під святилища інших релігій, 
а часто або зносяться, або ж пере
творюються в кав'ярні. ("Благо- 
вест-инфо")

Синоди трьох протестантсь
ких Церков Нідерландів остаточ
но схвалили план свого об'єднан
ня. Це рішення стало результатом 
переговорів, які тривали біля 40 
років між Нідерландською Рефор
матською Церквою, Реформатсь
кою Церквою Нідерландів та Єван- 
гелістсько-лютеранською Церк
вою Королівства Нідерландів. Но
ва об'єднана Церква, яка має утво
ритися 1 травня 2004 р., матиме 
назву "Протестантська Церква 
Нідерландів" і до неї загалом бу
дуть належати біля 2,5 млн. жи
телів країни. Таким чином ця Церк- 
ва стане другою після католицької 
Церквою за кількістю своїх при-
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хильників (5 млн. вірних). Фор
мальну угоду між Церквами було 
підписано їх лідерами у присут
ності королеви та примаса като
лицької Церкви кардинала Андрі- 
ануса Сімоніса.

Скандал в англіканській 
Церкві наростає. Рукоположения

в сан єпископа американського 
штату Нью-Гемпшир "голубого" 
священика Джона Робінсона вик
ликало бродіння не лише серед 
англікан, а й у всьому християнсь
кому світі. Московський Патріар
хат заявив про розрив своїх відно
син ,з Англіканською церквою Аме
рики із-за цього. Папа Іван Павло II 
також не схвалює "революційні 
кроки єпископальної церкви". 
Проте прихильники самого 
Робінсона вважають, що така вис
вята є важливим кроком на шляху 
до створення більш ліберальної 
Церкви. В ритуалі посвяти, який 
відбувся 7 грудня на хокейному 
полі нью-гемпширського універси
тету, взяло участь 4 тисячі 
англікан, серед яких було декілька 
десятків єпископів. Кенійська 
англіканська Церква після цієї вис
вяти розірвала свої відносини з 
своєю американською посестрою.

Англікани щороку в листопаді 
святкують розкриття змови Гая 
Фокса, яка виявилася в його праг
ненні підірвати британський парла
мент і зрештою відновити в країні 
католицизм. Вже п'ять століть, як і 
цього року, по всій Англії з нагоди 
цієї події відбувається спалення 
опудала Гая Фокса. В місті Льюесі 
натомість спалюють зображення 
папи Римського. Хоч англіканська 
Церква ці речі вважає невинними, 
але навіть координатор мусуль
манської організації "Іслемік Кон- 
серн" д-р Маджид Кайме зауважив: 
"Якщо ти дотримуєшся якоїсь дум
ки, то висловлюй її в газетах і жур
налах. Але пекло і пекельне полум'я 
- це прерогатива Бога. Ми повинні 
проявляти більше відкритості і по
важати віру інших людей. Нетер
пимість завдає лише шкоди цілим 
громадам".

У Нідерландській Реформа
торській церкві в республіці Бот
свана планують висвятити в свяще
ники жінку. Подібні плани виклика
ють різко протилежні думки серед 
членів Церкви, що може привести 
до серйозних наслідків. У зв'язку з 
цим поліція республіки була змуше
на виступити посередником між ти
ми, хто підтримує це рішення, і ти
ми, хто виступає різко проти Монні 
Кгосієманг - можливої претендент
ки на сан священика. В наступному 
році відбудуться святкування, при
свячені сторіччю існування в країні 
Реформаторської церкви. Однак 
веселощі свята може затьмарити 
незгода членів Церкви. (Ecumenical 
News International)
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Хоча австралійці і вважають,
що Бог міг би почувати себе на 
їхньому континенті як вдома (свою 
країну вони називають "God’s own 
country” ), однак архиепископ 
Англіканської Церкви в Сіднеї Петер 
Дженсен заявив напередодні, що 
Ісус і все Святе сімейство навряд чи 
були б допущені в Австралію, якщо б 
їм раптом довелося попросити тут 
притулку. Архиепископ підготував 
Різдвяне звернення, у якому різко 
засудив політику консервативного 
уряду щодо біженців, затриманих 
у результаті нелегального в’їзду 
в країну. Дженсен проголосив свою 
проповідь у день святкування Різдва 
Христового. Підняти ці питання він 
вирішив тому, що в це свято віруючі 
згадують саме про дитину, пород
жену від Діви, яка, як і сучасні 
біженці, була змушена залишити 
свою Батьківщину, рятуючись від 
переслідувань. Дженсен, закликає 
християнську громадськість Авст
ралії звернути увагу на те, що їхня 
країна дуже швидко втрачає 
співчуття до самих незахищених 
членів суспільства. (Yahoo.News)

На симпозіум "День дитини 
протестантського пастора" в
Амстердам зібралося біля тисячі 
учасників. Соціологічні досліджен
ня виявили, що лише 2% дітей пас
торів мають намір наслідувати 
своїх батьків і стати кліриками. Пе
реважна більшість з цих дітей не 
відвідують церкву і є нерелігійними 
людьми, хоч і дотримуються тра
диційних поглядів з питань моралі 
й шкодують з приводу секуляри
зації голландської культури.

З а сн о в н и к  
н і м е ц ь к о г о  
протестантиз
му Мартін Лю
тер випереджає 
Карла Маркса 
в рейтингу гля
дачів німецького 

телебачення. Проте найбільш ве
ликим німцем німці все ж вважа
ють Конрада Аденауера - першого 
федерального канцлера ФРН 
(1949-1963 рр.) після Другої Світо
вої війни. В опитуванні взяло 
участь 3 млн. телеглядачів. За Лю
тера проголосували 556 тис. осіб. 
(Ecumenical News International)

За кількістю офіційно за
реєстрованих громад протес
танти в Росії вийшли на друге 
місце після православних. Тут 
налічується їх на початок січня 
2003 року 4241 громада. Най- 
сильнішими протестантськими 
спільнотами в Росії є баптисти, 
п'ятидесятники, адвентисти, різні 
харизматичні об'єднання. Протес
танти брали активну участь у вибо
рах, виявляючи лояльність до існу
ючої влади, що було видно із виго
лошених в останні місяці про
повідей.

Євангельські церкви в євро
пейських країнах заганяють 
в підпілля. Цьому сприяють прий
няті нещодавно в ряді країн 
Західної Європи закони, згідно 
якого нові євангельські христи
янські спільноти постають як куль
ти і секти. Відтак тут свобода 
релігії є, а ось свободи вірос
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повідань немає. Подібного фран
цузькому 1999 р. закону появили
ся такі ж закони в Німеччині, 
Австрії, Бельгії, Нідерландах, Ру
мунії, Португалії та Іспанії.

Протестанти Туркменії сто
ять на межі можливого закриття 
всіх їх громад. За будь-яке про
ведене ними зібрання громади, 
а вони тут називаються "незакон
ними", спочатку платиться штраф, 
при повторі - заборона. В місті 
Балканабаді під час рейду по про
тестантським церквам багатьох 
віруючих забирали в 6-те відділен
ня регіональних поліцейських 
дільниць, покликаних боротися з 
релігійним екстремізмом. Відтак 
за молитву до Ісуса Христа - 
штраф, а то й ув'язнення.

ПРАВОСЛАВ'Я
Г рузинська Православна 

Церква підтримала дії об'єднаної 
опозиції тим, що заявила про 
своє невтручання в перебіг по
літичних подій. Незважаючи на 
те, що Президент Е.Шеварнадзе 
практично зробив ГПЦ держав
ною в країні, але його прагнення 
вивести на такий же статус і като
лицьку церкву зустрів негласне 
несприйняття його політики з бо
ку Патріарха Іллі II. І ось маємо. 
Католикос зустрівся з лідерами 
опозиції і висловив їм цілковиту 
підтримку щодо подій, які відбу
лися в Грузії. Глава Церкви 
привітав грузинський народ із 
безкровним вирішенням політич
них проблем.

Всезакордонна пастирська 
нарада кліриків Російської пра
вославної церкви закордонної

(РПЦЗ) на тему "Шлях Закордон
ної російської церкви в минулому і 
майбутньому" відбулася в амери
канському місті Наяк (штат Нью- 
Йорк). Головував першоієрарх 
Церкви митрополит Лавр. Обгово
рено питання шляхів зближення 
РПЦЗ із Московським Патріарха
том. Митрополит Лавр вважає, що 
сьогодні немає перешкод для 
возз'єднання Церков: "Російська 
Церква єдина, і найбільш повним 
вираженням цієї єдності є церков
на свідомість. Існуючий поділ - не
нормальність, яку бажано перебо
роти". Говорячи про умови 
об’єднання, глава РПЦЗ висловив 
думку, що "у будь-якому випадку 
мова не може йти про адміністра
тивну єдність". "Це абсолютно не
можливо, навіть практично. Як
найбільше, про що ми можемо го
ворити - про спілкування і спів- 
служіння".

Помісний собор Естонської 
православної церкви Московсь
кого Патріархату (ЕПЦ МП)
відбувся в Талліннському Олексан- 
дро-Невському соборі. "Скликання 
Собору - вищого органу управління
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Помісною Церк
вою - пов'язане з 
тим, що
в 2002 р. ЕПЦ 
МП одержала 
в Естонії дер
жавну реєстра
цію, і перед 
Церквою стоять 
важливі пробле

ми, які вимагають соборного обго
ворення", - повідомив секретар 
митрополита Талліннського і всієї 
Естонії Корнилія (Якобса) свяще
ник Олексій Колосов. За словами 
останнього, вищий орган уп
равління складається з духовенст
ва Церкви і представників мирян. 
На Соборі було заявлено про не
обхідність прискорити реалізацію 
протоколу про наміри, що сто
сується вирішення майнових про
блем Церкви в Естонії. Церква має 
намір постійно контролювати про
цес з тією метою, щоб буква і дух 
відповідних міжцерковних угод бу
ли дотримані у всій повноті. Олек- 
сандро-Невський собор у Талліні 
вже переданий в оренду ЕПЦ МП 
на 36 років за символічну орендну 
плату. Подібні рішення прийняті й 
щодо ще 2 таллінських храмів, 
храмів в інших містах. Проте мит
рополит Корнилій форму оренди 
культових приміщень назвав "об
разливою". (BNS)

Предстоятель Сербської пра
вославної церкви Патріарх Пав
ло виступив із закликом ввести 
конституційну парламентську мо
нархію в Сербії. Про це говориться 
в опублікованому напередодні

листі Патріарха 
до престолонас- 
тупника Олек
сандра II Кара- 
георгієвича. За
клик Патріарха 
звучить у доле
носний для Сер
бії час, коли країна знаходиться 
в глибокій політичній й інсти- 
туційній кризі - напередодні поза
чергових парламентських виборів. 
Уже біля року республіка не має 
законно обраного президента, 
розпущений парламент, правляча 
коаліція "Демократична опозиція" 
Сербії розпалася, а сформований 
з її членів уряд виконує свої 
обов'язки лише до виборів. їхній 
результат абсолютно невідомий, 
оскільки в республіці існує 
50-відсотковий ценз явки на вибо
ри виборців. Протягом останнього 
року 4 спроби обрати президента 
тут провалилися саме із-за недо
статньої явки виборців. Сербська 
православна церква і її Патріарх 
мають значний вплив у сербсько
му суспільстві.

Обговорення проблем діалогу 
помісних Православних Церков з
Римсько-Католицькою Церквою, 
а також з Англіканською і Єписко
пальною Церквами, відбулося на 
зустрічі в Москві патріарха Олексія II 
із представником Константино
польського патріархату митрополи
том Сассімським Геннадієм. Ще 
в 60-і роки минулого сторіччя була 
створена спільна комісія з пред
ставників різних християнських кон
фесій для підтримки богословсько-
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го діалогу, взаємодії у вирішенні 
різних соціальних питань. Однак ос
танніми роками діалог Російської 
православної та Католицької Цер
ков призупинився. Нині існують 
значні проблеми й щодо діалогу із 
Єпископальною Церквою в США, 
який був перерваний у листопаді 
поточного року в зв’язку з тим, що 2 
листопада ця Церква звела в сан 
єпископа-гомосексуаліста Джіна 
Робінсона". (РІА "Новини”)

В Китаї помер останній пе
кінський священик Китайської ав
тономної православної Церкви.
Таким чином, у столиці Китаю не за
лишилося жодного православного 
священика. Протоієрей Олександр 
(Ду) помер 16 грудня на 81-му році 
життя. Оскільки в Пекіні немає діючих 
православних храмів (останній із них 
закрито у 1966 р.), то відспівування 
протоієрея відбулося в католицькому 
соборі. Нині опікування православни
ми в Китаї покладено на патріарха 
Московського Олексія II.

Глава Елладської православ
ної церкви Христодулос в черго
вий раз висловився в грубій формі 
на адресу свого сусіда - Туреччи
ну. Він назвав турків варварами і 
додав, що їм не місце в Європі.

А оскільки в Гре
ції церква не 
відокремлена від 
держави, то за
яву її глави спри
йняли як офі
ційну. Міністру 
з а к о р д о н н и х  
справ Г.Папанд-

реу прийшлося виступати із спро
стуваннями позиції Христодулоса і 
запевненнями, що Греція підтри
муватиме наміри Туреччини стати 
членом Євросоюзу. А між тим 
в Афінах так і не почали будувати 
мечеть для тих спортсменів-му- 
сульман, які в 2004 р. братимуть 
участь в олімпійських іграх.

Свято-Філаретівський право
славно-християнський інститут
відзначив своє 15-річчя. Інститут, 
у якому сьогодні одержують освіту 
понад 300 студентів з 27 міст Росії, 
був неофіційно заснований у 1988 
р. - ще до скасування антицерков- 
них законів. Ректором Інституту є 
священик Георгій Кочетков.

П а т р і а р х  
Московський  
Олексій II отри
мав премію "Лю
дина року 

2003", засновану Російським біог
рафічним інститутом. Приймаючи 
нагороду, патріарх підкреслив, що 
він "сприйняв цю честь як оцінку 
діяльності всієї Російської право
славної Церкви, що протягом ти
сячолітньої історії завжди була зі 
своїм народом".

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Цьогорічну Нобелівську пре

мію миру за правозахисну 
діяльність одержала жінка-мусуль- 
манка - іранський адвокат, профе
сор Ширін Ебаді. Лауреат премії 
відома своїми захистами против
ників іранського режиму, бороть-
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бою за права жінки в мусульмансь
кому світі.

"Ісламський фронт верш
ників Великого Сходу" в країнах 
Західної Європи діє з 1995 р. Він 
має біля 40 своїх членів в Німеч
чині, Франції, Швейцарії та ін., 
а ще більше прихильників. Угрупу- 
вання готує себе до насильниць
ких дій в країнах, які тією чи іншою 
мірою включені в агресію США 
в Іраці. Воно підготувало ряд те- 
рактів в Німеччині, але відмовило
ся від них, оскільки уряд цієї країни 
не послав свої війська до Іраку. 
"Стамбул (мається на увазі теракт 
в цьому місті -РП) - лише незначна 
частина тієї боротьби, яка скоро 
стане реальністю". Відомо, що 
в Німеччині проживає біля двох 
мільйонів турок. То ж поповнення 
Фронту є звідки брати. Свою 
діяльність він планує поширити на 
всі країни Європи.

Рішення про будівництво 
першої мечеті в Словенії прий
няла міська влада Люблян. Проти 
цього виступають опозиційні партії 
і частина жителів столиці. Мусуль
мани складають близько 1% від 
2-мільйонного населення Сло
венії. Перше прохання про 
будівництво мечеті тут висувалося 
ще в часи існування Югославії - 
у 1968 р. Нині мусульмани зніма
ють в оренду спортивні й гімнас
тичні зали для проведення 
релігійних служб. Опитування гро
мадської думки показують, що 
47% жителів Люблян згодні з 
будівництвом мусульманського
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релігійного об'єкту, а 43% висту
пають проти. (РІА "Новини”)

Афганістан стане ісламсь
кою республікою з президентсь
кою формою правління. Так сказа
но в проекті нової Конституції цієї 
країни. Згідно з новою Консти
туцією, країна матиме назву 
Ісламська республіка Афганістан. 
В грудні проект обговорили члени 
Лойї Джирги.

Міжнародна антитерорис- 
тична кампанія змусила "Апь- 
Каїду" змінити тактику своєї діяль
ності. Відтепер дрібні терористичні 
групи знаходяться на повному са
мозабезпеченні. Вони самостійно 
шукають собі спонсорів і можли
вості фінансування у своїх регіонах 
чи країнах. Тепер зникла мож
ливість відслідковувати діяльність 
"Аль-Каїди" через рухи фінансових 
потоків. До того ж, зникла мож
ливість заморожувати активи чи 
банківські рахунки організацій, що 
підтримують "Апь-Каїду".

Бен Ладен зумів перетвори
ти тероризм із засобу протесту
проти присутності американських 
військ на арабських землях, 
за страждання палестинців та 
іракців в універсальний інструмент 
боротьби із впливами Заходу на 
ісламський світ. "Аль-Каїда" дове
ла, що одна ідейно зцементована 
організація здатна майже на 
рівних протистояти військовій, 
політичній, фінансовій та ідео
логічній могуті провідних країн 
світу. Унікальність "Аль-Каїди"
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в тому, що вона змогла підпоряд
кувати собі або об'єднати чисельні 
терористичні групи у всьому світі, 
які діяли до цього незалежно. Це, 
зокрема, "Єгипетський Ісламський 
Джихад". Єгипетський "Джамаа 
Ісламійа", "Лівійська Ісламська 
Бойова Група", Йєменська "Іслам
ська Армія Адена", кашмірські 
"Лашкар-і-Таїба" та "Джаіш-і-Му- 
хаммед", "Ісламський Рух Узбеки
стану", алжирська "Салафістська 
група Заклику і Битви" та "Збройна 
Ісламська Група", малайзійсько- 
філіпінська "Абу-Сайяф", турецькі 
"Ісламські Великі Вершники Схо
ду" та " Бригади Абу Хафса Апь- 
Масрі". Все це спільноти сунітської 
гілки ісламу. "Аль-Каїда" також 
співпрацює з ливанським шиїт
ським "Хезболлою". Під її впливом 
виникають все нові й нові екст
ремістські угрупування. І хоч, як 
заявив держдепарамент США, дві 
третини керівництва "Аль-Каїди" 
знешкоджено, активність ор
ганізації аж ніскільки не зменшила
ся, а форми боротьби набирають 
більш агресивного і неочікуваного 
характеру, особливо тепер, коли 
ініціатива в боротьбі перейшла до 
командирів нижчої і середньої лан
ки. (Вечерние Вести. - №184)

В Іраці смерть чекає навіть 
в мечетях. Так, потужні вибухи при
несли великі жертви у сунітській ме
четі Ахбаб аль-Мустафа в центрі 
Багдаду. Незважаючи на арешт 
Саддама Хусейна, боротьба з іно
земними завойовниками не припи
няється. Та й не Хусейном вона ор
ганізована, бо ж мусульманська

преса заганьбила зраду національ
них інтересів колишнім диктатором, 
бо ж як всю країну, так і себе він 
здав у руки коаліції без будь-якого 
супротиву. А тим часом Багдад про
тестує проти вбивства американця
ми шиїтського лідера. 5 грудня 
шейх Абдераззак аль-Лямі, імам 
мечеті Ар-Рахман, був задавлений 
американським танком у власній 
машині в кварталі Мадінат-Садр 
Багдаду. Мечеть Ар-Рахман розта
шована в районі проживання біля 
двох мільйонів шиїтів. Вбивства во
ни не вибачають. То ж спокою в Іраці 
не буде, як і в Афганістані чи країнах 
колишньої Югославії, куди раніше 
втрутилися США.

