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РЕЛІГІЇ УКРАЇНИ 2004 РОКУ

Шановний читачу!
В цьому числі часопису вміщено таблицю, яка дає можливість простежити зміни 

релігійної мережі України протягом останніх десяти років. Щороку Держкомрелігій
країни фіксує її зростання, але воно вже не є таким 
інтенсивним, як в перші роки незалежності. На 
січень 2005 р. цим державним органом офіційно 
зафіксовано 30805 організацій понад ста різних 
релігійних течій, церков, спільнот. Ця цифра вклю
чає 29587 релігійних громад, 378 монастирів з 
6184 насельниками, 173 духовних навчальних за
клади із 19770 слухачами, 298 місій, 75 братств. 
Священнослужителів в різних конфесіях було 
27902 (з них 722 — іноземці). Працювало в 2004 
р. при громадах 12039 недільних шкіл, видрукову- 
валось 351 часопис і газети.

Найважливішою складовою релігійного життя в 
Україні залишалося Православ’я. Загалом воно налічує 15863 релігійних організацій, що стано
вить 51,5% від загальної їх кількості. Домінуючою в Православ’ї України є Православна Церк
ва Московського Патріархату. На сьогодні вона має 36 єпархій, в яких діють 10689 громад віру
ючих. Церква налічує 158 монастирів із 4150 ченцями і черницями, 15 духовних навчальних за
кладів із 4413 слухачами, 106 періодичних видань, 3879 недільних шкіл та 36 братств. Церков
ну службу здійснюють 8936 священиків. Предстоятелем церкви є митрополит Київський і всієї 
України Володимир (Сабодан). Українська Православна Церква Київського Патріархату нара
ховує 31 єпархію, 3639 релігійних організацій. Вона має 36 монастирів з 198 ченцями, 2693 свя
щеннослужителі, 16 духовних навчальних закладів з 1352 слухачами, 24 місії і 8 братств, 31 
періодичне видання та 1092 недільні школи. УП Ц  КП очолює Патріарх Київський і всієї Ру- 
си—України Філарет (Денисенко). Українська Автокефальна Православна Церква має 1209 
релігійних організацій, 67% яких знаходиться у галичанських областях України. Предстоятель 
Церкви — митрополит Київський і всієї України Мефодій. Церковну службу в УАПЦ здійсню
ють 702 священики. Церква має 7 місій, п’ять монастирів, 361 недільну школу і 7 періодичних 
видань. Кафедральним собором У \П Ц  є Андріївська Церква в Києві. В Україні, окрім назва
них, на початок 2005 року діяло ще ряд інших православних церков. Так, Російська вільна (за
кордонна) православна церква мала 27 громад, Апокаліптична П Ц  — 6 (всі — на Вінниччині). 
Діяло дві греко-православні громади, сім — православних незалежних. Функціонували громади 
Реформованої і Соборноправної православних церков. Поширені також різні об’єднання право
славного коріння. Так, старообрядницька церква Білокриницької згоди мала 58 громад. До Русь
кої православної старообрядницької церкви безпопівської згоди належало 12 громад, 5 з яких — 
на Житомирщині. Російська істинно-православна церква об’єднує на цей час 23 громади. Церк
ва Матері Божої Преображенної налічує 14 громад. На Одещині діяла одна громада інно- 
кентіївців. Незмінною залишалася кількість громад молокан - 4. Характерно, що ці течії право
славного коріння не мають в Україні своїх навчальних закладів, видань, братств, мають обмеже
ну кількість служителів культу.

Досить активно проходить відродження Української Греко-Католицької Церкви. З а  
кількістю релігійних організацій (3532) вона займає третє місце в Україні. Церковну 
службу в УГКЦ  здійснює понад 2,1 тис. священиків. 94,3%  мережі греко-католиків зо
середжено в трьох галичанських та Закарпатській областях. Очолює УГКЦ кардинал 
Любомир Гузар. Церква має 93 монастирі з 1205 насельниками, 14 місій, 2 братства, 13 
навчальних закладів (1673 слухачів), 1186 недільних школи, видруковує 25 газет і жур
налів. Вирішене питання перенесення центру УГКЦ до Києва, де споруджується кафед
ральний собор. Динамічно розвивається останніми роками і Римсько-Католицька Церк
ва, яку очолює кардинал М ар’ян Яворський. Вона має 7 навчальних закладів (понад 730 
слухачів). На сьогодні діють 877 громад Церкви, 83 монастирі (607 насельників), 528

Закінчення на 3-й ст ор. обкладинки.
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Заявивши про необхідність лік
відації Держкомрелігії, Президент 
В.Ющенко мотивував це тим, що 
національній владі слід відкрито і 
публічно підтримувати будь-яку 
конфесію і уряд не має проводити 
якусь спеціальну політику у сфері 
релігії. «Це -  особиста справа людей. 
Питання свободи совісті відносить
ся до надто делікатних питань, враз
ливих для багатьох», -  наголосив 
Президент.

Держкомрелігій України разом із 
’створеною при ньому Всеук
раїнською Радою Церков, махаючи 
шапками після вже скоєного зла, ви
ступили з ініціативою законодавчо
го введення відповідальності за 
участь релігійних інститутів в 
політичній агітації. В прийнятій За
яві сказано: «Ми звертаємося до за
конодавців з пропозицією внести у 
законодавство України норми, які б 
підсилювали відповідальність дер
жави, політиків і церков за прилу
чення релігійних інститутів або їх 
представників до політичної 
агітації». Мета Заяви, як це сказано в 
ній, винести уроки із кризи, в якій 
опинилося українське суспільство 
під час президентських виборів. 
«Там, де віруючі збираються в ім’я 
Господа, не має бути розділення із-за 
відмінності політичних поглядів»,-  
зазначає Заява.

Українська Міжцерковна Рада із 
великою радістю сприйняла підпи
сання Юлією Тимошенко ухвали 
про ліквідацію Держкому релігій Ук
раїни. 13 єпископів об’єднання на
писали Звернення до Президента і 
Прем’єр-міністра, яким не тільки 
підтримали це рішення Уряду, а й 
висловили водночас ряд конкретних 
пропозицій, зокрема починати в 
храмах Богослужіння молитвою «Бо
же, великий, єдиний...», провести 11 
березня Національну президентську 
молитву благословення за всі струк
тури новопризначеної влади та весь 
наш народ. Виголосив на прес-кон
ференції Звернення координатор 
УМР єпископ Володимир Ґарбар. 
Проте слід зауважити, що серед учас
ників прес-конференції, організова
ної протестантською УМР, не було 
представників від православних і ка
толицьких Церков, від баптистів і 
п’ятидесятників.

В.Ющенко 21 лютого підписав 
Закон «Про тимчасову заборону 
приватизації пам’яток культурної 
спадщини». Цей Закон набуває чин
ності з дня його опублікування, -  
повідомили у прес-службі Президен
та. Кабінету Міністрів України у ше
стимісячний термін з дня набрання 
чинності Закону необхідно подати 
на розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України про затверд
ження переліку пам’яток культурної 
спадщини, які не підлягають прива
тизації. До цього переліку увійдуть 
також сакральні споруди. 1 лютого

2 Релігійна панорама № 2 У2005



Релігійне життя України

Верховна Рада тимчасово заборони
ла приватизацію пам'яток культур
ної спадщини. За прийняття 
відповідного Закону в цілому прого
лосували 316 народних депутатів. У 
ст.18 Закону передбачено, що пе
релік пам'яток, які не підлягають 
приватизації, затверджується Вер
ховною Радою України.

Перебуваючи в Донецьку Прези
дент України В.Ющенко наголосив 
на тому, що дивно тут звучать заяви 
про те, що якісь церкви будуть 
підтримувати, а якісь закривати. «На 
якій підставі? Чому із церкви ми ста
ли робити політику? Побійтеся Бога! 
Для чого ви так принижуєте свяще
ників і парафіян? Хіба не розумієте, 
що в Церкви є тільки один Прези
дент на всі віки -  Ісус Христос, Бог? 
Іншого Президента у Церкви просто 
немає -  ні «помаранчевого», ні «біло- 
голубого». Чому ми зневажаємо 
Церкву, віру, святих отців? Для чого 
ми все це робимо? Якщо до мене 
підійде священик, то я не буду його 
питати: «З якої ви, отче, конфесії?» 
Єдине, що я зроблю -  попрошу його 
благословення». Звертаючись до до
нецьких можновладців, які налашту
вали разом з митрополитом і кліром, 
і мирянами УПЦ МП проти нього, 
В.Ющенко сказав: «Я хочу, щоб ви 
сприйняли це як тверду позицію і не 
розповідали віруючим казочки».

Утверджений в Європейській 
Конституції принцип світськості 
держави певнощо не буде сповідува
тися новою політичною владою Ук
раїни, принаймні її Президентом. Це 
засвідчує не лише запрошення ос

таннім для свого широкогласного 
благословення у Софіївський Собор 
перших керівників християнських 
церков більшості, поїздка за благо
словенням до Московського 
Патріарха, а й запрошення духовних 
осіб для освячення робочих 
кабінетів. Так, кабінет віце-прем'єра 
Миколи Томенка освятив депутат- 
священик Юрій Бойко. «Це був зви
чайний обряд освячення кабінету, 
його духовного очищення..., -  заува
жив отець. -  Я чув, що й інші кабіне
ти освячували, але це особиста спра
ва кожного, я провів ритуал лише 
один раз. Томенко завжди ходить на 
службу в храм Бориса і Гліба». Заува
жимо, що цей храм належить УАП- 
Церкві.

На пленарному засіданні Верхов
ної Ради на початку січня слухався 
проект Закону про внесення допов
нень до Закону України «Про свобо
ду совісті і релігійні організації» 
(реєстраційний номер 2637), пода
ний народним депутатом О.Турчи- 
новим. Турчинов назвав свою про
позицію дуже простою. Він запропо
нував там, де йде мова про 
«релігійну організацію», писати в 
дужках слово «конфесія». На думку 
Турчинова, «прийняття цієї поправ
ки зможе вирішити багато питань і 
зняти багато проблем, пов’язаних з 
тим, що закони, які регламентують 
діяльність і приймалися в різні часи, 
використовують різну терміно
логію». В обговоренні взяли участь 
депутати С.Пхиденко і Ю.Соломатін 
(фракція комуністів), О.Зарубін- 
ський (Народна аграрна партія Ук
раїни), І.Заєць, і В.Черняк («Наша
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Релігійне життя України

Україна»). У результаті голосування 
(«за» -  68 і за відправлення законо
проекту на повторне перше читання 
«за» -  94), законопроект був відхиле
ний.

Міністр освіти і науки Станіслав 
Ніколаєнко не є прихильником вив
чення в школі предмета «Християн
ство», бо ж не всі сповідують христи
янську віру. Він також висловився 
проти відвідування шкіл представ
никами тих чи інших конфесій. 
Міністр наголосив на тому, що він не 
має нічого проти релігії, проте вва
жає, що школи різних регіонів, та й 
самі учні, попадають в нерівні умови.

Микола То
менко (ще як 
Голова парла
м е н т с ь к о г о  
комітету з пи
тань свободи 
слова) звернув
ся 28 січня до 
митрополита 
Володимира  

(Сабодана) з відкритим зверненням, у 
якому просить його «однозначно і яс
но висловитися з приводу заходів, що 
розпалюють ворожнечу в суспільстві 
за участю представників УПЦ МП». 
Він нагадує про факти агітації в стінах 
церков на користь одного з кандидатів 
та переховування «брудної поліграфії» 
в храмах протягом виборчої кампанії. 
«І зараз, попри Ваше благословення 
Віктора Ющенка як Президента Ук
раїни на труди ради українського на
роду, окремі священики Вашої церкви 
продовжують свою діяльність, спря
мовану на підтримання вогнища во

рожнечі в українському суспільстві. 
Це, зокрема, стосується ходи, ор
ганізованої священиками Києво-Пе
черської Лаври», -  наголошує депутат. 
«Крім розпалювання ворожнечі між 
регіонами і конфесіями України, такі 
заходи поширюють шовіністичні на
строї, які не лише спрямовані проти 
життєвих інтересів українського наро
ду, але й повністю суперечать тверд
женню Біблії про те, що для християн
ства всі нації рівні: для Бога «немає ні 
юдея, ні елліна», -  переконаний він. 
М.Томенко закликав Сабодана «пояс
нити усім віруючим християнам, чи 
підтримує Ваша церква право ук
раїнського народу відстоювати з Бо
жою поміччю християнські ідеї мо
ралі, свободи, вільного вибору та про
тистояти тим, хто вважає, що насиль
ство, брехня, шахрайство, здир- 
ництво, хабарництво і аморальність 
завжди мають бути нормами життя 
українського народу» та «однозначно і 
ясно висловитися: чи підтримує УПЦ 
(МП) право українського народу жити 
вільно на своїй, Богом даній землі, чи, 
навпаки, вважає, що таким правом 
мають користуватися тільки окремі 
народи». Народний депутат 
сподівається, що УПЦ (МП) «надалі 
спрямовуватиме свої зусилля насам
перед на виконання своїх основних 
функцій зі спасіння душ, а не витрача
тиме їх на боротьбу з іншими право
славними християнами». (RISU)

Ватикан очікує істотного роз
ширення співробітництва з Ук
раїною в гуманітарній і культурній 
сферах. Посол України у Ватикані 
Григорій Хоружий зустрівся з за
ступником Державного секретаря

4 Релігійна панорама № 2*2005



Ватикану архиепископом Леонардо 
Сандрі. У ході зустрічі, що відбула
ся 12 лютого, український дипло
мат проінформував про програму 
Кабінету Міністрів України. Особ
ливий інтерес у представника Свя
того Престолу викликали положен
ня щодо зміцнення віри і духов
ності українського народу, праг
нення до здійснення глибоких де
мократичних перетворень. Л.Санд
рі висловив очікування істотного 
розширення співробітництва між 
Україною і Ватиканом у гу
манітарній і культурній сферах.

Зустрічі протягом минулого року 
віруючих людей, які працюють в за
собах масової інформації, закінчи
лися створенням Асоціації христи
янських медіа-працівників «Ново- 
медіа». Мета утвореної спільноти 
християнських журналістів хариз- 
матичних видань -  утвердження в 
ЗМІ царства Ісуса Христа й автори
тету біблійних істин. Асоціація ство
рена, щоб об’єднати журналістів, 
видавців, різні ЗМІ для утвердження 
християнських біблійних принципів 
у суспільстві і проповідь Благої Вісті 
з трибуни засобів масової інфор
мації. Президентом Асоціації обра
но головного редактора газети «Ка
мень Краегольный» Руслан Кухар
чук. Одним із унікальних проектів 
Асоціації «Новомедіа» є христи
янське інформаційне агентство 
НХС -  Новини Християнського 
Світу. Адреса його в Інтернеті 
www.News.Proboga.com

Боротися із ваххабізмом та НАТО
буде політичний блок імені Богдана

Хмельницького. Це політичне угру- 
пування створюється на півострові 
головою кримських комуністів Л.Гра
чем. Прес-служба нардепа поширила 
для широкого обговорення проект 
Маніфесту блоку. «Нині шляхом змо
ви Україна віддана імперіалістам 
США, -  говориться у Маніфесті. Ме
тою цього є остаточно розколоти 
словенський світ, відкрити двері НА
ТО». Традиційна риторика комуністів 
у документі щедро пересипана ідео
логічними штампами радянських 
часів. Новим є хіба що обіцянка 
«сприяти розвитку УПЦ МП, яка за
знає тиску з боку ісламських ради
калів і розкольників-уніатів».

Д.Корчинський зі своїм «Братст
вом» став засновником «політично
го православ’я». У своєму «Мані
фесті православної революції» но
вий «владика» наголошує: «У світі, 
який стрімко глобалізується, є пра
вославна провінція. Вона занехаяна, 
проте саме православ’я зберігає в 
собі можливість спасіння. Має ви
никнути православна спільнота, яка 
вступить у боротьбу за глобальне 
лідерство в окресленому вище сенсі. 
Братство вперше у новітні часи 
усвідомило нові завдання і заходи
лося впроваджувати принципи і ме
тоди політичного православ’я. 
Найбільша кількість православних 
мешкає в Україні. Очевидно саме 
Україна стане котлом, де ми завари
мо кашу». (Братство. -  №3)

Так званий «Русский блок» -  це
п’ята колона північного сусіда, слід 
російської імперії на українських тере
нах, захисник віджилого кучмівського
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режиму. Його газета «Русская правда» 
зауважує, що коли провладні сили в 
парламенті «посипалися», стали тікати 
хлопці з адміністрації, то «захищати 
державні установи прийшли росіяни і 
російськомовні люди. Для боротьби з 
владою Ющенка блок закликає 
об’єднатися тих, для кого на першому 
місці стоїть дружба з Росією, дер
жавність російської мови, єдина 
історія, православна віра, одна ка
нонічна церква. (Русская правда. -№  6)

Конкурс на кращий проект мону
менту Соборності України зрештою 
завершився прийняттям проекту 
скульпторів Ю. та Л.Синькевичів -  на
високому постаменті стоїть Божа Ма
ти Оранта, яка в небо спускає стрічку у 
вигляді хреста. Із всього видно, що на
звані переможці були далекі і від мен
тальності, і від історії українства. По- 
перше, в Україні живуть не лише хрис
тияни, а відтак мовою постаменту має 
бути не християнсько-релігійна мова. 
По-друге, постамент має засвідчити 
єдність всіх регіонів і народів України, 
тобто фіксувати скоріше етнічне нача
ло. По-третє, християнство якраз не 
поєднало українців, а роз’єднало їх на 
православних і греко-католиків. По- 
четверте, хоч Божа Мати і вважається 
покровителькою України, але гірка 
історична доля українського народу 
засвідчує образність цих суджень. По- 
п’яте, монумент чимось нагадувати 
той монумент, що стоїть на майдані 
Незалежності.

В.Ющенко висловився за відрод
ження храму в селі Пустовійтівці на 
Сумщині. Дерев’яну церкву святої 
Трійці в селі збудував ще останній
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кошовий отаман Запорізької Січі 
Петро Калнишевський.

Київська міська державна адмі
ністрація має намір виділити 8,396 
млн. гривень (близько 1,5 млн. до
ларів СІЛА) на реставрацію церков у 
2005 році. Про це сказано в Програмі 
соціально-економічного розвитку 
Києва на 2005 рік. Зокрема, на реста
врацію собору святого Володимира в 
Херсонесі мерія Києва планує 
виділити 944 тисяч гривень. На рес
таврацію і відтворення комплексу 
Свято-Троїцької церкви в Берестеч
ку (Волинська область) адміні
страція запланувала 439 тис. гри
вень, на оформлення інтер’єру церк
ви Різдва Христового в Борзні 
(Чернігівська область) -  233 тисячі 
гривень. На відтворення Успенсько
го собору Києво-Печерської Лаври 
адміністрація планує виділити 2 
млн. гривень, а на оплату відтворен
ня церкви Різдва Христового на По
штовій площі в Києві -  2,93 мільйо
ни гривень. Сума, яку планує виділи
ти адміністрація в 2005 році, вклю
чає також оплату робіт, виконаних у 
2004 році. Торік Київ міськад- 
міністрація проводила відновлення 
11 храмів на загальну суму 29 міль
йонів гривень. (RISU)

Президент В.Ющенко висловив
ся за необхідність відновлення церк
ви Пресвятої Богородиці, яку всі 
знають переважно як Десятинну.
«Це -  перша церква, і вона має нести 
колосальне естетичне і духовне на
вантаження. Впевнений, що все те, 
що ми зберегли, може стати 
історією, а те, що не зберегли, нею не
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стане». Від збудованої ще в 996 році 
церкви залишився лише фундамент. 
Не збереглося жодного малюнка чи 
знімка храму. То ж проект відбудо
ваної Десятинки створено на основі 
письмових чи ілюстративних 
свідчень минулого про цю святиню. 
За основу взято політ фантазії відо
мого історика архітектури Григорія 
Логвина. Проблемою стала кількість 
бань храму -  п’ять чи двадцять 
п’ять? Висота храму -  23 метри. За 
попередніми підрахунками на 
будівництво знадобиться десь 90 
млн. гривень. Мер Києва пообіцяв, 
що за два роки Київ побачить онов
лену Старокиївську гору.

В лютому в Україні перебувала 
всесвітньовідомий соціолог релігії, 
один із засновників наукового вив
чення нових релігій, член багатьох 
міжнародних наукових товариств, 
професор із Великобританії Айлін 
Баркер. На запрошення Центру

релігійної інформації і свободи УАР 
та Відділення релігієзнавства НАН 
України А.Баркер взяла участь у 
Круглому столі «Церква і політика», 
поспілкувалася із представниками 
релігійних громад України, жур
налістами, експертами, відвідала 
офіс ЦеРІСу, зустрілася із ук
раїнськими релігієзнавцями, які в 
минулому році обрали професора 
почесним науковим співробітником 
Відділення релігієзнавства, що й бу
ло підтверджено спеціальним дипло
мом, виступила перед студентами 
столичних вузів-членами Мо
лодіжної асоціації релігієзнавців із 
лекцією про дослідження НРТ в світі.

У Херсоні віруючих намагаються 
примусити платити гроші за право 
молитися в храмі, який вони віднови
ли своїми руками. Так, парафіянам 
церкви при лікарні Комсомольського 
району міста пропонують підписати 
договір оренди, за яким щомісяця 
треба перераховувати до бюджету 
близько 80 гривень. «Лікарня не має 
до цьому жодного відношення, хоча і 
надала будинок, що пустував, храмові. 
Плату за оренду нараховує Фонд кому
нального майна, виходячи із 
мінімальних розцінок», — говорить го
ловний лікар установи Леонід Ремига. 
Парафіяни лікарняного храму диву

ються: вони відремонту
вали руїну, вклавши май
же 80 тисяч гривень. Жод
ного прибутку храм не 
приносить -  адже громада 
лікарняної церкви ко
мерційною діяльністю не 
займається. Навпаки, мед
персоналові і пацієнтам
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віруючі допомагають не тільки молит
вою, але й прибирають палати, прино
сять продукти. На сплату оренди треба 
віддавати частину пожертвувань. Не
вже казна має потребу в них більше, 
ніж хворі, бідні та сироти? В обласній 
клінічній лікарні понад десять років 
тому теж відкрили православний 
храм. Адміністрація стаціонару пере
дала приміщення на другому поверсі 
одного з лікувальних корпусів. Голо
вний лікар В.Клименко підкреслив, 
що за цей час адміністрація не вимага
ла жодної копійки за надану площу. 
Церква при лікарні сприймається як 
невід’ємний елемент лікувального 
процесу. Якщо молитва, сповідь і ду
ховна настанова священика прино
сять пацієнтам полегшення і сприя
ють зміцненню здоров’я, виходить, 
храм багаторазово виправдує усі вит
рати на нього. (RISU)

Затримані два підлітки, які на те
риторії Івано-Франківської і 
Чернівецької областей спеціалізува
лися на крадіжках церковних цінно
стей з місцевих храмів. За короткий 
час вони встигли пограбувати 12 
храмів, зокрема чоловічий монас
тир. Як повідомив керівник прес- 
служби УМВС України в 
Чернівецькій області майор міліції 
Я.Марунчик, злочинці в основному 
викрадали золоті прикраси і гроші. 
«Ікони, як правило не крали, 
оскільки не знали їхньої реальної 
ціни. А в одній із церков гастролери 
умудрилися викрасти цінності па
рафіян, що накопичувалися в іконі- 
скарбничці». За словами Я.Марунчи- 
ка, багато викрадених речей злодії 
встигли реалізувати. Порушено

кримінальну справу, ведеться 
слідство. (RISU)

«В Україні відбувається жорстока 
боротьба між добром і злом. І Гос
подь на прикладі України показав об
личчя зла -  це фальсифікація, це не
правда, дезінформація, це зловжи
вання владою, це підкупи, це 
нагнітання страху. Ніби Господь гово
рить: подивись, людино, на це зло, чи 
ти хочеш жити в атмосфері зла? І з 
другого боку Господь показав добро 
на цих майданах і вулицях -  любов, 
терпіння, ввічливість, допомогу один 
одному, тобто це виявлення христи
янської любові, про яку ми завжди 
проповідуємо». Ці слова належать 
Патріарху Київському і всієї України- 
Руси Філарету. Предстоятель УПЦ КП 
цим наголосив, що відокремлення 
Церкви від держави не тотожне відо
кремленню Церкви від суспільства. 
Релігійні спільноти є складовими ук
раїнського соціуму, відтак вони ма
ють жити інтересами України, її біди 
переживати як свої, керуючись в 
оцінках суспільних подій християнсь
кими моральними принципами. 
Шкода, що не всі в християнських 
спільнотах (навіть на рівні їх прези
дентів) усвідомили це, відсиджуючись 
в кущах подалі від тієї боротьби зі 
злом, на яку піднявся український на
род. То ж назвавшись Церквою, треба 
нею бути, а не залишатися стовідсот
ковою сектою, про що йшла мова в 
попередньому числі нашого часопи
су. «Компромісу між добром і злом 
бути не може. Чому не може бути? То
му що Христос сказав: що спільного 
між світлом і темрявою? Між Хрис
том і сатаною що може бути спільно
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го? Тобто між добром і злом спільно
го нічого не може бути. І компромісу 
не може бути», -  наголошує Патріарх 
Філарет. І продовжує: «Тільки уявіть 
собі, півтора мільйона людей з’їхалося 
до Києва. На захист чого? На захист 
своїх прав, на захист свободи, на за
хист демократії. І хіба може в цей час 
Церква стояти осторонь? Вона не мо
же стояти осторонь, бо віруючі люди 
там знаходились». Окрім УПЦ КП, за
яву Президенту України із застере
женнями від авторитаризму підписа
ли глави УГКЦ, РКЦ, спільнот бап
тистів, п’ятидесятників, харизматів. 
Серед авторів листа відсутні УАПЦ, 
адвентисти, інші конфесії.

ПРАВОСЛАВ’Я
Спільне засідання Священного 

Синоду і Вищої Церковної Ради 
УПЦ Київського Патріархату під го
ловуванням Патріарха Київського і 
всієї Руси-України Філарета відбуло
ся 21-22 лютого в Києві. Під час 
засідання розглядалися питання 
суспільного служіння Церкви в но
вих державно-політичних умовах, 
пошуку шляхів діалогу і співпраці з 
УПЦ МП та УАПЦ, а також інші пи
тання поточного життя Церкви. За 
підсумками роботи Синоду і Вищої 
Церковної Ради 23 лютого 2005 р. 
Патріарх провів прес-конференцію у 
своїй резиденції. Патріарх повідо
мив, що на засіданні Священного 
Синоду і Вищої церковної Ради УПЦ 
КП було ухвалено два звернення: до 
УПЦ МП і до УАПЦ. Зокрема, УАПЦ 
пропонується об’єднатися з УПЦ КП 
в Помісну українську православну

церкву. Від УПЦ МП Філарет зажа
дав припинення ворожнечі, яку вела 
ця церква з УПЦ КП за часів старої 
влади і продовжує вести досі. Філа
рет також зазначив, що УПЦ МП по
винна бути представлена як 
«Російська Православна Церква в 
Україні», щоб вона не могла робити 
такого глибокого політичного впли
ву на українське суспільство, яке чи
нить зараз. Також Патріарх зажадав, 
щоб УПЦ КП були надані не менші 
права, ніж УПЦ МП, зокрема, в тих 
регіонах, де УПЦ КП не представле
на фізично, тобто не має храмів, їй 
повинні бути передані «об’єкти 
культового призначення, які не ви
користовуються іншими церквами». 
Владика Філарет наголосив, що УПЦ 
КП підтримує програму українсько
го уряду, який, «проголосив мораль
не відродження України». Він також 
заявив, що Церква, очолювана ним, 
співробітничатиме з новою владою у 
сфері відродження духовності. Од
ним з напрямів такої співпраці Філа
рет назвав доступ церкви до ЗМІ, зо
крема -  відкриття спеціалізованого 
православного теле- або радіокана
лу. По-друге, на думку Філарета в 
школах потрібно почати викладати 
християнську мораль. Саме це, за 
його переконанням, має зберегти 
християнську релігію в Україні. На 
прес-конференції Патріарх УПЦ КП 
заявив, що негативно ставиться до 
ліквідації Держкомрелігії. «Це не
своєчасно, тому що ситуація 
релігійна в Україні така, що не доз
воляє на даному етапі ліквідовувати 
державний орган. Тому ми просити
мемо і президента і прем’єр- 
міністра, щоб до цього питання
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підійти акуратно, урівноважено, 
щоб не нашкодити релігійній ситу
ацію в Україні», -  заявив Філарет. 
Владика виступає за відбудову Деся
тинної Церкви. «Ми наполягаємо на 
тому, щоб Десятинна церква була 
відбудована. Незважаючи на те, що 
зараз є протести певних сил в Ук
раїні». «Я пам’ятаю, яка була реакція 
деяких сил, в Києві (і не тільки), на 
відновлення Михайлівського монас
тиря і Успенського собору Києво- 
Печерської Лаври. Тоді теж говори
ли, що краще дивитися на оригінали 
зруйнованого Михайлівського мо
настиря і зруйнованого Успенського 
собору, ніж дивитися на новозбудо- 
вані храми, оскільки це будуть хра
ми не 11 сторіччя, а це будуть храми 
20 сторіччя. Але ви бачите, тепер 
значення і Михайлівського монас
тиря і Успенського собору і інших 
храмів, які відновлені -  це дає пози
тивний внесок у відродженні духов
ному. І якраз результатом 
будівництва цих храмів ми мали так 
звану «помаранчеву революцію», -  
заявив Філарет. Він підкреслив, що, 
те, що відбувалося на Майдані Неза
лежності -  результат духовного 
відродження України. Тому, за сло
вами патріарха, УПЦ КП підходить 
до відновлення Десятинної церкви з 
позиції відродження духовності і 
вважає його необхідним. «Якраз це 
сприятиме духовному відродженню, 
а не ті залишки зруйнованого хра
му», -  сказав Філарет. Він також 
підкреслив, що Десятинна церква, 
після відновлення, має перейти в 
розпорядження УПЦ КП як 
Помісної Української Православної 
Церкви. (RISU)

Релігійне життя України

Патріарх 
Філарет наго
лосив на то
му, що появу 
в Церкві 
Московсько
го Патріарха
ту тих, хто не 
підтримував 

позицію свого керівництва часу пре
зидентських виборів, не слід викорис
товувати для розпалювання ворож
нечі. «Навпаки. Ми повинні радіти, 
що і в тій Церкві є люди, які відчува
ють любов до своєї Батьківщини Ук
раїни, які також борються за правду і 
моляться, тому події, які відбуваються 
в ці дні в Україні, можуть привести до 
єднання і самих церков Московського 
Патріархату та Київського Патріарха
ту. Тому що коли віруючі Київського 
Патріархату і віруючі Московського 
патріархату відчують любов один до 
одного, а любов завжди єднає, то вона 
приведе до єдності православ’я в Ук
раїні». (Голос Православ'я. -№2)

Постійним вже стало Святи
тельське слово Патріарха УПЦ КП 
Філарета. Воно звучить раз на тиж
день о 22.40 на хвилях першої про
грами Українського радіо. Різно
маніття тем привернуло до радіопе
редачі увагу багатьох слухачів. Бажа
но було б, щоб передача частіше зву
чала як відповідь Предстоятеля 
Церкви Українського Православ’я на 
запитання слухачів.

УПЦ КП висловила свій протест з
приводу того, що оприлюднений від 
імені Української міжцерковної ради 
14 лютого 2005 р. документ (про по
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зицію Ради щодо ліквідації Держко- 
му релігій) не був погоджений із 
УПЦ КП. «Повноважні представни
ки УПЦ Київського Патріархату не 
брали участі у розробці вказаного 
документу, з його положеннями не 
були ознайомлені і жодного відно
шення до його підготовки або ухва
лення не мають. У зв’язку з цим вва
жаємо такими, що не відповідають 
дійсності, твердження координатора 
УМР Володимира Гарбара про те, що 
відсутність підпису Київського 
Патріархату під документом УМР 
пояснюється «технічними питання
ми» і представники Київського 
Патріархату висловили згоду з текс
том цього документу», -  йдеться у 
листі, надісланому прес-службою 
УПЦ КП.

Внутрішньоцерковне протисто
яння в УАПЦ продовжується. Воно 
ще більше загострилося після захоп
лення прибічниками Предстоятеля 
Церкви митрополита Мефодія 
приміщення Патріархії Церкви, ут
римуваного до того прихильниками 
відлученого Архиєрейським Собо
ром керуючого справами УАПЦ ар
хиепископа Ігоря Ісіченка. Виріши
ти суперечку не так і просто, бо ж тут 
надто складно переплелося правдиве 
і неправдиве на боці кожного (Сво
бода. -  №6). Не будь особливої по
зиції і неприйняття владикою Ігорем

наслідків Константинопольської до
мовленості між владиками УПЦ КП 
та УАПЦ в присутності представ
ників Вселенського Патріарха і 
підбурення до цього Патріарха Ди- 
митрія, названі власне Українські 
Православні Церкви вже об’єднали
ся б. їх би визнав, про що йшла мо
ва, Вселенський Патріарх. Але з дру
гого боку, владика Мефодій на дого
ду певним політичним силам свого 
часу також став ігнорувати Констан
тинопольську домовленість, а зреш
тою від імені УАПЦ висловив 
підтримку провладному претенден
ту на посаду Президента В.Янукови- 
чу. В протидії цьому в православно
му світі України найбільше відзна
чилися церковні структури, очолю
вані архиепископом Ігорем. Зро
зуміло, що учасники і симпатики 
Помаранчевої революції за цих умов 
будуть на боці харківського владики. 
Що ж стосується редагованої 
Є.Сверстюком газети «Наша віра», 
то можна пошкодувати, що вона 
стала заручником цих протистоянь. 
Але ж ніде правди діти: вона прак
тично була органом церковних 
спільнот архиепископа. Та й чи на 
законних правах редакція цієї газети 
розміщувалася в приміщенні 
Патріархії, не будучи її офіційним 
органом?

Ініційовано скликання Помісно- 
го собору УАПЦ. До ініціативної 
групи ввійшли головний редактор 
газети «Наша віра» Є.Сверстюк, ви
ключений з УАПЦ її архиєрейським 
собором архиепископ Харківський 
Ігор Ісіченко та народний депутат 
України отець Ю.Бойко. За скликан
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ня собору висловилося також Пра
вославне братство УАПЦ. Всі вони 
затурбовані тим протистоянням, яке 
існує в Церкві між її Предстоятелем 
митрополитом Київським і всієї Ук
раїни Мефодієм і керуючим справа
ми Церкви архиепископом Ігорем. 
Ініціатори скликання Собору звину
вачують митрополита в криміналь
них злочинах, лихослів’ї, рукопри- 
кладстві, освяченні «кавалерствую- 
щих дам і шевальє ордена святого 
Станіслава», участі у президентській 
виборчій кампанії на боці провлад- 
ного кандидата В.Януковича, при
криванні бродячих священиків та ін. 
Водночас служба Предстоятеля 
УАПЦ звинувачує архиепископа Іго
ря в постійно вчинюваних ним роз
колах в Церкві, у непідпорядкуванні 
його Предстоятелю і рішенням ар- 
хиєрейських соборів, у возвеличенні 
Харківської єпархії до рівня всієї 
Церкви і в розкольницькій діяль
ності в інших єпархіях УАПЦ, в за
хопленні і самовільному порядку
ванні в приміщенні Патріархії 
УАПЦ та ін. Обидві сторони зверну
лися до держави з проханням допо
могти вирішити внутрішній 
конфлікт УАПЦ. Але держава не має 
для цього належних законних прав 
хоча б тому, що Церква згідно Зако
ну про свободу совісті не є юридич
ною особою. Владиці Ігорю слід у 
своїй діяльності підпорядковуватися 
церковним законам. Це лише з його 
протидії реалізації узгодженостей, 
укладених при посередництві Кон
стантинопольського Патріархату 
між представниками УПЦ КП та 
УАПЦ, призупинився процес 
об’єднання цих православних спіль

нот і утворення Об’єднаної Помісної 
Православної Церкви. Канонічність 
останньої Вселенський Патріархат 
ладен був визнати.

Звернення про скликання 
Помісного Собору УАПЦ десь в 
травні-червні оприлюднили виведе
ний Архиєрейським собором з єпис
копату Церкви владика Ігор Ісічен- 
ко, протоієрей, народний депутат 
України Юрій Бойко, редактор газе
ти «Наша віра» Євген Сверстюк, го
лова Всеукраїнського братства апос
тола Андрія Первозванного УАПЦ 
В.Чешкова. При цьому вони закли
кали священнослужителів і мирян 
Церкви визнавати за главу УАПЦ не 
її Предстоятеля митрополита Ме- 
фодія, в діаспорного митрополита 
Костянтина. У своєму листі на ім’я 
митрополита Мефодія В.Чешкова 
згадує те, що владика під час зустрічі 
з В.Януковичем заявив, що лише 
при ньому як Президентові в Україні 
«буде стабільність і церковний мир». 
Приміщення Патріархії УАПЦ, за
хоплене прибічниками митрополита 
Мефодія 9 лютого, міліція до 
вирішення питання судом закрила й 
запломбувала.

Львівське братство ім. Андрія 
Первозванного звернулося до єпис
копату, духовенства та вірних УАПЦ 
з вимогою негайного скликання Ар- 
хиєрейського Собору та Патріаршої 
Ради Церкви з метою дати 
відповідну оцінку діям митрополита 
Мефодія щодо захоплення його 
послідовниками приміщення в 
Києві, обрати Місцеблюстителя для 
керівництва Церквою до її Помісно-
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то Собору. Львівське братство ствер
джує, що «свого часу кандидатура 
митрополита Мефодія (Кудрякова) 
була нав’язана УАПЦ після смерті 
Патріарха цієї Церкви Димитрія 
Яреми режимом Л.Кучми на Соборі 
14-15 вересня 2000 року, повністю 
контрольованого Державним комі
тетом у справах релігій. Метою уря
довців було перешкодити обранню 
главою УАПЦ блаженнішого Кон
стантина Багана, митрополита Ук
раїнської Православної Церкви в 
СІЛА». З подібною Заявою виступи
ло також Харківське крайове братст
во апостола Андрія Первозванного.

Патріархія Української Автоке
фальної Православної Церкви, очо
лювана архиепископом Ігорем 
(Ісіченком), звернулася до міністра 
внутрішніх справ Юрія Луценка з 
проханням посприяти в поверненні 
майна патріархії та газети «Наша 
віра». Про це йдеться у зверненні 
УАПЦ до міністра Луценка, яке було 
оприлюднене 9 лютого на прес-кон
ференції у Києві. Приводом до тако
го звернення став інцидент із захоп
ленням київського приміщення 
Патріархії групою прихильників 
Предстоятеля УАПЦ митрополита 
Мефодія (Кудрякова). У документі, 
зокрема, сказано: «4 лютого 2005 р. в 
приміщення патріархії УАПЦ 
увірвалися невідомі особи, без за
конних на те підстав, зайняли його, 
побивши при цьому співробітників 
патріархії, і заволоділи матеріальни
ми цінностями, які знаходилися у 
вказаному приміщенні». «Оскільки 
такі дії є грубим порушенням чин
ного законодавства і явно спровоко

вані зацікавленими в дестабілізації 
церковного життя політичними си
лами, просимо Вас притягати до 
кримінальної відповідальності при
четних до злочину», -  йдеться у звер
ненні до міністра.

Прес-служба 
УАПЦ митро
полита Мефодія 
(Кудрякова) 12 
лютого опри
люднила заяву, 
в якій вислови
ла свою по

зицію у справі інциденту довкола 
приміщення Патріархії УАПЦ в Києві 
та опротестувала заяву архиєпископа 
Ігоря (Ісіченка) про те, що УАПЦ в 
Україні підпорядкована митрополиту 
Костянтину. «Українська Автокефаль
на Православна Церква є законною 
православною конфесією, офіційно 
зареєстрованою у встановленому за
коном порядку у відповідному дер
жавному органі, та діє на загально
прийнятих і рівноправних умовах, та
ких, які держава гарантує кожній кон
фесії, не вимагаючи для себе особли
вого статусу чи привілеїв. 315 вересня 
2000 р. її Предстоятелем обраний мит
рополит Мефодій (Кудряков)», -  
йдеться у документі. Заяву архиєпис
копа Ігоря (Ісіченка) названо 
безпідставною, «оскільки в 1995 р. ук
раїнські парафії в США були підпо
рядковані Вселенському Патріархату. 
В даний час митрополит Костянтин 
(Баган)... не може приймати ніяких 
рішень щодо УАПЦ в Україні без бла
гословення та письмової згоди Все
ленського Патріархату». У заяві наго
лошується, що «згідно з рішенням,
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прийнятим на спільному засіданні Ар- 
хиєрейського Собору УАПЦ та 
Патріаршої Ради від 9 квітня 2003 ро
ку архиепископ Харківський і Пол
тавський Ігор (Ісіченко) виключений 
із числа архиєреїв УАПЦ, позбавле
ний всіх посад (в тому числі і посади 
керуючого справами Патріархії 
УАПЦ) і виведений за штат УАПЦ. 
Архиепископа Ігоря (Ісіченка) звину
вачують у нецільовому використанні 
приміщення Патріархії УАПЦ в Києві 
(йдеться про розміщення там Ук
раїнського центру візантиністики і па
трології). «У зв'язку з тим, що вказане 
приміщення є єдиним придатним для 
використання у ролі офісного, в якому 
має виконувати свої статутні обов'яз
ки Предстоятель УАПЦ митрополит 
Мефодій (Кудряков), 4 лютого 2005 р. 
було прийнято рішення припинити 
нецільове використання вказаних 
приміщень, провести необхідний ре
монт та створити нормальні умови 
для статутної діяльності Предстоятеля 
УАПЦ», -  так пояснюється у заяві за
хоплення приміщення Патріархії 
УАПЦ в Києві.

«Принижена святиня». Під таким 
заголовком газета «Експрес» (27 
січня -  3 лютого) розповіла про 
«державу в державі», маючи при 
цьому на оці Києво-Печерську Лав
ру», про ту брутальну діяльність, до 
якої прилучився цей підвладний 
Церкві Московського Патріархату 
монастир під час президентських ви
борів. З цього кубла антиющен- 
ківців поширювалися листівки- 
фальшивки про В.Ющенка як по
сланця сатани, звідси йшла пряма 
агітація за В.Януковича як захисника

від західно-католицької експансії 
істинного Православ’я, яким є Мос
ковська Церква, тут формувалися 
колони хресних ходів по місту з чор- 
ноорамленими портретами Ющенка 
і оздобленими іконами царя Мико- 
ли-кривавого і В.Януковича. Звідси в 
ефір на всю Україну звучали заклики 
голосувати за провладного кандида
та. Навіть після того, як Верховний 
Суд визнав фальсифікації виборчого 
процесу, глава УПЦ МП митрополит 
Володимир (Сабодан) вручив В.Яну- 
ковичу церковну нагороду. «Яке не
приховане розходження з мораллю, 
з тим, у чому, власне, має подавати 
приклад Церква, що вона про
повідує».

Як кажуть в Москві, в Україні є 
«русское хрістовоє воінство», яке є 
сильнішим від будь-якого війська.
При цьому йде мова про УПЦ Мос
ковського Патріархату. І в цьому 
якоїсь помилки немає. Будучи при
сутнім на дні народження Президен
та Росії В.Путіна, митрополит Воло
димир (Сабодан) -  предстоятель 
цього воїнства, як пише православ
но-російська преса, «поблагодаріл 
Прєзідєнта за поддержку, которую 
глава Россійского гасударства окази- 
ваєт Православію на Українє (вдало 
підмічено митрополитом -  «на Ук-
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раїнє», бо якби воно було «в Ук
раїно», то тоді б воно виглядало як 
щось органічне її етносу. -  Ред.). Єго 
блаженство виразіл прізнатєльность 
Презідєнту Россїї за поддержку за 
фінансовую помощь, которую 
Россійскоє государство оказало 
єпархіальним центрам Українской 
Церкві». Владика був би вдячний 
Президенту Росії за те, що у своєму 
слові він чітко визначив сутність тієї 
Церкви, яку він очолює -  «Русская 
Православная Церковь в Украине». 
(Шлях Перемоги- №7)

Православні братства Церкви 
Московського Патріархату продов
жують організовувати хресні ходи 
своїх вірних по вулицях Києва. Чого 
хочуть ці протестуючі від Право
слав’я цієї «канонічної» Церкви? Ви
являється, що вони протестують про
ти вступу України в НАТО, вислов
люються за проросійську політику 
нашої країни. Що ж в цьому від Пра
вослав’я? Скоріше ці братства слід бу
ло 6 перейменувати і називати їх не 
православними, а проросійськими. А 
оскільки Церква -  це не лише клір, а й 
миряни, то мовчазливе спостерігання 
керівництва УПЦ МП за тим, що тво
рять спільноти Церкви засвідчує його 
згоду з цим. У нас в Україні кажуть: 
мовчання -  ознака згоди.

Голова Синодального відділу 
УПЦ МП з питань взаємодії із 
збройними силами та іншими 
військовими формуваннями ар
хиепископ Львівський і Галицький 
Августин представляв УПЦ МП на 
щорічній конференції голів капе- 
ланських служб, що проходила Люб-

ляні (Словенія). На цьогорічній кон
ференції розглядались питання ка- 
пеланства в XXI сторіччі.

Митрополит Володимир (Сабо- 
дан) затвердив новий чин молитви 
за тих, хто хворіє на СНІД та ВІЛ- 
інфікованих. Чин молебного співу 
складений під керівництвом голови 
синодальної богословської комісії 
УПЦ МП архиепископа Львівського 
і Галицького Августина Маркевича. 
Новий чин являє собою молитву 
про прощення гріхів хворих, 
зміцнення їх тілесних і духовних 
сил і дарування терпіння і смирен
ності в хворобі.

Працею в’язнів Вільнянської ви
правної колонії №20 споруджено на 
її території храм святої Анастасії -  
заступниці ув’язнених. На початку 
лютого будівлю освятив митрополит 
Запорізький і Мелітопольський 
УПЦ МП Василій. Адміністрація ус
танови звернулася до владики з про
ханням мати тут свого постійного 
священнослужителя. За безпосеред
ньої участі ув’язнених в регіоні йде 
будівництво ще двох храмів.

На території Видубицького мо
настиря вдалося знайти залишки 
найдавнішої келії, яка слугувала мо
нахам своєрідною домівкою. В Києві 
загалом виявлено понад десять 
підземних монастирів, зокрема се
ред них і Києво-Печерська Лавра. 
Але в них не було келій, в яких жили 
монахи. Видубеччина у цьому вия
вилася винятком. Вчені гадають, що 
є й інші подібні невиявлені ще 
підземні келії.

__________________Релігійне життя України
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Відтворення Свято-Покровської 
церкви -  головного козацького хра
му -  відбудеться в рамках створення 
історико-культурного заповідника -  
точної копії Запорізької Січі, що 
знаходиться на остові Хортиця. У 
цій церкві протягом віків молились 
козаки за мир та спокій української 
землі, отримували благословення у 
далекі походи. Козацтво, незважаю
чи на духовний і політичний гніт 
іноземців, завжди виконувало роль 
захисників православ’я, процвітання 
православних обителей та освітніх 
закладів.

26 січня у деяких православних 
храмах Донецької області з’явилася 
«Луганська декларація», автори якої 
закликають християн «до боротьби 
з «націонал-бандерівським» угру
пованням, яке захопило владу в Ук
раїні». «Декларацію» прийняли з 
ініціативи протоєрея Московсько
го Патріархату Валерія Лазора на 
зборах делегацій православних гро
мад Луганської та Донецької облас
тей. Ті, хто взяв участь у зібранні, 
протестували проти обрання Пре
зидентом України Віктора Ющенка. 
Як уже повідомлялося, Кирил Фро
лов, один з лідерів «Союзу право
славних братств» і завідувач ук
раїнським відділом Інституту країн 
СНД, закликав колишнього 
прем’єр-міністра України, який 
програв президентські вибори, 
Віктора Януковича очолити по
встання православних. Цей заклик 
підтримали члени проросійських 
організацій «Единое Отечество», 
«Русский блок», «Держава» та ін. 
(RISU)

Релігійне життя України

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
ІГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ
Двадцять шоста сесія Синоду єпи

скопів Києво-Галицької митрополії 
УГКЦ відбулася 8-9 лютого у Львові.
Участь у ній взяли усі правлячі ар- 
хиєреї УГКЦ, які діють на території 
України, Апостольський адміністра
тор Мукачівський владика Мілан 
Шашік, Апостольський Нунцій в Ук
раїні архиепископ Іван Юркович та 
архиепископ Джон Патрік Фолі, пре
зидент Папської ради соціальної ко
мунікації. Синод розглянув питання 
про зміни у порядку приготування та 
проведення Синодальних сесій, про 
паломництво 6-12 червня 2005 р. 
єпископів УГКЦ разом з греко-като- 
лицькими єпископами інших країн 
до Барі (Італія). Було детально до
працьовано розділи Душпастирсько- 
го плану про парафію, мас-медіа та 
євангелізацію. Владики прийняли 
рішення щодо святкування Року 
Пресвятої Євхаристії і проведення 
24-26 червня 2005 р. у Львові Євха- 
ристійного конгресу. Для належного 
приготування до конгресу, Синод по
становив провести конференції, при
свячені Пресвятій Євхаристії, у всіх 
більших храмах Києво-Галицької 
Митрополії УГКЦ. Учасники Синоду 
прийняли рішення для покращення 
судово-правничої системи Митро
полії та вдосконалення кадрового за
безпечення цієї ділянки церковного 
життя. Для цього Сйнод постановив: 
а) визнати Патріарший трибунал су
дом другої і третьої інстанції для усіх 
єпархій і екзархатів в Україні; б) ство
рити Колегію спеціалістів церковно
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го права при Патріархові УГКЦ; в) 
висилати студентів на стаціонарні 
студії східного канонічного права, 
щоб у кожній єпархії було щонай
менше три дипломовані каноністи. 
Під час Синоду було обговорено по
зицію УГКЦ у новій суспільно- 
політичній ситуації та потребу опра
цювання душпастирських листів на 
злободенну тематику. Значну частину 
синодальних засідань було присвяче
но питанням польсько-українських 
відносин та покращення діяльності 
благодійної організації «Карітас Ук
раїни», реституції церковного майна 
та налагодженню фінансової системи 
Митрополії. Для покращення інфор
мування користувачів мережі INTER
NET про УГКЦ Синод постановив 
створити і фінансово забезпечити у 
Києво-Галицькій Митрополії посаду 
адміністратора офіційного інтернет- 
сайту УГКЦ та сайтів усіх єпархій і ек
зархатів з особливим завданням сте
жити за постійним оновленням 
їхнього змісту. Було вирішено більш 
активно залучати журналістів 
релігійних друкованих видань, 
радіостанцій і телевізійних програм 
УГКЦ до участі у професійних 
семінарах. Двадцять сьома сесія Си
ноду єпископів Києво-Галицької Ми
трополії УГКЦ відбудеться у травні 
2005 р.