"Я чув слова американського 
президента, який заявив, що світ 
стане кращим без Саддама. Проте 
я хочу, щоб американський Прези
дент знав, що світ без Буша і Ша
рона стане далеко кращим",- так 
сказав духовний лідер Ірану Аятол
ла Хаменеї, висловлюючи водно
час сподівання, що названі діячі ус
падкують долю іракського лідера.

Іслам в Китаї функціонує за 
несприятливих умов. Так, в про
вінції Кашгер влада провела широ
ку операцію проти мусульман, які 
тут проживають вже понад 500 
років. Мета її - витіснення мусуль
ман з провінції і заселення її 
корінними китайцями. Зруйновано 
понад 6 тисяч будівель в місті Ід Га, 
які належать послідовникам ісла
му. Біля 50 тисяч мусульман вже 
виселено зі своїх домівок. Опе
рація продовжується.
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БУДДИЗМ

Далай-лама  
прагне уникати 
відкритого про
тистояння з Ки
таєм. Під час 

однієї з прес-конференцій лідер 
буддистів заявив, що Тибет не ви
магає відокремлення від Китаю, 
а лише автономії в рамках єдиної 
китайської держави. Офіційний 
представник Пекіну Лю Гучан заува
жив, що Далай-лама лише на сло
вах відмовляється від ідеї незалеж
ності Тибету, а насправді він ставить 
своїми поїздками під загрозу тери
торіальну цілісність країни.

Президент Росії Володимир 
Путін висловився за необхідність 
знайти таке вирішення питання 
про візит в його країну Далай-ла
ми, яке влаштовувало б і Китай, 
який виступає проти цього, і буд
дистів. Чомусь Далай-ламу 
офіційно приймають в інших 
країнах і Пекін до них не виставляє 
таких вимог, як до Росії. Спос
терігачі вважають, що Китай ніколи 
не відмовиться від партнерства із 
своїм північним сусідом лише із-за 
того, що три буддистські рес
публіки РФ - Туву, Бурятію і Кал
микію - відвідає лідер світового 
буддизму.

Буддисти Шрі Ланки проявля
ють агресивність щодо християнсь
ких церков. Як повідомив Єван
гельський Альянс Шрі Ланки, натов
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пи буддистів на півдні країни здійсни
ли напади на п'ять методистських 
церков. Були не тільки закидані 
камінням храми, зруйновані лавки 
для сидіння, а й побиті їх співробітни
ки. Буддисти здійснили напад також 
на пасторів Церкви "Асамблея Божа" 
вТанамалвілі і в Лунугамвере. Проте
станти становлять нині в Шрі Ланці 
лише 1% населення.

Футбол стає надто популяр
ною грою серед монахів буд- 
дистських монастирів Тибету.
Пристрасть до нього сформував 
чемпіонат світу 1998 р. "Спочатку 
ми грали утаємничено, а тепер 
стали грати відкрито",- признався 
капітан збірної монастиря Сери 
Даіндар. По три рази протягом 
кожного тижня монахи тренуються 
у монастирському дворику для ме
дитацій. Популярність футболу се
ред буддистських монахів була 
спровокована кінофільмом "Ку
бок", режисером якого був настоя
тель Дзонгарського монастиря з 
Бутану Лама Кхентце Норбу. 
В цьому фільмі розповідалося про 
буддистських монахів, в ролі яких 
виступили дійсні монахи.

ІУДАЇЗМ

Єврейський соціальний ком
плекс незабаром з'явиться в 
центрі Москви. Як 
повідомив голо
вний рабин Кон
гресу єврейських 
релігійних ор
ганізацій і об'єд-
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нань Росії (КЄРООР) Адольф 
Шаєвич, у Спасоглініщевському 
провулку, навколо будинку Хо
ральної синагоги будуються три 
будинки. У них розмістяться со
ціально-культурний центр, дитя
чий будинок на 50 хлопчиків, шко
ла й офіс Російського єврейського 
конгресу. Разом із КЄРООР у ство
ренні комплексу беруть участь 
американський благодійний к- 
омітет "Джойнт" і уряд Москви. 
За словами А.Шаєвича, будів
ництво кварталу буде довершено 
через 2-3 роки.

Сотні, тисячі листів до Бога,
які надходять на адресу Єруса
лимського поштамту, служба уста
нови збирає і відносить у спеціаль
них ящиках до Стіни плачу. 
В більшості листів - прохання до 
Бога допомогти в якомусь не
щасті, вирішити життєві труднощі. 
Є листи каяття і листи вдячності.

Антисемітизм в Росії нині не 
розглядається російськими по
літиками як ознака дурного то
ну. Це знаходить своє відобра
ження і в політиці керівної еліти. 
Про це пише в листопадовому 
числі російська газета "НГ рели
гии". Якщо в масовій свідомості він 
витіснений антикавказькими наст
роями на другий план, то в ідео
логії маргиналів і фашистів анти
семітизм залишається на першо
му місці. Соціологічні дослідження 
засвідчують враження цією хворо
бою 7% росіян Ця цифра однак не 
настільки велика, бо ж і в країнах 
західної Європи вона близька до

неї. Такі настрої громадської дум
ки пояснюються насамперед по
літикою Ізраїлю щодо палестинців.

Синагоги і єврейські центри 
в країнах Європи знаходяться під 
посиленою охороною. Це пов'яза
не з тим, що тут після 11 вересня 
2001 р. зростає антисемітизм, ак
тивізувалася діяльність різних 
проісламських і пропалестинських 
організацій. Головний рабин Вели
кобританії Дж. Сакс закликав свій 
уряд терміново активізувати бо
ротьбу з можливим тероризмом. 
Головний рабин Франції Ж.Сітрук 
навіть радить євреям своєї країни 
не носити кіпу в публічних місцях. 
Мова при цьому йде, говорить він, 
"про безпеку людей". В Туреччині 
під шумок боротьби з екст
ремізмом пройшли арешти 
ісламських активістів.

Щорічну нагороду Стернбер-
га за внесок у розвиток 
міжрелігійного діалогу з рук 
міністра закордонних справ Вели
кобританії одержав Кенон Ендрю 
Байт - співдиректор Міжнародного 
центру примирення у Ковентри 
Соборі. Як відзначив міністр, цією 
нагородою висловлене визнання і 
повага до людини, яка присвятила 
себе праці над примиренням в зо
нах світу, де панує ненависть, не
порозуміння і насилля. Кенон Енд
рю організовував християнських, 
мусульманських та єврейських 
лідерів для сумісної роботи з 
підтримання мирного процесу на 
Близькому Сході. В Нігерії в 2002 
р. Кенон Ендрю разом із своїми ко
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легами створили документ "Дек
ларація про мир". Кенон Ендрю ко
ординував діяльність міжнародно
го співтовариства в центрах при
мирення у 60-ти країнах, де вини
кали конфлікти. (В.Матвеев)

ІІЩІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА т р а д и ц ія

Індуїзм під загрозою в своїй 
країні-колисці. Як заявив пред
ставник організації "Біблії - всьому 
світові" Рочунг Пудейт, "біля 600 
мільйонів індуїстів нині думають 
про своє навернення в якусь іншу 
релігію. Це є явною загрозою для 
індуського населення, для тих, хто 
очолює індуїзм". Про зацікавлення 
християнством свідчить хоч би те, 
що названа благодійницька ор
ганізація одержала 40 млн. заявок 
на Біблію. Формою відвернення 
від християнства стала організо
вана індуїстським керівництвом 
Індії "Кампанія ненависті". Проте,' 
незважаючи на гоніння і пересліду
вання, організація"ВСМ Inter
national" провела в місті Хайдара- 
баді спеціальну місіонерську кон
ференцію, на якій розглядалося 
питання євангелізації в умовах мо- 
ноконфесійності.

Традиції первісних вірувань 
надто живучі в індуїзмі. В ньому 
зокрема збереглося багато еле
ментів від тотемізму. Це вияв
ляється в сакралізації корів, виз
нанні необмежених прав їх на свою 
поведінку. Так, навіть в столиці 
країни Делі ця сакральна тварина 
може вільно гуляти по вулицях, по

лежати там, де їй заманеться, навіть 
створюючи цим "пробки" на авто
трасах. Якщо для європейця це є чи
мось незвичним, то індуїст сприй
має це як цілком нормальне явище.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

173-тя піврічна Генеральна 
конференція Церкви Ісуса Хри
ста Святих останніх днів відбула

ся в Солт-Лейк Сіті (штат Юта, 
СІНА) в перших числах жовтня. 
На всіх її сесіях головував Прези
дент Церкви Гордон Хінклі. Висту
пило біля ЗО промовців. Оцінюючи 
нинішній стан ЦІХСОД у світі, Пре
зидент сказав: "У нас є міцні при
ходи в кожному штаті Сполучених 
Штатів і в кожній провінції Канади. 
Вони є в кожному штаті Мексики, 
в кожній країні Центральної і 
Південної Америки. У нас міцні 
приходи в Австралії, Новій Зе
ландії і на тихоокеанських остро
вах. Ми міцно стоїмо на ногах 
у країнах Сходу. Ми в кожній країні 
Західної Європи і в більшості країн 
Східної. Ми добре закріпилися 
в Африці". Місіонери Церкви слу
жать нині в понад 120 країнах світу, 
їх - більше 60 тисяч.
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До учас
ті в одній із 
сесій Гене- 
р а л ь н о ї 
к о н ф е 
ренції були 
запрошені 
у ч а с н и к и  

міжнародної наукової конференції 
з проблем релігійного плюралізму, 
яка в ті ж дні відбувалася в універ
ситетському місті Прово. Прези
дент УАР проф. А.Колодний пода
рував Гордону Хінклі написану ним 
працю "Церква Ісуса Христа Свя
тих останніх днів". Форум мор
монів працював в новій величній 
будівлі Конференц-залу, що 
вміщує 20 тисяч осіб.

Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів пожертвувала три 
мільйони доларів на вакцинацію 
африканських дітей від кіру. Ці ко
шти не з десятини. їх пожертвува
ли святі, віддані гуманітарній ро
боті Церкви. Завдяки пожертві 
стала можливою імунізація 
200 млн. дітей і відвернення
1,2 млн. летальних випадків в на
ступні п'ять років.

Саєнтологічна Церква м. Моск
ви бере участь у міжнародному 
проекті із захисту прав людини. 
Цей проект має метою популяри
зацію і відстоювання прав людини 
завдяки друку буклетів і поширен
ню листівок й плакатів 16-ма мова
ми. Саєнтологічна Церква вже 
кілька десятиліть активно бере 
участь в боротьбі за права людини. 
Під час нинішньої акції буде поши

рено понад 1 млн. копій буклетів 
"Як досягти миру дотримуючись 
прав людини?" і "Що таке право 
людини?", а також 107,5 тис. копій 
буклету "Як вирішувати конф
лікти?". Кожен буклет буде надру
кований багатьма мовами, вклю
чаючи російську, арабську й іврит. 
У Росії, за даними "Міжнародної 
Амністії", в середньому 14 тис. 
жінок щорічно гине від домашньо
го насильства. Близько 2 млн. 
дітей у віці до 14 років щорічно ста
ють жертвами з боку батьків. 
При цьому 10% з них гинуть, 2 тис. 
закінчують життя самогубством. 
Це - статистика МВС Росії. Церква 
застосовує різноманітні форми 
популяризації прав людини. Так, 
в минулому році вона організувала 
Європейський марафон "Мультат- 
лон" ("багатоборство") довжиною 
4 тис. кілометрів. Групі атлетів до
велося бігти, їхати на велосипеді, 
плисти, гребти і навіть прокотити

с я  на роликах від Санкт-Петербур
гу, через 9 країн аж до Парижу. 
На своєму шляху атлети влаштову
вали зустрічі у великих містах. До
даткову інформацію про умови 
акції можна одержати на інтернет- 
сторінці www.scientology.org.ru 
або за e-mail: pr.scientology@list.ru 
(Є.Саричєва)

Християнська спільнота "Світ
ло світові" на базі державної 
школи в Тюмені утворила недер
жавну школу "Пілігрім". Виконав
чий директор Тюменського облас
ного руху "Сибір православна" 
В.Тагіров активізувала боротьбу за 
закриття цієї школи. Вже декілька
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місяців провіряє її роботу обласна 
прокуратура. У зв’язку із від
сутністю в школи відповідної лі
цензії департамент освіти та науки 
Тюменської адміністрації виніс 
рішення про закриття школи. При 
цьому релігійний аспект її не зга
дується.

Пастор Американської Церк
ви Бога у Христі Р.Беглей засну
вав свою власну фірму з вироб
ництва відеоігр. Мотивом, який 
спонукав американця до творення 
фірми, було засилля в комп'ютер
них іграх, як він сказав, окультиз
му. Потрібна альтернатив крово
пролитним, жорстоким розвагам. 
"Ми пропонуємо християнську 
альтернативу” ,- сказав пастор. 
За три роки його фірма продала 
понад сто тисяч копій пригодниць
кої комп'ютерної гри "Catechu
men" (катехумен, тобто новона- 
вернений). Її учасник виконує роль 
християнина, який має виручити 
своїх друзів із катакомб римського 
полону, поборів демонів, левів і 
легіонерів силою Слова Божого.

Церква Марадони відзначи
ла у грудні 43-тю річницю Дієго.
Засновник Церкви Александро Ве
рой з нагоди річниці заявив: "Ми 
розуміємо, що істинним Богом є 

Х р и с т о с ,  
але для на
ших сер
дець бог - 
Марадона. 
Завдяки си
стемі Інтер- 
нет Церква

вже має 200 тисяч своїх послідо
вників у світі. Виготовлені ікони 
святого.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
"Аум Сенрікьо" в Японіїтепер 

носить назву "Алеф". Спільнота 
має в країні Сонця 28 громад і десь 
650 своїх послідовників. їй нале
жить біля 120 об'єктів нерухомості 
в 17 префектурах. Члени громад 
продовжують практикувати культ 
Асахари і пропагують його вчення. 
При цьому особливу увагу вони, 
відкриваючи курси з навчання аст
рології, йоги і бойового мистецтва, 
звертають на молодь. Розсліду
вання діяльності спільноти про
довжується. 10 осіб з активу "Аум 
Сенрікьо" засуджені японським су
дом до страти. Сам Асахара під 
час судових засідань мовчить. Він 
або дивиться з відсутнім поглядом 
на якусь річ, або засинає прямо на 
лаві підсудних. Захищаючи Асаха- 
ру, його адвокати говорять, що 
злочини в метро коїли рядові чле
ни "Аум Сенрікьо", які хибно зро
зуміли вчення свого вчителя. 
До того ж, до вчення "про судний 
день для нечестивих" Асахара 
нібито не має ніякого відношення. 
Його створили в спільноті без його 
відому. Вказівки до дій в метро ад
вокати списують на Хідео Мураї - 
одного із лідерів спільноти, якого 
вбили дещо пізніше праві екст
ремісти. (НГ религии. - 3 грудня)

Талісмани сінтоїстського 
храму Оісі в м.Ако (префектура 
Хего) здобули широку попу
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лярність у молодих жінок Японії. 
Вони виконані з паперу, що 
миттєво розчиняється у воді. Слу
жителі храму стверджують, що з їх 
допомогою можна позбутися від 
туги і суму, зцілитися і приворожи
ти кохану людину. Процедура ви
готовлення талісману дуже проста 
- на листі паперу пишеться 
ієрогліф, що виражає прохання чи 
об’єкт занепокоєння. Потім цей 
листок опускається у воду, де він 
миттєво розчиняється. Оскільки 
виготовлення такого талісману 
проходить значно швидше і легше, 
ніж проведення традиційної цере
монії очищення, ця практика прид
бала широку популярність у сту
денток університетів, конторських 
службовців і домогосподарок. 
Храм Оісі знаменитий ще і тим, що 
в ньому шануються душі 47 вірних 
самураїв епохи Едо (1603-1868 
рр.), які помстилися ворогам за 
смерть свого патрона, князя Нага- 
норі, вбитого в 1701 р. 
(InoPressa.Pu).

МІСТИКА
Професійна відьма з Норвегії

тридцятитрьохрічна Олена
Скарнінга одержала грант в сумі 
53000 крон (десь 9800 доларів) на 
виробництво і комівояжерську 
торгівлю магічними еліксирами. 
Спонсором виступив фонд про
мислового розвитку. Серед

еліксирів чарівниці - нічні креми, 
які навіюють бажані сновидіння, 
креми, які відвертають дурні звич
ки та ін.

Триденний Міжнародний на
уковий симпозіум, присвячений 
відьмам, пройшов на початку груд
ня в Музеї етнографії міста Гам
бурга (Німеччина). В ньому брали 
участь не лише науковці, а й 
справжнісінькі відьми. Останні під 
час кворуму обговорили свої про
блеми, зокрема організації міжна
родного руху відьм, залучення до 
нього побільше своїх колег. То ж 
нині на відьм, як то було в минуло
му, вже ніхто не полює.

Про першосвященика буд- 
дистської церкви Тибету Далай- 
Ламу розповідають неймовірне. 
То він виліковує від тяжких недугів, 
то читає книги із зав'язаними очима, 
то відривається від землі під час за
нять йогою, то виявляє дар ясно
видця. Останнє засвідчив Л.Бреж
нєв, коли під час прийому, організо
ваного на його честь Індірою Ганді, 
Далай-Лама, взявши в свою руку ру
ку Генсека, сказав, що той 13 років 
тому переніс інфаркт, а водночас за
стеріг від смертельних небезпек. 
Подарований Далай-Ламою Л.Бреж
нєву кіт, як це описує газета "Вечер
ние вести" (№187), декілька разів 
врятував йому життя під час ор
ганізованих замахів.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України 
підвело підсумки своєї роботи 
у 2003 р. Пропонуємо Вашій увазі 
інтерв'ю із вченим секретарем 
Відділення Ганною Михайлівною 
КУЛАГІНОЮ редакції "РП".

"РП”: Напередодні нового,
2004, року підбивають підсумки ро
ку минулого. Чим особливим від
значився цей рік для Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії 
імені Г.С.Сковороди НАН України?

Про роботу Відділення релігієзнав
ства, зокрема - у поточному році, 
можна розповідати дуже багато. Я мо
жу згрупувати її за такими напрямка
ми: розвиток наукових досліджень; 
впровадження результатів наукових 
досліджень у практику державного і 
суспільного життя, функціонування 
освітньої, культурної та інформаційної 
сфери; розробка, впровадження та 
використання нових науково-інфор
маційних технологій, об’єктів інтелек
туальної власності; участь у організації 
та проведенні наукових форумів; ко
ординація наукових досліджень; роз
виток міжнародного наукового співро
бітництва; зовнішньорелігієзнавча 
діяльність; кадровий потенціал; науко- 
во-організіційна діяльність, вдоскона
лення організації наукових дослі
джень; розвиток матеріально-тех

нічної бази досліджень; розв'язання 
економічних проблем розвитку релі
гієзнавства як науки.

"РП": Відділення релігієзнавст
ва - академічна інституція. Які на
укові досягнення стали можливими 
для нього у цьому році?

Протягом року Відділення продов
жувало роботи над трьома плановими 
темами, а саме: "Релігія в контексті 
глобалізаційних процесів сучасності", 
"Співвідношення релігійного і націо
нального чинників в суспільному житті 
України" та "Релігійний фактор в кон
тексті політичного життя і духовних 
трансформацій українського суспіль
ства". По останній плановій темі в січні 
буде проведено науковий колоквіум 
"Релігія в контексті духовних трансфор
мацій українського суспільства".