Греко-католицькі священики Бу- 
чацької єпархії протестують проти 
зволікань Ватикану у вирішенні пи
тань на українському релігійному 
просторі. Вони, а їх було біля вісімде
сяти, 9 лютого окупували митропо
личі палати Глави УГКЦ з вимогою 
призначення єпископом їхньої

єпархії відкликаного в 2003 році Ва
тиканом єпископа Іринея Білика. 
Митрополичий Собор УГКЦ відмо
вився розглядати це питання, послав
шись на те, що це не входить в його 
компетенцію. Священики з нічим 
роз’їхалися по своїм парафіям. Але, 
гадаємо, цей факт їх ще більше пере
конав в тому, що УГКЦ якнайскоріше 
має мати статус Патріархії і що дії Ва
тикану не відповідають наступному 
Артикулу Берестейської унії 1596 ро
ку: «На свячення наші владики не по
требують дозволу з Риму, їх святить 
митрополит». Коментуючи цю подію 
прес-секретар глави УГКЦ о.Ігор Яців 
назвав таку поведінку священиків 
«вибухом емоцій», пов’язаним з над
то довгим очікуванням розв’язку 
конфлікту, який триває вже два роки. 
За словами о.Ігоря, вже в самих пала
тах протестуючі поводилися відносно 
спокійно. Конфлікт виник між влади
кою Іринеєм та частиною духовенст
ва і вірних єпархії та набрав гострих 
форм. Для владнання ситуації Вели
кий Синод УГКЦ 24 вересня -  1 жовт
ня 2003 року доручив владиці Іри- 
неєві скласти повноваження і просив 
Римський Апостольський Престол 
призначити апостольського адміні
стратора для цієї єпархії. Тоді влади
ка Іриней оскаржив таке рішення Си
ноду у Ватикані. Іван Павло II ви
правдав владику в його непричет
ності до конфлікту, проте все ж реко
мендував ієрархії УГКЦ перевести 
єпископа Іринея помічником до 
Львова. У Бучацьку єпархію Апос
тольський Престол повинен був ске
рувати адміністратора, однак цього 
зроблено не було. Кардинал Любо
мир (Гузар) мав розмову з єпископом
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Іринеєм і запропонував йому посаду 
єпископа-помічника Львівського. 
Владика погодився з умовою, що йо
му відведуть конкретну ділянку робо
ти, однак пізніше відмовився перей
ти до Львова. Тому питання наразі за
лишається відкритим, оскільки Си
нод УГКЦ не може самостійно прий
мати рішення про призначення керу
ючих єпархій без погодження з 
Римським Архиєреєм. За словами
о.Ігоря Яціва, 11 лютого Патріарх 
Любомир Гузар оприлюднить 
офіційний лист з цього приводу.

Для вияснення позиції проводу 
УГКЦ в справі конфлікту в Бу- 
чацькій єпархії кардинал Любомир 
Ґузар особисто звернувся з листом 
до вірних єпархії. Подаємо його ско
рочений текст: «Дорогі в Христі ду
ховенство і миряни м.Чорткова і Бу- 
чацької єпархії! Пишу до Вас цих 
кілька слів, бо багато разів і в різних 
обставинах я старався пояснити Вам 
суть справи усно, але це було, на 
жаль, безуспішно. Схоже на те, що 
мене та інших так і не почули. Щиро 
запевняю Вас, що нам не байдужа 
доля Вашої єпархії, але її відроджен
ня є у Ваших руках. Ви повинні на
вчитися одне одного шанувати і 
кожному віддати йому належне. На
приклад: ще два роки тому я 
відповів, що, не зважаючи на інші 
обставини, владику Іринея не
обхідно поминати в літургіях. Однак 
дехто від цього відмовляється і досі. 
Це тільки один приклад відрази, яка 
запанували між Вами. Інформація, 
яка доходить до мене з обох сторін, 
підтверджує, що є і багато інших 
подібних випадків взаємної нетер

пимості, що тільки підсилює цю не
щасну незгоду. Не годиться тут пере
кладати вину на когось з поза Вашої 
громади. Навіть найдосконаліша 
розв’язка не матиме успіху без Вашо
го внутрішнього навернення і щиро
го бажання добра для всіх». (RISU)

Своє став
лення до рішен
ня уряду про 
ліквідацію Дер
жавного коміте
ту у справах 
релігій висловив 
Предстоятель  
УГКЦ Любомир 

(Гузар). Кардинал, зокрема, сказав: 
«Держкомрелігій -  це державна 
інституція. Ми його не створили і 
ми його не усунули. Якщо він зали
шиться для ведення певної статис
тики і реєстрацій, то це корисно. 
Проблема полягала в тому, що з бо
ку Держкомрелігій були спроби 
контролювати Церкви. Він був сво
го роду церковним чинником над 
Церквами і ставав перегородою між 
Церквами та державною владою, 
приписуючи собі забагато привілеїв 
та прав. Я думаю, що це потрібно 
було змінити. Необхідно залишити 
те, що було добрим, а те, що було 
надмірним, необхідно змінити і пе
редати у відповідні відомства». 
Патріарх Любомир (Гузар) наголо
сив на необхідності надати Церкві 
більшої свободи. «Ми мусимо за 
всяку ціну старатися зберігати сво
боду Церкви. Необхідно припинити 
цей старий совєтський і тоталітар
ний спосіб, коли держава контро
лювала Церкву і маніпулювала нею
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для своїх кіл. Церква найкраще слу
жить спільноті та державі тоді, коли 
має свободу. Якщо Церква робить 
щось таке, що є проти закону дер
жави, тоді держава мусить при до
помозі своїх структур звернути ува
гу на те, але держава не повинна 
контролювати і розпоряджатися 
Церквою для своїх державних 
цілей. Проти цього всі Церкви і 
релігійні організації повинні дуже 
рішуче виступати», -  наголосив 
єрарх. (RISU)

Серед п’яти нових святих, ка
нонізація яких відбулася 24 лютого у 
Ватикані, двоє поляків зі Львова.
Це -  львівський архиепископ Юзеф 
Більчевський (1850-1923) та ксьондз 
Зигмунт Горвадовський (1845-1920). 
Перший відомий як професор тео
логії Львівського університету, то 
другий -  допомогою бідним та хво
рим мешканцям Львова. Про їх ка
нонізацію Папа оголосив ще під час 
свого перебування у Львові в 2001 
році. Але тут відразу напрошується 
порівняння-запитання: хіба менше 
для Церкви і народу зробили митро
полит Андрей Шептицький і карди
нал Иосиф Сліпий? То чому ж Папа 
їх так і не побачив? Чи тут йому не 
нагадали, а чи ж «терези святості» не 
одні й ті ж для українців і поляків? 
Папа ще за свого життя обіцяв бае- 
тифікувати Андрея Шептицького. 
Обіцяв... То не забув би, бо ж вже да
вав вказівку лікарям не затримувати 
штучно його зустріч з Богом! Може 
б нунціатура Апостольської столиці 
нагадала про це святому Отцю, бо ж 
не можна так довго нехтувати 
сподівання українців.

Український Католицький Уні
верситет провів Всеукраїнську олім
піаду з основ християнської віри.
Олімпіада проходила на парафіяль
ному і єпархіальному рівнях. В кон
курсі взяло участь біля тисячі дітей із 
всіх областей України. Метою олім
піади було спонукання молоді до 
глибокого пізнання основ віри. Че
рез цих дітей ми заходимо в їх оселі. 
Адже разом з ними цілі сім’ї глибше 
пізнають основи віри», -  наголошу
ють організатори заходу.

Мощі святого Валентина в 
гарній скляній домовині зберігають
ся в греко-католицькому храмі 
м.Самбір на Львівщині. Хто ж є цей
Валентин, якого нині подають за по
кровителя кохання? Відомо, що він 
жив в перші роки християнства, ко
ли воно було гонимою релігією. Це 
-  час імператора Клавдія II Гута. Ве
ликий супротивник християнства 
префект Кальпрурній переконав 
правителя, що слід стратити Вален
тина. Останній був переданий під 
нагляд поганина Астерія. Коли Ва
лентин вилікував доньку Астерія від 
сліпоти, то він прийняв цю нову 
релігію. Проте за цю зраду новохри- 
стиянина було покарано -  йому 
відрубали голову. Так поплатився за 
нову віру і Валентин. З часом його 
мощі передавалися з храмів Риму до 
храмів Франції. їм приписували дар 
зцілення ряду хвороб, зокрема 
епілепсії та нервових захворювань. 
В 1769 році Апостольська столиця 
обдарувала мощами самбірський 
храм, де вони зберігаються й по
нині. 15 лютого мощі святого вис
тавляються для загального вшану

Релігійна панорама № 2 ’2005 19



Релігійне життя України

вання на центр храму. Церква не 
приймає думку про Валентина як 
святого закоханих. Згідно легенд, 
Валентин нібито вінчав свого часу 
воїнів, яким римський імператор за
бороняв одружуватися, бо сім’я, на 
його думку, заважала воювати. 
Згідно іншої легенди, святий Вален
тин закохався у сліпу доньку началь
ника в’язниці, зціливши її. Перед 
стратою він написав дівчині листа у 
вигляді сердечка. Листи такої фор
ми нині називають валентинками.

Римо-католики України збирають 
підписи про заборону практики 
абортів. «Аборт -  це тоталітарна, лю
диноненависницька дія, яка означає 
привласнення людиною права визна
чати кому жити, а кому вмерти», -  са
ме про це прагнуть нагадати всій Ук
раїні римо-католики Кам’янець- 
Подільської єпархії РКЦ в Україні. З 
благословення єпископа-ординарія 
Леона Дубравського в парафіях по
ширений текст листа-звернення до 
Президента України Віктора Ющен
ка, Верховної Ради та Кабінету 
Міністрів із закликом заборонити 
практику абортів в Україні. »...Право 
кожної людини на життя запере
чується ст.50 («Добровільне штучне 
переривання вагітності») Закону Ук
раїни «Основи законодавства Ук
раїни про охорону здоров’я». 
Відповідно до цієї статті в Україні 
дозволено безперешкодне проведен
ня аборту до 12-го тижня вагітності, а 
від 12-го до 28-го тижня вагітності 
аборт дозволяється «за соціальними 
та медичними показниками». ...Абор
ти мають негативні демографічні, ре
продуктивні, соціокультурні і зреш

тою економічні наслідки. Президент 
України своїми указами від 24.05.2000 
(№717/2000) та 26.03.2001 р. ( № 
203/2001) ввів у дію «Основні на
прямки соціальної політики на 
період до 2004 року» та Національну 
програму «Репродуктивне здоров’я 
2001-2005» відповідно, у яких наголо
шено на необхідності здійснити низ
ку заходів для зменшення кількості 
абортів. Ми вважаємо, що це пози
тивний крок для забезпечення 
невід’ємного права кожної людини 
(дорослого, дитини і щойно зачатої 
людини в лоні матері) на життя. Ми 
звертаємося до Вас із наполегливим 
проханням здійснити наступний 
крок для забезпечення права кожної 
людини на життя: заборонити в Ук
раїні практику абортів, яка є амораль
ною, злочинною і такою, що супере
чить заповіді «Не убий!» та Консти
туції України», -  йдеться у зверненні.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
В київській громаді «Воскре

сіння» української Лютеранської 
Церкви склалася традиція -  після 
недільного богослужіння проводити 
вистави дітей зі студії «Янголятко». 
Брати участь у сценках дітям дуже 
подобається. Із-за великого наванта
ження їх в школі часу на підготовку 
вистав дуже мало. Лише завдяки їх 
відповідальності і сумлінній роботі 
координатора Недільної школи гро
мади «Воскресіння» Емілії Зінченко 
все виходить надто добре.

У релігійній Інтернет мережі Ук
раїни з’явився новий сайт Всеук
раїнського Союзу Об’єднань єван
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гельських християн-баптистів -  
однієї з найбільших протестантсь
ких спільнот в Україні, до складу 
якої входить понад 2800 церков та 
груп, що об’єднують понад 150 тисяч 
віруючих. На сайті www.baptist- 
union. org.ua ви знайдете новини 
церковного життя, анонси подій та 
публікації на релігійну тематику.

Важливу владну установу -  Служ
бу безпеки України очолив послідо
вник баптизму Олександр Турчинов.
Голова СБУ відзначається великою 
начитаністю та ерудицією. Він -  
довірена особа Юлі Тимошенко. 
Пройшов з нею і славу, і гоніння.

ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Об’єднання незалежних христи
янських харизматичних церков Ук
раїни на своїй Виконавчій Раді виз
начилося у своїй діяльності на на
ступні чотири роки. Серед цих за
вдань: 1. Досягти єдності серед хрис
тиян. 2. Проголошення і утверджен
ня істин Священного Писання. 3. 
Жити і служити Господу так, щоб 
плоди життя і служіння були істот
ним благословенням для всього на
роду України.

Привітно сприйняло обрання 
Президентом України В.Ющенка 
Об’єднання незалежних харизма
тичних християнських церков Ук
раїни. «Прийшов новий Президент 
України, -  читаємо в його газеті «Ка
мень Краеугольный» (№2), -  і прого
лосив нове бачення для України. І ми 
виявилися до цього готовими. Ми

знову готові служити Богу серед на
роду України, досягаючи Божої мен
ти -  єдності, пробудження, благо
словення для кожного, для всього 
народу України... Для всіх. В ім’я Ісу- 
са Христа!»

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Свято Лади -  давньоукраїнської 

богині весни і кохання (а воно при
падає на 1 березня) має стати 
національним жіночим днем. Таку 
пропозицію Президенту В.Ющенку 
висловив відомий письменник- 
рідновір Сергій Плачинда, реагуючи 
на ним сказану репліку: «Ми зміни
мо українське життя!». То ж міняю
чи його, не слід залишати в кален
дарі відзначення міжнародного 
жіночого свята 8 березня, бо ж то є 
день стародавнього біблійного свята 
Пурім. С.Плачинда водночас заува
жує і на тому, що «чимало країн 
світу другої неділі травня вшанову
ють День Матері, а зародилося це 
свято на терені Оратанії -  України».

Вірменська Апостольська Церква 
велику увагу приділяє благодій
ницькій роботі. Оригінальний пода
рунок від неї одержав у Харкові Об
ласний спеціалізований будинок, в 
якому живуть біля ста дітей віком від 
місяця до чотирьох років. Це майже 
двохмісячний запас памперсів. Як 
заявив головний лікар установи Ро- 
манг Мараб’ян, продуктів харчуван
ня, медикаментів та іграшок дітям 
вистачає, а ось із памперсами була 
проблема. Водночас Харківський ди
тячий будинок змішаного типу в до
дачу до раніше переданих 40 санок
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одержав ще 20. Настоятель харків
ського вірменського храму Тер 
Мкртич Григор’ян зауважив: церква 
існує віками, а разом з нею і бла
годійність.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Духовне управління мусульман 

Криму звернулося до Мінюсту Ук
раїни з проханням включити до про
екту Закону про державні свята ще 
два свята -  Курбан-Байрам та Ураза- 
Байрам. Керівник науково- 
дослідницької групи з ісламу 
Відділення релігієзнавства Інституту 
філософії НАН України к.філос.н.
О.Саган думає, що «ідея ця не має 
серйозних шансів бути втіленою в 
життя, оскільки іслам в Україні не є 
потужною громадською чи 
суспільною силою». Але уряд Криму 
вже вирішив це питання для півос
трова, де налічується близько 400 ти
сяч мусульман. Тут ці свята (але 
тільки для послідовників ісламу) вже 
є вихідними. Варто хіба ще подума
ти про регіональне його проголо
шення в Донецькій та Луганській об
ластях, де проживає близько 300 тис. 
мусульман. А взагалі кількість му
сульман в Україні може ще набагато 
зрости. І це не тільки за рахунок по
вернення до Криму ще десь 200 тис. 
кримських татар, а й надто високої 
народжуваності в мусульманських 
сім’ях.

Група паломників з України у 
січні здійснила хадж в Мекку. В її
складі були мусульмани різних 
національностей, в тому числі й ук
раїнці, які прийняли іслам. Згадуючи

з великим благоговінням відвідини в 
Медині мечеті Пророка, його моги
лу, паломники наголошують, що їм 
відразу здалося, що вони «попали в 
інший світ». Від радості у багатьох 
навернулися сльози, коли вони в 
Мецці побачили у величі Каабу, ото
чену сотнями тисяч паломників 
одягнутих в однаковий білий одяг. 
Окрім хаджу, мусульмани з України 
здійснили Умру і відвідали пам’ятні 
місця, пов’язані з подіями в житті 
Пророка Мухаммеда. 13 лютого па
ломники в мечеті «Ар-Рахма» 
поділилися з присутніми своїми вра
женнями від відвідання «святих 
місць».

Весною цього року буде продов
жене будівництво київської мечеті 
«Ар-Рахма». Нарешті буде збудовано 
мінарет, який є невід’ємним елемен
том комплексу будівель «Ар-Рахми». 
Київська міська рада прийняла 
спеціальне рішення про виділення 
земельної ділянки для будівництва 
меморіально-молитовного будинку.

Спеціальний семінар з підвищен
ня кваліфікації духовних осіб відбувся 
на початку лютого в мечеті «Ар-Рах
ма». Лекції провідних богословів ДУ
МУ прослухали імами з різних облас
тей України і ближнього зарубіжжя. В 
рамках курсу було вивчено працю 
відомого теолога Абу Джа’фара Ат-Та- 
хауій «Акида Тахауійя».

День Ашура -  один із найбільш 
пам’ятних в ісламі. Саме в цей день 
народився і був спасенний від вогню 
Всевишнім пророк Ібрахім (Авраам). 
Саме в цей день трапилася і трагічна 
пригода: 10 мухаррама 61 року (680
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р.н.е.) в містечку Кербела було вбито 
онука пророка Мухаммеда імама Ху
сейна. В ісламі надто високо оціню
ють всі богоугодні справи цього дня. 
Саме тому муфтій України Ахмед 
Тамім орієнтувала вірних ДУМУ на 
благі справи. Зокрема існує повір’я, 
що якщо в день Ашура ти відвідаєш 
хвору людину, то це визнається як 
відвідини всього людства.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Відродження української єврейсь

кої спільноти, чому у березні випов
ниться 15 років, значною мірою за
вдячують головному рабину України 
Якову Дов Блайху. «Ми вирішили ви
користати цю дату, щоб розповісти 
про наш досвід відбудови інфраструк
тури єврейського життя в Україні, -  
сказав рабин. -  Це і єврейські школи, 
дитячі будинки та інтернати, і соціаль
не забезпечення людей похилого віку, 
і будинок для престарілих...». На уро
чистості приїде в Україну головний 
рабин Ізраїлю Меїр Лау. Після заходів 
в Україні всі поїдуть в Ізраїль, де уро
чистості продовжаться.

Єврейська громада Україна 
схвально сприйняла наявність в 
нинішньому уряді України віруючого 
іудея. Ним є міністр транспорту Євген 
Червоненко. Раніше він часто відвіду
вав синагогу на Подолі в Києві. Голо
вний рабин України Яків Дов Блайх 
знає його як «віруючу людину».

Головний рабин Києва та Ук
раїни Яків Дов Блайх, вітаючи Вікто
ра Ющенка з перемогою на прези
дентських виборах, зауважив, що пе

ред ним «стоїть непросте завдання 
об’єднати Україну, реалізувати мрії 
та надії усіх громадян, які її населя
ють, та привести незалежну ук
раїнську державу до процвітання та 
народовладдя». Читаючи це 
привітання, звертаєш увагу на те, що 
його автор якось відсторонено від 
свого народу висловлює побажання 
Україні. А між тим доля євреїв Ук
раїни тісно переплетена з гіркою до
лею її корінного етносу.

Президент Всеукраїнського єв
рейського конгресу відвідав Москву.
У рамках цього візиту відбулася вже 
друга за останнім часом зустріч пре
зидента Всеукраїнського єврейського 
конгресу Вадима Рабиновича і прези
дента Російського єврейського кон
гресу Володимира Слуцкера. Зустріч 
відбулася напередодні урочистостей, 
присвячених 60-річчю звільнення 
концентраційного табору Освенцім у 
Польщі, де загинуло півтора мільйо
на чоловік. За повідомленням сайту 
ВЄК, на зустрічі були обговорені ак
туальні питання взаємодії Конгресів 
в області боротьби з антисемітизмом, 
терором і увіковічення пам’яті Голо- 
косту. Лідери єврейських громад двох 
країн відзначили, що прикладуть усі 
зусилля для розширення співро
бітництва і зміцнення взаєморо
зуміння між Росією та Україною. 
(RISU)

Антиіудейська істерія в останні 
місяці стала в столиці Криму частим 
явищем. Це є нібито відголоском то
го протиіудейського стану, який 
затіяли деякі політичні сили в РФ. 
Ось що пише голова Асоціації
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єврейських організацій і громад 
Криму А.Гендін: «В будівлі нашої си
нагоги «Нер-Тамід», яке є пам’ятни
ком історії, за останні п’ять місяців 5 
разів вибивали по ночам вікна. 
Втішало лише одне, що вибивали 
камінням, а не пляшками з горючою 
рідиною». На стінах будинків з’явля
ються гасла: «Бий жидів!». Благо, що 
до них ще не прилаштовують вибу
хові прилади, як це трапляється в 
Москві. Але -  з ким поведешся...

Напад бритоголових у Сімферо
полі на іудеїв, які увечері 7 січня по
верталися із синагоги додому, зали
шається поза увагою правоохо
ронців Криму. Більше того, 
керівництво міліції висловлює зди
вування від вимог єврейської гро
мадськості і навіть народного депу
тата України Р.Чубарова знайти і по
карати винуватців. Начальник 
слідчого відділу МВС України в Кри
му Є.Барановська заявила, що «у цій 
справі не буде сенсації, пов’язаної із 
скінхедами, антисемітизмом, шові
нізмом чи ксенофобією».

Члени єврейської спільноти Кре
менчука провели першу молитву у 
новій синагозі. Оздоблювальні робо
ти всередині будівлі ще не завер
шені, однак вже найближчим часом 
синагога буде повністю готова. До 
остаточного завершення будівель
них робіт єврейська спільнота Кре
менчука змушена орендувати інше 
приміщення. «Євреї Кременчука в 
очікуванні офіційної церемонії 
відкриття синагоги. Цей будинок 
стане центром єврейського життя 
міста, -  говорить головний рабин

Кременчука Шломо Соломон. -  
Будівельні роботи ще в процесі за
вершення і це робить очікування 
відкриття ще більш інтригуючим. 
Синагога також є символом нашого 
росту як спільноти». (RISU)

ІНШІ РЕЛІГІЇ
На вершині Плато Ай-Петрі 

якийсь брат Оріс ще в квітні мину
лого року розпочав будівництво Бу
динку Світла «Айфаар». Мета 
будівництва -  зрештою допомогти 
тим людям, які, не витримуючи тяж
ких фізичних і духовних випробу
вань, натиску жорстоких обставин 
життя, шукає місце, де можна жити 
спокійно, втікши від світу, жити в 
духовному поєднанні з природою, 
близькими за Духом людьми. За
явивши про початок будівництва 
«Айфаар», Брат Оріс висловлює 
свою готовність бути постійно із 
знедоленими людьми, з тими, «хто 
вирішив твердо стати на духовний 
Шлях і йти по ньому. Час настирли
во підганяє нас». Він також закликає 
вносити свої пожертви на 
будівництво Будинку Світла, щоб 
прискорити тим самим «настання 
благодатних моментів наших 
спільних зустрічей біля великого
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каміна, за спільною трапезою, духов
ним спілкуванням і спільним веден
ням великого господарства». І певно 
що знаходяться такі, які вносять свої 
кошти в ідею Оріса, бо ж як він пи
ше у своїй листівці, на будівельні ро
боти вже витрачено 15 тис. доларів. 
Але хто є цей «будівничий», з’ясува
ти нам у всіх дрібничках не вдалося.

Член невизначеної чітко газетою 
«Факты» релігійної спільноти («сек
ты») за прізвищем Ю.Ісайченко за
триманий органами правосуддя як
вбивця 3-4 осіб. Злочинець видає себе 
як «божого обранця», а свої згубні дії 
розглядає як «виконання волі Божої». 
Згідно вчення конфесії в її ієрархії є 
особа, яка зветься «кесарем» і якій 
треба каятися у своїх гріхах. Що це за 
«секта», газета «Факты» (22 лютого) 
не повідомляє. А треба було 6, бо час
то така анонімність призводить до 
того, що схильність до вбивств не
обізнані із специфікою віровчення 
різноманіття релігійних течій припи
сують практично всім їм, окрім своєї 
конфесії.

МІСТИКА
Вже вдруге в районі Севастополя 

на рейках виявлено хворобливих 
людей, які повністю втратили 
пам’ять, не можуть згадати навіть 
своє прізвище, місце свого прожи
вання і мають надто глибокі розрізи 
на ногах, порізи вен рук, інші сліди 
знущань. Між цими «знахідками» 
пройшов рік (6 лютого 2004 і 8 люто
го 2005 років). Астрономи засвідчи
ли, що це було в час повного і ново
го місяця, а як відомо саме в такі дні 
сатаністи вершать свої ритуальні ме

си. І в першому і в другому випадку 
говориться про виповзання пост- 
раждалих з якихось довгих і темних 
печер. Зрозуміло, що тут маємо слід 
не однієї особи, а якоїсь спільноти і 
скоріше всього сатаністської.

Львів’яни, які так гордо говорять 
і рекламують свою християнськість, 
виявляють надто велику заанґажо- 
ваність на різну позавіросповідну 
містику. Саме тому, як на приманку, 
до галицької столиці з’їжджаються 
всілякі гадалки, віщуні, лікувальни
ки. їх активно пропагує львівська 
преса. Ось лише в числі 26 за цей рік 
водночас рекламують «вмільця 
вирішити найскладніші проблеми» 
Ілхама Ісмаїлова, «обдаровану во
рожку і ясновидцю» Роксолану, 
«провидцю й знімальницю причин і 
вроків» Валентину та «рятівницю та 
заступницю», спадкову ворожку і 
провидцю» Вікторію Рашковську. 
Щось мовчать львівські віруючі що
до цього пропагованого феномену. 
Може це засвідчення ними істин
ності народної мудрості: мовчання -  
ознака згоди?
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РЕЛІГІЯ І СВІТ
Соціологи Польщі виявляють 

зростаючу байдужість молоді щодо 
релігії. Так, опитування, проведені 
Люблінським католицьким універ
ситетом, засвідчили, що лише 25% 
старшокласників беруть участь в 
релігійних церемоніях, а месу в кос
телі щонеділі відвідують лише 14% 
опитаних. 90% опитаних хлопців і 
дівчат засвідчили, що вони не нале
жать до жодного з релігійних 
об’єднань. Більшість молодих людей 
просто боїться костелу. До такого 
висновку приходить професор Вар
шавського університету Анжей По- 
тоцький. Серед причин цього він на
звав консерватизм церкви, обмежен
ня свободи мислення віруючих, 
відсутність у ксьондзів належної 
освіченості, життєвого досвіду і 
навіть протест молоді проти 
релігійного фанатизму батьків.

Британці все більше стають мар
новірними. 42% їх вірять в різні 
привиди. Якщо раніше в 90% їх 
постійно зверталися до Біблії у 
складних ситуаціях життя, то нині 
таких лише 65%.

Латвійський екс-міністр фінансів 
і водночас голова Латвійської пер
шої партії Юріс Луянс у своєму вис
тупі на богослужінні в церкві «Нове 
Покоління» відзначив, що Бог є 
уважним до держави, призначення і

ролі в ній віруючих людей. «На
справді в Біблії так багато написано 
про політику, що потрібний був би 
тижневий семінар, щоб все це розг
лянути», -  заявив Ю.Луянс. «Держа
ва народжена ним і для нього. Він же 
визначив «час і терміни» для Латвії і 
навіть, згідно з Діями 17: 26-27, виз
начив її фізичні кордони, які ми 
віднаходимо на карті».

В Китаї готується пакет законів 
під загальною назвою «Положення 
про справи релігій». Нові закони за
бороняють виявляти насилля у 
справі віри, дискримінувати людей 
із-за їх релігійних переконань. Відо
мо, що нині в Китаї тисячі (якщо не 
мільйони) громадян зазнають гонінь 
із-за їх релігійних переконань (зок
рема лідери Римо-католицької 
Церкви, протестантських спільнот, 
руху Фалуньгун та ін.). Нові закони 
усувають це. Вони обіцяють держав
ний захист власності релігійних ор
ганізацій. Аналітики вважають, що 
закони ці Китай приймає, щоб 
піднести свій імідж як демократич
ної держави.

Президент СІЛА Дж.Буш висло
вився на підтримку тієї бла
годійницької діяльності, яку ведуть у 
світі церкви Америки. «Вони зайняті 
прекрасною працею, виявляючи до
помогу через різні кордони на різні 
континенти і в будь-які культури. 
Сьогодні багато людей одержують 
допомогу лише тому, що наші
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релігійні організації дотримуються 
заповіді «люби ближнього свого як 
самого себе».

Слова Президента США Буша, 
що не можна бути Президентом, не 
маючи при цьому особистих 
взаємостосунків з Богом, викликали 
критику в громадських колах СІЛА. 
Зокрема «Благовест-інформ» відзна
чило, що Буш цим «вносить поділ в 
суспільство і ображає тих, хто не 
вірить у Вищу силу». Президент ор
ганізації «Американські атеїсти» Ел- 
лен Джонсон заявила: «Інтерв’ю Бу
ша засвідчує, що він не поважає 
різноманіття нашої країни і відмов
ляється визнати той факт, що 
невіруючі, або, як їх ще називають, 
«світські люди», складають одну із 
найбільш динамічно зростаючих 
груп суспільства».

Екуменічна організація «Pave The 
Way” організувала зустріч групи 
єврейських лідерів із СЛІА, Ізраїлю 
та Європи з Папою Іваном Павлом
II. Це була найбільш представницька 
зустріч єврейських лідерів з 
нинішнім Понтифіком. Президент 
організації Гарі Крупп відзначив: 
«Це так природно, що ми подякува
ли йому за все те добре, що він зро
бив для єврейського народу на 
Землі. З свого боку ми продовжимо 
зусилля, спрямовані на шляхи до 
дійсного миру».

Християни тікають з Іраку. Лише 
за останній місяць країну залишило 
десь 50 тисяч християн. Монахиня із 
Масула сказала: «Ми живемо в небез
печних умовах і не можемо вийти

навіть на Святу месу. Священиків і 
монахів переслідують. Ми забарика
довані у своїх домівках».

Загрозу з боку ісламу для своєї 
країни засвідчують три четвертини 
опитаних голландців. В Нідерландах 
нині проживає не тільки багато 
вихідців з мусульманських країн, а й 
спостерігається якийсь бум у прий
нятті ісламу корінним населенням. 
Хоч в Італії та Іспанії маємо не 
тільки ріст кількості мусульман, а й 
коєння ними терактів, але в цих 
країнах у два рази менше тих, хто 
пов’язує своє життя з ісламом.

В Саудівській Аравії відбувають
ся перші загальнонаціональні вибо
ри до органів влади. Почалися вони 
із столиці Ер-Ріяди. Розтягнулися на 
три місяці. Проте голосують лише 
чоловіки. Жінок нібито допустять до 
голосування лише в 2009 році.

Мел Гібсон створив дещо м’якшу 
версію свого фільму «Страсті Хрис
тові». Він просто вирізав найбільш 
жорстокі фрагменти стрічки. Зокре
ма надто скорочена сцена побиття 
Спасителя. Причина доопрацюван
ня фільму -  велика зацікавленість 
ним релігійних об’єднань США.

Навчальний посібник, у якому 
аборти порівнюються з геноцидом, 
буде відкликано з грецьких шкіл.
Про це говориться в розповсюдже
ному в середовище заяві афінського 
Педагогічного інституту, відпові
дального за вироблення підручників 
для середніх шкіл. Мова йде про 
компакт-диск за назвою «Повага до
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людського життя і небезпеки, що їй 
загрожують». Цей диск був виготов
лений і розповсюджений у всіх 
грецьких школах у 2003 р. як на
вчальний посібник для уроків із 
релігієзнавства. Компакт-диск 
містив відеоматеріали про аборти. 
Диктор за кадром повідомляв шко
лярам, що аборт рівносильний вбив
ству, а легальна практика абортів 
рівносильна узаконеному геноциду. 
Рекламації на даний диск були 
зв’язані, насамперед, з тяжким вра
женням, що він робив на дітей. Крім 
того, прихильники абортів наполя
гали, що навчальний посібник про
суває фанатично-релігійний погляд 
на світ. Відповідно до прийнятого 
сьогодні рішенням, диск має бути 
вилученим зі шкіл, а його зміст -  пе
реглянутий. У Греції аборти дозво
лені законом і є легальною формою 
лікарської діяльності. Проти абортів 
категорично виступає православна 
Церква Греції.

У вересні 2007 р. в румунському 
місті Сібіу відбудеться III Євро
пейська екуменічна асамблея. Визна
чена тема майбутньої асамблеї: 
«Світло Христов просвіщає усіх. 
Надія на відновлення і єдність у 
Європі». Передбачається, що учас

ники форуму обговорять «внесок 
християн у європейське будів
ництво, церковну роботу з молоддю, 
екологічні проблеми, відносини 
християн з мусульманами й іудеями. 
Запрошення на цю Асамблею будуть 
послані різним Церквам континен
ту. Вперше за час проведення, Євро
пейська екуменічна асамблея, на яку 
з’їжджаються представники право
слав’я, католиків і протестантів, 
відбудеться у православній країні.

К А Т О Л И Ц И З М
Життя Католицької Церкви зав

мерло у зв’язку з прогресуючою хво
робою Папи Івана Павла II. Хоч вда
лося останніми місяцями двічі 
відвернути смерть від Понтифіка, 
проте він вже втрачає дар мови. А 
Папа німим не може бути, бо ж тоді 
він не зможе здійснювати таїнство 
Євхаристії, коли треба обов’язково 
сказати: «Прийміть і вкусіть: це є 
тіло моє...». Останнім часом все 
частіше звучить думка про не
обхідність відставки Понтифіка із-за 
стану здоров’я. Відповідаючи на пи
тання журналістів про можливість 
такого акту, державний секретар Ва
тикану -  друга особа Католицької 
Церкви -  кардинал Анджело Содано 
сказав: «Залишимо це рішення на 
совісті Папи». Папа ж сам не 
спішить його приймати. В житті 
Церкви був лише один випадок доб
ровільного відмовлення Папи від 
престолу. В XIII століття від папства 
відмовився Целестін П’ятий. Проте, 
незважаючи на мовчанку Івана Пав
ла II, в колах Церкви вже обгово
рюється питання його наступника.
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Серед можливих кандидатів на пре
стол значаться архиепископ Мілану 
кардинал Діоніджі Теттаманці, 
німецький кардинал Йозеф 
Ратцінгер, нігерієць Франсіс Арінце, 
ряд латиноамериканських карди
налів.

Близько 55% італійців не вважа
ють, що нинішній Понтифік Іван 
Павло II повинен відректися від Свя
того Престолу. З’ясувалося, що 
54,7% (2604 осіб), які брали участь в 
опитуванні, не хотіли 6 такого роз
витку подій, а 45,3% (2160 осіб), на
впаки, вважають такий крок виправ
даним. Розмови про можливе зре
чення Папи Римського стали особ
ливо гострими під час його недавніх 
проблем зі здоров’ям.

Ватикан виступив за таке рефор
мування ООН, яке давало б мож
ливість цій організації реально, а не 
лише словесно захищати мир у всьо
му світі. Серед пропозицій Святого 
престолу з реформи ООН є розши
рення повноважень секретаріату, 
встановлення нових критеріїв член
ства в Раді Безпеки, вирішення пи
тання можливості застосування 
військової сили тощо.

Папа Іван Павло II в році прой- 
дешньому все частіше має якісь 
нез’ясовані видіння під час молінь в 
особистій каплиці. Так, 9 квітня ми
нулого року під час його благання до 
Бога дати землі мир і спокій щось 
постійно заважало йому молитися. І 
раптом -  перед ним з’явився сам Ди- 

* явол-Сатана. Папа навіть відчув той 
неприємний запах, який вивітрю-
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вався з Князя пітьми, а зрештою -  
почув його злобний сміх. Через два 
дні (це вже у Пасхальну неділю) 
Понтифік проснувся дуже рано і на
правився до каплиці. Щоб помоли
тися за позбавлення Богом людства 
від його гріхів. Як тільки він зайшов 
в приміщення, відразу ж відчув 
якусь свою неміч і жах. І тут роздав
ся голос Бога. Всевишній показав 
Папі дві картини світу -  яким він є 
нині і яким стане в наступному. Всі 
ці зустрічі надто схвилювали Івана 
Павла II, який, усвідомлюючи те, що 
час його життя стрімко набли
жається до кінця, прагне до якоїсь 
відлюдності, пошуку втіхи у мирно
му святилищі, доступ в яке мають 
лише надто близькі йому люди. 
Понтифік вважає, що цими видіння
ми Бог попереджує, що в день його 
смерті Сатана і його рать заповнять 
весь білий світ. Відтак Іван Павло II 
не виявляє бажання відійти на 
спокій, хоч стан його здоров’я надто 
критичний.

Папа Римський Іван Павло II по
дякував Богу за те, що Він подарував 
людству засоби масової комунікації, 
включаючи інтернет. Папа закликав 
Церкву «без страху користатися» до
сягненнями інформаційних техно
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логій «для поширення на Землі Сло
ва Божого». Про цьому Понтифік 
оголосив в Апостольському по
сланні обсягом у 19 сторінок за на
звою «Швидкий розвиток», з яким 
він звернувся до світу. Папа вказав 
на величезне значення ЗМІ і їх 
настільки ж велику відповідальність 
перед суспільством. При цьому він 
підкреслив необхідність гарантії 
плюралізму думок у виданнях і «ре
альної участі суспільства в керуванні 
ЗМІ». Засоби масової інформації, 
переконаний Іван Павло II, «створи
ли нову глобальну культуру». Звідси, 
на думку Папи, виникає небезпека 
того, що ЗМІ, у першу чергу елек
тронні, можуть монополізувати свій 
вплив на суспільство, проголосити 
себе істиною в останній інстанції, 
сприяти «сум’яттю в розумах і душах 
людей». Тому Папа жадає від свя
щеннослужителів умілого впливу на 
пресу для залучення її до допомоги 
Церкви в справі подолання етичних і 
моральних проблем людства. Доку
мент присвячений до 40-річчю Дру
гого Ватиканського собору, який 
прийняв постанову, що вперше в 
історії папства була присвячена про
блемам суспільних комунікацій у 
мінливому світі.

Остання книга Івана Павла II ще 
не вийшла у світ, а вже викликає 
протести. Єврейська громадськість і 
політичні кола Німеччини вже мали 
можливість ознайомитися з уривка
ми з неї. Вони дорікають Папі в про
веденні аналогії між абортами і ви
нищуванням євреїв у роки Другої 
світової війни. Пауль Шпігель, пре
зидент Центральної ради євреїв

Німеччини, виразив обурення цим 
порівнянням. Зі своєї сторони, лідер 
ліберальної Вільної демократичної 
партії (СвДП) Г.Вестервелле заявив: 
«Той, хто засуджує застосування 
протизаплідних засобів, як це ро
бить Католицька Церква, не має пра
ва вважати злочинницями зневіре
них жінок». Уже не в перший раз 
Іван Павло II робить подібне 
порівняння. Ще під час свого візиту 
в Польщу в 1991 році він дорівняв 
«великі цвинтар ненароджених 
дітей» до жертв Голокосту. У його 
очах, аборти також є винищуванням 
безневинних, і він завжди засуджу
вав цю практику. Книга Папи нази
вається «Пам’ять і особистість». Це 
вже п’ята книга, видана Папою за час 
його понтифікату. Вона являє собою 
запис його бесід із двома польськи
ми філософами в резиденції Кас- 
тель-Гандольфо, що відбулися в 
1993 році. У цих бесідах Папа, зокре
ма, торкається проблеми зла й ідео
логій, породжених їм у XX столітті -  
таких, як нацизм і комунізм. Він та
кож нападає на демократію, вважаю
чи, що коли вона виявляє тер
пимість до розводів, вільній любові, 
контрацепції, абортам, евтаназії і 
маніпуляції з генами, вона стає фор
мою прихованого тоталітаризму.

Видужуючи після тяжкої хворо
би, коли до смерті лишалося 10 хви
лин, Папа Іван Павло II став читати 
газети, з яких дізнавався про стан 
свого здоров’я, а відтак і про те, що 
від нього лікарі утаємничували. Хво
роба призвела до того, що Понтифік 
вперше не зміг з’являтися на тра
диційні свої молитви вихідного дня
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до паломників Святої столиці, а та
кож на месу в соборі св. Петра з на
годи Дня покаяння. Месу цю відслу
жив американський кардинал 
Джеймс Стаффорд.

Папа зможе керувати Церквою 
навіть якщо хвороба позбавить його 
можливості говорити. Таку думку

висловив на сторінках італійської га
зети «Стампа» кардинал Маріо 
Франческо Помпедда, у минулому -  
глава вищої судової інстанції Свято
го Престолу -  суду Апостольської 
сигнатури. «З погляду влади і уп
равління Церквою, здатність вимов
ляти слова вголос не обов’язкова, -  
переконаний прелат. -  Важливо, 
щоб Папа міг виражати свою волю, а 
він може робити це в письмовому 
виді чи за допомогою жестів». За 
словами кардинала, проголошення 
визначених формул уголос не
обхідне при здійсненні таїнств, але 
не для того, щоб віддавати розпоря
дження організаційного порядку. 
«Ніхто ніколи не зміг би взяти під 
сумнів рішення Папи, якщо воно бу
де письмовим чи буде виражено же
стами, що відбивають його волю», -  
переконаний прелат. Таким чином, 
повідомлення про ймовірний відхід 
Понтифіка на спокій, якщо хвороба 
позбавить його можливості говори

ти, спростовані. Офіційні особи 
Святого Престолу заявляють, що 
подібне рішення може прийняти 
тільки сам Папа, який «прекрасно 
знає, що йому варто робити».

Відійшла у віч
ність знаменита се
стра Лусія, яка в ди
тинстві ще в 1917 
році в маленькому 
португальському 
селищі Фатимі ра
зом із своїм брати
ком і сестричкою 
бачила Пресвяту Богородицю. Пре
красна жінка в білому спустилася 
тоді до дітей, пообіцявши їм прихо
дити сюди щоразу 13 числа кожного 
місяця. Лусія твердить, що Богоро
диця відкрила їй три таємниці. Пер
ша -  про жахливу і кровопролитну 
світову війну. Друга -  про не
обхідність навернення Росії. Третя, 
яку довго замовчував Ватикан, про 
вбивство або замах на Папу Римсь
кого. Відомо, що замах на Івана Пав
ла II трапився саме 13 травня 1981 
року. Папа вірить, що саме Богоро
диця врятувала його тоді від смерті. 
Сестру Лусію поховали в Португалії 
у монастирі, де вона прожила більше 
50 років.

Традиційно головну урочистість 
Дня закоханих католики проводять 
в італійському містечку Терні 
(провінція Умбрія). Згідно версії, 
тут знаходиться могила патрона 
свята -  святого Валентина, який був 
страчений 14 лютого 270 року. На
передодні свята 250 закоханих пар із 
всієї Італії зібралися в базиліці біля
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місця поховання святого й присяг
нули одружитися ще цього року. 
Молодят благословив єпископ Терні 
Вінченцо Палья. Уважно підійшов
ши до цієї інформації, прискіпли
вий читач відразу ж поставить пи
тання: А як же бути з похованням 
святого Валентина в українському 
Самборі, про що мова йшла вище? 
Не знаємо.

Католицький єпископ вперше 
брав участь в традиційному бра
зильському фестивалі у місті Сан- 
Пауло. Ось як описує це преса: 
«Після того, як 69-річний єпископ 
Дон Мауро Мореллі виступив на 
карнавалі разом з танцівниками сам
би із школи танців Aguia de Ouro, він 
став об’єктом передсуд серед гро
мадськості. Професійні артисти з 
Aguia de Ouro були одягнуті у 
відверті костюми ангелів та дияволів 
і танцювали запальну самбу, захоп
люючи своїми ритмами кожного, 
хто зустрічався на дорозі. Як 
свідчать очевидці, єпископ Мореллі 
із великим задоволенням брав 
участь в смішних оргіях цього ко
лективу, витанцьовуючи разом із 
напівоголеними красунями і 
мужніми чоловіками...За сорок років 
служіння в церкві святий отець не 
пропускав жодної можливості брати 
участь в різних святах разом із 
своїми парафіянами. Проте участь 
священика в майже еротичному шоу 
була вперше. До цього жодний свя
тий отець не дозволяв собі таку 
вільність». Архиепископ Ріо-де-Жа
нейро гостро засудив поведінку сво
го колеги і назвав карнавал «амо
ральною фантасмагорією».

Релігія в сучасному світі

У 2004 році більш ніж 600 като
лицьких священиків і дияконів були 
звинувачені в сексуальних домаган
нях до неповнолітніх. Значне число 
судових позовів відноситься до 
періоду часу між 1970 і 1974 роками. 
Деяким священнослужителям уже 
колись пред’являлися звинувачення 
подібного роду. До моменту подачі 
позовів багато хто з підозрюваних у 
здійсненні цих злочинів (71%) уже 
чи вмерли були відлучені від 
служіння. Близько 20 млн. доларів 
було витрачено на забезпечення за
хисту дітей, у тому числі -  на надан
ня можливості пройти спеціальні 
програми навчання. Витрати в 2004 
році обчислювалися сумою в 139 
млн. доларів. З цих засобів було оп
лачене лікування жертв насильства, а 
також адвокатські послуги.

Все більше число католицьких 
священиків на Філіппінах залиша
ють служіння з тією метою, щоб же
нитися, засвідчують у католицькому 
єпископаті країни. «Як правило, як
що священики вирішують обзавес
тися родиною, вони просять позба
вити їхнього статусу клірика й у та
кий спосіб примирити їх з Церквою, 
-  заявив архиепископ Оскар Крус, 
глава спеціального церковного три
буналу, що займається подібними 
справами. Це нормально, адже свя
щеники -  теж люди. За даними 
філіппінської єпископської конфе
ренції, за період з 1985 р. від священ
ства відмовилися більш 200 чоловік, 
тобто приблизно по десять у рік. У 
2004 р. статусу кліриків були позбав
лені двадцять священиків і чотири 
диякони. За словами архиепископа,
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хоч число таких священиків росте, 
воно «поки не викликає занепо
коєння» у католицької ієрархії, 
оскільки, за словами архиепископа, 
багато священиків, які відмовилися 
від служіння, приймали сан винят
ково заради виконання волі батьків. 
Процедура, за якою «несвідомі» свя
щеники можуть відмовитися від 
свого служіння, має кілька етапів. 
Спочатку клірик звертається до сво
го єпископа. Розглянувши заяву, 
прелат передає справу в церковний 
суд. Після цього справа передається 
у Ватикан: владою звільнити свяще
ника від його обітниць і статусу 
клірика наділений тільки Папа 
Римський.

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Духовний лідер Англіканської 

Церкви архиепископ Кентер- 
берійський Роуен Вільямс закликав 
вірних провести «екологічний ау
дит». На думку архиепископа, за
хист навколишнього середовища -  
не розкіш, а необхідність, питання 
справедливості і навіть віри. 
Вільямс направив делегатам май
бутнього Генерального синоду 
Церкви Англії проект екологічних 
заходів. Зокрема Церкві пропо
нується ввести в практику молитви 
про захист навколишнього середо
вища, використовувати в бого
служінні тільки «органічний» (еко
логічно безпечний) хліб і природні 
матеріали, а також провести ряд 
освітніх програм у сфері екології. В 
даний час багато Церков на заході 
стурбовані проблемами екології, і в 
першу чергу глобальних кліматич

них змін. Низка деномінацій уже 
вступили в «Кліматичну кон
венцію».

«Свідки Єгови -  не християни».
Такі гасла часто можна почути, гово
рячи про них з послідовниками 
інших християнських конфесій. Тут 
лише не можеш збагнути те, що дає 
іншим підставу для такого висновку. 
Скоріше це -  від незнання. Варто ли
ше погортати часописи свідків Єго
ви, щоб переконатися в їх христи- 
янськості. Ось, читаючи число «Вар- 
тової вежі» від 16 лютого ц.р., нади
буємо тут на такі заголовки статей: 
«Завжди пам’ятай, що ти -  христия
нин!», «Будь гордим від того, що ти 
християнин!», «Як діють християни» 
та ін.

Церква Адвентистів сьомого дня 
Росії займається розробкою медико- 
місіонерських програм, пов’язаних з 
пропагандою здорового способу 
життя. Серед них є спеціальні про
грами для шкіл і дошкільних уста
нов, масові медико-місіонерські за
ходи тощо. Церква рекомендує 
ефективну методику позбавлення 
паління за сім днів. Церквою роз
роблена і впроваджується в життя 
освітня програма з підготовки 
«магістрів громадської охорони здо
ров’я».

Дивно відійшов до Бога пре
світеріанський пастор Джек Ар
нольд. В кінці своєї проповіді в Ор
ландо (США) після слів «і коли я піду 
на небеса» пастор впав на підлогу і 
вмер! Парафіяни храму вважають, 
що це було його покликання.

___________________ Релігія в сучасному світі
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ПРАВОСЛАВ’Я
Російська Православна Церква 

виявила готовність об’єднати всі 
відомства й організації, які займа
ються в РФ сиротами. «Лише Церква 
здатна нині відслідковувати долю 
сироти від народження і до досяг
нення нею зрілого віку», -  відзначив 
протоієрей Церкви Аркадій Шатов. 
Він також вважає, що єдиним спосо
бом компенсувати відсутність лю
бові, яку відчувають діти, що вирос
ли в будинках дитини -  патронатна 
система виховання і малокомплектні 
дитячі будинки.

Православ’я стає найбільшою 
конфесією колись протестантської 
Латвії. Тут прийнято, щоб батьки 
при народженні дитини визначали її 
конфесійну належність. Так ось, 
згідно статистики, до православних 
було віднесено в році минулому 
22,3% новонароджених. Та й серед 
померлих тут було більше право
славних (23,7%).

За насилля що
до релігійних мен
шин, зокрема бап
тистів та єговістів, 
грузинський свя
щеник Василій 
Мкалавішвілі ув’яз
нений на шість 
років. Його
помічник Петре Іванідзе -  на чотири 
роки. Мкалашвішвілі був відлучений 
також і від Грузинської Православ
ної Церкви за створення т.зв. «Неза
лежної Глданської єпархії».

Глава Естонської Апостольської 
Православної Церкви Константино
польського Патріархату митрополит 
Стефаній звинуватив Московський 
Патріархат у створенні напруже
ності в православному світі. Ненор
мальне становище в православ’ї Ес
тонії також від цієї експансіо
ністської Церкви. «Зовні виглядає, 
що між нами все вирішено, але на
справді на нашу церкву чиниться 
страшенний тиск, і не лише на рівні 
Естонії, але й на міжнародному 
рівні»,- сказав митрополит.

У Паломницькому центрі Мос
ковського Патріархату відкрився 
Музей подорожей і паломництва.
Основні розділи експозиції присвя
чені Святій Землі, Афону, Синаю, 
монастирям Росії. Відвідувачі музею 
зможуть довідатися про місця па
ломництва предків, про те, що вони 
брали із собою в дорогу і що приво
зили зі святих місць. Зокрема, у музеї 
демонструються картини, книги, 
гравюри, геліографії, хромоліто
графії, фотографії, предмети побуту, 
особисті речі і листи прочан.

Церковно-суспільний форум, 
присвячений 60-річчю Перемоги, 
відбудеться у березні 2005 року. Кон
ференція, на думку її організаторів -  
кліриків Московської Патріархії, по
кликана виявити справжню роль 
Церкви в історії Великої Вітчизняної 
війни і її винятковий внесок у справу 
Перемоги. У форумі візьмуть участь 
історики і ветерани. Серед останніх -  
священики-ветерани і воїни, які слу
жили в танковій колоні «Димитрій 
Донський» та ескадрильї «Олександр
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Невський», створених на кошти пра
вославних віруючих.