Наслідки наукової роботи знайшли 
свій вихід у видруці двох авторських 
посібників з релігієзнавства, проведе
ному в Києві 2 грудня науково-мето
дичному семінарі викладачів релігі
єзнавства, підготовці для державних
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органів п’яти науково-експертних ма
теріалів та ін. Наші співробітники чита
ють релігієзнавчі курси в 16 вузах. 
В липні в м. Трускавці проведено 
Міжнародну молодіжну школу релі
гійної толерантності, в роботі якої взя
ли участь студенти із України, США і 
Росії.

Наукову роботу з релігієзнавства 
в Україні координує створена при 
Відділенні спеціальна координаційна 
рада (очолює проф. П.Яроцький). Во
на не лише узгоджує тематику дисер
таційних робіт, а й залучає релі- 
гієзнавців України до написання ста- 
тей-довідок до тритомної "Української 
Енциклопедії Релігій".

"РП": Ваше Відділення веде 
значну науково-практичну діяль
ність, ґрунтуючись на принципах 
толерантного ставлення до всіх 
конфесій і віросповідань...

Це справді так. Протягом року 
Відділення постало організатором і 
співорганізатором 8 наукових конфе
ренцій, а саме:

- Державно-Церковні відносини 
в Україні: регіональний аспект (Хмель
ницький, березень, міжнародна);

- Переяслав - 1654 в історії Ук
раїнської церкви (Тернопіль, листо
пад, всеукраїнська);

- Релігійні меншини України: стан і 
проблеми (Київ, грудень, всеук
раїнська);

- Соціальна присутність Церкви 
в світі (Київ, листопад, міжнародна);

- Релігія і Церква в Україні: уроки 
минулого і проблеми сьогодення 
(Київ, червень, міжнародна);

- Історія релігій в Україні (Львів, 
травень, міжнародна);

- Християнські цінності в освіті і 
культурі (Остріг, червень, міжнародна);

- Соціальні та духовно-культурні 
виміри релігійних процесів в Україні 
(Чернівці, квітень, міжнародна).

Нами проведено Всесвітній День 
релігій (січень, Київ), День релігійної 
свободи (квітень, Чернівці), дві прес- 
конференції в УНІАН і Укрінформі, 
круглий стіл "Релігія і влада в Україні" 
(Львів, травень) таін.

В цілому співробітники Відділення 
брали участь в роботі 23 наукових кон
ференцій (з них 12 міжнародні), 
на яких виголосили 92 доповіді чи 
повідомлень (54 - на міжнародних). 
Водночас на зарубіжних конференціях 
за цей рік виголошено 15 доповідей і 
повідомлень.

"РП": Відомо, що Відділення 
релігієзнавства виступає заснов
ником цікавих літературних про
ектів, які часто є безпрецедентни
ми у пострадянському просторі...

Видавнича діяльність нашого 
Відділення свідчить про те, що нам не 
характерний компілятивний підхід при 
написанні наукових праць, що нині 
має місце в ряду авторів при напи
санні ними історії християнства, Цер
ков в Україні, монастирів в Єгипті то
що. Про їх зміст, внутрішнє наповнен
ня, засвідчують такі наші друковані 
праці: монографія "Релігія і Церква 
років незалежності України" (35 д.а.) - 
том з десятитомної "Історії релігії в Ук
раїні", індивідуальна книга проф. 
П.Яроцького "Релігієзнавство" 
(32д.а.), індивідуальна монографія по- 
шуківки Відділення Н.Стоколос "Кон
фесійно-етнічні трансформації в Ук
раїні" (25 д.а.), а також вибрані твори
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нашого почесного наукового спів
робітника Івана Шевціва (Австралія) 
"Християнська Україна", що вийшли 
за науковою редакцією проф. А.Ко
лодного.

Протягом року вийшло у світ чоти
ри числа квартальника "Українське 
релігієзнавство" (№25-28), сьоме чис
ло щорічника "Релігійна свобода: 
релігія і церква в Україні - уроки мину
лого і проблеми сьогодення" (23 д.а.), 
а також дванадцять чисел щомісячни
ка "Релігійна панорама". Вийшли 
у світ при участі Відділення наукові 
збірники: "Переяслав - 1654 в історії 
Української Церкви" (К.-Тернопіль, 
2003.- 13 д.а.); "Державно-церковні 
відносини в Україні: регіональні аспек
ти" (Хмельницьк, 2003.- Юд.а.); 
"Історія релігії в Україні: В 2-х кн." 
(Львів, 2003.- 54 д.а.).

Окрім цього, нашими співробітни
ками видрукувано в різних виданнях 
ще більше 60 наукових статей.

"РП": Що Ви можете сказати 
про розвиток міжнародного спів
робітництва?

Відділення співпрацює з чотирма 
міжнародними релігієзнавчими 
інституціями. Протягом року ми ма
ли 17 виїздів наших співробітників 
у 9 країн зарубіжжя для участі в на
укових конференціях (США, Англія, 
Австралія, Іспанія, Італія, Швей
царія, Нідерланди, Польща, Росія). 
Зокрема, в щорічному з'їзді SSSR 
в Норфолку (США) брала участь 
проф. Л.Филипович. В річному на
уковому відрядженні у Відділення 
був професор Брігам-Янгського 
університету (США) Говард 
Біддулф. Разом з Інститутом

релігієзнавства Ягелонського уні
верситету група співробітників 
Відділення виконувала тему "Ук
раїнсько-польські дослідження 
релігії: історія і сучасність".

"РП": Чи поповнюється науко
вий і кадровий потенціал Відділен
ня новими релігієзнавцями?

Так, поповнюється. Протягом року 
захистили докторську дисертацію ст. 
наук, співробітник В.Єленський і по- 
шуківка Н.Стоколос, кандидатську - 
ст.лаборант В.Титаренко і пошуківці 
В.Сергійко та І.Гаюк. Всі наукові 
співробітники Відділення мають на
укові ступені.

З метою відзначення вагомого 
внеску у діяльність Відділення 
релігієзнавства нами введено посади 
Почесних наукових співробітників. 
Шість з них - представники України і 
сім - із зарубіжжя.

Формою підвищення кваліфікації 
співробітників є теоретичний семінар 
Відділення, зустрічі із провідними за
рубіжними дослідниками релігії, ліде
рами конфесій тощо.

"РП": Над якими новими про
блемами плануєте працювати 
у майбутньому?

Враховуючи активізацію ісламу 
в світі і недослідженість стану і тен
денцій мусульманської релігії в Ук
раїні, Відділення порушує питання 
створення на його базі відділу про
блем ісламу. Відділення потребує 
коштів для кадрового розширення, 
а необхідність останнього зумовлена 
багатогранною актуалізацією релі
гійного чинника в суспільному і ду
ховному житті світу й України.
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СВОБОДА СОВІСТІ

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮ ДИНИ
Прийнята і проголошена резолюцією 217 А  (III) Генеральної Асамблеї 

ООН від 10.12.1948 р.

Преамбула
Беручи до уваги, що визнання гідності, притаманної всім членам 

людської сім'ї, та рівних і невід'ємних їх прав є основою свободи, справед
ливості та загального миру в усьому світі; і

беручи до уваги, що зневажання й нехтування правами людини при
звели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створен
ня світу, в якому люди матимуть свободу слова і переконань і будуть 
вільні від страху та нестатків, проголошено як високе прагнення людей; 
і... беручи до уваги, що загальне розуміння цих прав і свобод має вели
чезне значення...

Генеральна Асамблея
проголошує цю загальну Декларацію прав людини як певний зразок, 

відповідати якому мають прагнути всі народи і всі держави, з тим, щоб 
кожна людина і кожна структура суспільства, постійно враховуючи поло
ження цієї Декларації, прагнули шляхом проведення просвітницької та 
освітянської діяльності сприяти поважанню цих прав і свобод, а також за
безпечити, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, їх 
загальне й ефективне визнання та дотримання...

Стаття 1. Усі люди народжуються вільними й рівними за своєю 
гідністю та правами. Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти один 
стосовно одного в дусі братерства.

Стаття 2. Кожній людині належать всі права і всі свободи, проголошені 
цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігій, 
політичних або інших переконань, національного, соціального чи станово
го походження, майнового або іншого стану.

Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії, 
це право включає свободу міняти свою релігію чи переконання та свободу 
сповідувати свою релігію чи переконання як одноосібно, так і разом з 
іншими, публічно або приватно в ученні, богослужінні та здійсненні 
релігійних і ритуальних обрядів.

Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне 
вираження їх; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися 
своїх переконань і свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію 
та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
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Стаття 26. 2. Освіта повинна спрямовуватися на всебічний розвиток 
людської особистості й на поглиблення поваги до прав людини та її основ
них свобод. Освіта має сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між 
всіма народами, расовими і релігійними групами і повинне сприяти діяль
ності Організації Об'єднаних Націй з підтримки миру.

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх ма
лолітніх дітей.

Стаття 29. Кожна людина, здійснюючи свої права і свободи, повинна 
зазнавати лише тих обмежень, які встановлені законом виключно з метою 
забезпечення належного визнання й поваги прав і свобод інших та з ме
тою задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і за
гального добробуту в демократичному суспільстві.

* * * * *

Продовжуємо публікацію консультацій фахівців з проблем свободи 
совісті. Тема статті к.філос.н. Михайла Юхимовича Бабія: "ІНКОРПО
РАЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО КОМПОНЕНТА В СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ".

Злободенними і суспільно чутливими в Україні залишаються питання 
щодо запровадження викладання в державних загальноосвітніх школах 
основ релігії, християнської етики і моралі, а у вищих навчальних закладах 
- курсу "Теологія" ("Богослов'я"), відкриття відповідних факультетів, 
відділень, введення державного ліцензування загальноосвітніх установ, 
створених релігійними організаціями. Вони неодноразово порушувалися 
на зустрічах Президента України з предстоятелями церков, були цент
ральною темою засідань Всеукраїнської ради церков і релігійних ор
ганізацій, предметом гострих дискусій на науково-практичних 
релігієзнавчих конференціях, у періодичній пресі, посилено експлуату
ються окремими політичними партіями, конфесіями.

І це - зрозуміло. З давніх-давен освіта і виховання підростаючого по
коління були і нині є тією сферою суспільного буття, де інтереси держа
ви і церкви пересікаються. В цьому є своя логіка. Адже означена сфера 
є екстраординарною для цих двох важливих складових структури ук
раїнського соціуму. Саме тут формуються, набувають знань майбутні 
громадяни держави, значна частина вірних тих чи інших релігійних ор
ганізацій. Тому і не дивно, що останні докладають значних зусиль, щоб 
віднайти можливість забезпечення своєї присутності в шкільних класах, 
студентських аудиторіях.

Найбільшу активність у постійній тематизації цих питань, переведенні 
їх у практичну площину проявляють Українська греко-католицька, Римсь
ко-католицька та православні церкви. Під їх егідою у Львівській, Івано- 
Франківській, Тернопільській областях у переважаючій частині загально
освітніх шкіл під виглядом проведення експерименту, за мовчазної згоди
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Міністерства освіти і науки України та підтримки місцевих органів влади 
запроваджено вивчення "Християнської етики". Фактично, як показує 
аналіз програм і "напрацьованого досвіду викладання цього предмета", 
йде активне студіювання основ релігії, Катехізису, Закону Божого. Заува
жимо, що в програмах і підручниках з християнської етики головний наго
лос зроблено на "абсолютності християнських цінностей, джерелом яких 
є Бог", на тому, що "єдиною основою моралі є християнство", на не
обхідності формувати в учнів "цілісний образ Христа", "переконувати їх 
стати християнами". Наявність релігійної атрибутики в класах, здійснення 
молитви розглядаються як важливі, невід’ємні складові навчально-вихов
ного процесу.

Учні беруть участь у релігійних обрядах, культових діях. Заняття, як пра
вило, проводять священнослужителі або ж конфесійно орієнтовані учи
телі, які пройшли певний курс спеціальної підготовки на базі духовних на
вчальних закладів. По суті, здійснюється цілеспрямована катехізація, 
євангелізація дітей, навернення їх до релігії, як правило, в руслі віровчен
ня тієї конфесії, яка домінує в регіоні.

Активізують свою присутність у державних загальноосвітніх, передусім 
позашкільних навчальних закладах, традиційні протестантські церкви, ок
ремі неорелігійні утворення.

В Україні практично вже вирішене питання щодо введення в навчальні 
програми гуманітарних вузів такої дисципліни як "Теологія" і введення 
спеціальності "Теологія" ("Богослов’я") до "Переліку напрямів та спеціаль
ностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних за
кладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями". На нашу дум
ку, це рішення є недостатньо вмотивованим, воно виходить за межі кости- 
туційно-правових норм щодо наукового і світського характеру державної 
освіти в Україні.

Тим паче, що "Теологія" ("Богослов'я") - це вчення про Бога, спеціаль
на церковна дисципліна. Вона покликана дати розгорнуте обгрунтування 
основних віросповідних принципів, догматів конкретного віровизнання. Є 
католицька теологія, православне богослов'я, протестантська, мусуль
манська теології. Постає закономірно питання: яка з "теологій" в умовах 
поліконфесійності має викладатися у вузах?

До речі, на базі деяких державних університетів, зокрема Чернівецького 
національного університету ім. Юрія Федьковича, Прикарпатського універ
ситету ім. Василя Стефаника, утворені відповідно теологічний факультет і 
відділення на замовлення УПЦ КП та УГКЦ, які готують релігійних фахівців. 
Однак світський і духовний складники освіти тут неузгоджені, гострими за
лишаються проблеми фінансування, кадрів викладачів, працевлаштування 
випускників. Викладачами тут працюють ті, хто не має вищої освіти.

Ці та інші факти засвідчують наявність в Україні чіткої тенденції до кле- 
рикалізації навчально-виховного процесу в системі державної освіти.
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Такі дії є грубим порушенням, зневажанням вимог Конституції України, 
законів "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про освіту", інших 
нормативних актів щодо відокремлення школи від церкви, наукового, 
світського характеру освіти. Такі дії суперечать також і міжнародним актам 
з проблем свободи совісті, свободи релігії, які ратифіковані Україною. 
В них наголошується, що "освіта має сприяти взаєморозумінню, терпи
мості і дружбі між всіма народами, расовими і релігійними групами..." [За
гальна Декларація прав людини. Ст. 26], що "Батьки, або у відповідних ви
падках, законні опікуни дитини мають право визначати спосіб життя в рам
ках сім’ї, у відповідності із своєю релігією або переконаннями, а також, ви
ходячи з морального виховання, яке на їх думку, має отримати їхня дити
на,... кожна дитина має право на доступ до освіти у сфері релігії або пере
конань... і не примушується до навчання у сфері релігії чи переконань..., 
керівним принципом при цьому є інтереси дитини. [Див.: "Декларація про 
ліквідацію всіх форм нетерпимості, дискримінації на підставі релігії чи пе
реконань" ст. 5 пункти 1-5]. До речі, пункт 3 означеної "Декларації..." на
голошує, що "дитина убезпечується від будь-якої форми дискримінації на 
грунті релігії або переконань. Вона повинна виховуватися у дусі розуміння, 
терпимості,... поважання свободи релігії або переконань інших людей...".

Ці рекомендації, застороги міжнародних правових актів є надзвичайно 
важливими для України, яка є поліконфесійною державою, зі складною 
релігійною ситуацією, непростими міжконфесійними відносинами. Зва
жаючи на це, а також на конституційно-правові чинники, включення як 
обов'язкових до навчальних програм системи державної освіти релігійних 
дисциплін є недоцільним. До такого висновку схиляються і фахівці - філо
софи, соціологи, релігієзнавці, вчителі.

Прагнення вирішити цю проблему явочним порядком, прискорити цей 
процес політичними методами, в т.ч. через пряме запозичення моделей, 
вироблених в умовах західноєвропейської історико-політичної практики й 
відповідної культури, без глибокого аналізу і врахування конкретних умов 
та особливостей релігійної ситуації в нашій державі, може призвести до 
негативних наслідків, зокрема, посилити протистояння між конфесіями, 
призвести до конфліктів між батьками і дітьми - прихильниками різних 
віросповідань. Слід також взяти до уваги, що значна частина їх знаходить
ся поза релігійним впливом, і те, що релігія не повинна бути засобом тис
ку на особистість. На жаль, уже сьогодні публічно визнавати себе невіру
ючим, атеїстом чомусь вважається непристойним.

Демократія, однак, не може "прийняти порушення людської гідності та 
прав людини в ім’я віри". Релігійні організації мають підкорятися законам. 
Релігійна практика обмежується демократичними законами, тобто - пра
вами людини" [ Див.: Луїс Де Пьюіг "Пояснювальний меморандум до ре
комендацій ПАРЄ №1396 / /  Правові основи свободи совісті, релігій та 
релігійних організацій. - К., 2002. - С.61].
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Незаперечним є те, що сьогодні суспільно важливою і гострою поста
ла потреба докорінного, морально-етичного виховання молоді, яка повин
на мати грунтовні знання з етики і моралі, в т.ч. в їх поглибленій христи
янській інтерпретації. Цьому може і має сприяти обов'язкове вивчення 
"Основ етики і моралі" в усіх навчальних закладах. Причому викладання 
цього предмета в старших класах системи загальної освіти, профтехучи
лищах має стати нормативним.

Безперечним є і те, що учні, студенти повинні мати грунтовні, наукові 
знання про релігію, її конфесійні напрями, течії, групи, що діють в Україні, 
знати їх історію, головні положення вчень. Цьому може сприяти обов’язко
ве викладання релігієзнавчих, релігійно-пізнавальних дисциплін в усіх на
вчальних закладах. Однак релігієзнавча освіта має бути позаконфесійною, 
базуватися на принципах науковості, світоглядного плюралізму і толе
рантності, а релігійні настанови, як наголошується в Рекомендаціях ПАРЄ 
№1396, "не повинні здійснюватися за рахунок уроків про релігію як 
сутнісну складову історії, культури та філософії людства" [Див.: Рекомен
дації 1396 "Релігія та демократія. Прийтяті ПАРЄ 27.01.1991 р. / /  Правові 
основи свободи совісті, релігії та релігійних організацій" - К., 2002 - С.47 ].

Слід врахувати, що в нашій країні накопичено позитивний досвід ор
ганізації релігієзнавчої освіти. Напрацьована солідна методологічна база. 
Є програми, підручники, ведеться підготовка викладачів з релігієзнавства, 
зокрема в Національному університеті ім. Т.Г.Шевченка, Національному 
педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова, Прикарпатському 
університеті ім..В.Стефаника та ін. Бажано зберегти і забезпечити ди
намічний розвиток цього напряму державної освіти і в майбутньому.

В конституційно-правовому контексті українська держава не мо
же брати на себе справу релігійної освіти, підготовку кадрів теологів, кате- 
хитів, священиків. Політика держави спрямована на те, щоб забезпечити 
правові гарантії і можливості для одержання релігійної освіти тими, хто 
цього бажає.

Церкви, релігійні організації, що діють на території нашої держави ма
ють широкі, законодавчо гарантовані можливості для формування власної 
системи освіти і виховання, підготовки релігійних кадрів. За останні 12 
років мережа духовних навчальних закладів зросла в 5 разів. На початок 
2003 року в Україні функціонувало 156 академій, інститутів, семінарій, 
медресе, у яких навчалося 17930 слухачів. Крім цього, релігійні організації 
опікуються 9974 недільними школами. В період шкільних канікул масово 
організовуються, так звані зимові й літні релігійні школи для дітей та 
юнацтва. Особливу увагу конфесійній освіті молоді приділяють мусуль
манські, протестантські, греко-католицька церкви. Останнім часом з цією 
метою широко використовуються можливості Інтернету. Створені й актив
но діють "Інтернет-церква" для молодих християн України, інформаційні 
Інтернет-програми різних конфесій.