Московський Патріархат проти 
відзначення жіночого свята 8 Берез
ня. Митрополит Смоленський Кири

ло відзначив: «Взагалі, у світлі хрис
тиянського вчення про людину, свя
та за статевою ознакою -  це нонсенс. 
Бог створив чоловіка і жінку -  єдине 
творіння, а тому підкреслювати у 
святі статеву відмінність одних від 
інших -  це, у всякому разі, є див
ним». Водночас, відзначивши вели
чезну роль саме жінок у збереженні 
православної віри, митрополит за
пропонував розглядати свято 8 Бе
резня як день згадки саме про тих, 
завдяки кому збережена православна 
віра, а не як день якоїсь міжнародної 
солідарності.

Викладання «Основ православної 
культури» у середніх школах Росії 
підтримують і російські мусульмани.
Про це заявив керівник департамен
ту громадських зв’язків Центрально
го духовного управління мусульман 
Росії муфтій Мухаммедгалі Хузін. 
«Мені здається, страхи й ажіотаж на
вколо цього питання надумані», -  за
явив муфтій. «Давши дітям основи 
релігійної культури, ми закладемо

самий міцний фундамент в основу 
майбутнього цивілізованого грома
дянина своєї країни і міцну цеглинку 
в майбутню стабільність і толе
рантність у всьому суспільстві», -  
підкреслив М.Хузін. На його думку, 
«близько 80% відсотків населення 
Росії -  потенційно православні лю
ди. Тому зовсім ненормально, коли 
ця більшість не має права дати своїм 
дітям релігійну культуру предків». 
Така ситуація, вважає муфтій, «є по
рушенням їх конституційних і 
людських прав». «Основи право
славної культури» ні в якому разі не 
мають на увазі ні насильницького 
водохрещення, ні насильницького 
богослужіння в рамках вивчення ос
нов релігійної культури пануючого 
народу, -  відзначив муфтій. Хіба, 
вивчаючи в школі математику, діти 
ризикують стати Піфагорами, а сту
денти, що вивчають у вузі філо
софію, ризикують перетворитися в 
Ніцше»?» -  запитує М. Хузін.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
20 квітня в Саудівській Аравії 

відкриється перша в історії ісламіада.
Спортивні змагання під гаслом «Іслам 
-  це мир» пройдуть у містах Мецці, Ме
дині, Джеддахе і Таїфі. На сьо
годнішній день 54 країни -  члени Ор
ганізації Ісламська конференція -  по
годилися взяти участь у заході. А Ал
банія й Узбекистан висловили співчут
тя з приводу того, що не зможуть бра
ти участь у ісламіаді. Передбачається, 
що загальне число її учасників досягне 
7-8 тисяч чоловік. Визначати пере
можців будуть 239 арбітрів. Спортсме
ни будуть змагатися в таких видах
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спорту, як плавання, волейбол, баскет
бол, теніс, карате, верхова їзда, футбол 
та інших. Очікується, що в мусуль
манській Олімпіаді візьмуть участь, у 
тому числі, і спортсмени-християни. 
«Християнським атлетам буде також 
дозволено брати участь в ісламських 
іграх. Це крок, що демонструє мило
сердя ісламу», -  говориться в заяві ор
ганізаторів заходу. «Цей захід -  шанс 
розкрити значення братерства мусуль
ман через призму спортивних зма
гань», -  підкреслив генсек Олім
пійського комітету Бахрейну шейх Аб
дул Рахман бін Рашид аль-Халіфа.

г—  жяашж мж Духовний лідер 
Ірану аятола Алі Ха- 
менеї, реагуючи на

ІіЖ  країні за те, що вона

Щ яіііікь СВ0Ю ядерну зброю,
ШШ сказав: « Непристу

пність народу Ісламської Республіки 
стала загадкою, що не піддається 
пізнанню, для США й інших ворогів 
Ірану».

Шиїти Іраку, яких благословив ая
тола Алі Ас-Сістані в дні парламентсь
ких виборів, одержали перемогу. Те
пер вони матимуть в Парламенті що
найменше 140 з 275 місць. Об’єдна
ний Іракський Альянс, враховуючи 
те, що від участі у виборах відмовили
ся суніти, розраховував не на 48, а на 
80% голосів. Але й набрана кількість -  
це перемога над тими шиїтами 
світського напрямку, представники 
якого пішли на співпрацю з амери
канськими окупаційними властями і 
формували уряд перехідного періоду.

Шиїтська спільнота Іраку, яка є тут 
більшою, ніж сунітська, вперше одер
жала право на керівництво країною.

Погроми на мусульманських кла
довищах в Москві стали не рідким 
явищем. Що характерно, то має 
місце повалення кам’яних надгроб
ників без будь-якого плюндрування 
над могилами. Зловмисники виби
рають такі дні, коли на кладовищах 
буває мало відвідувачів.

Невідомі вандали піддали опога
ненню Паризьку мечеть, намалював
ши на її стіні свастики, що обгород
жує, і напису «СС». Як заявив пресі 
ректор мечеті Даліл Бубакер, при
близно десяток свастик, а також виве
дені чорною фарбою напису «СС» і 
«Убирайтеся!» були виявлені в мину
лий понеділок. Бубакер, що є також 
головою Французької ради мусуль
манської релігії, засудив «нічим не ви
правданий акт расистської нетерпи
мості і ісламофобії». Він повідомив, 
що звернувся зі скаргою в поліцейсь
кий комісаріат 5-го паризького окру
гу, де розташована мечеть, а також у 
столичну префектуру поліції.

У багатьох мечетях Шрі-Ланки 
відзначається ріст числа парафіян. У
Катагуд джума-мечеті в Деваті число
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людей, тих, що зібралися на п’ятнич
ну молитву після цунамі, виросло на 
третину і досягло 2 тисяч. «У нас не 
вистачає місця, -  розповідає викла
дач однієї з місцевих шкіл Імран 
Увайс. -  Хвилі послані як нещастя, і 
люди почули попередження, при
наймні, зараз». Після цунамі число 
парафіян зросло чи ледве не в два ра
зи. Особливо на людей подіяло те, 
що більшість мечетей залишилися 
недоторканими стихією.

Центр захисту прав тварин «Віта» 
звернувся до мера Москви Юрію 
Лужкову з закликом заборонити в 
столиці публічне жертвопринесення 
тварин у дні головного ісламського 
свята Курбан-байрам. «Ми вва
жаємо, що жорстокість не може бути 
виправдана релігійними нормами і 
чи традиціями якими-небудь інши
ми догмами. Сприйняття сцен жор
стокості і насильства як норми 
сприяє жорстокості людей і позна
чається на благополуччі суспільства в 
цілому», -  говориться у зверненні 
Центру. Приводом для листа, як по
яснюють його автори, стали численні 
звертання москвичів із приводу ри
туальних жертвоприносин тварин у 
період з 20 по 22 січня. По одній з та
ких скарг -  від мешканців будинків, 
розташованих поблизу мечеті на ву
лиці Хачатуряна, -  представники

«Віти» виїхали з перевіркою. «Ми бу
ли обурені побаченими, -  сказано в 
зверненні, -  тварин різали на ван
тажівці напроти мечеті на проїзній 
частині поруч з житловими будинка
ми і комплексом магазинів. Сніг на
вколо вантажівок був залитий 
кров’ю. Цю картину протягом 
декількох днів спостерігали діти». «Із 
двох інших вантажівок, -  говориться 
далі, -  йшов активний продаж живо
го товару. Люди, що під’їжджають на 
машинах, спостерігали, як тварини зі 
зв’язаними кінцівками намагалися 
вирватися від людей». Представники 
Центру відзначають, що торік вони 
також одержували дзвінки від моск
вичів, обурених сценами жорсто
кості і насильства під час святкуван
ня Курбан-байраму. У цьому зв’язку 
«Віта» нагадує, що в Англії, Австрії і 
ряді інших країн не просто заборо
нені публічні жертвоприносини тва
рин, але також уведена заборона на 
їхнє убивство без попереднього оглу
шення. Цього року влада Нижнього 
Новгорода також заборонила прово
дити публічні жертвоприносини, у 
тому числі щоб уникнути моральної 
травми людей.

Уроки моральності на основі му
сульманської культури запропонува
ли ввести в загальноосвітніх школах 
Татарстану. Уроки моральності з 
елементами мусульманської етики 
вже проводяться в школах Балтасин- 
ского району Татарстану. Керів
ництво духовного управління му
сульман Татарстану (ДУМТ) думає, 
що цей досвід повинний бути роз
повсюджений на всі райони рес
публіки. На початку лютого деле
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гація ДУМТ досягла домовленості з 
адміністрацією Пестречинского рай
ону про введення предмету в місце
вих татарських школах.

В Кувейті буде заборонено жінкам 
водити автомобілі в паранджі. Уряд 
пішов на цей крок під тиском спец
служб після інциденту в районі Умм- 
Хайман, коли 11 бойовикам 
підпільного терористичного угрупо
вання вдалося сховатися, переодягши 
в жіночий одяг. Співробітники безпе
ки не насмілилися зажадати від 
«дівчат» зняти паранджу. У середині 
90-х років ісламістські депутати ку- 
вейтського парламенту заблокували 
проект закону про заборону на 
носіння паранджі під час керування 
машиною, що був представлений уря
дом. Тепер влади мають намір увести 
закон у силу. Кувейт залишався єди
ною аравійською країною, де жінки- 
водії могли носити паранджу. Цікаво, 
що у Саудівській Аравії представниці 
слабкої статі взагалі не мають права 
керувати транспортними засобами.

Мусульмани одержали новий 
мобільний телефон. Він має у своїй 
пам’яті не лише весь Коран, а й щод
ня п’ять разів нагадує правовірному 
про необхідність здійснення намазу. 
Телефон також, де б ти не був, вірно 
зорієнтує на Мекку, покаже дату по 
ісламській місячній хіджрі, дасть бла
гословення від одного з провідних 
мусульманських богословів.

Пожежа в одній із мечетей Тегера
ну забрала життя 59 молільників,
травмувала ще понад 200. Із-за хо
лодів у мечеті облаштували спеціаль

ну керосинову пічку, від якої загоріла
ся покрівля будівлі. Через єдиний ву
зенький вихід із мечеті молільники не 
встигли вийти. Скоріше -  їм завадила 
давка з переляку.

БУДДИЗМ
Російські буддисти відзначили 

Новий рік за місячним календарем.
Новий рік -  свято, що для кожного 
послідовника цієї релігії символізує 
залишення гріхів і недосконалостей, 
забуття образ, проблем і негод. Про
тягом кількох днів у буддійських хра
мах відбувалися хурали (бого
служіння) і проводилася церемонія за 
назвою дугжууба, коли після заходу 
сонця буддисти запалювали риту
альні багаття -  сміття, у яких спалю
валися шматочки чи тесту тканини, 
що символічно зображують усе недо
бре, що сталося в минулому році. Мо
литви про благополуччя в році, що 
наступив, супроводжуються теат
ралізованими обрядами, частуван
ням традиційної кухні. Літочислення 
в буддизмі ведеться з моменту фізич
ної смерті Будди Шак’ямуні -  його 
відходу в нірвану. Точну дату цієї 
події визначити неможливо, оскільки 
існує кілька рівноправних традицій, 
що приводять різні дані. Відомо 
тільки, що час земного життя Будди 
датується між 623-м і 380-м роками 
до н.е. і що до моменту відходу в 
нірвану він досяг 80-літнього віку.

Буддійський рік Синьої Де
рев’яної Курки, що наступив, 
послідовники конфесії визначають 
як «м’який і ласкавий». Астрологи 
буддійської традиційної сангхи гада
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ють, що цей рік буде несприятливим 
для української бюрократії. В цьому 
році продовжиться «розвиток парт
нерських відносин як основи для до
сягнення стабільності в Україні».

Санкг-Петербурзький дацан Гун- 
зечойней 8 лютого провів зустріч Но
вого року за місячним календарем у 
відповідності з усталеними нагромад
женої живими істотами протягом ми
нулого року. Буддисти вірять, що у 
вогні згорають всі минулорічні дурні 
помисли і дурні справи. Учасники 
дійства обтирали кусочком тіста своє 
тіло, «збираючи» тим самим хвороби 
і все негативне, набуте людиною в 
процесі своєї життєдіяльності. Потім 
це тісто кидали в багаття, розпалене 
на монастирському подвір’ї. 
Кульмінацією обряду стають підно
шення божеству смерті Ямарадже. 
Під час цієї церемонії лами спалюють 
червону пірамідку «Сор». Під час 
дійства читаються мантри. Разом із 
ламами прихожани тричі обходять 
багаття. Вони впевнені, що разом із 
пірамідкою «Сор» згорають і всі гріхи 
живих істот. Потім протягом ночі в 
храмі проводився святковий молебен. 
З шостої години ранку віруючі, вітаю
чи один одного з Новим роком, вод
ночас обмінювалися подарунками і 
хадаками -  довгими шарфами голу
бого, білого або жовтого кольору.

ІУДАЇЗМ
Головний рабин Ізраїлю Ізраель 

Лоу передбачає масовий приїзд но
вих репатріантів до його країни.
Причину цього він вбачає в зрос
танні антисемітських настроїв в

Європі. Зокрема в Німеччині 60% 
опитаних втомилися від згадок про 
Холокост, 50% їх причину зростання 
антисемітизму приписують самому 
Ізраїлю.

Відтепер паломники і туристи, 
які приїздять до Ізраїлю, не будуть 
зазначати свою віросповідну на
лежність. Це -  реакція на численні 
невдоволення необхідністю засвід
чення цього в міграційних картах.

Праці одного із найбільш знаме
нитих рабинів та мудреців іудаїзму 
Мойсея Маймоніда деякий час бу
дуть в Ізраїлі. Це -  благородний 
жест Ватикану, в бібліотеці Папсь
кої курії якого знаходиться велика 
кількість рукописів цього єврейсь
кого вченого. Маймонід більше 
відомий під ім’ям Рамбам. Його 
праці написані в 1200-ті роки. Через 
два століття опісля вони були 
скопійовані. Вороги Рамбама, ого
лосивши його єретиком, спалили 
багато праць мислителя.

В Ізраїлі відтепер будуть випус
кати «кошерні» мобільні телефо
ни -  спеціально для віруючих 
євреїв. Раніше авторитетні рабини 
країни порушували питання про за
борону користування мобільними 
телефонами останнього покоління, 
що нібито містять опції, які спону
кують порушувати заповіді. Зокре
ма, мова йшла про одержання 
повідомлень з інтернету із запро
шенням відвідати порносайт та по
явою на екрані монітора відвертих 
фотографій. Два місяці назад була 
видана постанова, якою забороне-
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но євреям користуватися мобільни
ми телефонами до того, як рабинат 
і стільникові компанії підпишуть 
угоду про відключення «кошерних» 
апаратів від «всесвітньої павути
ни». Зараз одна зі стільникових 
компаній Ізраїлю пропонує саме 
такі телефони -  за якістю прийому 
вони відповідають стандарту треть
ого покоління.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
В харизматичній церкві РФ «Но

ве покоління» відбувся розкол.
Близький соратник керівника Церк
ви Олексія Ледяєва лідер групи про
славлення Андрій Кочкін заявив про 
свою незгоду з деякими елементами 
вчення пастора Ледяєва, зокрема з 
його більшою прихильністю до ста
розавітних повчань, а не ново
завітних. «Це -  жорсткі доктрини, 
які в нашій церкві вже роками утвер
джені, зокрема про хрещення в Мой- 
сея, централізацію богослов’я, пома
зання тощо.

Армія Спасіння визнана однією 
із десяти «самих життєздатних» 
організацій XX і XXI століть. «У
світі небагато організацій, більш 
значимих і шановних, ніж Армія 
Спасіння, -  говориться в доповіді 
компанії Booz Allen Hamilton, яка

проводила дослідження. Головний 
секрет успішного лідерства цієї ор
ганізації -  здатність мотивувати і 
надихнути на роботу співро
бітників і волонтерів, яких нарахо
вується більш 3 млн. осіб». З часу 
своєї появи у 1865 р. ця Армія 
Спасіння переслідує дві мети -  
благодійна допомога нужденним і 
поширення Євангелія. Орга
нізацію створив лондонський пас
тор Вільям Бут, який вирішив за
лишити свою парафію і присвяти
ти своє життя прямому служінню 
бідним на міських вулицях. Сьо
годні заснована Бутом організація 
має відділення в ста країнах світу. 
Крім Армії Спасіння, «самими 
життєздатними» інститутами були 
визнані: Оксфордський універси
тет, в сфері бізнесу -  компанії 
General Electric і Sony, в сфері 
політики -  конституція США, а в 
сфері розваг -  сучасні Олімпійські 
ігри і британська рок-група Rolling 
Stones

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Вибори верховного жерця Литви 

відбулися в центрі Вільнюса на горі 
Гедімінаса. Ним став якийсь Трінку- 
нас, що одержав тут же знаки цього 
великого чину -  жезл і золоті симво
ли Сонця. Давні піснеспіви супрово
джували розпалювання ритуального 
вогню і обряд жертвоприношень. У 
своєму слові Трінкунас заявив про 
необхідність повернення литовців 
до язичництва. Характерно, що й ли
товська преса підтримує відроджен
ня в країні багатобожжя. І це через 
600 років після хрещення Литви.
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Загублений індуїстський храмо
вий комплекс шукали археологи дав
но. І тут неочікувано цунамі, яке 
принесло величезні руйнування в 
Індії, «виявило» водночас на дні Бен
гальської затоки затоплене давнє 
місто. Археологи вважають, що це 
місто царства Паллавів ІИ-ІХ 
століть. Відкрилися два двохметрові 
гранітні леви, що «охороняли» При
бережний храм дравидського міста 
Мапхабаліпурам, який є одним із 
найбільш давніх в Індії. Хвилі розко
пали також недалеко паломників- 
індуїстів стали тепер паломниками 
до цієї святині: єдине бажання -  до
торкнутися до неї Тут знаходяться 
будівлі ще чотирьох пагод. Царство 
паллавів була важливим центром 
пізньоіндійської культури в ІІІ-ІХ 
століттях.

МІСТИКА
Окультизм стає популярним се

ред молоді Німеччини. Кожний чет
вертий учень звертається до таких 
окультних практик як гадання на 
картах, хіромантія, викликання 
духів, магії чисел та ін.

Культ вшанування сатани поши
рюється в Росії. Про небезпеку прожи
вання в будинку №10 по вулиці Ве
ликій Садовій у Москві заявляють йо
го мешканці. Справа в тому, що, згідно 
роману М.Булгакова «Майстер і Мар
гаритка», туг знаходиться «нехороша 
квартира». Сатаністи обписують стіни 
будинку і сходинкових приміщень ци
татами з книги Булгакова, обмальову
ють їх фантастичними портретами

персонажів роману, в тому числі різно
манітними зображеннями сатани, 
фантасмагоричних котів і сексуальних 
Маргарит. Стіни будинку покриті сва
стикою та пентаграмами.

Поки вбивця не заплатить за 
смерть вбитого 25 років тому актора 
Віктора Кіліана привид скривавленого 
трагіка блукає по Китайському театру
(Даун-Таун, Голлівуд). Його бачили ба
гато колег актора. Він нібито когось 
шукає. Ось як твердить М.Моррісон: 
«В той день я прогулювався по Алеї 
Зірок і раптом побачив знайоме мені 
обличчя. Це був Кіліан! Вигляд у нього 
був жахливий. Він йшов прямо, а потім 
раптово розчинився в повітрі».

В Гонконгзі випускають нижню 
білизну, яка нібито може слугувати 
для тих, кому річний гороскоп не 
обіцяє чогось доброго, оберегом від 
різних неприємностей, відганяти 
злих духів й приносити вдачу і щас
тя. Виробив магічну сподню май
стер давнього китайського мис
тецтва фен-шуй за ім’ям Йенг 
Тінмінг. Представник фірми «Life 
Enhance» Емі До, що виробляє «за
хисні труси», відзначає, що 
«постійний контакт талісмана з ва
шою шкірою гарантує вірний потік 
життєвої енергії. Ми вирішити, що 
тут ідеальним талісманом стануть 
труси -  що може бути ближче до 
тіла?» Труси можуть бути лише чер
воного, сірого або білого кольору. 
На передній частині їх обов’язково 
має бути зображення дракона. «Як
що у вас на трусах дракон, то все у 
вас буде в порядку».
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
щодо долі Держкомрелігій, одержані к.філос.н. В.Титаренко від учасників 

Круглого столу «Ц Е Р К В А  І П О Л ІТ И К А » (17-18 лютого 2005 р.)

Решетніков Юрій -  проректор з на
вчальної та наукової роботи Київсько
го Християнського Університету, канд. 
філос. наук. Такий захід, як цей Круг
лий стіл, безперечно, матиме прак
тичні наслідки, якщо ідея, яку висло
вила більшість представників різних 
Церков про те, що має бути певний 
орган, скажімо, у складі Міністерства 
юстиції, чи якийсь відділ в Держсекре- 
таріаті, такий, який був би між держа
вою і Церквою. Коли ми дійдемо до 
цивілізованості США, то можливо тоді 
його й не буде потрібно. Але в наших 
умовах релігійності, великої її склад
ності, коли на таких складностях мож
на «зіграти», а то навіть спровокувати 
якісь суспільні зрушення, то якийсь 
державний орган має бути, який би 
акумулював побажання Церков і доно
сив до інших. Є Всеукраїнська Рада 
Церков, але має бути якийсь технічний 
орган, який би й моніторив релігійну 
ситуацію. Я не розумію деяких пред
ставників протестантських громад, які 
говорять, що такий орган не 
потрібний, адже Держком сприяв 
рівному застосуванню законодавства 
на всій території України, в тому числі 
і щодо них.

Іларіон -  архимандрит УАПЦ.
Доцільно проводити такі Круглі столи, 
бо це можливість висловити свою 
думку, вислухати думку інших і в по
дальшому житті керуватися тими на-

працюваннями, які будуть напрацьо
вані на такому Круглому столі. Ми 
знаємо, що і слово і думка матеріальні. 
Проходить час і вони за певних істо
ричних умов матеріалізуються. З при
воду Держкому я вже говорив... Ціка
вим є те, як буде називатися держав
ний орган, який прийде йому на 
заміну, які функції він виконуватиме, 
яка користь буде від нього Церкві й 
суспільству. Постає питання: чи відбу
деться тільки зміна вивіски, чи відбу
деться принципова зміна функцій. Не
обхідно вивільнити цей орган від не
властивих йому адміністративних 
функцій. Адже реєстрація статутів, ор
ганізацій -  це не є суто релігійна 
діяльність. Це звичайний адміністра
тивний процес, який має відбуватися 
суто в правовому полі. Я думаю, що на 
сьогодні, крім Держкому релігій, існує 
і Вища Рада Церков. Ось якби до цьо
го органу дорадчо-консультативного 
був введений і представник держави із 
певними повноваженнями, напри
клад, як державний секретар у справах 
релігій. Думка напрацьовувалася 6 
спільно з представниками релігійних 
організацій, а державне втілення 
відбувалося б через цього представни
ка, бо ж керівники Церков не будуть 
напряму звертатися до Президента. 
Деколи достатньо прийняти рішення 
на рівні районної ради, деколи на рівні 
обласної. За цих умовах Церква повин
на звертатися до держаних установ, які
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існують для всіх громадян і де вирішу
ються питання незалежно від церков
ної, релігійної приналежності. Але ви
никають суто релігійні питання -  
міжконфесійні відносини, відносини 
між державою і церквою. Як правило, 
такі питання мають обговорюватися 
або на радах церков, або на таких 
Круглих столах.

Гарбар Володимир -  єпископ, заст. 
голови ради Собору незалежних Єван
гельських церков України, координа
тор Української Міжцерковної ради.
Хто володіє інформацією, зокрема про 
те, що діється в світі, то тільки в Біло
русії існує Держком. Та кого ми 
копіюємо? Є закони, є юристи, є суди. 
Якщо церкві не дають землю, нехай іде 
в суд. Там вона вирішить це питання 
набагато швидше й легше, ніж в по
тоці Держкому. Фактично на 90% це 
неконституційне утворення. Влада не 
має права займатися справами церкви. 
Саме існування Держкому релігій, без 
аналітики діяльності є антиконсти- 
туційним. Чому, наприклад, Держком 
має вирішувати дозволити чи ні 
приїзд в Україну того священика, яко
го я, скажімо, запрошую до себе? Якщо 
у мене буде проповідувати канадський 
пастор, а хтось із Держкому прийде і 
скаже: чому в тебе проповідує кана
дець, то я матиму право сказати йому- 
йди геть, бо я тут пастор. І я буду пра
вий. Ми давно ігноруємо ці речі, які 
«псевдо-» виконує Держком.