52 Релігійна панорам а №  12і2003



С вобода совісті

Враховуючи суспільну важливість і гостроту порушених проблем, не
обхідність гармонізації державно-церковних відносин, досягнення 
міжконфесійного примирення та злагоди, вважаємо, що в цьому контексті 
по лінії відповідних державних органів було б доцільним:

Ш Забезпечити неухильне виконання вимог Конституції України, законів 
"Про свободу совісті та релігійні організації", "Про освіту" щодо відокрем
лення школи від церкви, наукового, світського характеру державної освіти.

> Опрацювати питання про введення в програму загальноосвітньої 
школи обов’язкового вивчення предмету з основ етики, моралі та загаль
нолюдських цінностей, із широким включенням до його структури засад 
християнської етики та моральних повчань інших конфесій.

> Запровадити обов'язкове вивчення в системі загальної освіти, у ви
щих учбових закладах релігієзнавчих дисциплін ("Історія релігії", "Релігії 
світу", "Основи релігієзнавства").

> Надати право школам, вузам здійснювати на факультативній основі 
викладання учням, студентам релігійно-пізнавальних, релігійно-філо
софських дисциплін, яке не повинно супроводжуватися обрядами, куль
товими діями.

> При формуванні державного замовлення на педагогічні кадри пе
редбачити збільшення числа студентів за спеціальностями: викладач 
(учитель) релігієзнавства, викладач основ етики та моралі. Створити при 
провідних університетах кафедри релігієзнавства.

> Провести підготовку та перепідготовку викладачів (учителів) 
релігієзнавчих дисциплін, з основ етики і моралі на спеціальних курсах при 
вищих навчальних закладах та в рамках післядипломної педагогічної 
освіти.

> Організувати повномасштабне соціологічне вивчення думки гро
мадськості, батьків, учнів старших класів, студентів, представників кон
фесій щодо можливості і необхідності включення релігійного компонента 
в систему державної освіти. Провести всеукраїнську науково-практичну 
конференцію з проблем взаємодії, взаємобачення духовної та світської 
освіти.

> Створити при Міністерстві освіти і науки України групи фахівців з 
підготовки програм з релігієзнавства, основ етики і моралі для системи 
державної освіти, відповідних підручників, враховуючи напрацьовання ро
бочої групи Міністерства освіти та науки, Держкомрелігії і Всеукраїнської 
ради церков і релігійних організацій.

> Вивчити правові можливості щодо введення державного ліцензуван
ня загальноосвітніх установ, створених релігійними організаціями та 
ініціювати внесення відповідних змін у відповідні законодавчі акти.

На нашу думку реалізація цих та інших заходів в аспекті означеної про
блеми могла б частково зняти її гостроту і ввести в русло поетапного її 
вирішення.
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* * * * *

Релігійні інституції різних конфесій просять редакцію РП вмістити ад
ресу Уповноваженого із справ людини Ніни Карпачової. Повідомляємо її: 
01008 Київ, вул. Інститутська, 21/8. Проконсультувати з приводу звернення 
до Євро суду можна за адресою: Київ, вул.Велика Васильківська, 23 б.

* * * * *

Нова концепція державно-конфесійних відносин в Україні репре
зентована 18 грудня Українським Центром економічних і політичних ре
форм імені О.Разумкова (УЦЕПР) на засіданні постійно діючого Круглого 
столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин". Слід відзначи
ти велику увагу Центру до релігійних проблем - це вже 15-те засідання 
Круглого столу, присвячене пошуку оптимальних умов взаємовідносин 
Української держави та конфесій країни. На останньому засіданні активну 
участь в обговоренні концепції взяли представники християнських 
релігійних організацій України, фахівці УЦЕПР, урядовці, депутати Верхов
ної Ради, експерти та журналісти. Вітання учасникам виголосили голова 
Держкомрелігій України Віктор Бондаренко, керівник представництва 
Фонду Конрада Аденауера в Україні Ральф Ваксмут, президент УЦЕПР 
Анатолій Гриценко. Проект "Концепції державно-конфесійних відносин 
в Україні" представила директор соціальних програм Центру Людмила 
Шангіна. Вона зазначила, що "актуальність Концепції зумовлена потре
бою встановлення загальних засад реалізації права людини та партнерсь
ких взаємовідносин між державою і церквою (релігійними організаціями) 
в інтересах суспільства". Цікавою ідеєю робочої групи з підготовки кон
цепції є винесення в Додаток головних термінів і понять, які застосовано 
в тексті документі. А це: віровчення, віротерпимість, віруючий, пастирське 
служіння, релігійна практика, свобода совісті та ін. Після представлення 
проекту виступили представники Церков, серед яких виділимо лише тих, 
які безпосередньо виступили з обговоренням проекту: керуючий 
Львівською єпархією УПЦ МП архиепископ Августин (на його думку, 
про державно-церковні відносини не можна вести мову, поки держава не 
визнала Церкву як юридичну особу, не повернула їй церковне майно. Крім 
того, як втручання у внутрішні справи Церкви, архиепископ визначив 
постійні заклики до створення єдиної помісної Церкви); прес-секретар 
УПЦ КП ігумен Євстратій Зоря (пояснив, чому на даному етапі розвитку 
країни недоречно надавати Церкві статус юридичної особи. Це, на думку 
ігумена, в умовах низької правової культури українського суспільства при
зведе до різкого загострення міжконфесійних відносин. Євстратій висло
вив сподівання, що єдина Помісна православна Церква все-таки буде 
створена, і тоді багато гострих питань відпадуть самі собою); генеральний
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вікарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви єпископ 
Станіслав Широкорадюк (наголосив на тому, що нині спостерігається не
хтування владою і бізнесовими структурами норм діючого законодавства. 
Зокрема в 10 метрах від Свято-Миколаївського костьолу розпочалося 
будівництво бізнес-центру, а державні чиновники на це ніяк не реагують); 
Керівник Бюро УГКЦ із зв'язків з державними органами влади о.Олекса 
Петрів (зазначив необхідність широкого громадського обговорення про
екту концепції та, провести парламентські слухання на основі такого обго
ворення ще до президентських виборів. Отець наголосив, що "втілювати 
в життя дух концепції можна і не чекаючи її відображення у Законі"); пре
зидент Української Уніонної Конференції Церкви адвентистів сьомого дня 
Волдимир Крупський (зазначив, що кожна Церква повинна мати свою 
соціальну доктрину, де має бути чітко визначено напрями її роботи. Крім 
того, стурбованість викликає поняття традиційної релігійної культури, 
яким, на думку В.Крупського, слід оперувати особливо обережно). При 
обговоренні концепції державно-церковних відносин виступили також 
політики та чиновники, серед яких відзначимо конструктивні пропозиції: 
Леся Танюка, голови комітету Верховної Ради з питань культури і духов
ності (запропонував для зміни законодавства провести парламентські 
слухання, на яких обговорити запропоновану концепцію державно-кон
фесійних відносин. Після прийняття концепції - внести зміни до ук
раїнського законодавства із свободи совісті); Михайло Косів, народний 
депутат (відзначив значну позитивну еволюцію нинішньої концепції, яка, 
підкреслюючи відокремлення Церкви від держави, не відокремлює Церк
ву від суспільства. Ідеї, закладені в концепції, на думку Косіва, дозволяють 
розробляти багато інших питань - взаємовідносини Церкви і школи, Церк
ви і культури тощо. Депутат підтримав ідею парламентських слухань роз
робленої концепції); Геннадій Друзенко, в.о. директора Центру євро
пейського і порівняльного права (підкреслив невідповідність чинного За
кону про свободу совісті новій Конституції України та законодавству Євро- 
союзу. Для цього слід принципово вирішити кілька блоків спірних питань: 
реституція церковного майна, надання церкві статусу юридичної особи, 
інтеграція релігійної освіти в світську, визначення податкового статусу 
церкви, чітка позиція держави щодо капеланства. Тому прийняття кон
цепції може стати певним проривом для зняття правових колізій); Віктор 
Бондаренко, голова Держкомрелігій (зауважив, що концепція не може бу
ти предметом всенародного обговорення, оскільки це надто специфічна 
сфера, яка потребує спеціальної фахової підготовки при її аналізі. Визнав 
певні переваги нової концепції державно-церковних відносин, зокрема 
у питанні освіти, але відзначив і наявність суттєвих недоліків. Щоб подола
ти ці недоліки запропонував продовжити опрацювання документу із залу
ченням більшої кількості спеціалістів у різних галузях. В.Бондаренко за
значив також, що тема Круглого столу звужена - обговорення не може
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зводитися лише до бачення концепції державно-церковних відносин лише 
християнськими Церквами. Інші релігійні течії та державні чинники теж по
винні взяти участь у розробці концепції). За результатами Круглого столу 
УЦЕПР планує видати наступне число журналу "Національна безпека і 
оборона". (О. Саган)

* * * * *

Проект "Концепції розвитку інституту військового капеланства 
УГКЦ", підготованого Інститутом релігії та суспільства Українського като
лицького університету презентовано у цьому навчальному закладі 10 
грудня. У презентації взяли участь представники єпархій УГКЦ, задіяні 
у цій сфері, духовенство РКЦ, військовослужбовці, викладачі Військового 
інституту Національного університету "Львівська політехніка" та військо
вого ліцею ім.Героїв Круг. У вітальному слові до присутніх єпископ Со- 
кальський, представник єпископату УГКЦ для духовної обслуги Збройних 
Сил України владика Михаїл (Колтун) наголосив на необхідності взаємної 
відкритості армії та Церкви. За словами владики, всі виступають за те, що
би представники Церкви здійснювали духовну опіку над військовослуж
бовцями, але наразі питання інституту військового капеланства не 
вирішене на високому державному рівні. З доповідями про різні аспекти 
військового капеланства виступили виконавчий секретар Всеукраїнського 
міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства диякон 
Руслан Коханчук, директор Центру європейського та порівняльного права 
Міністерства юстиції України Геннадій Друзенко, науковий співробітник 
Інституту релігії та суспільства, докторант Люблінського католицького 
університету Леся Коваленко. Презентацію проекту Концепції зробив 
працівник інституту Григорій Селещук. Згідно з Концепцією, основні за
вдання та функції інституту військового капеланства розглядаються з 
трьох позицій: віруючого військовослужбовця, Церкви та держави. Кожна 
зі сторін наділена деякими правами вимагати від іншої певних дій, які для 
останньої набувають обов’язкового характеру. Таким чином, інститут ка
пеланства перебуває в центрі цієї системи взаємних прав та обов’язків і 
покликаний задовольнити інтереси сторін. (RISU.org.ua)

* * * * *

Закон про демонстрації! громадські події, прийнятий в Білорусії,
на думку Інституту релігії та суспільної політики (Вашингтон), загрожує 
існуванню багатьох релігійних спільнот, які влада знайде небезпечними 
для суспільства. Президент ІРСП Дж.Грієбоскі вважає, що "режим прези
дента Лукашенка уже ввів найобмежувальний релігійний закон в Європі". 
Єпископ п'ятидесятників Білорусі Сергій Хомич відзначає, що згідно ново
го закону під загрозою є навіть проведення водних хрещень в ріках і озе
рах, бо ж це нібито заважає рибалкам.
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* * * * *

В грудні 2003 року завершилося річне перебування в Україні по
дружжя Біддулфів - професора Говарда Біддулфа та його дружини 
Колін, під час якого вони тісно 
співпрацювали з Центром 
релігійної інформації і свобо
ди, Відділенням релігієзнавст
ва Інституту філософії НАН Ук
раїни. Професор брав активну 
участь в науковому житті ук
раїнських релігієзнавців, ви
кладав у столичних вузах 
(Київський Національний 
університет ім.Т. Шевченка,
Києво-Могилянська Академія,
Національний педагогічний 
університет ім.М.Драгоманова), читаючи курси "Історія релігій Америки", 
"Свобода буття релігій в сучасному суспільстві", "Моделі церковно-дер
жавних відносин" та ін. Його лекції запам'ятаються і студентам Хмель
ницького, Чернівців і Острога. Разом з дружиною, яка викладала 
англійську мову для співробітників Відділення релігієзнавства, зорганізу
вав літню практику студентам Брігам-Янгського університету, яка завер
шилася Міжнародною молодіжною літньою школою релігійної толерант
ності. За цей час професора і його дружину почули учасники біля десяти 
всеукраїнських і міжнародних конференцій, у нього вийшло біля 5 статей 
в наукових збірниках. Г.Біддулф спілкувався з представниками державних 
органів, мас-медіа, інших церков, дипломатичних і наукових кіл України, 
Росії, США, Великобританії, Німеччини та ін., активно пропагуючи Ук
раїнську Асоціацію релігієзнавців, підтримуючи ініціативи України у сфері 
свободи совісті і релігійної свободи. На думку професора, Україна є од
нією із найтолерантніших країн, одним із небагатьох виключень серед 
пост-комуністичних держав, де зберігаються посттоталітарні тенденції 
у взаєминах між церквами і державою. Подружжя Біддулфів декілька разів 
було в Україні, щиро полюбили її народ, підтримують демократичні зміни 
в державі, є своєрідними представниками українських інтересів в США і 
прихильниками дружніх взаємин американців та українців. Україна буде 
сумувати за своїми друзями і доброзичливцями. Ми чекатимемо цю чудо
ву пару наступного року, які тепер уже не уявляють свого життя без Ук
раїни. (Л.Филипович)
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Пашук Андрій. Українська Церква і незалежність України,- Львів, 
2003. В книзі розкривається політична роль Української Церкви в розвит
ку державно-політичного, духовно-культурного та релігійного життя ук
раїнського народу. Описано драматичну долю Церкви на загальному тлі 
історичних подій від прийняття християнства до сьогодення.

Religions, churches and the scientific studies of religion: Poland and 
Ukraine. Edited by Irena Borowik. - Krakow, 2003. Науковий збірник 
вміщує статті українських і польських науковців про стан католицизму, 
православ'я, протестантизму і нових релігійних течій в їх країнах. Вміщено 
також статті про розвиток релігієзнавчої науки в Польщі і Україні.

Матеріали до засідання постійно діючого Круглого столу 
"Релігійна влада в Україні: проблеми взаємовідносин",- К., 2003.-
55 с. Виданий Українським центром економічних і політичних 
досліджень імені О.Разумкова збірник містить низку цікавих документів: 
розроблений Центром проект нової концепції державно-конфесійних 
відносин в Україні; міжнародні нормативно-правові акти з питань забез
печення свободи совісті; основи (концепцію) державно-церковних 
відносин в Україні, розроблені Інститутом законодавчих передбачень і 
правової експертизи; проект Закону України Про внесення змін до Зако
ну України "Про свободу совісті та релігійні організації", внесений 
Кабміном України 12.05.2002 р.; проект Закону України Про свободу 
віросповідання та релігійні організації, внесений 24.09.2003 р. народним 
депутатом України Л.Григорович; результати соціологічних досліджень 
Центру Разумкова щодо громадської думки стосовно релігії і Церкви.

Релігія і Церква років незалежності України.- Київ-Дрогобич, 
2003. В останній книзі з десятитомника "Історія релігії в Україні" насампе
ред розглядається панорама релігій в постсоціалістичній Україні, розкри
ваються особливості релігійного відродження і стан релігійного життя 
в наш час різних конфесій. З книги читач довідається про особливості ук
раїнської моделі державно-церковних відносин, шляхи толерантизації 
міжконфесійних відносин, з'ясує проблеми і тенденції нинішніх релігійних 
процесів на українських теренах. Книга написана переважно співробітни
ками Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, 
МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

Кінець року - це завжди гаряча пора для науковців: підводяться 
підсумки, пишуться звіти, обговорюються найважливіші зміни 
в релігійному житті України та світу, актуальні теоретичні пробле
ми, накреслюються плани на рік наступний.

Серед значних подій в науко
вому житті українських релігіє- 
знавців варто назвати серію кон
ференцій, присвячених пробле
мам державно-церковних відно
син. Так, 4-5 листопада у Пущі- 
Водиці відбулася міжнародна 
конференція "Актуальні питан
ня соціально значущої діяль
ності церков і релігійних ор
ганізацій в Україні", на яку були 

запрошені уповноважені у справах релігій з областей, вчені, представ
ники релігійних організацій, мас-медіа. Конференція відбувалася при 
організаційній участі Державного Комітету України у справах релігій, 
Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, Відділення 
релігієзнавства НАН України, Духовно-просвітницького центру "Бла
говіст". Основна увага присутніх зосередилася на проблемі присутності 
Церкви в суспільстві, її соціально корисній діяльності, на меті та формах 
благодійництва в умовах сучасного релігійного плюралізму. Учасники 
виявилися солідарними при розгляді ролі релігії у сімейних відносинах, 
зокрема у вихованні, освіті. З увагою вони поставилися до досвіду окре
мих церков, їхньої місіонерської роботи, до практики центральних і 
місцевих державних органів влади у сприянні релігійним організаціям 
щодо доброчинності в українському суспільстві. Активно обговорювали
ся пріоритетні напрямки державно-церковної політики в Україні, зокре
ма розвиток нормативно-правової бази, принципи відносин між церк
вою і державою, деякі релігійні концепції щодо характеру взаємин церк
ви і світської держави, зв’язок етноконфесійного розвитку України із 
національної безпекою держави. Конференція завершила свою роботу 
прийняттям рекомендацій. За результатами дискусії планується видати 
збірник матеріалів.

7-8 листопада на базі Тернопільської медичної академії пройшла за
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назвою історична конференція "Пе
реяслав -1654 в історії Української 
церкви". Але історія постала на ній 
як передумова для відвертої розмо
ви про долю української церкви вза
галі. Зрозуміло, що це спонукало 
учасників аналізувати стан держав
но-церковних відносин в різні істо
ричні періоди, різними мислителя
ми та церковними й державними 
діячами, оцінити зусилля тих, хто прагне зберегти українську національ
ну і релігійну ідентичність.

Тому дуже доречними виглядали презентації нових книжок ук
раїнських авторів, особливо праці отця Івана Шевціва "Християнська Ук
раїна". Учасники тернопільської конференції отримали цю книжку в по
дарунок від автора, якого представляв упорядник вибраних творів А.Ко
лодний. Значні зусилля до організації і проведення конференції приклав 
доцент ЇМ  А А. Гудима. Матеріали конференції видрукувано.

Тему державно-церковних відносин продовжила 27 листопада 
міжнародна науково-практична конференція "Держава і Церква: уроки 
минулого і проблеми сьогодення", яка відбулася в Ужгороді за підтрим
ки Відділу у справах релігій Закарпатської обласної державної 
адміністрації, Ужгородського національного університету, Інституту дер
жавного управління та регіонального розвитку, Закарпатської обласної 
організації УАР та завдяки ініціативності М.М.Палінчака і С.С.Йовжія. За
карпатська область належить до тих регіонів України, де здавна прожи
ває велика різноманітність народів, які говорять багатьма мовами, 
сповідують різні релігії. Але це не заважає людям жити поруч в мирі й по
вазі один до одного. Особлива роль тут належить державній владі, зу
силлям самих релігійних організацій. Про зацікавлення до успішного 
державно-церковного і міжрелігійного діалогу свідчила присутність на 
конференції голови об
ласної держадміні
страції І.М.Різака, рек
тора університету
В.Ю.Сливки, провідних 
вчених області, керів
ників районів, релігій
них громад. В програмі 
конференції зазначені 
вчені з Академії наук 
України (Відділення 
релігієзнавства), Сло
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ваччини (Кошицький універ
ситет). Учасники конференції 
відвідали Хрестовоздви- 
женський кафедральний со
бор м.Ужгорода Мукачівської 
єпархії УПЦ МП, де їх гостин
но прийняв протоієрей Ди- 
митрій Сидор. До конфе
ренції вийшли друком ма
теріали конференції, що 
зібрані у спецвипуску журна
лу "Регіональні студії".

Наприкінці листопада - 28 числа - естафета конференцій повернула
ся до Києва, де відбувся міжнародний форум " Влада і Церква: співпра
ця чи використання ?", скликаний за ініціативи партії "ХДС", ВГО Трома- 
дянська позиція", Інституту Християнської демократії, редакції газети 
"Наша віра". Серед учасників гострого обговорення були представники 
11 християнських церков, органів виконавчої влади, 17 ЗМІ, посольств, 
народні депутати, науковці, громадські та політичні діячі. Поставивши за 
мету сприяння у захисті та утвердженні права на свободу совісті та 
релігії в Україні, заявлені доповідачі виклали своє бачення взаємовідно
син Церкви і держави. Переважна більшість виступаючих говорила про 
недопустимість втручання влади у справи УАПЦ та політику УПЦ МП що
до Істинно-Православної Церкви. Задовгий історичний екскурс у процес 
автокефалізації Українського православ'я нагадав присутнім про не
давні роки тотального контролю за церквами, не тільки УАПЦ, але й 
іншими. Сучасна ситуація, яка, на думку Є.Сверстюка, є ганебною для 
церкви, оскільки релігійної свободи не настало, духовне відродження 
загальмоване, подолання духовної кризи суспільства випущено із цер
ковних рук, вимагає особливої уваги і церкви, і державних органів, і екс

пертів, і віруючих. Непроста історія 
взаємин між церквою і державою, між 
різними церквами, без сумніву, є важли
вими, але навряд чи може стати основою 
для сучасного діалогу: дуже багато нако- 
пилося претензій один до одного. І ті, і інші 
мають прагнути порозуміння, лояльності, 
коректності, партнерства, співпраці, 
не втрачаючи при цьому своєї ідентич
ності й функціональності. Почати такий 
діалог потрібно із покаяння караючих і 
прощення винних, як сказав М.Паночко, 
бачачи покликання церкви в тому, щоб до-
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помогти владі стати мо
ральною. Церква - це 
лікар хворої держави. Ви
ходячи з цього, пропо
зиції, що були підготовлені 
організаторами форуму, 
потребували суттєвого 
доопрацювання як щодо 
форми, так і загальної на
правленості - більше кон
структивних побажань 
замість однобічних звину
вачень.

2 грудня в стінах Інституту філософії НАН України зібралися викла
дачі релігієзнавства м.Києва. Такі зустрічі стали вже традиційними, нага
дуючи своєрідний методологічний і методичний семінар. На запрошен
ня, надіслані в усі вузи Києва від імені Міністерства освіти і науки, відгук
нулися ті, яким не байдуже майбутнє релігієзнавства, які прагнуть підви
щити свій професійний рівень, поспілкуватися з колегами, поділитися 
своїми теоретичними і практичними досягненнями.

Біля ЗО учасників семінару, активно включившись в його роботу, про
слухали виступи провідних вчених-релігієзнавців, дізналися про сучасні 
трансформації релігій в умовах глобалізації (С.Свистунов), про сучасну 
релігійне ситуацію в Україні (В.Єленський), про наукові здобутки 
Відділення релігієзнавства, перспективи співпраці з ним у справі напи
сання і видання книжок, дисертацій, участі в конференціях, виконанні на
уково-дослідних тем, інших заходах (А.Колодний). На семінарі були пре
зентовані дві книжки, які викладачі отримали як подарунок від їх ви
давців. Це - дослідження відомого греко-католицького священика із Ав
стралії о.Івана Шевціва "Християнська Україна" і православний катехізис 
"Закон Божий", подарований патріархією УПЦ-КП спеціально в зв'язку із 
цією нагодою.

Майже рік науковий світ чекав п’ятої конференції Асоціації міжнарод
ного вивчення релігії в Східній і 
Центральній Європі (ISORECEA), 
яка традиційно відбувається 
в одній із європейських країн.
На цей раз конференція "Виклики 
релігійної плюральності для 
Східної і Центральної Європи" 
завітала до України - Львова, де 
11-14 грудня зібралося більше 70 
делегатів із 18 країн світу. Завдя-
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ки організаторам - Львівському 
національному університету 
ім.І.Франка, Українському като
лицькому університету, Соціаль
но-гуманітарному консорціуму 
"Генеза", ISORECEA і при 
підтримці Міжнародного фонду 
"Відродження", Програмі "Схід- 
Схід", програмі "Матра" Міністер
ства закордонних справ Нідер
ландів, Фундації Генріха Бьоля і 

Львівської художньої галереї можливою стала ця значуща подія, яка 
об'єднала на чотири дні представників різних країн, наукових шкіл, світо
глядних і релігійних орієнтацій.

Вперше така конференція вийшла за вузькі рамки наукового товари
ства, а проблеми, які на ній обговорювалися відомими релігієзнавцями і 
початківцями, стала здобутком широкої громадськості, дякуючи присут
ності на ній 36 журналістів із ЗО ЗМІ. Наукове значення цього форуму на
уковців неодноразово буде підтверджене публікаціями в пресі, особис
тими контактами учасників обговорення, науковим збірником матеріалів 
конференції, що планується видати у польському видавництві "Номос". 
Але вже зараз можна стверджувати: зібраний конкретно-соціологічний 
матеріал, аналіз сучасної релігійної реальності в країнах Східної і Цент
ральної Європи, визначення глобальних і локальних змін, які відбувають
ся в духовній сфері, пропоновані моделі розвитку релігійної ситуації - 
все це результат глибокого осмислення тих проблем, перед якими по
стали посткомуністичні країни на межі тисячоліть.

Організатори конференції прагнули окреслити їх у назві пленарних і 
секційних засідань, а учасники - у своїх доповідях, виступах, питаннях, 
обговоренні. Загальні висновки, які у заключному слові зробила Айлін 
Баркер, всесвітньовідомий дослідник релігій з Великобританії, щодо ва
гомості дослідницьких пошуків налаштовують на певний оптимізм, але й 
застерігають від небезпеки зав'язнути в старому матеріалі, вчасно не 
побачити нову реальність і нові проблеми, які народжуються в такому 
постійному і одночасно змінному явищі, як релігія. Естафету Польщі, 
Хорватії, України на наступний рік вдруге перебирає Угорщина, де на за
прошення нинішнього президента Асоціації професора Міклоша Томки 
має відбутися чергова - шоста - конференція дослідників наукового вив
чення релігії Східної і Центральної Європи (Л.Филипович).

* * * * *

Софійські читання "Сакральні споруди у житті суспільства: 
історія і сьогодення" відбулися 27-28 листопада в Національному за
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повіднику "Софія Київська". В доповідях і повідомленнях на читаннях 
йшлося про сакральні споруди в світлі нових досліджень, православний 
храм як синтез мистецтв, історичну місію храмів Русі-України, духовний 
потенціал архітектурно-мистецької спадщини та ін. В роботі форуму взя
ло учать більше ста науковців. Які досліджують ці актуальні проблеми. 
Головною метою Читань було не тільки висвітлення зазначених вище пи
тань та обмін досвідом роботи, а й привернення уваги науковців та ши
рокого загалу до актуальних проблем збереження та використання куль
тових споруд, які мають історичну, архітектурну, культурну цінність 
світового значення. Виявлено шляхи вирішення актуальних проблем 
пам’яткоохоронної та музейної діяльності на прикладі музеїв-за- 
повідників як в Україні, так і в зарубіжжі.

* * * * *

Всеукраїнський науковий колоквіум "Релігійні меншини в Ук
раїні: стан проблеми, правові аспекти буття" відбувся 17 грудня 
2003 р. на базі Відділення ре
лігієзнавства Інституту філософії ім.
Г.С.Сковороди НАН України. Співор- 
ганізаторами колоквіуму виступили 
Центр релігійної інформації і свобо
ди Української асоціації релігіє- 
знавців, Державний комітет України 
у справах релігії, Українська 
асоціація релігійної свободи. Учас
ників привітав заступник директора- 
керівник Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г.С.Сково
роди НАН України, Президент Української Асоціації релігієзнавців А.Ко
лодний та представник Державного комітету України у справах релігії 
М.Бойчук, президент УАРС В.Єленський. Були виголошені доповіді Л.Фи- 
липович та М.Бабія, основна увага в яких зосереджувалася на питаннях 
визначення та функціонування терміну "релігійна меншина", характерис
тиці цього феномена та конституційно-правових основах їх буття. На
уковці зауважили той факт, що в українському законодавстві відсутня да
на дефініція, а є вживаним лише поняття "релігійна організація", хоча 
міжнародна нормативно-правова база успішно оперує ним. Наголошу
валося також на тому моменті, що релігійні меншини постійно перебува
ють в полі уваги ЗМІ, але інформація, яка подається про них, часто пере
кручена, недостовірна та негативна. Змістовною була доповідь М.Ки
рюшка, в якій розглядалися питання буття мусульман в українському 
суспільстві, а також можливі тенденції розвитку ісламу в Україні. Кожний 
із представників близько 25 різних релігійних течій, церков, спільнот от
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римали змогу особисто представити своє віровчення, розповісти про 
структуру її діяльності, а також наголосити на проблемах, якщо такі вини
кають, в процесі їх буття. Практична більшість доповідачів заявила, що 
термін "релігійна меншина" викликає в них негативні асоціації, тому про
звучали конкретні пропозиції змінити його на більш прийнятний.

Колоквіум виявив дві групи проблем, з якими зіткнулися релігійні ор
ганізації. Перша з них - це незабезпечення культовими спорудами. Адже 
наявність у громади віруючих свого храму чи молитовного будинку вже є 
запорукою її повноцінного функціонування як релігійної спільноти. Зок
рема, громаді Рідної Віри не виділяється ділянки під будівництво культо
вої споруди, а храм під відкритим небом караїмів Криму храмом не виз
нають, у старообрядців церква в аварійному стані, а більшість взагалі не 
мають власного приміщення, вимушені арендувати для проведення бо
гослужінь якісь приміщення.

Друга проблема пов'язана з реєстрацією релігійних організацій в орга
нах державної влади. Наприклад, Всесвітній Чистій релігії (Сахаджа Йога) 
відмовлено в реєстрації як релігійної організації, а дозволено функціону
вання тільки як громадській спільноті. Незареєстрованими залишається 
Велике Біле Братство ЮСМАЛОС та будцистська громада ордену Ніппон- 
зан Мьоходзі. Доповідачі неодноразово заявляли, що такі зустрічі корисні, 
оскільки зорієнтовані на спільний вихід з проблем, які виникають в ході

діяльності релігійних організацій, 
а також висловлювалося бажання 
взяти участь в спільному прове
денні тематичних наукових конфе
ренцій та зустрічей. Відтак, прове
дення такого роду заходів сприя
тиме толерантності міжконфе
сійних відносин та формуванню 
об'єктивного, неупередженого 
ставлення до інших релігійних 
течій (Н.Гаврилова).
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* * * * *

Презентація книги вибраних творів отця Івана Шевціва "Христи
янська Україна" відбулася в Тернополі і Києві. Автор - відомий свяще
ник Української Греко-Като- 
лицької Церкви. Багато 
років свого життя він віддав 
становленню і розвитку 
УГКЦ в Австралії. Але сенс 
його діяльності виходив да
леко за межі цього конти
ненту. Отець Іван означив 
його в дещо біографічній 
книзі "З Богом і Україною 
в серці", яка вийшла у світ 
в 2001 р. Життя своєї па
рафії ним описано в книзі 
"Парафія св. Андрія в Сіднеї". Отець Іван Шевців - відомий історик ук
раїнського греко-католицизму в Австралії, невтомний збирач багатого 
фактологічного матеріалу надто важливого для повноти відтворення 
історії УГКЦ. Помітною є часточка активної національної позиції отця 
в духовному відродження Україні. Він не тільки автор 15 книжкових ви
дань, а й меценат видруку багатьох книг. За його допомогою побачив 
світ четвертий том "Католицизм в Україні" з десятитомної "Історії релігії 
в Україні". Нова книга отця Івана має розділи "Християнство як релігія", 
"Християнство в українській історії", "Берестейська унія: причини і 
наслідки", "Українська християнськість” та ін.
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РЩНА УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ВІРА**
РУНВіра - цим буквосполученням позначається одна із найбільш по

ширених в Україні рідновірських течій. Як віросповідання, вона не тотож
на Рідній Вірі. Якщо рідновіри прагнуть відродити витокові язичницькі 
форми давньої релігійності українців, то рунвіри приймають реформова
ну Л.Силенком на принципах стандартів монотеїстичних світових релігій 
давньоукраїнську віру. Якщо рідновірство є природною релігією, 
то рунвірство є вже штучним релігійним витвором. Воно не має такої 
глибокої традиції в історії українства як рідновірство.

Як рунвіри, так і рідновіри вважають, що християнство є чужою вірою 
для українців, бо ж воно не добровільно, через свідоме освоєння з пере
конання проповідей місіонерів було прийняте їх давніми предками, а си
лою нав'язане шляхом масового охрещення їх князем Володимиром 
у 988 році. А оскільки жодна чужа віра, як і чужа мати, не може замінити 
рідну, то українці мають, зрештою, повернутися до своєї витокової ду
ховності, бо ж, молячись до "Бога Ізраїлю", вони тим самим віддають 
чужій землі свою духовну силу й енергію, яка так необхідна Україні.

1. ПОЯВА І СТАНОВЛЕННЯ РУНВІРИ В АМЕРИЦІ
Історія конфесії, кількісне зростання громад РУНВіри в діаспорі 

повністю пов'язані з організаторськими здібностями Л.Силенка, який з 
1962 по 1977 роки об'їздив з лекціями практично всі ті міста Канади і 
США, де є українські спільноти. У 1964 р. він започаткував у Вінніпезі (Ка
нада) видрук часопису "Рідна Віра". З 1966 року в Чикаго (США) за його 
редакцією виходить часопис "Самобутня Україна". Організаційно 
РУНВіра оформилася у 1965 р., коли було засноване Об'єднання Синів і 
Дочок України (ОСІДУ РУНВіри).

Перша громада (за термінологією силенківців - станиця) послідо
вників течії була офіційно зареєстрована як релігійна організація у грудні 
1966 р. в Чикаго. До неї ввійшло 53 родини. З часом з'явилися громади 
вірних РУНВіри в інших містах США, Канади, а також Австралії, Англії, де
яких латиноамериканських країн.

Перший Собор представників громад РУНВіри відбувся 5-6 серпня

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Автор - проф. А.Колодний, який в 1995 р. відвідав Оріяну, де мав зустріч з Вчителем 

Левом Силенком, а опісля зустрічався з іншими відомими діячами РУНВіри.
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1972 р. в Чикаго. З доповіддю "Українська Духовна Революція" на ньому 
виступив Лев Силенко. Цей Собор затвердив ті Закони, які стали осно
вою духовного та організаційного життя вірних громад конфесії. Учасни
ки Собору одноголосно заявили, що не визнають жодних поганських чи 
непоганських богів. На другому Соборі РУНВіри, який відбувся 
в Гамільтоні (Канада) 27 квітня 1980 р., було прийнято "Основний Закон 
(Статут) ОСІДУ РУНВіри", в якому чітка визначена віра в Єдиного і Всю
дисущого Господа Дажбога і закріплене визнання "Мага Віри" священ
ною книгою РУНВіри. Третій Собор РУНВіри, який пройшов вже в Спрінг- 
Глені в своїй ухвалі 16 липня 1983 р. чітко визначив Лева Силенка як Ду
ховного Вчителя і Пророка Святої Церкви РУНВіри, прийняв Заповіді ос
танньої і Закони Правильного Життя її Синів і Дочок.

Духовний центр РУНВіри - Оріяна - розміщений у містечку Спрінг- 
Глен, що за 128 кілометрів північніше Нью-Йорку. Тут знаходяться Свя
тиня Матері-України - центральний храм конфесії, Священна Рада Свя
тині, яку тривалий час з титулом "Рідний Пророк" очолював сам Лев Си
ленко, видавництво РУНВіри. Тут також, знаходиться і центральний 
цвинтар РУНВіри - Свяорпа (святиня Оріянської Пам'яті).

2. ЛЕВ СИЛЕНКО - БУДІВНИЧИЙ РУНВІРИ
Родом Іван Силенко із села Ратьківка-Богоявленське, що біля Олек

сандрії на Кіровоградщині. Враховуючи єврейське коріння свого імені, 
Силенко з часом замінив його на Левко. Не станемо переповідати біог
рафічний життєпис фундатора РУНВіри, оскільки він деталізовано по
дається в книзі Тетяни (Світослави) Лисенко "Учитель Силенко: його ро
довід, життя і віра в Дажбога" (К., 1996). В ній він постає "Богомданим 
Пророком", незаперечним й єдиноістинним духовником України. Гово
риться, що "у Його Єстві втілені найсвітліші ідеали Учителів Людства -

Заратустри, Конфуція, Будди, Ісуса, Магоме
та, Гуру Нанакі та інших світочів", що Силенко 
прийшов тому, бо ж "не міг не прийти".

В публікаціях про Лева Силенка по-різно
му (подеколи діаметрально протилежно) 
описується його біографічні епізоди, зокре
ма життя і діяльність в роки Другої світової 
війни. По-різному подається також характер 
спілкування Силенка з відомими діячами ук
раїнської діаспори, зокрема з Володимиром 
Шаяном. Якщо в одних джерелах стверд
жується, що свого часу Л.Силенко був чле
ном шаянівського "Ордену Лицарів Бога Сон
ця", а відтак - учнем знаного професора-
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рідновіра під ім’ям Орлигори, то в інших говориться вже, що різний підхід 
В.Шаяна й Л.Силенка до давньої релігійної традиції українців став пере
шкодою до їх зближення і спілкування.

Лев Силенко - помітна на теренах української духовності особа. Він 
постійно виявляв свою зацікавленість різними сферами знання, має 
в них своє особисте бачення. Проте всі спроби декого з його послідо
вників довести якийсь особливий зв'язок засновника РУНВіри з божест
венними силами звучать дещо наївно і примітивно.

3. "МАГА ВІРА" - СВЯЩЕННА КНИГА РУНВІРІВ
Назву книги рунвірівці ідентифікують з одним з імен засновника 

джайнізму Вардхмана-махавіра ("великий герой"). В своїх спогадах Си
ленко завжди прагне дещо сакралізувати процес написання цього тво
ру, подати його як здійснюване ним "священне діяння". Накладом в З 
тис. примірників книга вперше вийшла у Торонто у 1979 році. 1428 
сторінок тексту "Мага Віри" розбиті на 52 розділи - 52 дні пізнання, які 
водночас поділені на дрібніші частинки. Цим твір Силенка нагадує дещо 
структуру "Біблії". В книзі дається описання подій історії України-Руси, 
від Олега Віщого починаючи й 1775 роком кінчаючи. Події подаються 
в хронологічній послідовності (рік за роком, по місяцям і дням).