Жукотанська Софія -  пастор, рек
тор Духовної Академії, помічник депу
тата Верховної Ради України, Голова 
Всеукраїнського товариства жінок- 
християнок «Естер». Я вважаю, що це

добре, коли різні церкви сьогодні кон
солідуються. Навіть у цих конфе- 
ренційних заходах вони роблять аналіз 
політичних подій і вибудовують своє 
майбутнє, як бачать вони свої стосун
ки з державою. І це дуже потрібно. Я 
думаю, що прийшов той час, коли ре
формується не тільки саме 
суспільство, якісь державні засоби, але 
і взаємовідносини Церкви і держави, 
які довготривалий час були все ж таки 
не такими, якими мали б бути 
відповідно до Конституції. Наприклад, 
якщо ми бачили, що Комітет у справах 
релігії підпорядковувався внутрішньо
му відділу політики, то це нонсенс. Це 
служби, які взагалі не повинні займа
тися Церквою. На жаль, багато таких 
порушень. Я думаю, що це не була до
сконалою політика відношень «держа- 
ва-церква» чи «церква-держава». Сьо
годні слушний час, щоб не боятися 
якихось нововведень, або нової фор
мації. Якщо Президент і нова влада ба
чить, що стара система відношень 
«держава-суспільство» застаріла, то я 
думаю, що застаріли і відносини «дер- 
жава-церква». Я думаю, що тут не
обхідно внести новий подих, живиль
ний дух Майдану. Я маю на увазі, що 
відносини «держава-церква» мають 
бути гармонійними, на користь як дер
жаві, так і Церкві, будуватися на основі 
діалогу. Мені дуже сподобалися висту
пи і Романа Небожука і отця Євстратія. 
Я вважаю, що те, що ми зібралися в та
кому різноконфесійному полюсі -  це є 
проявом демократії, чогось нового. Я 
думаю, що буде нова концепція 
взаємовідношень «держава-церква». 
Сьогодні Церкви займаються великою 
соціальною роботою. Треба це поста
вити на законодавчу основу. Мені

______________________ Актуальне інтерв'ю
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здається, що релігійні організації по
винні діяти в державі не локально, а 
згуртовано. Наприклад, в Україні існує 
півтора мільйона дітей-сиріт, і, на 
жаль, це питання не піднято глобаль
но, всією Україною, щоб залучити всі 
християнські ресурси і можливості для 
їх вирішення. Або болюче питання 
наркоманії. Є християнські центри з 
реабілітації наркоманів, але вони 
діють автономно і не мають підтрим
ки держави. Повинні бути законо
давчі, правові акти легалізації роботи 
християнських суспільних організацій. 
Я вважаю, що і ліквідація Держкому -  
це еволюційно закономірний історич
ний етап. Я не погоджувалася з деяки
ми засадами Комітету. Зокрема в 
Київській міській держадміністрації 
відділ релігії підпорядкований відділу 
внутрішньої політики. З церквами 
працює генерал СБУ. Держава повин
на сприяти діалогу між християнськи
ми Церквами, а Церква -  це ті руки, 
совість, мораль, які несуться в 
суспільство, щоб державі було легше. 
Правильно сказав тут один наш коле
га: мусить бути якийсь дорадчий ор
ган, який дасть право Церквам через 
діалог висловлювати свої думки і при
ходити до спільного висновку й впро
ваджувати його в життя.

Юраш Андрій -  канд. філос. наук, 
Львівський центр політологічних 
досліджень «Генеза». Щодо ліквідації 
Держкому, то, як на мене, це буде нега
тивний крок для ситуації в цілому. 
Складається так, що для України вага 
релігійного чинника є значно 
більшою, ніж для інших держав, де, 
можливо, й не існує такого органу як 
Держкомрелігій і стосунки будуються

Актуальне інтерв’ю_______________________

дещо на інших принципах і схемах. 
Часто це є якась релігійна структура, 
яка і фігурально і конкретно переби
рає на себе роль головної структури і 
вже всі інші релігійні організації до
повнюють, а тому там конфігурація -  
дуже струнка й ієрархічна. В Україні 
немає такої структури. Тут є чотири, 
п’ять, а може й більше релігійних ор
ганізацій, які і з історичних рацій, і з 
сучасних реалій претендують на особ
ливе ставлення з боку держави. Держ
комрелігій намагався знайти певний 
баланс у стосунках держави з усіма 
релігійними організаціями, намагався 
запропонувати найбільш адекватну й 
прийнятну схему церковно-державних 
стосунків в цілому в державі, не вихо
дячи при цьому з якихось кон
фесійних чи регіональних принципів. 
Є певні проблеми, які взагалі не можна 
вирішити без втручання держави, як
що ми, в принципі, їх хочемо виріши
ти. Тому ліквідуючи Держком ми де- 
факто заганяємо проблему у глухий 
кут. Наприклад, визнання канонічного 
статусу автокефальних українських 
православних структур... Без певної 
державної політики це питання, як по
казує історія, не може вирішитися. І 
ще одне. Релігійна палітра надто стро
ката в Україні. Є певні регіональні 
особливості. І Держком принаймні 
відслідковував ці процеси, а тепер 
політика буде здійснюватися, що нази
вається «на місцях», а чи буде вона 
об’єктивною, то це питання? Можна 
уявити, що буде відбуватися, напри
клад в Криму, бо там свої питання, в 
Донецьку -  ще одні, на Черкащині -  
такі, а в Закарпатті ще інші. Тому я 
вважаю, що руйнування такого органу 
негативно буде позначатися на роз
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витку ситуації і рано чи пізно знову 
постане питання створення чогось 
подібного. Звичайно, можна говори
ти, що робота Держкому не була іде
альною (і тут можна назвати багато 
причин цього). Але не можна ліквідо
вувати цей орган і не запропонувати 
водночас якоїсь іншої позитивної про
грами, коли такий великий потенціал 
проблем, навіть у самому православні, 
їх не вирішити на якомусь дилетантсь
кому рівні, без бачення загальної пер
спективи.

Луковенко Илья. Центр религие
ведческих исследований и междуна
родных духовных отношений (До
нецк). Круглые столы подобного рода 
являются не просто актуальными и не
обходимыми, они действительно име
ют практическую ценность, практиче
скую значимость, поскольку развитие 
религиеведческой науки необходимо, 
более того необходимо сейчас, по
скольку так уж получается, что Госко- 
мрелигий ликвидируется и его функ
ции -  сбор и анализ информации, в ка
кой то мере, переходят к специалистам 
религиеведам, кроме того внесение 
своих объективных суждений. Пото
му что можно привести много приме
ров, когда обществу в силу определен
ных причин навязывается изначально 
необъективная информация относи
тельно тех или иных религиозных на
правлений. Госком же религий ни в 
коем случае нельзя было упразднять, 
нужно придать ему, помимо регистра
ции, функции информационно-ана

литического центра. Изучение и ана
лиз этой информации необходимо для 
формирования здорового граждан
ского общества.

Священик Петро Зуев -  Українська 
православна Церква. Я маю надію, що 
будуть якісь певні практичні результа
ти цього Круглого столу, що будуть 
вироблені якісь конкретні пропозиції. 
Щодо ліквідації Держкому релігій, то 
це відповідає європейській парадигмі 
державно-церковних відносин. У цьо
му аспекті, це -  позитивне явище. З 
іншого боку, незрозуміло поки що, чи 
буде відтепер якась цілісна політика 
держави щодо конфесійних проблем, 
чи буде вона десь вироблятися, на
працьовуватися. Йдеться про те, щоб 
на державному рівні, незалежно від 
регіональних особливостей впровад
жувалася одна й та ж сама політика.

Кубеліус Олександр -  протоієрей, 
експерт Центру досліджень проблем 
громадянського суспільства. Ставлен
ня до цього Круглого столу дуже пози
тивне, якщо матеріали цього Круглого 
столу будуть покладені в основу ви
роблення якихось конкретних заходів 
щодо усунення можливих негативних 
наслідків участі священнослужителів у 
політичних кампаніях. Щодо скасу
вання Держкому, то якщо він буде 
скасований, то з необхідністю виник
не якийсь інший. Більше того, я вва
жав би за доцільне розширити коло 
функцій Держкому за рахунок віддан
ня йому контролюючих функцій.
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ТЕМИ НОМЕРУ
Релігійне відлуння Помаранчевої революції

«РП» продовжує тему обговорення участі Церков у Помаранчевій рево
люції 2004 року. Пропонуємо Вашій увазі: статтю знаного релігієзнавця, 
завідувача відділом гуманітарної політики Національного Інституту стра
тегічних досліджень, к.філос.н. Сергія Здіорука «Релігійні організації у ви
борчій кампанії 2004 року та перспективи їхнього розвитку в Україні»; 
інтерв'ю із відомим правозахисником, віце-ректором Українського Католиць
кого університету Мирославом Мариновичем на зазначену тему та матеріал 
д.філос.н. Людимили Филипович про Круглий Стіл «Церква і політика: від пре
зидентських виборів 2004 року до парламентських виборів 20066 року» -  тема 
участі релігійних організацій у подіях виборчого процесу на цьому заході теж 
була основною.

Сергій Здіорук

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ 2004 РОКУ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Президентські вибори 2004 року виявилися затяжними і доволі драма
тичними. Перший тур, який умовно можна назвати сепарувальним (прохо
дило відсіювання багатьох технічних кандидатів на президентське крісло та 
відбір найбільш потужних і достойних) виступив у ролі своєрідного трену
вання напередодні вирішальної битви. Доля України вирішувалась під час 
двох повторних голосувань. У другому, а потім і в повторному переголосу- 
ванні другого туру Український народ обирав не просто особистість на пост 
Глави Держави, а своє майбутнє, яким шляхом рухатися -  авторитарним чи 
демократичним. Усі політичні сили країни розмежувалися на два великі та
бори: один підтримував кандидата від влади В.Януковича, інший -  лідера 
опозиції В.Ющенка.

Аналогічна картина сконституювалася й у релігійному сегменті ук
раїнського суспільства. Проте конфесійний вимір виборчого процесу 
вирізнявся також і власним специфічним забарвленням у порівнянні з 
політичним. На цьому моментові потрібно зупинитися детальніше. Йдеть
ся, передусім, про міру включення релігійного чинника у політику. А ця міра 
виглядала зовсім нетотожною з точки зору дотичності різних конфесій до 
президентської кампанії.

Під час останньої релігійний простір України відчутно поляризувався. 
Причому критерієм поляризації виступав не географічний чи етнічний чин-
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ник, як це часто трапляється у подібних випадках, а прагнення і готовність 
вболівати за Правду. В результаті на одному полюсі опинилася Українська 
православна церква Московського патріархату, на другому -  цілий спектр 
релігійних інституцій -  членів Ради представників християнських Церков Ук
раїни (УПЦ КП, УГКЦ, УЛЦ, РКЦ, Церква християн віри євангельської Ук
раїни, Українська християнська євангельська церква тощо). Ставлення цих 
двох потуг до виборів було дійсно відмінним як у методологічному, так і 
сутнісному аспектах.

Коаліція (використаємо цей термін для зручності) християнських церков 
України вдалася до тактики дій, котра не суперечила ні чинному законодавст
ву щодо свободи совісті та релігійних організацій, ні церковним канонам. 
Іншими словами, правова норма про невтручання церкви в політику зазначе
ними конфесіями фактично була витримана. Вони не давали благословення 
жодному із кандидатів на пост Глави держави, не займалися агітаційною про
пагандою на підтримку ні В.Януковича, ні В.Ющенка. Всі свої зусилля вони зо
середили на проведенні молебнів за чесність і прозорість президентських пе
регонів.

Пік активності в діяльності Коаліції християнських церков України припав 
на кінець листопада -  початок грудня 2004 року. Після того, як стали відоми
ми для широкого загалу масові фальсифікації результатів виборчого процесу, 
вказані релігійні об’єднання виступили на захист конституційних прав Ук
раїнського народу, який вдався до публічних акцій протесту. Ними були підго
товлені звернення, адресовані як пересічним громадянам, так і представникам 
владних структур та Президентові України. У цих документах засуджувалися 
протиправні засоби (використання адмінресурсу, залякування, шантажуван
ня, поширення свідомо брехливої інформації тощо) впливу на волю ви
борців, лунали заклики до можновладців виправити ситуацію, не допустити 
обрання нового Президента України антилегітимним шляхом, наголошувало
ся на необхідності українців відстоювати свої права, але тільки законним чи
ном. В умовах Помаранчевої революції Коаліція християнських церков Ук
раїни довела свою патріотичну, державницьку позицію, небайдужість до 
національних інтересів та потреб власного народу.

Натомість, Українська православна церква Московського патріархату 
відверто ангажувалась на стороні екс-прем’єра. Напередодні першого туру 
Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир благословив (всупереч «Ос
новам соціальної концепції Російської Православної Церкви» та рішенням 
Архиєрейського собору РПЦ) участь у виборчій кампанії лише В.Януковича. 
Православний ієрарх охарактеризував постать тодішнього Прем’єр-міністра 
як людини духовної, єдино гідної очолити Українську Державу. Благословен
ня митрополита Володимира стало знаком для наступної відкритої й активної 
агітпропаганди (що, до речі, заборонено чинним законодавством) з боку свя- 
щенноначалля, кліру та вірних УПЦ МП за кандидата у Президенти України 
В. Януковича. Пропагандистська робота виглядала доволі різноплановою, в
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тому числі не обійшлося й без застосування брудних технологій, наклепів, об
ливання брудом В. Ющенка, аж до ярликів «антихрист», «слуга сатани» тощо.

Ось лише декілька показових штрихів з тієї картини, що мала місце. Цер
ковні амвони перетворилися на агітаційні трибуни, храми -  на складські 
приміщення зі збереження анонімної продукції для масового розповсюджен
ня серед населення з метою компрометації опозиційного кандидата, а 
банківські рахунки парафій УПЦ МП на засіб переведення величезних коштів 
на оплату провокаційної літератури, листівок та залізничних поїздів для неза
конного перевезення десятків тисяч «карусельників з відкріпними талонами.

На богослужіння, котрі проводили священики УПЦ МП, часто не допуска
лися ті, хто підтримував опозицію. У багатьох регіонах України (насамперед 
там, де позиції Московського Патріархату сильні) організовувалися підконт
рольними (часто не офіційно) УПЦ МП структурами, як-то Союз православ
них братств, хресні ходи, розвінчуючи особу В. Ющенка чисельними міфами 
типу: «Ющенко є ставлеником націонал-екстремістів й уніатів», «Якщо 
Ющенко прийде до влади, то на УПЦ чекають гоніння», «За Ющенка не мож
на голосувати, оскільки він двічі одружений» тощо (але можна й потрібно за 
двічі судимого В.Януковича). Відомі також випадки, коли керівники єпархій 
позбавляли сану священиків за те, що ті наважувалися не погодитися з політи
кою священноначалля УПЦ МП. Траплялися й непоодинокі випадки, коли 
агітпропагандою за В.Януковича займалися священнослужителі-іноземці 
близькі до Московського Патріархату.

Лобіюючи послідовно інтереси одного з кандидатів у Президенти України, 
УПЦ МП не наважилася на об’єктивну оцінку фактів, котрі красномовно вка
зували на фальшування виборів. Із вуст офіційних осіб цієї церковної інсти
туції не пролунало жодного осуду протизаконних дій влади. Єдине, на що 
спромоглися окремі з керівників УПЦ МП у розпал акції народного опору на 
Майдані Незалежності -  це закликати учасників президентської гонки сісти за 
стіл переговорів. Така собі нейтральна позиція пояснюється тим, що УПЦ 
МП, наслідуючи майже трьохсотлітню традицію Російської Православної 
Церкви, усталилась в ролі провладної Церкви, а відтак, виявляється залежною 
першочергово від керівництва Російської держави. На цій підставі Московсь
кий патріархат в Україні не спроможний виконувати функції посередника між 
державою і громадянським суспільством, оскільки обслуговує інтереси чітко 
визначених політичних сил, є, так би мовити, заручником ситуації, яка поз
бавляє його достатньої самостійності при ухваленні та впровадженні в життя 
рішень.

Проте, доречно зауважити, дане судження не стосується абсолютно всіх 
священнослужителів УПЦ МП. В її лавах є ряд чесних і патріотичних ієрархів 
та священиків, котрі керуються у своїй духовній діяльності не політиканськи- 
ми цезаропапіськими настановами, а високими загальнолюдськими і христи
янськими моральними цінностями. Тому вони здатні виступати патріотами 
свого народу й одночасно реалізовувати істинне призначення Церкви. Вибор-
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ча кампанія-2004 довела, що саме так воно і є. Протизаконні дії священнона- 
чалія УПЦ МП не залишилися проігнорованими з боку її вірних. Свідоме ду
ховенство, миряни цієї церкви, обурені політичним антуражем своїх патронів, 
підтримали народний рух у помаранчевих кольорах за чесні вибори. Не ви
ключається, що саме ці здорові духовні сили, які поневолі належать до Мос
ковського Патріархату в недалекому майбутньому виступлять генератором 
внутрішнього реформування всієї вертикалі УПЦ МП, без якого вона нездат
на на життєвість в українському соціумі.

Отож, усе викладене вище дозволяє зробити наступні висновки.
Релігія і політика в Україні продовжують залишатися доволі взаємопов’яза

ними сферами суспільного життя. Наскільки переконує досвід, ступінь політи- 
зації релігійних об’єднань або міра включення конфесій у політичні процеси 
визначається кількома основними факторами: патронатом органів влади над 
окремими конфесіями, правовою розмитістю у визначенні меж активності 
церковних інституцій, такою ж нечіткістю закону щодо відповідальності за йо
го порушення з боку церков, особистими якостями кліру священнослужителів 
того чи іншого віросповідання. Три перші моменти підпадають під державне 
регулювання, четвертий -  є справою внутрішньоцерковною. Таким чином, 
міра взаємодії релігійного та політичного чинників цілком спроможна корегу
ватися суб’єктами самого процесу взаємодії. Для цього першочергово не
обхідна політична воля. А в нового керівництва Української Держави воно є.

Минулорічні вибори Президента України продемонстрували, що міжкон
фесійна злагода не якась примара, а реальна річ. Консолідація різних вірос
повідних течій можлива, якщо йдеться про пошук істини. Займаючись цією 
благородною справою, відчутно зміцнила свої позиції коаліція християнських 
церков України. Вхожі до неї церковні структури -  УПЦ КП, УГКЦ, УЛЦ, РКЦ, 
ЦХВЄУ, УХЄЦ -  зарекомендували себе в якості українських конфесій не за на
звою, а за духом.

Тому-то новий Президент України, виконавча і законодавча гілки влади, 
розбудовуючи національну Українську Державу, в силу природних обставин 
повинні орієнтуватися саме на ці релігійні інституції при розробці державної 
політики щодо конфесійної сфери. А це означає, що найбільш прийнятною 
для України моделлю державно-церковних відносин видається система кон
кордатів, за якої взаємини між двома сторонами регулюються укладанням 
відповідних спеціальних угод. Перевага даної моделі -  чітка прописаність кон
кретних зобов’язань і відповідальності церков перед державою і навпаки.

3. В контексті виборчої кампанії 2004 року розкрилася справжня (без мас
кування) імперська сутність УПЦ МП. Ця церква довела, що мета її 
функціонування -  виконання завдань Московського Патріархату (через нього 
-  політичного істеблішменту Росії) та бути на боці інтересів влади, яка, безу
мовно, йшла до цього часу лише в фарватері політики Москви. Адже це єди
на реально діюча надзвичайно впливова загальносоюзна структура, яка ніби 
кайданами пов’язує Україну з Російською імперією.
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Звідси власне, й безпосередня участь УПЦ МП у великій політиці. Мос
ковський Патріархат в Україні відійшов від виконання свого основного 
обов’язку -  духовної опіки віруючих людей, перетворившись на меркантиль
ну політичну деструктивну структуру, котра керується у своїй діяльності не 
моральними настановами Євангелія, а візантійськими принципами цезаро- 
папізму та звичайнісінької практичної доцільності й особистої вигоди.

В такий спосіб жертвою Українського народу Московський Патріархат за
робляє собі дивіденди у політичної влади Російської Федерації, де він є безу
мовним фаворитом Кремля.

Внаслідок прямої причетності до фальшування результатів виборів Прези
дента України авторитет УПЦ МП, який, до речі, значною мірою базувався на 
маніпуляціях свідомістю віруючих людей, підупав. Нині ця Церква опинилася 
у кризовому стані: близька по духу влада склала свої повноваження. Майбутнє 
УПЦ МП, її життєздатність тепер залежать від ставлення до неї команди ново
обраного Президента. Священноначаліє Московського Патріархату вже нама
гається випросити у Президента України Віктора Ющенка для себе індуль
генцію (митрополит Володимир у Софії Київській серед інших предстоятелів 
Церков вітав його з перемогою), незважаючи ще на вчорашню огульну крити
ку нині чинного Глави Української Держави. А це тільки в черговий раз 
свідчить, що УПЦ МП не спроможна існувати без владної підтримки і готова 
заради досягнення бажаного результату «поступитися принципами». Пи
тається, навіщо ж тоді Україні Церква, яка ставить на задній план національні 
інтереси Українського народу і його Держави?

4. Криза промосковської гілки православ’я переводить із теоретичної у 
практичну площину питання щодо зміцнення Помісної Української Право
славної Церкви. Сприятливою ситуацією необхідно скористатися. До того ж, 
є надійний для цього фундамент -  УПЦ КП. Ця релігійна інституція вигля
дає сьогодні досить потужно, має справді харизматичного, духовного лідера 
і, найголовніше, діяльно патріотично служить Українському народові і Бо
гові. Вона спроможна об’єднати навколо себе розпорошені православні си
ли українського простору у всьому світі. Однак самостійно розв’язати таку 
складну проблему їй буде надзвичайно важко. Повинна обов’язково бути 
дієва державна підтримка, розуміння керівництвом України того факту, що 
незалежна, номінально християнська держава природно потребує ана
логічної Помісної Церкви. Приклад тому цілий ряд європейських країн 
(Болгарія, Греція, Грузія, Румунія).

Шляхом законодавчо допустимого державного сприяння УПЦ КП насам
перед важливо досягти визнання її рівноправності в міжнародному релігійно
му просторі. Потім шляхом поновлення історичної справедливості утверди
тися в Україні в ролі істинно національної Православної Церкви, що надзви
чайно динамізує просування національних інтересів України у всьому світі, а 
особливо в її євроінтеграційних процесах.
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Вінницькі відомості №  44 (520)

Події.Факти. Ком<
ВІННИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО 

ПІДТРИМУЄ
ПРАВОСЛАВНОГО ПРЕЗИДЕНТА

11 вересня в Хресто-Воздвиженсько- 
му  храмі Вінниці відбулись загальні 
збори духовенства Вінницької єпархії, 
які пройшли під головуванням1 митро
полита Вінницького і Могилів-Поділь 
ського Макарія.___________________ __

На цих зборах, які традиційно 
проводяться наприкінці року, під
водяться підсумки діяльності ду
ховенства за минулий рік. обго
ворюються нагальні питання цер
ковного життя. Цього разу, зок
рема. предметом обговорення 
стали перспективи введення  
предмету “Основи православної 
культури" в світських навчальних 
закладах та діяльність недільних 
шкіл на парафіях області. Серед 
питань, які обговорювались, од
ним з ключових було питання 
власності на землю релігійних 
громад в світлі діючого законо
давства. Священики також висло
вили вдячність Державній Пода
тковій Адміністрації та уряду за 
реальні кроки у вирішенні про
блеми ідентифікаційних номерів, 
яка сьогодні чи не найбільше хви
лює віруючих.

Щ е одне питання, яке сьогодні, 
мабуть, в усіх на вустах, не  могло  
залишитися поза увагою духовенс
тва. Ц е - питання обрання П р е з и 
дента України. Як зазначив один з 
учасників зборів  - прес-секрет ар  
Вінницької єпархії диякон Владис
лав Демченко, не погрібно сьогодні 
дорікати Церкві, що вона займаєть
ся політикою. Ц е не так, м и в ж о д 
ному разі не перетворюємо церков
ний амвон у політичну трибуну, але  
як громадяни України, яким небай
дуж а доля д ерж ави, доля  ї ї  н а р о 
ду. маємо свою дум ку і маємо пра
во її висловлювати. І сьогодні м и  
ще р а з переконалися, що у  своїх  
дум ках і бажаннях м и одностайні. 
М и підтримуємо і голосуємо за пра
вославного президента.

Митрополит Макарій, говорячи 
про вибори Президента, підкре
слив. що сьогодні ми маємо уні
кальну нагоду, якої у нашого на
роду не було від часів жовтневої 
революції. Ми можемо обрати

П р е з и д е н т о м  
людину, яка лю
бить Правосла
в’я, яка не боїть
ся показувати це 
публічно, яка 
живе церковним 
життям віруючої 
лю дини, яка 
свою любов до 
Церкви являє не 
на словах, а на 
ділі. Владика по
вторив слова  
П р е д с т о я т е л я  
УП Ц  Б лаж енні- 
ш ого м итроп о
лита Володимира 
про те. що саме 
В.Ф. Янукович гі
дний стати біля 
керма нашої кра
їни, розповів про 
паломницькі по
їздки  П р ем ’єр- 
міністра до Єрус 
Афон, де Віктор Федорович мо
лився і причащався Святих Хрис
тових Таїн. Владика підкреслив 
велику роль В. Януковича у від
родженні Святогірського Успенсь
кого монастиря, якому нещодав
но було надано статус Лаври.

Священики підтримали свого 
архіпастиря і продовжили обгово
рення проблеми. Зокрема, висло
влювалася думка про недостатню 
поінформованість людей, особли
во у сільській місцевості, про 
діяльність В. Януковича, в тому 
числі і по відношенню до Церк
ви. Говорилося і про пряму дез
інформацію, коли приватну зу
стріч В. Ющенка з митрополитом 
Володимиром деякі ЗМІ поспіши
ли представити як візит за благо
словенням на вибори. Цю ситуа
цію роз’яснив представник Київ
ської Митрополії архімандрит Іла-

рій Шишковський, який також буо 
присутній на зборах. О. Іларій під
креслив, що Блаженніший митро
полит Володимир не давав свого 
благословення на вибори жодно
му з кандидатів, крім В. Янукови
ча. Про це сам Блаженніший го
ворив у нещодавньому телевізій
ному інтерв'ю. Щодо В.Ющенка, 
то о. Іларій повторив слова керу
ючого справами УПЦ архієписко
па Митрофана, сказані в ефірі 
радіо "Свобода": "Ми не знаємо, 
до якого храму ходить Віктор 
Ющенко і де він причащається".

Наприкінці зборів духовенство 
єпархії ще раз висловило свою 
одностайну підтримку діяльності 
Прем’єр-міністра В.Ф Януковича 

’у відношенні до Церкви, і надію, 
і що всі православні підтримають 
І саме православного Президента.

Прес-служба Вінницької єпархії
Чорний піар и
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* * * * *
Мирослав Мариновин

ПРИСУТНІСТЬ БОГА СЕРЕД ЛЮДЕЙ, ЯКІ ТАК ЩЕДРО ДІЛИЛИСЯ 
СВОЄЮ ДОБРОТОЮ, БУЛА ФЕНОМЕНАЛЬНИМ ЯВИЩЕМ МАЙДАНУ

Таку оцінку феномену Майдану дав віце-ректор Українського Католиць
кого університету, інтерв’ю якого з першого числа інформаційного бюлете
ня АРІ передруковуємо нижче.