В "Мага Вірі" подаються основи силенкового віровчення. Її зміст і 
структура зумовлені підзаголовком "Співвідношення віри, науки, філо
софії і релігії". Автор книги прагне подати історію України, основних 
сфер культури її народу в контексті всесвітнього історичного процесу, 
становлення людської цивілізації взагалі. Корені свого вчення Лев Си
ленко знаходить ще в добі Трипілля, де були започатковані, як він наго
лошує, "перші вогнища європейської цивілізації". "Мага Вірі" стверджує, 
що "на берегах Священного Дніпра оформився тип Білої Людини, її об
раз, її мова. Тут самоутвердилася хліборобська Трипільська культура". 
Саме тут і з'явилися перші розуміння Бога. Значимість самобутньо 
сформованої десь 11 тисяч років тому оригінальної мізанської культури 
Силенко засвідчує введенням українського літочислення. Нині за 
рунвірівським календарем 11003 рік.

На зламі десятитисячоліття українство спіткала історична трагедія, 
яка призвела до негативного балансу у його відносинах з іншими, зокре
ма сусідніми, націями, до порушення природного розвитку суспільства 
наших предків. Обстоюючи ідею походження білої раси індоєвропейців з 
кореня, який складало населення Оріяни-Праукраїни, і виводячи першо
основи релігійних понять і всі монотеїстичні релігії з вірувань древніх 
предків українців-оріян і створеної ними філософії "Вед", Силенко вод
ночас наголошує на тому, що основною причиною історичної трагедії ук
раїнства, яка призвела до негативного балансу у його відносинах з інши
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ми, зокрема сусідніми етносами, до порушення природного розвитку 
суспільства наших предків було прийняття народом України-Руси на
сильницьким шляхом нав'язаного йому князем Володимиром 
візантійського християнства. Останнє підірвало духовні сили українців, 
знищило високу, світової ваги їхню давню культуру, завдало нищівного 
удару по українській державності.

Всі незгоди на історичному шляху українського народу Лев Силенко 
вбачає в тому, що він втратив свою рідну віру, підпорядкувався чужим 
релігійним авторитетам. Християнство не об'єднало українців на бороть
бу з монголо-татарською навалою, не стало духовним стрижнем проти
стояння нашого етносу агресивним і ворожим експансіям сусідніх дер
жав, зокрема Московії і Польщі. В наш час, знаходячись в полоні христи
янства, "українці, як раби-християни, витрачають багато часу, грошей, 
душевної енергії на суперечки: які догми кращі - грецькі чи римські ? за 
чиїм возом краще бігти - грецьким чи римським? І ці суперечки їх стомлю
ють, роз'єднують, роблять людьми другорядними, обтяженими почуття
ми меншовартості" (Навчання. Пісня. Молитва.- Оріяна, 1987,- С.52).

На думку Л.Силенка, цей несприятливий для нашого народу розвиток 
історичного процесу може зупинити лише Українська Духовна Рево
люція, яка призведе до утвердження в Україні Рідної Віри. "Українська Ду
ховна Революція, - пише він в "Мага Вірі", - ознаменовує відхід Ук
раїнського народу від жертовників чужовір'я (від юдейської секти, тобто 
від християнізму греко-римської інтерпретації, від комунізму московської 
імперської інтерпретації). Українська Духовна Революція йде, як сонячне 
світання, під прапором Рідної Української Національної Віри" ( Мага Віра. 
- С. 925). Для її здійснення українці не повинні орієнтуватися на Європу чи 
Індію, а лише самі на себе, бо ж там, де є Україна, саме й знаходиться 
центр Планети. Крім Дажбога, немає для українців іншого Бога.

Лев Силенко не сприймає аргумент історичної давності християнст
ва для того, щоб визнати його рідною вірою, говорити про нього як про 
"нечужу віру". "Скільки б Ви не називали чужу матір рідною, вона від то
го рідною не стане", - зауважує він. Попи без винятку славлять в церквах 
Йордан, а не Дніпро, Єрусалим, а не Київ, славлять Сару, Аврама, Яко
ва, Марію і багатьох- багатьох простих для нас, українців, юдейських "ге
роїв", роблять з них святих і речуть, що тільки від жидів прийде 
спасіння". Дивно, як може все це сприйняти українець за своє рідне?- 
запитують рунвіри.

4. ВІРОВЧЕННЯ РУНВІРИ
Засновуючи монотеїстичну релігію, Л.Силенко змушений був значну 

увагу приділити світоглядним питанням, зокрема таким, як створення і 
буття світу, місце людини у ньому, а також проблемам формування об
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рядово-культової сфери та ін. Його погляди не позбавлені оригіналь
ності, хоча й не є невразливими.

У рунвірів є лише один бог з ім’ям Дажбог. З нього ніхто не робить іко
ни чи ідолів, щоб їй поклонятися, не складає оповіді про якесь його зем
не життя, як це має місце в Біблії. Будучи різновидом монотеїстичної 
релігії, РУНВіра дає насамперед своє розуміння Бога. Останній в неї по
стає як вічність і безмежність. "Дажбоже мій, - читаємо в "Мага Вірі". - 
Ти є в усьому і все є в Тобі, і Правда живе в Тобі, як серце в тілі, і Без
межність живе в Тобі, як Світ у Вічності. Ти - Душа душі всюдисущого і 
завждисущого життя, Дажбоже мій!” (Мага Віра. - 52: 2, 5).

Лев Силенко вчить, що Світ - у Богові, а Бог - у Світі. "Світ не родив
ся - Світ вічно був, є і вічно буде Світом. Дажбог - енергія світу вічна, не- 
знищима, всюдисуща".

Слово "Дажбог" складається з двох санскритських слів : ”Да", що оз
начає "дати", "даючий", "датель", і "ба", що значить "буття". Відтак, Даж
бог- це датель буття, життя. Дажбог - Свідомість (самоволодіюча сила) 
Світу. Дажбожа сила - "вічна незнищима енергія, першооснова несвідо
мого і свідомого буття” . Ця сила діє всюди, у всіх галактиках і метагалак
тиках, в мені і тобі. Без неї не було б життя на Землі, а сама вона також 
народжена Дажбогом. Її єство має божественне походження.

Святе знамено Дажбоже Л.Силенко називає не Тризубом, а Трисут- 
тям. А це тому, що, згідно світогляду наших Предків, у світі Людини діють 
три Головні Суті: Яв - світ явний, матеріальний; Нав - світ навний, духов
ний; Прав - світ правил матеріального і духовного життя. Щоб Людина 
була успішною, гармонійною у своєму житті, вона повинна жити так, щоб 
між Тілом і Духом була керована певними Правилами узгодженість. 
Відомо, що Трисуття було божественним знаменом у трипільців.

Зауважимо, що свої висновки фундатор РУНВіри робить все ж на ос
нові умоглядних розмірковувань, без посилань на якісь здобутки науки,
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висловлюючи при цьому лише надію, що з часом фізики, хіміки, астроно
ми і філософи умотивують їх на основі нових відкрить в своїй галузі на
уки. Так, всюдисутність Дажбога проявляється, на думку Силенка, 
у відчутті кожною людиною його наявності в своїй душі, у бутті свого сер
ця, в суті свого єства.

Силенко неодноразово наголошує на тому, що Бог є один. Водночас 
кожний конкретний народ має право називати і розуміти його по-своєму 
й визнавати при цьому таке право за іншими народами. "Бог - справед
ливий Господь, - відзначає Силенко. - Він кожному народові дав право 
мати свою віру, своє розуміння Бога, свою культуру (обрядність), свою 
мораль (звичаєвість). Ніякий народ не має права своєю свідомістю по
неволювати свідомість іншого народу, силою вогню, меча, вмовляння 
навертати його на шлях іноземної духовності". Будучи національною 
релігією, РУНВіра не призначена на експорт. їй не притаманна ворожість 
щодо інших релігій і віруючих. Вона може з ними вільно і толерантно 
співіснувати.

5. ВЧЕННЯ СИЛЕНКА ПРО ЛЮДИНУ
РУНВіра утверджує активний спосіб життя. "Щастя не падає з неба, 

людина - його творець", - зауважує Силенко. Щасливим життям живе та 
людина, яка має постійні клопоти і справи, волю й бажання їх перемага
ти. Життя - це праця, а праця - це щастя, яке дає можливість людині по
казати свої здібності. Саме вартісна праця робить людину значимою. 
Рунвіровське вчення наголошує на тому, що, живучи на Землі, людина 
має думати про земне. "Коли підеш на Небо, будеш думати про небес
не. Ще ніхто з померлих не повернувся з Неба на Землю і не розказав, як 
там є", - відзначає Вчитель, як Силенка називають його послідовники.

Силенкове вчення про рай і пекло докорінно відрізняється від христи
янського. На його думку, "у душі добродія - Рай, а в душі злодія - Пекло". 
Щоб вийти з пекла, людина повинна самооблагородитися. Тому, як це 
слушно вважає Л.Силенко, працюючи на свою мету, людина продовжує 
цим свій вік, бо ж "тільки там є життя, де є творча дія". Згідно силенкового 
вчення, бездіяльні люди самі себе позбавляють світлого кола життєдайної 
радості. Вчителя Силенка хвилювало явно приспане християнством 
рабське життя українця. Він пише: "Брате, коли ти сам в собі переможеш 
раба, сам себе пізнаєш, організуєш, тоді тебе ніхто не переможе! Пере
могти в собі рабське Я і розвинути в собі якості вільної людини, о, яка це 
могутня Перемога! Але вільна людина - це не вільний бунтар, самолюб- 
свавільник, який своє збунтоване Я ставить понад все. Вільна людина є та, 
яка збагачена вищими жаданнями. З вільної духовності родиться вільна 
людна" (Інтерв’ю Лева Силенка//Україна.- 1994.- №7).

Згідно вчення Силенка, спочилий сповідник РУНВіри відходить
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у вічність народного Єства - Царство Духа Предків Рідних. Саме в ньому 
закодоване Минуле, Сучасне і Майбутнє Народу України-Руси. Але лю
дина не смертна. Її доля чимось нагадує долю пшеничного зерна, яке, 
попавши в землю, не вмирає, а продовжує жити в новому колоскові. 
А позаяк всяке тіло (свідоме чи несвідоме) підпадає під дію цього закону 
зміни, такого перетворення, щоб знову жити, то смерті, власне, немає, 
а старість людини є часом її повної зрілості.

Саме такий хід мислення дозволив Вчителю заявити, що "предки пе
редали нам свою вроду, свою вдачу, мову і віру, притаманності ген своїх. 
У Єстві, яке формувалось 280 поколінь на берегах рік України-Руси (від 
Трипілля починаючи), сьогодні живе наше Єство - суть нашого "Я". Ми, 
- на думку Л.Силенка, - є нашими Предками, а наші Предки - це Ми".

Обстоюючи думку про двохразове народження людини - тілесне і ду
ховне, рунвіри наголошують на тому, що життєві успіхи людини залежать 
насамперед від правильності її духовного становлення. Важливу роль 
в цьому покликані відіграти втілені кожним рунвістом у своє щодення 
об'явлені Силенком Сім Законів Правильного Життя. Ці Закони включа
ють: 1.Правильне мислення (Воля, Мета, Відвага). 2. Правильне хотіння 
(Любов, Справедливість, Послідовність). 3. Правильне виконання 
(Відповідальність, Точність, Дисципліна). 4. Правильне ставлення до се
бе (Повноцінне "Я", Незалежне "Я", Узгоджене "Я"). 5. Правильне харчу
вання (Якісна пожива, Національне вариво, Обрядність). 6. Правильну 
любов (Співпереживання і Жертвенність, Ненависть і Ощадність, Душев
на краса і Вірність). 7. Правильну віра (Природне її народження, Блажен
не розуміння, Правильне призначення). Детальну розшифровку кожного 
із названих Законів дає книга "Мудрість Української Правди. Наука 
РУНВіри"(К.,1996).

Основні принципи свого віровчення Лев Силенко в афористичній 
формі передав у викладених ним в "Мага Вірі" 17 Заповідях, а саме: 1. 
Розумій і люби Бога по-рідному. 2. Не поклоняйся чужоземним поняттям 
Бога. 3. Вір у себе. 4. Самовдосконалюй розум, душу і тіло. 5. Люби ро
дичів своїх. 6. Виховуй дітей своїх у дусі Рідної Віри. 7. Шануй духовність 
Предків своїх. 8. Шануй свята Рідної Віри. 9. Не самозабувайся на чу
жині. 10. Не обмовляй. 11. Живи для добра Вітчизни. 12. Будь правдивим 
свідком. 13. Обороняй свої скарби і не привласнюй чужі. 14. Нелюби во
рогів народу твого. Не будь рабом. 15. Не лишай у біді приятеля твого. 
16. Не зневірюйся. 17. Люби дітей свого і чужого народів.

Надто багато уваги в своїх працях Лев Силенко приділяє родині. "За
недбати родинну святиню,- зазначає він, - значить ослабити духовність, 
енергію розуму, пригнобити почування... У Родині повинна бути рідна 
духовність (рідне розуміння Бога), своя звичаєвість (мораль) і своя об
рядність (культура)" (Самобутня Україна. -1993. - №317-318. -С. 3699).

РУНВіра возвеличує жінку як таку, що дає життя, урівнює її з чо
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ловіком. Вона - дружина чоловіка, а не його рабиня, що повинна його 
постійно боятися. "Там, де боязнь, немає дружби, любові,- вчить Л.Си- 
ленко. - Жінка не повинна виконувати тяжкої фізичної праці. І такої, що 
принижує її жіночість, привабливість". Він також гостро критикує христи
янську ідею "обтяження жінки гріхами". "Я кажу: успадкованих гріхів не
має. Усі немовлята святі, - заявив Лев Силенко у своїх відповідях журна
лу "Жінка". - Святість походить від святости. Мати у хвилини народжен
ня дитини священнодіє - продовжує життя Людства" (Самобутня Ук
раїна. - 1993. - №317- 318. - С.3703).

Як бачимо, у вченні Л.Силенка головним в житті є не просто слова 
"мораль", "справедливість", "праця" та ін., а те, який зміст вони мають, 
яке їх функціональне призначення, як вони роблять з людини Людину.

6. ВИЗНАННЯ ІНШИХ РЕЛІГІЙ
Згідно силенкового вчення, всі віри, які навчають людину любити іншу 

людину, вірити в Бога, є правдивими, хоч і по-своєму. Тому ніхто не по
винен їх переслідувати. "Немає віри кращої чи гіршої... Ніяка віра не впа
ла з неба, - вчить Л.Силенко. - У вірі (початковій чи високорозвинутій) 
закодована вдача та історія духовного розвитку народу. І пророк, який 
проголошує заповіді Божі, втілює в собі притаманні його народу гени" 
(Силенко Лев. Станьмо архітекторами свого щастя / /  Голос України. - 
1992. - 27 травня). На питання : ким українець повинен бути?- звучить 
відповідь: "Українець повинен бути українцем. Так само, як єврей - 
євреєм, японець - японцем, а індієць - індійцем. Коли житимемо по вірі, 
то матимемо свій український шлях життя і спасіння. Самонародиться 
в душі нашій незалежне національне "Я" (Там само).

В "Мага Вірі" говориться, що ми, українці, повинні бути самими собою, 
а не безликим населенням без почуття національної гідності. "Маємо бути 
нацією , а не зденаціоналізованою юрбою". Євреї, щоб бути самими со
бою, не сприйняли реформовану Ісусом Христом їх же релігію, "відкинули 
реформування ним віри Мойсеевої". Вони навіть погодилися на страту йо
го за це. А це тому, що мудрі євреї чітко усвідомили, що коли визнають на
уку Ісуса Христа, то ніколи не стануть вільним народом.

Своє покликання рунвіри вбачають не в зневажанні якоїсь із наявних 
в Україні релігій, а в тому, щоб довести українцям, що вони не є якимсь 
гіршим, ніж інші, народом. "Філософією рабства" називає Силенко твер
дження, що без чужої, запозиченої від інших народів віри вони не можуть 
бути віруючими. "Я вірю, що для українців розум український є вистача
ючим,- пише він.-1 склад душі української багатий емоціями, енергією, 
благородством. Головне - збагнути: щоб МИ були МИ, нам потрібна но
ва філософія життя. Ми повинні по-новому ставитися до себе й до 
сусідів" (Святе вчення. Силенкова віра в Дажбога. - С. 236).
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Водночас в рунвірівській періодиці піддається гострій критиці 
імперська позиція Російської Православної Церкви, в теології якої немає 
місця для канонічної автокефалії Українській Церкві.. "Щоб прийняти 
рішення про автокефалію, Московський Патріархат повинен відмовити
ся від: чудесного явлення ікони Державної Божої Матері; пророцтв і пе
редбачень святих та отців церкви про відновлення єдиної Русі та мо
нархії; вчення про єдину державу Русь (включаючи Україну); вчення про 
монархію і святість царя Миколи I I". Але це для РПЦ, зауважує Л.Силен- 
ко, є неможливим ні сьогодні, ні завтра. А тому "імперський про- 
російський політичний рух на основі теології РПЦ буде зростати чисель
но й організаційно, а УПЦ МП ставатиме все важливішою ланкою в його 
розгортанні на Україні" (Вісник ОСІД РУНВіри. - 1998.- №1).

Однією з бід українства, на думку Л.Силенка, є його висока з'юди- 
зованість. Адже Біблія, яку вшановують всі християни України, є свя
щенною книгою лише юдеїв, а Бог Саваоф - лише їхнім Богом. Саме 
тому молитва українців перед цим Богом: "Боже, нам єдність подай" 
нічого не варта за тієї умови, коли наш народ не має цю єдність виявом 
своїх високих моральних і культурних основ, молиться до Саваофа, 
а не до Дажбога.

Згідно вчення Л.Силенка, християнство не є самодостатньою 
релігією. В історії воно виконало роль своєрідної служниці іудаїзму, пе
рейнявши від нього основні догмати, Старий Завіт, моральний кодекс 
Десяти заповідей та ін. "Християнізм жидам найкорисніший тому, - пи
ше автор "Мага Віри", - що він їхню національну релігію (юдаїзм) звели
чив, зпопуляризував між народами білої раси і поставив жидів у станови
ще "богом вибраного народу", а всіх християн підпорядкував духові 
жидівської ментальності. Християнізм витворив у жидів поняття ви
щості" (Мага Віра. - 29:114).

Згідно силенкового вчення, цілісна духовна суть народу існує лише 
тоді, коли відсутнє розмежування національного і релігійного. Ук
раїнською любов'ю треба і можна любити Україну, наголошує Вчитель, 
а не греко- католицькою чи греко-православною. Чим вища національна 
свідомість, тим тяжче народ іноземними релігіями роз'єднати, знесили
ти, протиставити.

Проте, розглядаючи РУНВіру як єдиновірний шлях українців до само
го себе, свого національного Я, Силенко змиряється з тим, що в Україні 
християнство є і буде, бо ж є і будуть люди, розум і душу яких воно 
повністю задовольняє. Але це задоволення відбувається своєрідно. Ад
же українці, як це зауважує Силенко в "Мага Вірі", є християнами тільки 
за назвою. "За складом же своєї психіки вони були і завжди будуть 
рідновірами (життєрадісними, розспіваними дітьми Матері-Природи). 
Українці залюблені в Природу, обожнюють її і до її явищ ставляться як до 
добродіїв" (Там само. - С. 113).
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7. ОБРЯДИ І КАЛЕНДАР РУНВІРИ
Як і будь-яка інша релігія, РУНВіра має свою обрядово-культову сис

тему, яка розроблена самим Силенком і подається у виданій ним же 
в 1961 р. "Священній Книзі Обрядів (Требник)". Насамперед це біля ста 
молитов на різні події і потреби в житті вірних. Проте, на відміну від мо
литовної практики більшості релігій, в яких віруючий щось просить у Бо
га чи богів, рунвісти своїми молитвами не просять, а славлять Дажбога. 
А це тому, що, згідно вчення РУНВіри, Бог є Милосердним і Всеправед- 
ним. Не будучи спокусником, він дав дітям своїм усе, що їм потрібно для 
достатнього і повноцінного, життя, ощасливив їх любов’ю до праці і ніко
го не карає якимсь пеклом за нібито успадковані гріхи.

Згідно силенкового вчення, застрашена пекельними муками людина 
втрачає здатність вільно мислити, правильно відчувати дійсність, ро
биться замкнутою і пригнобленою, навіть здатною на лицемірство. "Лю
дина повинна бути доброю не зі страху перед страшним Богом Савао
фом, - зазначається у "Священному Вченні", - а тому, що доброта є вла
стивістю її вдачі, суттю її Віри” (С.222).

Духовним опікуном в громадах (станицях) РУНВіри є рунтато. Рунта- 
то носить на шиї свядану (від санскритського слова "священнодіяння"). 
Свядана - це дві довгі полоски (блакитна і золотиста), які на грудях пе
ретинають дві вузькі червоно-чорні стрічки. Червоний колір при цьому 
символізує вічне життя, а чорний - Землю як джерело життя.

Замість слова "Церква" Лев Силенко впровадив слово "Святиня", 
яким позначається Дім молитви або ж Сходки вірних РУНВіри. У храмах 
Дажбожих відсутні ікони чи статуї, бо ж Дажбог є Святим Духом і не має 
якогось свого образу. Рунвіри вшановують лише образ Батька Оря і Ма
тері Лель. "Наші Родоначальники - Тато Орь і Мати Лель - започаткували 
Першу епоху Трипільської хліборобської культури і цивілізації, - пише ча

сопис "Самобутня Україна". Якщо Батько 
Орь, згідно розуміння рунвірів, є покро
вителем господарської діяльності ук
раїнців, то первородителька Лель є 
опікункою Роду, покровителькою дітей і 
матерів.

В "Требнику" Л.Силенка є застере
ження від наповнення Святині зайвими 
речами, різним освітленням тощо. Храм 
має бути таким, щоб увага віруючих при
свячувалася роздумам, душевному спо
кою і засвоєнню почутих від рунтата слів 
із "Мага Віри".
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Емблемою РУНВІри є тризуб (або трисуття) в обрамленні сонячного 
проміння. Вона є надто давньою, бо ж її мали ще трипільці, що засвідчу
ють чисельні архелогічні знахідки. "В цій емблемі,- говорить Лев Силен- 
ко,- втілений заповіт наших предків, який має немеркнучий зміст: розум
ними правилами (законами) самовдосконалюй духовну і тілесну силу - і 
переможеш сили темряви й сам ощасливишся добром" (Силенко Лев. 
Станьмо архітекторами свого щастя / /  Голос України,-1992,- 27 травня).

Трисуття як знамено Дажбоже є обов'язковою належністю Святинь 
РУНВіри. Воно знаменує Точність, Порядок, Організованість, духовну 
самодисципліну і Три основи - Яв (матеріальний світ), Нав (духовний 
світ) і Прав (Правила існування духовного і матеріального світів).

На рунтат покладено функцію здійснення свягоси (священних годин 
самопізнання), обрядів освячення дитини, вінчання молодих, поховання 
спочилих. Обов'язковою належністю цих ритуалів є святе письмо 
рунвірів "Мага Віра", чаша з водою із Дніпра, скринька із землею, взятою 
біля Трипілля, мініатюрне (на ланцюжку) знамено Дажбоже, дві свічки 
у двох підсвічниках, жертовник Духу Предків та ін. Під час виконання об
рядів рунтато має збагачувати віруючих "наукою рідного Пророка, об'яв
леною в "Мага Вірі", збуджувати у них почуття зрідненності, взаємопо- 
шани, вибачливості та взаємопрощення.

В канонічному "Требнику" РУНВіри вміщено календар і коротке опи
сання сценаріїв відзначення її свят. Враховуючи те, що наші Предки 
пов'язували своє новолітування з весною, коли пробуджується Природа, 
прокидається Земля від зимової сплячки, календар цей починається бе
резнем місяцем, а першим святом у ньому значиться Новий рік, що 
відзначається першого числа цього місяця. Такі важливі свята рідновірів 
як свято Тата Оря відзначається 2 травня, а Матері Лель - 12 грудня. 
За силенковим календарем 24 грудня - Різдво Світла Дажбожого, 14 
квітня - Великдень Світла Дажбожого. В день народження Лева Силенка 
(27 вересня) відзначається день святого письма "Мага Віри". Є ще день 
Лицаря-Царя Святослава (7 липня). Його особливо вшановують рунвіри, 
бо ж цей "священний лицар України-Руси" "не був рабом облудної 
Візантії, її догм, канонів, не склоняв чола перед жодною іноземною 
релігією". В календарі є ще день Слави Народних Богатирів (27 жовтня). 
Рідновіри вшановують дні Тараса Шевченка (9 березня), Івана Франка 
(27 серпня) і Лесі Українки (25 лютого).

14 квітня рунвіри відзначають Зелені свята. У них є також день живо
тини (28 квітня) і рослинного світу (21 травня), день юних Народних Зви
тяжців (14 жовтня) і Слави Народних Богатирів (27 жовтня), день жертво
давця (12 липня) і народного гніву (5 листопада), день Обжинок (21 
серпня) і Водоосвячення (6 січня).

Обряди РУНВіри просякнуті національним духом. Проводячи бого
служіння, рунтати згадують Прабатька українського народу Арія, Зарату-
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стру, Анахарсіса, Таргітая, Будду, Аттілу, Олега Віщого, князя Святослава 
Ігоревича, його сина Ярополка, Данила Галицького, козацтво, гетьманів, 
січових стрільців, воїнів УПА, а також видатних діячів українського духу - 
Г.Сковороду, Т.Шевченка, Л.Українку, І.Франка, Ю.Шаргея (Кондратюка) 
та С.Корольова. Під час проведення ритуалів, поряд з молитвами Дажбо- 
гу, гімнами-прославляннями його, звучать популярні українські народні 
пісні та думи, вірші Т.Шевченка та інших знаних в Україні поетів.

РУНВІра виступає за переосмислення побутуючих серед українців 
колядок, щедрівок, веснянок, оскільки вони мають лише рідну форму, 
а зміст у них-чужий. "У них славиться Віфлеєм, Єрусалим, Йордан, зве
личується чужа духовна культура, - зазначає Л.Силенко, - Тому їм треба 
повернути наш зміст - славлення Природи України, воїнів-богатирів 
хліборобства".

8. РУНВІРА ЯК РЕЛІГІЯ НАШОЇ ДОБИ
РУНВІра є новою релігією. В одному з листів із Спрінг Глену зазна

чається: "РУНВІра - нове народження, нове богорозуміння, нові Заповіді і 
Закони життя". До неї не може належати той, хто "змішує РУНВіру і міфо
логію". Вона також не є сектою, бо ні від кого і ні від чого не відколювала
ся. Особливістю її є те, що вона прагне постати як сучасна релігія.

РУНВІра не повертає своїх вірних до часів дохристиянських, назад до 
багатобожжя та ідолопоклонства. Проте, відзначимо тут це, в ній водно
час виявлена шанобливість щодо політеїстичної віри наших Предків, 
їхніх божеств, названих різними іменами і наділених різними обов'язка
ми. "Ніхто не має права їх чіпати. Многобожжя було шляхом їхнього ду
ховного життя", - зауважує Л.Силенко.

Але оскільки рівень релігійних понять залежить від духовного розвит
ку людини, то є свята таїна, згідно якої "дід і бабуся хочуть, щоб їхні вну
ки були кращими, як вони, були багатшими, як вони. Вміли покращува-
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ти, вдосконалювати, збагачувати дідівські звичаї, дідівський рівень ду
ховності". Саме цим, за переконання Л.Силенка, й була зумовлена не
обхідність "в ім'я спасіння Потомків провести реформування Віри наших 
Предків й дати звіщення віри в єдиносущого Господа з ім'ям Дажбог".

Заперечуючи тим, хто розглядає Дажбожу Віру як вигадку, Силенко 
відповідає, що "нещасним є той народ, який сам не здатний нічого виду
мати, винайти, придумати, а відтак користується чужими вигадками". 
Великі вчителі Конфуцій, Заратустра, Будда, Христос видумали свої 
вчення, але ж це ніскільки не применшує їх значимість, оскільки цими ви
думками вони збагатили духовне життя людства.

РУНВіра істотно відрізняється від християнства. На відміну від ант- 
ропморфізованого Бога християнства, якого нібито ніхто не бачив і він, 
згідно Біблії, тільки "є", а в оповідях Старого Завіту ходить по Саду Еде- 
ма в пошуках Адама, вступає в людські відносини із земними людьми, 
Дажбог є безособистністним, не постає в ролі творця світу, бо ж ос
танній "вічно був, є і буде".

Рунвіри не мають поняття месії, спасителя, яке є основним у христи
янстві. "Спасай себе без допомоги спасителя. Звільняйся від гріхів без 
гріховідпустителя",- закликає Лев Силенко. РУНВіра також не сприймає 
християнський принцип всезагальної любові, в т. ч. й до ворога. "Тільки 
той вміє любити, хто вміє ненавидіти", - пише Вчитель в "Мага Вірі". "Лю
бов стає нещастям, коли вона не рожденна ненавистю".

У вченні рунвірів немає чогось такого, що нагадувало б ідеї христи
янського милосердя і всепрощення. "Вороги народу твого - твої осо
бисті вороги, - вчить "Мага Віра". - Вороги твого ворога - твої приятелі. 
Друзі твого ворога - твої вороги. Приятелі твоїх приятелів - твої при
ятелі". Відтак не любити слід тих, хто коїть злочин, а ненавидіти їх.

На відміну від християнства, яке постійно повчає не любити світ, закли
кає принижувати своє Его, бо ж гординя - гріх, рунвірство утверджує "по
вноцінне Я", "незалежне Я", "творче Я" людини. Силенко вчить не самопри- 
нижуватися, а самоощасливлюватися, самовдосконалюватися. Він закли
кає до самовпевненості, не піддаватися в ім'я Дажбога якійсь аскезі, а зро
стати духовно й фізично, віддаючи всі свої сили і вміння рідній землі й 
рідному народу. "Живеш на Землі - думай про неї, покращуй її і вдоскона
люй себе". Відтак, згідно РУНВіри, нічого надіятся на якесь щасливе життя 
на небі, бо "там немає чим дихати і від холоду все леденіє".

Любов до Дажбога у рунвірів ототожнюється з любов'ю до власного на
роду, його історії і культури, з любов'ю до власної національної незалеж
ності. Ця любов має виявлятися не в голому прославлянні Дажбога, а в ак
тивному збереженні і розвитку духовних та природних скарбів України.

Особливостями віровчення і культу РУНВіри є:
1. Монотеїстичність, що нагадує навіть рафінований пантеїзм. Даж

бог, за Силенком, є промислителем, а не творцем, хоч ім'я його й пере
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кладається "Датель буття” . Оскільки світ вічний, то для Бога в ньому за
лишається місце Енергії, Світла. Він - Всюдисущий, бо ж його можна ба
чити в зорях небесних, в променях Сонця, у пелюстці квітки, у шепоті зо- 
лотоколосих нив, у непорочній природі планети Земля та ін.

2. Штучність, певна умоглядність у визначенні догматичної системи і 
культової практики. Це деякою мірою визнає сам Вчитель у своїй "Мага 
Вірі". "Віри в світі немає, - пише Л.Силенко, - а коли є, то лише та, яку ти 
сам створив. Це - твоя Дитина. Відважні і розумні люди віри не шукають. 
Вони самі її творять".

3. Кеносистичність, виявом чого є прагнення утвердити думку про бого- 
данність Лева Силенка і його сакрально визначену місію в долі українства.

4. Авторитарність, яка виражається в прагненнях фундатора 
РУНВіри перетворити її сповідників в безапеляційних реципієнтів його 
вчення і механічних виконавців визначених ним форм проведення об
рядів тощо.

5. Месіанськість, яка подеколи межує з образою тих українців, які 
сповідують іншу, а не Дажбожу віру, бо ж наголошується, що лише остання 
може сформувати в українців національну самосвідомість, стати засобом 
утвердження національного суверенітету України, а українець за народжен
ням поза цим не зможе стати українцем за духом, за своєю свідомістю.

6. Національністність, яка виражається не тільки у відстоюванні РУНВіри 
як єдиної національної релігії українців, а й у ставленні до інших в Україні су
щих релігій як чужоземних і шкідливих для долі українського народу.

7. Толерантність, яка обґрунтовується тим, що всі з існуючих релігій є 
всього-навсього національним осягненням різними етносами єдиносу- 
щого Бога, а відтак мають право на таке ж існування як і Українська 
Національна Віра, але все таки в межах своїх держав, своїх народів.

9. РУНВІРА В УКРАЇНІ
В Україні групи симпатиків, а опісля - послідовників РУНВіри почали 

з'являтися з часу публікації у журналі "Всесвіт" в 1989-1991 роках уривків 
з "Мага Віри". Перша громада течії офіційно була зареєстрована 25 ве
ресня 1991 р. Очолив її з благословення Л.Силенка Володимир Короб.

Динаміку росту РУНВіри в Україні відображають такі цифри офіційно 
зафіксованих Держкомом релігій України діючих її громад у відповідних ро
ках: 1991 р. - 3; 1992 р. -16; 1993 р. - 17; 1994 р. - 29; 1995 р. - 33; 1996 р. - 
31; 1997 р. - 37; 1998 р. - 43; 1999 р. - 53; 2000 р. - 51; 2001 - 56; 2002 - 58. 
Проте відзначимо тут те, що подеколи ці громади поставали не як релігійні, 
а скоріше як своєрідні історико-етнографічні гуртки, зорієнтовані на відтво
рення давньої, правда, дещо модернізованої, релігійності українства. 
Відзначимо тут також і те, що не прийняло РУНВіру село, хоч, здавалося б, 
вона мала б знайти там більше своїх послідовників, ніж в місті.
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В листопаді 1991 р. замість діючої Координаційної Ради громад 
РУНВіри України було утворено Тимчасове правління ОСІДУ РУНВіри, 
яке й взяло на себе місію скликання Установчого з'їзду рунвірів країні.

15-17 травня 1992 р. в Києві відбувся Установчий з'їзд делегованих 
представників з 18 громад рунвістів України, який затвердив Статут 
ОСІДУ. Першим головою Священної ради Об'єднання рунвірівських гро
мад було обрано львів’янина Володимира Пілата, відомого своєю кни
гою "Бойовий Гопак".

Але через рік після визнаного Л.Силенком 1-го Київського Собору 
В.Пілат, не знайшовши реальної підтримки у своїй діяльності з боку 
керівних київських одновірців, а також із Спрінг Глену, вимушений був 
передати всю документацію і печатку організації проповіднику київської 
громади "Дажбожа" Богдану Островському, який на проведеному 
у грудні 1995 р. з'їзді представників рунвістських громад України був 
призначений керівником ОСІДУ.

Проте Спрінг- Глен не визнав не лише В.Пілата головою ОСІД України 
(хоч він і був з дотриманням всіх принципів демократії обраний на цю по
саду). Через деякий час, з появою там в ролі особистого секретаря Ле
ва Силенка кандидата філологічних наук, колишнього викладача 
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Тетяни 
(названої тут Світославою) Лисенко, Оріяну став невлаштовувати і Бог
дан Островський. Своїм представником і координатором дій у Києві Лев 
Силенко оголошує Києслава (Анатолія) Лисенка - батька Т.Лисенко По
чалася підготовка Спрінг Гленом П'ятого (Другого Київського) Собору 
ОСІДУ РУНВіри в Україні. Водночас почалося формування Комітету з по
будови Святині РУНВіри в Києві.

Не рахуючись з наявністю обраного на з'їзді представників громад 
Центру рунвістів України і в противагу ОСІД РУНВіри, Лев Силенко 
ініціює проведення у травні 1996 р. в Києві Координаційної Соборної Ра
ди голів громад РУНВіри, яку скликали А. Лисенко та С. Пінчук. На Раду 
прибули представники громад з Києва, Черкас, Житомира, Донецька, 
Краматорська, Білої Церкви, Хмельницького й інших міст України. Голо
вою Священної Ради було обрано редактора часопису "Рідна Віра" Все
волода Бойченка.

З появою в Оріяні рунмами Світослави почався навіювальний процес 
сакралізації Лева Силенка. Саме в цей час з’являються в різних друкова
них виданнях конфесії, в газетних статтях та інтерв'ю в Україні (а певно 
що так говорилося і в усних мовленнях) сентенції, що Вчитель є "послан
цем Єдиносущого Господа Дажбога до рідного Народу". З подач С.Ли- 
сенко поступово утверджувалося розуміння РУНВіри як силенкіанства.

Задуманий Л.Силенком процес формування Священної Ради 
рідновірів України затягнувся. Розколи і протиріччя в русі з кожним ро
ком наростали. В грудні 1996 р. в Києві відбулося засіданням представ
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ників 27 громад РУНВіри України. На ньому було прийняте рішення, 
згідно з яким Лев Силенко визнавався лише духовним Вчителем для 
вірних України, а не юридичним керівником їх громад. З таким ходом 
подій не погодився Спрінг Глен. Громаду Б.Островського було відо
кремлено від ОСІДУ РУНВіри як таку, що не зареєстрована за схваленим 
Оріяною стандартним статутом і відзначається довільністю у виконанні 
Вчителем визначених обрядових форм.

Подальший розвиток подій в заокеанському рунвірівському русі 
сприяв тим розколам, які з'явилися серед рунвістів України в останнє 
п’ятиріччя, відсунув на невизначений термін питання перенесення Все
українського центру РУНВіри в Київ, а то й знеактуалізував його.

Справа в тому, що влітку 1997 р. Вчитель разом з Тетяною Лисенко 
виїхав із Спрінг Глену невідомо куди, під різними приводами привласнив
ши при цьому значні кошти з рахунків ОСІДУ без необхідного погодження 
фінансових питань з Радою Довірених Громади при Святині "Оріяна” . Ча
сопис "Самобутня Україна" у першому кварталі 1998 р. писав, що "старий, 
недужий чоловік", "немічний чинити опір молодій, активній особі (Т.Лисен- 
ко - авт.) по суті зруйнував те, що десятки років творив. Не без Тетянино- 
го впливу Рідна Віра поступово замінюється "силенкіянізмом".

Проте відзначимо тут те, що якщо частина громад РУНВіри й стала на 
позиції "силенкіянізму", то Священна Рада її ОСІДУ, яка знаходиться 
в Оріяні, відмежувалася як від так званих "автономних громад", так і від 
їхньої головної лінії - "силенкіянізму" з прославленням ним Л.Силенка як 
Пророка, сакралізацією його. В одному із його привітань до рідновірів 
України вже говорилося, що "книга - це тільки засіб до пізнання Божої 
мудрості, засіб до обміну думок", а тому "молитися до книжок не треба, 
навіть глибоко шануючи їх авторів. Божа книга - це природа, все, що ото
чує нас. Без неї ми не можемо жити, вона наш перший Учитель, в ній мо
ва Бога до нас" . Це привітання дає підставу думати, що Лев Силенко 
втратив у США й Канаді своїх послідовників, бо ж його писали найвірніші 
в недалекому минулому його учні і подвижники, з якими він робив 
РУНВіру і власне ті, хто давав їй життя в діаспорі і в Україні. Серед них 
назвемо подружжя Гулаків та Свириденків.