«Це те джерело євангельського духу, яке всіх людей зачарувало, причому 
зачарувало не тільки в Україні. Увесь світ сьогодні зачарований тим єван
гельським духом Майдану. Його треба підтримувати, його треба плекати. На 
Майдані не було великої різниці між конфесіями. Я не кажу, що Майдан був 
антиконфесійним -  він був екуменічним, відкритим на різні прояви віри. 
Головною суттю була віра, а не форми цієї віри. Зараз дуже важливо не роз
губити той скарб, який подарував нам всім Майдан. Він дуже важливий для 
Церков. Люди стояли за правду, за справедливість за мир, а це все інші іме
на Бога. У мене особисто склалося таке враження, що люди, які зібралися в 
ім’я правди, справедливості, в ім’я любові -  зібралися в ім’я Христа. А сам 
Христос сказав: «Там, де в Моє ім’я зібралися двоє, троє -  там Я буду серед 
них». Оця присутність Бога серед тих людей, які так щедро ділилися своєю 
добротою, була феноменальним явищем Майдану. Якщо хочете, це є дока
зом того, що український народ має справді величезні євангельські джерела 
в своїй душі. Ці джерела ще не огранені. Ота субстанція християнства має ще 
суто субстанціональний характер, але, ще не огранена в церковному сенсі. 
Це -  завдання церков. Завдання Церков не пасти задніх, не з’явитися раптом 
перед людьми, які так щедро виявили в собі християнські почуття, замкну
тими, ледь не сектантськими, не показувати пальцем на свого конкурента. 
Усі церкви сьогодні покликані до тієї висоти духу, яка була на Майдані.

Церкви не мали стояти осторонь мирян. Як вони мали діяти за тієї ситу
ації. Важливо нам було б діяти навіть на випередження, тому що я перекона
ний, що наші Церкви підчас помаранчевої революції «пасли задніх». Вони 
«доганяли» Майдан. Люди, далекі від якихось суто церковних позицій, вели 
перед у тому євангельському дусі.

Важливо, щоб Церкви не лише наздогнали Майдан, але й діяли на випе
редження. Що я тут маю на увазі? Ми дуже тішилися, коли бачили предсто- 
ятелів різних Церков на Майдані. Це тішило, бо робило абсолютно очевид
ним, що всі Церкви зійшлися довкола головних засад суспільного вчення 
християнської Церкви, а саме: що людина є образом і подобою Божою і то
му вона наділена гідністю, яку ніхто не може і не має права відбирати; що 
людина є вільною за своєю природою і ніхто не має права відбирати у неї 
свободу духу; зрештою, що державна влада є слугою народу і вона не має 
права ставати в позу господаря над народом. Це все є ази вчення Церкви,
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яке існує від її початку, і довкола цього зібралися всі Церкви. Було чітко 
відчутно, що це і є ті аксіоми, які, власне, роблять Християнську Церкву 
Церквою. Було зрозуміло, що на цьому тлі Церкви можуть об’єднатися в дії, 
-  і не обов’язково адміністративне -  суспільного служіння людині, -  вони є 
фактично єдині.

Події Майдану спричинили до масових поїздок людей до Києва. Без 
сумніву, це було духовне паломництво, це було відчуття джерела невичерп
ного оптимізму і любові. Я це відчував, це відчували інші люди, -  тільки 
йдеш з Майдану до екрана телевізора, де транслюють начебто ті ж самі події, 
в тебе одразу вселяється тривога. І тільки тоді, коли ти повертаєшся на Май
дан, входиш в це духовне поле, -  тривога зникає. Ти причащаєшся чогось 
дуже великого! Тому, справді, це було паломництво. У нас є, без сумніву, 
святі місця, але святі місця творяться людьми. Майдан Незалежності ще не 
вписаний у якісь церковні списки святих місць, але народом від уже вписа
ний як місце великого духовного преображения. На жаль, не вся Україна 
пройшла через Майдан, не вся Україна пройшла через преображения. Тепер 
завдання Церков, -  не дати згаснути отому духовному потенціалу, який там 
проявився. Але те, що він був, що ми пережили ті моменти, то це величезна 
ласка від Господа.

Майдан дав підставу замислитися і над проблемою міжконфесійного 
зближення. Давайте замислимося над тим, чому це кілька місяців тому при 
слові «екуменізм» багато людей в Україні -  на Сході, Заході чи в Центрі -  
скривилися 6 і поставилися б до цього слова скептично. За цим стояла б 
невіра у політизований екуменізм. Тут би виявилося небажання бавитися в 
ігри якихось адміністративних пертурбацій між Церквами, якихось штучних 
об’єднань. За цим стояла б невіра в лукавство нашого часу. На Майдані Не
залежності слово «екуменізм», навіть, якщо воно і було б вимовлене, не вик
ликало б ніякого сумніву. Тому, що екуменізм був розлитий по Майдану, він 
був присутній, як абсолютно автентичне явище. Не тому, що якісь кандида
ти, не тому, щ якась політична позиція, а відкритість людей одне на одного 
творили справжній глибинній екуменізм, який стоїть за церковною сутністю 
того поняття, а не за політичною чи конфесійною. «Церковною» у найвищо
му сенсі цього слова, у християнському сенсі.

Ті люди, що стояли на Майдані, дуже точно відтворювали формулу, з 
якою Ісус Христос звернувся до всіх християн: «Щоб усі були одно». І там 
люди справді були одно».
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ЦЕРКВА В НОВИХ ПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ
17-18 лютого 2005 року в Києві відбувся Круглий стіл «Церква і політика: 

від президентський виборів 2004 до парламентських виборів 2006 року», 
який зібрав понад сто 
учасників, які пред
ставляли більшість 
церков і релігійних 
напрямків, зареєстро
ваних в Україні, пред
ставників мас-медіа і 
різних регіонів. Були 
запрошені представ
ники влади, вітчиз
няні та міжнародні 
експерти. Тематика Круглого столу зацікавила широке коло науковців, гро
мадських діячів, які взяли участь в дискусії. Організатори заходу -  Центр 
релігійної інформації і свободи Української асоціації релігієзнавців, Ук
раїнська асоціація релігійної свободи, Міжнародна академія свободи релігії 
та переконань, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, 
Інститут релігійної свободи, Міжнародний центр права і вивчення релігії 
Школи права при Університеті Брігама Янга і за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» -  запропонували незвичний формат його проведення, 
відмовившись від традиційно довгих монологів, замінивши їх інтерактив
ним спілкуванням. Протягом двох днів, програма яких виявилась надзви
чайно насиченою, була надана можливість висловитися представникам 
УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, РКЦ, протестантських церков -  баптис
там, п’ятидесятникам та адвентистам, мормонам, харизматичних церков, 
іудеям, мусульманам, буддистам. Відповідаючи на багаточисельні питання, 
представники релігійних організацій, звісно, по-різному оцінювали факт 
присутності Церкви в суспільстві, а особливо в його політичному житті, але 
всі при цьому засудили використання церков в політичній передвиборній 
боротьбі, фальсифікацію результатів виборів, відкриту підтримку одного із 
кандидатів в президенти. Церква не хоче бути слухняним засобом, знаряд
дям у боротьбі різних політичних сил, партій, кланів. Приймаючи те, що 
церква повинна бути з народом, особливо в складні часи його духовного і 
політичного самовизначення, речники церков категорично виступили про
ти насильства по відношенню до своєї пастви щодо її вибору президента чи 
депутатів парламенту України як з боку держави, влади, політичних сил, так 
і з боку духовних лідерів своєї конфесії (церкви). Всі виступаючі висловлю
валися за необхідність зміни характеру державно-конфесійних відносин, за
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сприяння -  як з боку 
суспільства і держави, 
так і Церков -  міжцер- 
ковному діалогу в Ук
раїні з метою форму
вання спільної церков
ної позиції щодо тих чи 
інших змін в соціально- 
політичному, духовно
му житті народу.

Гостро обговорюва
лося питання слушності ліквідації Державного Комітету України у справах 
релігій. Більшість учасників Круглого столу все ж сходяться на тому, що не
обхідний спеціальний орган, який був би покликаний здійснювати посеред
ницьку функцію у відносинах церков з державою, захищати інтереси церков 
перед суспільством і державою, консультувати зацікавлені сторони у 
вирішенні різних проблем, що виникають в сфері таких відносин.

До дискусії приєдналися представники регіонів, особливо зі Сходу Ук
раїни, які проінформували присутніх із ситуацією на місцях, зокрема в 
Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській облас
тях, в Криму. Але, як з’ясувалося, церква виявилася активно включеною до 
політичних подій кінця 2004 року не тільки на Сході України, який відомий 
давньою підтримкою, навіть зрощенням інтересів політичних сил і церкви, 
а й Захід, зокрема, Закарпатська та Львівська області, які були представлені 
регіональними експертами.

Про форму подачі і висвітлення подій, пов’язаних із участю церкви в 
політичному житті, зокрема у виборах президента, гаряче сперечалися жур
налісти, редактори газет, радіо, інформаційних агенцій, які, як виявилося, не 
завжди об’єктивні в своїх оцінках. Принципи відбору та інтерпретації дже
рел, якими послуговуються журналісти, частіше всього є суб’єктивізацією ре
алій релігійного життя. Журналісти не тільки відповідальні за об’єктивність 
поданого матеріалу, але й за формування громадської думки стосовно 
взаємодії церкви і політики, меж включення церков до політичного життя.

Наприкінці Круглого столу спеціальний час був відведений для експерт
ного аналізу, до якого запросили відомих фахівців в сфері державно-церков
них відносин із різноманітних дослідницьких аналітичних центрів. їхні вис
тупи були своєрідним підведенням підсумків дводенних дискусій, які не 
тільки дали оцінку фактам використання владою церкви в своїх політичних 
інтересах, не тільки визначилися стосовно загальнотеоретичних підходів до 
проблеми взаємин релігії і політики, але й спрогнозували участь церкви в на
ступних парламентських виборах 2006 року, попередивши про можливість 
повторення негативних наслідків від використання церков в виборчому 
процесі.
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Одним словом, зібралися всі ті, кому 
не байдужа Церква, її доля в нових 
політичних реаліях. Круглий стіл яскраво 
продемонстрував, що Церква знаходить
ся на шляху переосмислення своєї ролі в 
суспільстві, усвідомлення свого місця і 
нового призначення в соціумі. Ті проце
си, які розпочалися із часу незалежності 
України, коли поступово змінювався ха
рактер відносин між церквою і держа
вою, між церквою і суспільством, між са
мими церквами, ініційовані подіями Помаранчевої революції, знайшли своє 
логічне завершення у чітко сформульованих позиціях, які були висловлені. 
Стало зрозумілим, що на зміну жорсткому відокремленню церкви від держа
ви, коли все, що пов’язане з релігією, відкидається на маргінеси суспільного 
процесу, на зміну безконтрольному втручанню держави у церковне життя, 
силовому обмеженню його проявів, на зміну введеному у статус державної 
політики приниженню -  економічному, соціальному, духовному -  віруючої 
людини, що робило її неповноцінним громадянином, на зміну пристосуван
ню церкви до будь-якого режиму, а особливо тоталітарного і войовничо без
божного, приходить інша модель взаємоіснування суспільства і Церкви, 
інший формат спілкування церков.

Під час проведення президентських виборів 2004 року, як з’ясувалося, 
нові тенденції змін у релігійному житті, у взаєминах держави і Церкви, які 
тільки-но почали з’являтися, були жорстко відкинуті. В дію ввели випробу
вані тоталітарні методи спілкування влади і суспільства, влади і народу, вла
ди і церкви. Не встоявши перед авторитетом і силою владних структур, де
які релігійні організації України, порушуючи законодавчі норми України і 
свої власні канони про невтручання у сферу політичного життя, активно 
включилися у виборчий процес на боці одного із кандидатів. Відчувався 
відкритий тиск окремих представників державної влади на керівництво цер
ков щодо підтримки провладного кандидата в президенти України. На за
мовлення влади однобічно висвітлювалися політичні події в мас-медіа, що 
сприяло формуванню неадекватної громадської думки стосовно можливос
тей і реальностей включення церков до виборчого процесу. Саме тому по
стає необхідність переосмислити базові принципи взаємодії церкви і 
політики, державно-церковних відносин, вихідні концепти міжрелігійних 
зв’язків. Відсутність відповідної оцінки та аналізу існуючого законодавства і 
практики релігійного життя, державно-церковних відносин щодо включен
ня церкви у політичне життя, втручання релігійного чинника у політичні 
процеси, недостатня відкрита дискусія щодо актуальних завдань унемож- 
ливлення в майбутньому тисків влади на церкви щодо їх участі в політичних 
акціях на боці однієї із політичних сил суспільства має внести деяку ясність
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у вирішення питання про форми і ха
рактер участі церкви, тобто кліру і ми
рян як громадян країни в суспільних 
реаліях. Гостроту даній проблемі нада
ло повідомлення про ліквідацію Дер
жавного Комітету України у справах 
релігій, який покликаний був забезпе
чувати державну політику щодо церк
ви, гарантувати права особи та 
спільнот на свободу віросповідання.

Незважаючи на майже 15-річну незалежність та деякі спроби демократи
зації суспільного життя і лібералізації законодавства в сфері свободи совісті 
і діяльності релігійних організацій, все ще зберігається напруженість у дер
жавно-церковних відносинах, шлейф якої тягнеться з радянських часів. 
Церкви втомилися від протистояння і боротьби за пріоритет в державі і 
суспільстві, їм не подобається протекціонізм органів влади стосовно одних і 
упослідження стосовно інших. Не сприймається колишня наказова манера 
управління релігійним життям з боку державних органів. Церкви під час об
говорення питання на Круглому столі виступили проти втручання представ
ників влади у свої внутрішні справи, вони хочуть будувати життя своїх 
вірних не за моделями бездуховної корумпованої держави, морально хворої. 
Релігійні лідери не розуміють повільність, з якою держава вирішує важливі 
загальноукраїнські проблеми релігійної освіти, оподаткування діяльності 
церков, виділення земельних ділянок, реституції церковного майна і влас
ності, допуску церкви в соціальну сферу (лікарні, дитячі будинки, в’язниці 
тощо).

Але і держава має певні преференції в цій системі відносин, які часто не 
враховуються релігійними організаціями. Будь-яка влада прагне мати такі 
церкви, які 6 підтримували її, надавали моральну, а інколи і матеріальну 
підтримку, тобто санкціонували її ініціативи в різноманітних напрямках. 
Держава зацікавлена мати законослухняних громадян і серед віруючих та
кож. Тому влада ніколи не піде на те, щоб (а такі заклики часто звучать) не 
втручатися в духовне життя суспільства, повністю відмовитися від духовно
го впливу на своїх громадян. Держава, а тим більше незалежна держава, має 
бути зацікавленою у захисті національної безпеки, де релігійне життя висту
пає частиною збереження національної ідентичності. Але постає питання: в 
яких формах має існувати цей національний інтерес в релігійній сфері і як 
церква має бути присутньою в національному житті?

Формуючи нові комунікативні моделі, і церква, і держава мають розуміти 
різну природу цих інституцій, відмінність їх призначення, специфічність 
механізмів впровадження своїх вищих цілей. Суб’єкти державно-церковних 
відносин можуть досягти обопільного успіху лише будучи партнерами, коли 
і церква, і держава нестимуть однакову відповідальність і матимуть рівні
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права. Принципово потрібно визнати, що має бути відокремлення церкви і 
держави, що передбачає взаємне невтручання в справи одна одно. Але дер
жава при цьому не чинить (без причини) ніяких перешкод щодо присут
ності церкви в суспільстві, а церква працює на духовну і соціальну інтег
рацію українського суспільства, посильно бере участь у суспільно значимих 
акціях (зокрема, боротьба проти СНІДу, наркоманії, екологічних і техноген
них катастроф, проти війни, соціального протистояння і конфліктів). Ду
ховне відродження людини і народу має стати спільною метою всього 
суспільства.

В умовах нової соціально-політичної ситуації в Україні будувати таку си
стему відносин непросто, але це можливо, якщо обрати реальні цілі, пра
вильно поставити завдання, використовувати ефективні методи. Після ви
борів та Помаранчевої революції, в яких церква взяла участь, продемонстру
вавши свою позицію стосовно політичних подій в Україні, по-новому вима
льовуються перспективи присутності церкви в соціально-політичному 
житті країни. Можливо, вперше церква показала свою незалежність від вла
ди, самостійність оцінок і вчинків, коли заявила про необхідність чесних ви
борів, засудила фальсифікації, виступила за єдність з народом. Така незалеж
на позиція стала можливою завдяки тому діалогу, який розпочали між со
бою окремі християнські церкви, створивши декілька дієвих нарад, опера
тивно збираючи міжрелігійні зібрання і звернувшись із закликами демокра
тичного змісту до народу.

І якщо ще пару місяців тому назад ми дискутували питання необхідності 
цього діалогу, його можливості в політично складній ситуації, коли церкві 
нав’язувалася чітко визначена модель поведінки, то сьогодні саме життя до
вело життєздатність міжцерковного спілкування, результативність консуль
тацій лідерів релігійних спільнот, їх реальний вплив на політику, на соціаль
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но-політичні трансформації в суспільстві. 
Визначаючи соціальну значимість 
міжцерковного діалогу, що інтенсивно 
вівся наприкінці минулого року, треба 
відзначити, що він зіграв свою позитивну 
роль у стабілізації суспільства, у відрод
женні віри людей в істину, у поширенні 
цінностей не тільки духовного, морально
го, релігійного, але й демократичного 
життя. Колегіальність добровільних 

рішень на підтримку тих чи інших дій церков придавала впевненості у тому, 
що більшість християн, а отже -  церква, стоять за правду, що помилковою є 
не тільки політика підтримки злочинної влади, але й соціальна пасивність, 
коли йдеться про гідність громадян, про їхні права та обов’язки.

Ті, хто виступив на боці історичної правди, хто підтримав сили, які бачи
ли безперспективність розв’язання безлічі проблем, в т.ч. і релігійних, шля
хом політико-дипломатичного тиску (в кращому випадку) або силовими ме
тодами, навряд чи відмовляться від міжцерковного діалогу, оскільки переко
налися в його результативності. Перед ними постають нові творчі цілі, спря
мовані на консолідацію українського суспільства. Ті, хто помилився в кон
кретній історичній ситуації, мали б задуматися над штучним самовиключен- 
ням себе із цього процесу переговорів, домовленостей, спільних заяв і дій. 
Усвідомлюючи, хоч й із запізненням, що церква живе в незалежній державі, 
такі релігійні громади вимушені будуть шукати нові форми комунікації із 
суспільством і державою, з іншими церквами.

Важко очікувати, що держава, донедавна уособлена у Держкомрелігій або 
місцевих уповноважених у справах релігій, які подеколи не реєстрували, не 
захищали, не гарантували, не відстоювали, не рахувалися або реєстрували, 
захищали тощо, але не тих, кардинально змінить свою політику навіть на- 
чолі із новими політиками. Чи потрібно спілкуватися із державою, яка, бу
дучи апаратом сили та інтересу певної політичної влади в суспільстві, не мо
же бути на боці опозиціонерів, нехай і релігійних? Але яким чином повідо
мити державні органи влади про свою незгоду з їх діями, про недопус
тимість дискримінацій, зловживань, несправедливості як не шляхом діало
гу? Діалог, якщо звернутися до первісного значення цього слова, означає 
бесіду, розмову, інформування іншого про себе, про свої погляди, цілі тощо. 
Діалог -  це не дебати, не спори, не заперечення, не переконання у чужій не
правоті. Основне в діалозі -  вміння слухати і здатність почути, щоб зро
зуміти, але не обов’язково прийняти, позицію іншого. Для того, щоб діалог 
відбувся і мав певні наслідки, мають бути створені зовнішні умови-можли- 
вості та сформована внутрішня установка учасників на діалог. Наявна нор
мативна база, нехай і не зовсім досконала, але така, що надає можливість для 
спілкування держави і церкви. Цю ідею підтримують як державні, так і
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релігійні лідери та організації. Існує 
й відповідна громадська думка що
до плідності саме діалогового 
спілкування влади і церкви. Важко 
позбутися минулих стереотипів 
одвічних ворогів «держава-церк- 
ва», змінити свою психологічну ус
тановку на партнерство, а не про
тистояння, сформувати вольову го
товність до діалогу і здатність до 
конкретних кроків -  зустрічей, спільних зборів, конференцій, обговорень 
тощо.

Все це стосується не тільки державно-церковних, але й міжрелігійних 
відносин, які в минулому державою інколи зорієнтовувалися в антагоністич
не русло. На противагу колишній державній практиці обмеження ролі релігії 
тільки церковною огорожею, маніпулювання престижем і авторитетом 
церкви у своїх політичних цілях, релігійні організації мають голосніше пода
вати свій голос не тільки щодо духовних чи моральних проблем. Участь 
релігійних організацій та їх лідерів в обговоренні загальнолюдських 
(політичних, економічних, екологічних тощо) питань не має обмежуватися 
їхньою присутністю в президії поважних форумів. І хоча право на остаточну 
оцінку і вирішення найважливіших питань людського розвитку узурповано 
секулярними структурами, а релігійні організації сприймаються як спе
цифічна форма громадського об’єднання, які, на відміну від політичних 
партій чи професійних асоціацій, молодіжних чи соціально орієнтованих 
товариств, й досі не допускаються повною мірою до суспільства, в якому во
ни постали й функціонують, церква як сукупний інститут повинна заявляти 
себе більш активно і впевнено. Бо церква як соціальна організація -  це само
врядна структура, яка складається із громадян держави.

В силу тотальної матеріалізації і прагматизації всіх форм життєдіяльності 
сучасної людини релігія все більш потрібна їй, хоч і втрачає своє місце в 
індивідуальному й суспільному екзистенційному полі. Але прагнення ввести 
міжрелігійний діалог як один із способів соціальної інтеграції, консолідації 
зусиль віруючих та їх 
об’єднань у наданні 
суспільству гуманного 
характеру, у поверненні 
духовних основ у відно
шення між людьми, на
родами, країнами зна
ходить підтримку у дея
ких політичних,
релігійних, державних і
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культурних сил. Частина з них розглядає міжрелігійний діалог як єдиний 
ефективний спосіб розв’язання міжнародних проблем і конфліктів, інша -  
як тільки духовну основу для реального переговорного процесу з безлічі гло
бальних питань. Хтось вважає, що діалог релігій -  це зайва ланка у політиці, 
оскільки до голосу віруючих рідко прислуховуються ті, від кого залежить 
прийняття відповідальних рішень.

Але міжрелігійний діалог має колосальну внутрішню потенцію, оскільки 
майбутнє світу, як би комусь не подобався цей процес і не хотілося б його 
призупинити, внаслідок глобалізації останнього, стримить до полі-, навіть 
мультизації, до багатоманіття, різнобарв’я, гетерогенності. Єдина мож
ливість бути почутим -  це вислухати іншого, що можливо лише через діалог. 
Саме така розмова і відбулася під час Круглого столу, що вимагає перетво
рення його на постійно діючу форму спілкування віруючих різних релігій, 
церкви і держави, церкви і суспільства. Діалог, як один із універсальних за
собів формування соціального миру і стабільності, має на меті сприяти кон
солідації різних народів і культур, солідаризації всього суспільства. Важлива 
роль у цьому належить релігійним організаціям, церковним лідерам. Для Ук
раїни міжрелігійний діалог має стати одним із пріоритетів державно-цер
ковної політики, яка б зацікавила як церкви, так й їх вірних, оскільки діалог 
-  це основа побудови толерантного і мирного суспільства.