Ставлення до т.зв. силенкіанства в липні 1998 р. розглядалося в Києві 
на Нараді представників громад РУНВіри України. Нарада, засудивши 
силенкіанство, зауважила, що "так звані "силенкіяни" є "групкою найня
тих за матеріальну винагороду безвідповідальних осіб", що своїми діями 
ведуть РУНВіру до зникнення.

Нині важко назвати не тільки точну цифру послідовників РУНВіри в Ук
раїні, а й взагалі кількість її громад, визначитися в тому, які громади сто
ять на позиціях силенкіянства, а які існують просто як громади РУНВіри, 
з якими із них підтримує зв'язок Лев Силенко, а які відлучив з числа своїх 
послідовників. Важко також нині сказати, скільки в Україні існує центрів
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РУНВіри і в якому відношенні вони знаходяться з Левом Силенком, з од
ного боку, і з Святинею Оріяни, з другого.

28-29 жовтня 2000 р. у Вінниці одинадцять рунвірських громад утво
рили Собор Рідної Української Віри, прийнявши на Установчому з'їзді 
Собору Статут цього нового релігійного об'єднання, його Символ віри і 
символіку. Собором було обране своє Духовне Управління. Головою ос
таннього став священик Олег Безверхий. Основною причиною, яка спо
нукала в минулі роки сильні громади ОСІД РУНВіри, зокрема вінницькі та 
запорізькі, залишити рунвірство, була, на думку О.Безверхого, криза 
рідновірівського руху, яка виражалася у певному застої в ньому, відсут
ності компетентного керівництва, захопленні штучним релігійними вчен
нями на кшталт "силенкіянства", роз'єднання громад.

В останні роки виявилася спроба якогось організаційного оформ
лення і серед силенкіян України. Не визнаючи Богдана Островського за 
керівника українського ОСІД РУНВіри, критикуючи його за довільне вит
лумачення вчення Лева Силенка, деякі язичницькі нововведення в обря
дову практику, "окобзарювання РУНВіри", в листопаді 1999 року си- 
ленкіяни провели в Черкасах нараду представників своїх громад, на якій 
утворили свій Центр. Силенкіяни виступили за точне сповідування вчен
ня Лева Силенка без будь-яких нововведень до нього і визнання Вчите
ля Пророком і керівником рунвірів України.

Проте не всі громади силенкіан, зокрема Хмельницька, визнали Чер
каську нараду за установчий собор якогось нового об'єднання РУНВіри 
України. 29-30 вересня 2001 році у Львові нібито від імені самого Силен
ка рунтато Володимир Чорний скликає Шостий (названий всесвітнім) Свя
щенний собор ОСІДУ РУНВіри. На ньому прийняли резолюцію, в якій "Ма
га Віра" визнається канонічною священною книгою, канонічним став об
раз Л.Силенка з піднятою правою рукою, а також Знамено Дажбоже - Три- 
суття. Статусу канону набули рішення передуючих Всеукраїнських Со
борів РУНВіри. Визнано, що духовним центром рунвірів залишається 
Спрінг Глен, куди запропоновано повернутися Л.Силенку. Організаційним 
центром в перервах між Соборами було визначено Львів.

Відразу ж після Львівського собору рунвірів 27 жовтня в Хмельницько
му зібралися на з'їзд також ОСІДУ РУНВіри представники тих громад, яких 
не допустили на Собор у Львові. В інформації про цей захід сказано, що він 
репрезентує думку 19 присутніх на ньому рунвірівських громад і 7 солідар
них з його документами. З'їзд прийняв Статут ОСІДУ РУНВіри, а. також об
рав його керівні органи, утворив Академію РУНВіри ім.Лева Силенка. Го
ловою Священної Ради, обрано рунтата - трисуттара Богдана Савченка. 
Учасники з'їзду висловили свою шану й надіслали інформацію про свою 
роботу Духовному Вчителю, Пророку Леву Силенку. Утворено календарну 
комісію для опрацювання календаря свят РУНВіри .

Але Хмельницьким кворумом рунвірів активність в конфесії 2001 р.
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не закінчилася. В грудня в Києві відбулася Священна Рада ОСІД РУНВіри 
України, яка зібрала представників громад із столиці, ряду інших міст 
країни - Харкова, Білої Церкви, Житомира, Черкас, Луцька, Запоріжжя, 
Дніпропетровська, Львова та ін. До ОСІД були прийняті нові громади. 
Основним мотивом доповіді його голови Богдана Островського була 
єдність поглядів рідновірів, необхідність вирішення питання єдиного об
ряду та єдиного календаря, а найголовніше - єдиного Богорозуміння.

Влітку 2003 року в Києві відбувся Форум українських рідновірів. Його 
покликанням було досягти єдності в рідновірівському русі України. Але й 
цей захід завершився нічим, оскільки на нього, всупереч передбачува
ному, не прибуло багато керівників рідновірівських громад. Коло замк
нулося: з Києва почалося творення центрів РУНВіри - Києвом воно і за
вершилося (а чи завершилося?). Форум очолив відомий діяч РУНВіри 
Петро Рубан. Почав виходити "Вісник українських рідновірів".

10. ПЕРСПЕКТИВИ РУНВІРИ
Відтак релігійно-духовне життя рунвірів нині значною мірою нагадує 

політичне життя українців. Як в останньому надто багато гетьманів, так 
в РУНВірі - рунтат. Ось тільки невідомо, скільки ці рунтати мають під 
своїм проводом вірних і підпорядкованих їм громадах. Кожний з них хо
че мати повсемісну монополію саме свого розуміння рунвіровського 
вчення, кожний хоче сидіти ближче, ніж інші (може часто й не маючи на 
те якихось значимих дивідентів), до Лева Силенка. Думаю, що, знаючи 
про все те, що твориться в рунвірівському русі в Україну мав би давно (і 
не один раз) приїхати Лев Силенко, розібратися в тому, що тут коїться.

Підсумовуючи, зазначимо, що хоч Лев Силенко і пише про той час, 
коли в Україні буде кілька мільйонів його послідовників, але ці його поба
жання так і залишаються голою мрією. Вони так нею можуть і залишити
ся з огляду на ту величезну плутанину, яка нині існує в РУНВірі і до тво
рення якої певною мірою причетний і він сам.

Я не маю якоїсь упередженості щодо РУНВіри. Це визнав свого часу й 
Лев Силенко у листі до мене: "Пригадую нашу зустріч на Оріяні. Мені спо
добалася Ваша щирість і вроджена духовна толерантність, доброта" (24 
березня 1997 р.). Але вважаю, що, незважаючи на надто сильний і при
вабливий струмінь українства в рунвірівському віровченні й культі, їх 
штучність і нехтування саме українською духовною й культурно-побуто
вою традицією утримують в собі той супротив, який, зрештою, спричи
нить сектантську форму існування течії, а то й перехід її послідовників до 
рідновірівського руху або ж якоїсь їх синкретизації, що ми маємо 
у вінницькому варіанті Собору Рідної Української Віри.

РУНВіра не стала, як то думалося, чинником єднання в Україні. Більше 
того, вона в цей складний час національного й духовного відродження ук
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раїнства постала ще одним роз’єд
нуючим феноменом. Тисячолітню 
традицію християнства здолати 
в свідомості українців лише поши
ренням книг Лева Силенка чи про 
нього (і до того ж за одного значно 
зденаціоналізованого покоління) 
аж ніяк не можна. Активність лише 
десь одного-двох десятків 
рунвірівських проповідників (і то 

якась епізодична й дискретна) не створює враження загального захоплен
ня українців ідеями РУНВіри, становлення її як масового явища

Відсутність в рунвірів України із-за фінансової скрути своїх масових 
періодичних видань, відсутність можливості вийти на радіо і телебачен
ня спричиняє те, що їх міркування щодо нинішньої ситуації в Україні і її 
релігійному житті залишаються знаними лише невеличкому колу людей.

Автор цієї Сторінки особисто зустрічався із Левом Силенком 
в Спрінг-Глені. Насамперед зауважу, що я мав перед собою людину, яка 
всіма фібрами своєї душі віддана Україні, вболіває за всі ті прикрощі, які 
ми маємо на шляху її становлення як самостійної країни. І хоч, як право
славний, не поділяю світорозуміння Вчителя Силенка, але водночас я 
толерантний до його світобачення. Воно сформоване історією і долею 
України. Але якщо я бачу її духовне майбуття на шляхах відродження 
власне Українського Християнства, яке є нашою національною тра
дицією, то Вчитель не довіряє християнству. І тут сказати, що він абсо
лютно неправий, не можна. Л.Силенко шукає той важіль, який міг би ут
вердити в українців українство, який би послужив духовною основою 
відродження ними своєї національної державності.

Слід сприйняти без якихось упереджень і злослів'я й те, що Силенко 
взявся створити для українців їх рідну, відповідну їх ментальності 
релігію. Адже й Ісус Христос спочатку творив своє вчення для єврейст
ва, до якого належав, не прийнявши вищих чинів іудейської релігії як 
слуг свого народу. Українці, після відомого поглинення в 1686 
р. Київської митрополії Московським Патріархатом, втратили свою 
Церкву. Наявне після 1686 року в Україні православ’я не служило своєму 
народу, не було виявом його ментальності, культури й інтересів. То ж по
ява РУНВіри є попервах виявом кризи релігійної духовності українців, 
а не якогось прагнення окремої особи до самозвеличення.

Мені імпонує вчення Лева Силенка про велич людини. На моє пере
конання, Вчитель тут ближче стоїть до Біблії (а він її не заперечує, бо ж 
розглядає як священну книгу, але іншого народу), ніж той клір, який, 
в ім'я одержання пожертв, залякує мирян страшним потойбіччям, нехту
ючи тим, що людина створена за образом і подобою Бога. Відтак вона
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має не скиглити, а розвивати в собі задатки творця і діяча, пізнавати й 
утверджуватися, а не бути постійним прохачем перед Богом.

Лев Силенко спонукав багатьох задуматися над історією України, 
прочитати її не по тих московських установках, які ще й нині живуть в го
ловах багатьох "науковців" і в Україні, що кладуть нас в тісну колиску 
"трьох близнюків - білорусів, росіян, українців", "в люди" виводять десь 
з XV- XVI століть, а прадавню нашу власну історію (до XVIII століття) 
віддають комусь, а то й взагалі нею (навіть іронічно) нехтують.

Лев Силенко заставив задуматися і над тим, що кожний народ йде до 
Бога своєю дорогою. Навіть християнство українця не тотожне християнст
ву Москвина, що засвідчує наша обрядово-календарна побутовість. Вчитель 
поставив також руба питання: що дала тобі, твоєму народу та релігія, яку ти 
сповідуєш? Якщо ж вона нічого не дала, то подумай, чому ти в її очах маєш 
бути нещасним в цьому житті, подумай, чи не нісенітниця це якась, що ти 
маєш народжуватися, щоб жити нещасливим. Хіба Бог погрожував нещас- 
ливістю людині? Людина, як дитя Боже, має бути співпрацівником, а не про
хачем і споживачем на ниві Божого творіння і діяння. Л.Силенко визначив 
чіткі принципи національного виховання українців.

Проте функціонуючи в поліконфесійному середовищі, РУНВірі слід 
рахуватися з реаліями релігійного життя, визнавати те, що історію 
заднім числом не перепишеш, а її данність (навіть ту, що є) можна по
вернути на шлях служіння Україні, українському народу в цей складний 
час одержаного ним останнього шансу на національне виживання. 
Не відштовхувати слід рунвірам від себе українців-християн (подеколи 
навіть в образливій формі), а шукати шляхи до співпраці з ними в ім'я 
спільної мети, яка зветься УКРАЇНА.
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□  Секта раелітів, відома своїми заявами про клонування люди

ни, знову ошарашила повідомленням, що їй вдалося знайти шляхи 
до призупинення процесу старіння організму. Вони вже нібито, як 
повідомив глава раелітів Бриджит Буассельє, призупинили процес 
старіння в двох осіб.

□  Телепередачу "Ісус, Марія та Да Вінчі” на основі роману "Ко
декс Да Вінчі" підготувала американська телекомпанія ABC News. Го
ловне її питання: чи була в Ісуса Христа дружина і чи не була нею Марія 
Магдалина? Протягом віків побутувала оповідь (і її підтримувало таємне 
товариство, в яке входив і Леонардо Да Вінчі), що після страти-розіп'ят- 
тя Христа, Марія Магдалина втекла з Єрусалиму. Концепцію Ісуса-чо- 
ловіка Марії Магдалини підтримує ряд теологів. Проте ця версія не була 
сприйнята представниками Католицької ліги із захисту релігійних і гро
мадянських прав.

□  На Сонці відбувається зміна полюсів: північний його полюс 
стає південним, а останній - північним. Подібне явище відбувається 
кожні 11 років. При перебудові магнітних полів в Космос вилітають 
гігантські хмари сонячної речовини з температурою понад три млн. гра
дусів. Частина плазми досягає Землі і негативно впливає як на людей, 
так і на техніку.

□  Версію про наявність на горі Арарат Ноєвого ковчега придумав 
турецький геолог Салії Байрактутан. Він це зробив з метою одержати від 
Ізраїлю і християнських церков кошти на серйозні геологічні досліджен
ня цього регіону. Той "ковчег", який нібито хтось бачив на горі, є всього- 
на-всього кам'яною глибою своєрідної форми на схилі гори. Водночас 
група російських вчених, очолювана Андрієм Поляковим, заявила, що 
вони знайшли на горі Арарат давнє судно. За їх версією це і є Ноїв Ков
чег. Весною наступного року експедиція має намір вернутися на гору, бо 
ж погодні умови не дозволили їй завершити свою дослідницьку роботу 
в цьому.

□  Вчені доводять наявність в космічному просторі всепрони- 
каючої темної енергії, яка нібито спричинює процес розбігання га
лактик. До того ж, згідно гіпотези, доля видимої нами речовини 
у Всесвіті складає лише 5%. Решта - це загадкова темна енергія 
(70%) і матерія (25%).

□  Нову форму боротьби з проституцією витворив священик Церк
ви Святої Сабіни в Чикаго. Він пообіцяв платити по 50 доларів повіям за 
відвідування його півгодинних проповідей. То ж почекаємо на ефек
тивність чикагського експерименту.

□  Влада Малайзії заборонила видрук і завезення із-за кордону 
книг про привиди. В такий спосіб влада країни вирішила повести бо-
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ротьбу з друкованою продукцією, яка утримує "страхітливі історії". Прав
да, це не стосується книг "Гаррі Поттер". Вони нібито мають "м’який 
зміст".

□  Всесвітній потоп трапився із-за розмиву Гібралтарської дам
би, коли води Атлантики заповнили Середземне море. Тоді ж пішла під 
дно давня цивілізація - Атлантида. Як вважає американський вчений Ро
берт Сармаст, вона знаходиться нині на дні Середземного моря біля 
південного берега о-ва Кіпр. Трапилося всесвітнє лихо нібито десь на 
початку четвертого століття до нашої ери. Про це пише і грецький філо
соф Платон.

□  Англійські вчені довели, що зірка Вега, розташована на відстані 
25 світлових років від Землі, має свою планетарну систему, яка є 
подібною до Сонячної. Комп’ютерний аналіз параметрів диску холодної 
пилюки, що обертається навколо Беги, дає підставу для висновку про 
нього як сукупність невеликих планет, практично ідентичних нашій.

УВАГА! В міжконфесійному спілкуванні християн важливим є не те, 
що їх роз’єднує, а те, що поєднує. То ж мета тернопільської конференції 
"Київська традиція і Східний обряд в Українському християнстві" - спри
яти зближенню власне Українських Християнських Церков. Відбудеться 
вона на базі Тернопільської мед. академії 5 червня 2004 р.

Заявки прохання направляти: 24001 Тернопіль, майдан Волі, 1. 
Мед. академія. Арсену Гудимі ( тел. 43-12-78, 26-80-10).

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

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

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

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

Парафіяльна газета 
NTV.ru
Благовест-інфо 
info@post.com
Інтернет журнал «Соборність»
RISU
НГ-Религии

Reuter News Service 
Україна молода 
Факты и комментарии 
Los Aigeles Times 
Zenit News Agency 
та інші ЗМІ зазначені

Офіційна хроніка УАПЦ на 4-й стор. обладинки «РП» N23

Здано до друку 30.12.2003 р. Підписано до друку 30.12.2003 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення Наклад 500. Формат 60x90 '/'«

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net ЗАТ «Віпол»
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НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ 
РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
ІФ НАНУ за 2003 Р.

— Релігія і Церква років незалежності України. — 
К.-Дрогобич,2003.

— Історія релігії в Україні. В 2-х  кн .— К .- 
Л ьвів,2003.

— Д ерж авно-церковні відносини в Україні: 
регіональні аспекти. —  К.-Хмельницький, 2003.

— Соціальні та духовно-культурні виміри 
релігійних процесів в Україні. — К. —  Чернівці, 2003.

— Релігійна свобода: релігія і церква в Україні — 
уроки минулого і проблеми сьогодення. Науковий
щорічник №  7. —  К., 2003.

— Переяслав — 1654 в історії Української Ц ерк
ви. -К.-Тернопіль, 2003.

— Religions, churches and the scientific studies of 
religion: Poland and Ukraine. —  K. —  Krakow, 2003.

— Яроцький Петро. Релігієзнавство. П ідруч
ник. — К ., 2003.

— Стоколос Н адія. Конфесійно-етнічні транс
формації в Україні. —  К. —Рівне, 2003.

— Ш евців Іван. Християнська Україна. Вибрані 
твори. ( З а  ред. А .Колодного). — К .-Дрогобич,2003.

— Українське релігієзнавство. Бюлетень У А Р та 
В Р  ІФ  Н А Н У . -  Випуски 25, 26, 27 -28 . -  К ., 
2003.

— Релігійна панорама. Щ омісячник. — № №  1- 
12. -  2003.

— В різних наукових збірниках, енциклопедіях, 
журналах видрукувано понад 60 статей.



Р Е Л ІГ ІЄ З Н А В Ч І К О Н Ф Е Р Е Н Ц ІЇ  
І М А С О ВІ З А Х О Д И  2 0 0 4  Р О К У

§ Всесвітній День релігій (16 січня, Київ)
§ День релігійної свободи «Толерантність міжкон- 

фесійних відносин» (27 лютого, Запоріжжя)
§ Релігія в контексті духовного життя регіонів: 

історія, сучасність, прогнози (квітень, Хмельницький) 
§ Іслам в світі й Україні (квітень, Київ)
§ Релігія і громадянське суспільство (27-28  квітня, 

Чернівці)
§ День релігійної свободи (28 квітня, Чернівці)
§ Роль науки, релігії і суспільства у формуванні 

моральної особистості (травень, Донецьк)
§ Історія релігії в Україні (11-14 травня, Львів)
§ Свобода релігії і глобальні трансформації в су

часному світі (25-28 травня, Київ)
§ Східний обряд в Українському Християнстві (5- 

6 червня, Тернопіль)
§ ММЛШ-2004 Релігійний і секулярний світ: 

проблеми толерантності відносин (червень, Київ)
§ Парламент релігій світу (7-13 липня, Барселона) 
§ Четверті Річинські читання: доля Українського 

Православ’я (вересень, Київ)
§ Релігійний фактор в контексті політичного жит

тя і духовних трансформацій українського суспільс
тва: історія, стан, перспективи (грудень, Київ)

Довідки про конференції за тел.: 229-04-18 (Тетя
на Гаврилюк).