Л.Филипович
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ТАБЛИЦЯ ЗМІН МЕРЕЖІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 
(дані на 1 січня відповідного року)

Н А З В А  Ц Е Р К В И 1992 1995 1998 200 0 2001 2002 2003 2 0 0 4 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П Р А В О С Л А В ’ Я

У П Ц  К и їв сь к о го - 1798 1956 2557 2857 3116 3295 3465 3600/

П атр іа р х а т у /1 4 /2 1 /2 0 /2 1 /4 0 /4 3 /4 3 39

У А П Ц 1489 612 1082 1016 1039 1083 1136 1188 1206/

/1 0 / 3 / 1 12 / 3 / 3 / 2 3

У П Ц  М оск овськ ого 5469 6046 7512 8590/ 9150/ 9640/ 1013f 10554 10817

П атр іар хату /2 0 5 /2 9 87 96 92 /9 4 /7 4 /123

Р о с ій сь к а  П р ав о сл а в н а 8

В іл ьна Ц е р к в а (за к о р д о н н а ) 8/2 9 8 7 9/1 17 29 зо

Руська П равославна Ц ерква 2 4 - - - - - - -

У країнська істи н н о- - - -
п р авославна незал еж н а - - - - 1 2

У країнська р еф о р м о ва н а - - - - - 1 - / 1 - -
П равославна Ц ерква

Д ревл еп р авославн а  Ц ерква 1 - - - - 2 2 - -
н ов ози бк ів ськ а  згода

Н е за л еж н і П р ав-н і гр ом ади - 2 3 5 4 4 4/1 - -

А пок аліп ти ч н а  П р ав-на 1 3/1 4 3/1 4 3/3 3/3 - -

Ц ерква

Г рецькі П р ав-н і гр ом ади - 1 /1 2 /1 2 2 2 2 - -

Т Е Ч ІЇ П Р А В О С Л А В Н О Г О  К О Р ІН Н Я

Російська П рав-на

С тарообрядницька Церква 44 36 45 49 51 53 56 55 55

(білокриницька згода) /1 5 /1 0 / 8 / 7 / 9 / 9 17 /6

Руська П равославна

С тар ообр я д н и ц ь к а  Ц ерква 14 4 6 7 7 9 9 9 10/

(б езп о п ів сь к а  згода) 19 / 6 / 5 / 2 / 3 / 3 /1 2

Росій сь к а  Істи н н о  П р ав-на 1 7 24 32 35 34 29 26 27

Ц ерква / 1 /1 /1 /1

Д у х о в н і х р и сти я н и - 4 3 4 4 4 4 4 - -
м ол ок ан и / 1 /1

Ін ок ен тіївц і 1 0 / 1 - / 1 - / 1 - / 1 - / 1 - / 1 - -

Іоан іти - - - - - - - - -

Інш і пр авославні сп іль ноти - - - - - - - 14/1 35 /10

, К А Т О Л И Ц И З М

Ри м о-к атол и ц ьк а  Ц ерква 452 663 772 840 887 932 965 991 1014/

/2 0 / 2 19 / 9 / 7 / 9 7

У країнська греко- 2643 3071 3227 3350 3388 3416 3424 3468 3527/
католицька Ц ерква /5 9 / 8 / 6 /4 9 /4 7 /4 5 /1 2 5

В ір м ен о-к атол и ц ьк а Ц ерква 1 1 1 1 1 2 3 3 -

П Р О Т Е С Т А Н Т И З М

Н ім ец ьк а  Є вангел ічн о- 5 18 29 41 40 42 43 39 36
лю теранська Ц ерква /1 / 1 /1 /1

У країнська євангел іч но- - 3 7 14 23 27 29 41 41
лю теранська Ц ерква /1 /1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ш ведська лю теранська  

Ц ерква 1 1 1 1 1 , 1 1

Інш і лю теранськ і церкви - - - - - - - 8 / 1 15

П р есвітер іани 1 8 20 28 2 8 / 1 3 6 / 1 3 8 / 3 4 0 / 2 52

У країнська Є вангел ічн о-  

Реф орм атська Ц ерква 2 2 3 3 5

Закарпатська реф ор м атська 91 93 102 105 107 107 110 111 115/
Ц ерква / 3 / 1 / 1 /1 / 7 2

У горська р еф ор м атська  

Ц ерква 1 1 1
Н азарян и - 3 / 5 4 / 5 5 / 5 5 / 5 9 / 5 1 2 /5 —
В сеукраїнський С о ю з  

о б ’єдн ан ь  хр и ст и я н - 1127 1423 1745 1966 2162 2260 2300 2461 255 2 /
баптистів  (Є Х Б) /83 /5 7 /1 0 2 /1 0 1 /8 1 . /7 7 /5 6 55

Рада Ц ерков ЄХ Б 44 3 /4 8 4 /3 3 8 /2 5 3 /1 6 1 0 /2 7 9 /2 2 9 /3 4 9 /40

Н еза л еж н і гр ом ади  ЄХ Б 21 33 41 77 98 116 131 -

/1 8 /2 0 / 6 / 8 /1 0 /1 1

Братство н еза л еж н и х  

ц ер ков  і м ісій  ЄХ Б 19/7 22 22/1 41/1 45

К орейська баптистська  

Ц ерква
- 1 1 3 3 5 4 - -

А соц іац ія  н еза л еж н и х
євангельських х р и сти я н -  

баптистів
- - - - 9 1 1 /1 - - '

С о б о р  н еза л еж н и х  

євангельських церков  

У країни
- - 3 5 10 6 4 - -

Н еза л еж н і гр ом ади  

євангел іч них хр и сти ян  

У країни
- - 2 2 2 2 2 - -

О б ’єдн ан н я  х р и сти я н ськ и х  

ц ер ков  «С лово ж иття» _ 5 6 6 6 6

Євангельські хр и сти я н и 13 39 63 71 83 101 131 195 -

/3 1 / 3 7 / 3 / 1 / 1 / 1 / 3

С о б о р  н еза л еж н и х  христ. 

Ц ерков  У кр аїни  «ІХТЮ С» 2 2 9 3 2

Ч еська Євангельська Ц ерква - - - - 2 2 • 2 - -

Інш і ор ган ізац ії 

євангельських хр и сти я н - 2 13 / 2 28 \
баптистів 15 17

С о ю з Х р и сти я н  віри 565 710 926 1061 1154 1220 1335 1444 1460/

євангельської

(п ’ятидесятн и к и )
/1 2 9 /6 3 /1 4 2 /1 3 0 /1 2 2 /1 2 6 /7 5 84

С о ю з вільних Ц ерков 19 ЗО 54 80 110 122 129 111 112

х р и сти я н  в іри євангельської / 9 / 5 17 / 8 / 7 0 /7 0 /7 1 /7 2

А соц іац ія  м ісіон ер сь к и х  

ц ер ков  євангельських  

хр и сти я н  в У країні
- - - - 4 6 5 - -  '
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1 І 2 | з | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | ю |

Ц ерква євангельських  

х р и сти я н  в д усі ап остол ів  в 

У країні
- - - - 18 19 19 20 21

У країнський  Ц ентр  

о б ’єд н а н н я  Ц ерков  

х р и сти я н  віри євангельської
- - - - - - 3 /2 3 6 /2 9 4 0 /29

Н е за л еж н і гр ом ади  

х р и сти я н  віри євангельської 141 57 . 147/ 147/ 148/ 177/ _

п ’яти десятн и к ів /1 0 0 86 86 27 26

Г ром ади п ’яти десятн и к ів - 1 - - - - - -
сіон іст ів

Інш і ор ган ізац ії хр и сти я н - - - - - - - 257 317
євангельської віри /3 8 /38

А дв ен ти сти  сь о м о го  дн я 276 424 616 725 790 853 914 936 964
/1 2 /1 9 /1 8 /3 2 /2 6 / зо /2 9 /42

А дв ен т и ст и -р еф о р м іст и 18 9 / 2 5 13/ 16 2 4 /3 1 1 7 /2 3 18/ 23 1 7 /2 4 2 2 /2 1 22/21

Н еза л еж н а  гром ада А С Д - - - 1 1 1 2 2 -
С відки  Є гови 366 183 282 313 372 489 537 580 627

/3 2 5 /2 8 4 /2 9 0 /2 8 4 /2 9 9 /3 2 2 /3 3 9 /345

М етоди стськ а  Ц ерква 3 5 / 1 6 / 2 10 1 0 /1 1 2 /1 1 5 /1 - -
К ор ейська м етодистська  

Ц ерква
і 3 -г - 1 - - - -

М ен о н іт и - 1 1 2 3 3 3 - -
Н е за л еж н і гром ади - 20 282 50 57 86 64 - -
пр отестан тськ ого  нап р ям у / 2 / 5 5 / 2 / 2 / 2 / 8

Г р ом ади  А нгл іканської 
цер кви

- - - 1 2 2 2 - -

Д у х о в н и й  цен тр  «Н ове  

п ок ол ін н я »  х р и сти я н ськ и х  

ц ер к ов  У країни
- - - - 7 11/1 1 5 /1 - -

Ц ен тр  о б ’єд н ан н я  єв а н 
гельських церков в У країні 2 2

Н Е О Х Р И С Т И Я Н С Ь К І Т Е Ч ІЇ

Ц ер к в а  П о в н о г о  Є в ан гел ія 3 56 157 303 288 297 392 451 503
/ 2 / 3 /4 2 / 5 / 5 / 1 /7

Г ром ади  х а р и зм ати ч н ого 24 78 68 145 159 197 214 - -
нап р ям у /2 0 / 1 4 /1 4 /1 3

У країнська хр истиянська - - - - 76 132 136 153 159
євангельська Ц ерква /ЗО /2 8 /1 6 /1 0
С о ю з Ц еркви Б о ж о ї У кр аїни - - - - 1 8 /3 21/1 3 7 /1 4 8 /3 72/5
Ц ерква Б ож а в п р ор оц тв ах - - - 3 7 / 4 35 63 6 7 / 6 8 5 / 2 67
Ц ерква Ж и в о го  Бога - - - 21 / 10 3 3 /1 5 3 5 /1 3 4 3 / 8 4 6 / 5 46 /2
С о б о р  Ц ерков  У країни Х В Є - - - - - 18 26 - -
«В ідкрита Б іблія» / 4 / 4
О б ’єд н а н н я  Ц ерков  

хр и ст и я н  су б о т и  для Ц еркви 13 13
Б о ж о ї Закарпаття /2 6 /2 6
Інш і хар и зм ати ч н і - - - - - - - 275 / 298 /
ор га н іза ц ії 16 20
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1 2 І З 1 4 1 5 I 6 I 7 [ 8 I 9 І 1 П

Н овоап остол ьськ а  Ц ерква - 1 9 /5 4 8 / 3 5 4 /1 5 3 /1 53/1 5 1 /2 5 2 /7 5 2 /7

Ц ерква Ісуса Х ри ста С вятих 2 7 40 31 32 33 32 32 33

остан н іх  дн ів /1 4 / 2 6 /2 6 /2 7 /2 4 / 2 4 /1 7

Ц ерква о б ’єд н а н н я  (м уни) - 0 / 2 - - - - 1 - -

Б огор оди ч н а  церква  

(Ц ерква М атер ії Б о ж о ї 

П ер етвор ю в ан ої)
- 2 /2 6 2 /2 3 /4 7 /6 8 /4 8 /4 -

Ц ерква Х ри ста - - - 70 8 1 /4 8 7 /2 95 105 108

Гром ади досл ідн и к ів  

С вятого П исьм а
- 3 - 5 5 5 5 .

Ц ерква н о в о го  хр истиянства - - - - - 1 1 - . -

Т Е Ч ІЇ Х Р И С Т И Я Н С Ь К О Г О  К О Р ІН Н Я

Ц ерква Н о в о г о  Є р усал и м у  

(св ед ен бор гц і)
1

1
1 2 2 2 2 2 -

Зор есв ітн е  х р и сти я н ств о  - 
вільна релігія “Т аол ан ” 1 1 1 1 1 1 _ _

А рм ія  спасіння - - - - 7 8/1 1 3 /1 - -

Ц ерква О стан н ього  зап ов іту  

(в ісар іон івц і)
- - 1 - / 2 - / 2 1/3 2 /3 - -

С Х ІД Н І РЕЛІГІЇт і  т е ч і ї

Б уддизм 7 22 ЗО 2 9 / 6 3 0 / 8 3 6 / 4 4 0 / 3 4 5 / 3 46/1

С відом ість  К ріш н и 17 2 3 / 8 36 2 9 /1 1 3 6 /1 2 3 7 / 9 3 5 / 9 3 7 / 8 3 6 /6

Віра Бахаї 2 6/1 8 1 2 /1 13 13 13 - -

П о сл ідов н и к и  С аї-Б аби - - 1 - / 1 - / 1 - / 1 - / 2 - -

В сесвітня Ч иста Релігія  

(С ахадж а-Й ога)
- 1 2 3 / 2 6 / 8 7 / 1 0 1 0 /8 - -

Гром ади ведантистів - 1 - 1 1 - / 1 - / 1 - -

Д а о си зм 1 1 3 3 2 2 2 - -

М ісія  Ч айтані - 1 1 1 1 1 1 - -

Віра світла - 1 1 1 1 1 1 - -

Т антр исти - - 1 1 1 1 1 - -

Г р о м ада-м он асти р  

Гух’ясам адж а
- - - 1 1 1 1 - ~

Рух Д харм а Кальки - - 1 - / 1 - / 1 - / 1 - / 1 - -

Г ром ади Ш рі Ч ін м оя - - - / 1 - / 2 - / 2 - 1 2 - І З - -

Вайш навська релігійна  

гром ада
- - - - 1 1 1 -

Г ром ада руху  С ант М ат  

(С урат Ш абд Й ога)
- - - - - / 1 - / 2 1 / 1

Рух М ахаріш і - - - - - - 1 1 - / 1 - -

Інш і ор ієнтал істськ і - - - - - - - 22 з о

о р ган ізац ії / 1 6 /1 8

І У Д А Ї З М

О р тодок сал ь н и й  іудаїзм 40 70/8 97 - - - - - -

О б ’єдн ан н я  хаси д ів  Х абад  

Л ю бавич іудей ськ и х  гр ом ад  

та о р ган ізац ій  У країни
- - - 4 7 / 2 8 5 / 2 99 103 117 115
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О б ’єд н а н н я  іудейських  

р ел ігій н и х  ор ган ізац ій 6 2 / 5 81 \  2 74 81 67 76

В сеукраїнський  конгрес - - - 8 11 9 5 5 12
іу дей ськ и х  гр ом ад

Релігійн і гр ом ади - - - 16 34 46 47 50 50
п р о гр еси в н о го  іуда їзм у /1

Г ром ади м есіанськ ого - - - 6 12 15 17 - -
іуда їзм у

Н еза л еж н і іудейськ і - - - 1 1 13 16 - -
р ел ігій н і гр ом ади /1 /1

Іудейська м ісія  «Х оаскон ім » - - - - 2 2 1 - -

Іу деохр и сти я  нство - 4 9 1 1 /1 12 14 14 - -

Інш і іудейськ і о р ган ізац ії - - - - - - - 21 21

РЕЛ ІГІЇ Е Т Н О Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Х  С П ІЛ Ь Н О Т

В ір м ен о-ап остол ьськ а 4 10 14 15 16 18 21 21 21
Ц ерква /1 /1 /1

К араїм и 2 2 4 4 9 10 10 10 11

К рим чаки - 1 1 1 1 1 1 1 -

І С Л А М

М усульм анські о р ган ізац ії 31 120 /1 260 - - - - - -

Д у х о в н е упр авлінн я - - - 224 255 280 296 317 326
м усульм ан  К р им у /4 5 /4 0 /2 9 /2 9 /2 0 /13

Д у х о в н е упр авлінн я - - - 45 55 56 58 59 62
м усульм ан  У країни /1 /1 /1
Д у х о в н и й  цен тр  м усульм ан - - - 13 19 14 14 19 23
У країни /1 /1 /1
Н еза л еж н і м усульм анськ і - - - 13 28 44 63 60 57
гр ом ади / 2

Т Е Ч ІЇ Я З И Ч Н И Ц Ь К О Ї О С Н О В И

У країнськ і я зич ники - 1 1 2 2 /1 4 4 - -
(р ід н о в ір и )

Ц ентр  о б ’єдн ан н я
р ел іг ій н и х  гр ом ад - - - - - 1 2 - -
Р ідн ов ір ів  У країни

Рідна У країнська 3 23 37 50 49 49 52 48 45
Н ац іон ал ь н а  віра / 6 / 3 / 2 / 2 / 2 /1 /1
Н е за л еж н і гр ом ади  Р ідн о ї - - - - 1 2/1 4 - -

Віри

С о б о р  Р ід н о ї У країнської - - - - 5 11 13 - -
віри

Д а вн ь о сл о в ’янські релігій н і - 1 2 3 3 3 3 - -
гр ом ади /1 /1
С л ов ’ян сь к о -в ед и ч н и й  р ух - - - - 1 1 1 - -
«Х ара-Х орс»

Інш і ор ган ізац ії язич ників - - - - - - - 36 45

/1 /1
ІН Ш І РЕ Л ІГ ІЙ Н І Т Е Ч ІЇ

С аєн тол огіч н а  церква - 1 / 1 3 3 3 / 1 3 / 1 - / 1 - -

Гром ада «Н аука Розум у» - - - 3 / 1 3 / 1 3 - -
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Теми номеру

[ ‘ I 2 1 З 1 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 | 1 0 ~ |

Велике Біле Братство  

Ю С М А Л О С

4 - - - / 1 - / 1 - / 2 - / 2 - -

С вятославна Ц ерква - 1 1 1 1 1 1 - -

Громада супутни ків  

М айстра С ія -С іясв іт
- - - - - - / 1 - / 1 ~  •

О р г а н іза ц ії р ел іг ій н и х  теч ій , щ о  н е в в ій ш л и  у  перел ік  за  2 0 0 4  р. 227
/5 4

Р А З О М

12
96

2

15
 7

87
 

/1
19

7

19
63

1

/ 
77

5

22
 5

18
 

/1
02

5

24
31

1

/1
09

4

25
94

2

/1
13

0

27
28

6

/1
10

1

28
74

0

/1
04

5

29
69

9

/1
10

6

Примітки:
1. Оскільки в офіційній реєстрації релігійних організацій Держкому релігій в 

Україні до 1995 р. не існувало якогось єдиного стандарту, то в таблиці за 1992 і 
1995 роки, при фіксації кількості релігійних організацій можливі деякі незначні 
погрішності за цей рік. В своїй статистиці на 2004 р. Держком об'єднав 
споріднені релігійні організації в одну рубрику.

2. В чисельнику подаються офіційно зареєстровані релігійні організації, в 
знаменнику -  ті організації, які або подали заяви на реєстрацію, або офіційно не 
зареєструвалися, але інформують державні органи про свою діяльність. Прочерк 
в таблиці не означає, що в цей рік громада цієї конфесії не функціонувала. Вона 
могла ще не зареєструватися або бути знятою з реєстрації, але діяти.

3. До релігійних організацій офіційна статистика відносить, окрім релігійних 
громад (парафій), також управлінські центри конфесій, монастирі, духовні нав
чальні заклади, недільні школи, місії, братства.

Таблицю на основі даних ДКР України підготував А.Колодний
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ ТА 
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КОЛОДНИЙ А.М. УКРАЇНА В її РЕЛІГІЙНИХ ВИЯВАХ. -  Львів, 2005.
Монографія ввібрала написані в різні роки і доопрацьовані автором праці з 
історії та етнології релігії України. А.Колодний досліджує природу релігійної 
духовності українця, розкриває місце релігії в історичному бутті українства, 
аналізує функціональність релігії і Церкви в умовах демократичної України, 
прогнозує релігійне майбуття на українських теренах.

ХЕДЛИ БРУК Дж. НАУКА И РЕЛИГИЯ. Историческая перспектива. -  М., 
2004. В книзі розглядається історія взаємовідносин науки і релігії в христи
янській Європі. При цьому автор відійшов від спрощених моделей, які або 
утверджують першість науки щодо релігії, або феномени науки і релігії 
принципово розводяться, а то й протиставляються. Лише їх діалог, на думку 
автора, дає можливість здолати ці стереотипи.

РЕЛІГІЙНА СВОБОДА. Вип. 9: Міжконфесійні відносини в умовах 
суспільних трансформацій в Україні. За ред. А.Колодного і М.Бабія. -  К.2005.
Щорічник вміщує низку статей з теоретичних проблем міжконфесійних 
відносин, ролі конфесійного чинника у сфері відносин релігійних спільнот, 
питань толерантизації міжконфесійних відносин, міжконфесійного діалогу.

ГУДИМА АРСЕН. Анатомія «мифологии раскола» або «нові шати на ста
рий лад». -  Тернопіль, 2005. В брошурі автор показує роль Московського 
Патріархату в колонізації Росією України, розкриває місце Московсько-Пра
вославної Церкви України в політичних комбінаціях проросійської влади.

ФИЛАТОВ А.С., ЛИТТЛ БРЮС. РЕЛИГИЯ ЖИЗНИ. -  Симферополь, 
2004. В монографії розглядаються філософські, історичні, соціологічні та 
етичні аспекти існування релігії, робляться висновки про значимість 
релігійної свідомості для соціального розвитку. Дається всебічна характе
ристика різних історичних форм релігійного світогляду.

НАРИЖНЬІЙ Ю.А. НЕОРЕЛИГИИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНО
МЕН.- Днепропетровск, 2004. Аналіз автором феномену неорелігій дає мож
ливість з’ясувати особливість тієї трансформації культури в світі, які відбу
лися в XX столітті.

НАУКА І РЕЛІГІЯ: проблеми діалогу. Вип. 2. За ред. Е.Мартинюка. - Оде
са, 2004. В різноплановому збірнику вміщено статті з питань співвідношен
ня релігійного і наукового знання, діалогу науки і релігії, перспектив збли
ження духовної і світської освіти. Вміщено програму курсу «Конвергентні 
процеси в релігійному житті другої половини XX століття».
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КОНФЕРЕНЦІЇ, МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

В лютому Рівненщина та Хмель
ниччина стали місцем проведення 
Днів релігійної свободи, які поступово 
стають традиційними для цих 
регіонів. Ініціювали ці заходи Центр 
релігійної інформації і свободи У АР, 
Українська асоціація релігійної свобо
ди (УАРС),
Національний 
у н і в е р с и т е т

«Острозька Академія» та Нетішинська міська рада. На 
Днях релігійної свободи виступили Президент УАРС 
В.Єленський, Генеральний секретар УАРС П.Ганулич, 
віце-президент УАРС, виконавчий директор ЦеРІС 
Л.Филипович, завідувач кафедри релігієзнавства Ост
розької Академії П.Кралюк. Стан релігійної свободи в 
світі та Україні вимагає постійної уваги з боку церков 
та суспільства. Про це говорили всі учасники заходів, 
спілкуючись на Круглих столах, виступаючи на радіо і ТБ. Такі Дні релігійної 
свободи дають можливість привернути увагу суспільства, влади до 
релігійних проблем, до необхідності використання духовних можливостей 
Церкви в сучасній Україні.

«Бог -  єдиний!» -  саме на цій думці була зосереджена лекція, яку провів 
муфтій України шейх Ахмед Тамім в стінах Інституту філософії 22 лютого. В
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сучасному інформаційному просторі, вважає шейх, широко розповсюджена 
хибна думка про іслам. Вважають, що мусульмани поклоняються Чорному ка
меню і не вірять в Ісуса (Ісу) та пророка Мойсея (Мусу), визнають лише проро
ка Мухаммада, хоча в ісламі існувало 124 тисячі пророків і до всіх іслам відно
ситься з повагою. Іслам -  арабський термін, що означає назву релігії, якої дот
римувались всі Пророки: це -  покірність Єдиному Богу у відповідності до 
Шаріату. «Аллах -  це ім’я Всевишнього і не важливо якою мовою його виголо
шують (Бог, The God). Бог не Дух, не об’єкт, не якість, Він -  Один-Єдиний Тво
рець і все створене Ним» -  наголошує Ахмед Тамім. Увагу було також приділе
но небезпечності трьох радикальних релігійних течій (ваххабізм, «Аль-іхван 
аль-муслімун», «Хізб ат-тахір»), які набирають обертів і розповсюджуються з 
загрозливою швидкістю. Муфтій наголошує на необхідності ретельного вив
чення ісламу та вірному донесенні його вчення до населення, що надасть мож
ливості толерантного відношення та міжконфесійного діалогу.

Т.Хазир-Огли
*  •к *  *  *

Український центр ісламознавства, який об’єднав учених-ісламознавців був 
презентований 20 січня в Ісламському громадському культурному центрі в 
Києві. Усе більше помітною стає роль ісламу в духовному та етнокультурному 
житті України. Іслам за останні роки став невід’ємною складовою життя ба
гатьох українських громадян. Це пов’язане з відродженням релігійного життя 
волзьких татар, з поверненням на історичну батьківщину одного з корінних 
народів України -  кримських татар, з наверненням в іслам частини етнічних 
українців і росіян.

Багато присутніх на презентації помітили цікавий збіг. Найважливіші мо
менти «помаранчевої революції» збіглися із християнськими святами, почав
шись у день архангела Михаїла й досягши апогею в дні католицького Різдва. 
Символічно-знаковим стало й те, що відкриття Центру ісламознавства збігло
ся в часі з одним із двох найбільших свят мусульман -  миролюбним Курбан- 
байрамом. Тому ті, що зібралися в залі, привітали всіх мусульман із цим прек
расним, світлим святом, одностайно побажали їм миру, процвітання, гідного 
життя в Україні і світі.

Іслам тісно пов’язаний зі знанням, освіченістю, культурою. Перша сура Ко
рана, повідомлена людям Пророком Мухаммадом, відкривається словами: 
«Читай (і виголошуй!)» (96,1). Знання, повага до книги стало природною осно
вою мусульманської культури. Тому невипадково, що презентація Українсько
го центра ісламознавства пройшла у форматі зустрічі «Знання заради взаємо
розуміння, миру й добра».

У зустрічі взяли участь відомі діячі науки, культури, представники законодав
чої й виконавчої влади України, дипломати з ряду арабських країн, а також С.А. 
Мусаві Малекі -  заступник Посла Ісламської Республіки Іран в Україні. 
Примітною особливістю зустрічі став її міжрелігійний характер -  обопільне
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зацікавлення до неї виявили відомі релігійні діячі -  представники як ісламу, так і 
християнства. Це відразу надало зустрічі рис давно бажаного всіма нами діалогу 
мусульман і християн. Ми ще раз переконалися у тому, що найкраще, щоб цей 
діалог проходив не в якихось спеціальних, навмисне організованих формах, а у 
вигляді живого обговорення дійсно важливих для суспільства проблем. Ми ста
ли свідками виступів учених про іслам, мусульман, етноконфесійний діалог в Ук
раїні й у світі, почули виступи керівників знову створеної організації про перс
пективи й плани її діяльності, вітання відомих громадських діячів. Учасники 
зборів першими в країні ознайомилися з новітніми ісламознавчими виданнями 
«Мусульмани в українському суспільстві» МЛ. Кирюшка й збірником праць мо
лодих учених «Іслам і Україна».

Зустріч відкрив президент Українського центру ісламознавства М.Кирюшко, 
попросивши шейха Імада Абу Ар-Руба -  імама мечеті при Ісламському культур
ному центрі -  за традицією ісламу благословити зустріч, прочитавши аяти зі Свя
щенного Корана. Після чого ведучий розповів про історію створення Центра ісла
мознавства, про можливості й перспективи його роботи.

Сучасні дослідження ісламу й вивчення життя мусульман в Україні спира
ються на певну вітчизняну традицію. Перші підходи до осмислення феномена 
ісламу зустрічаємо в православному полемічному трактаті «Алкоран Магоме
та» ректора Києво-Могилянської колегії Іоаннікія Галятовського наприкінці 
ХУІІ ст. Історичні аспекти контактів України з мусульманськими сусідами розг
лядалися в працях Д.Яворницького й М.Грушевського. Однак класичних форм 
і справжнього світового рівня українське ісламознавство досягло в школі ви
датного ̂ вченого Агатангела Кримського, яку було ліквідовано як науковий 
напрям в 30-і роки минулого сторіччя. Академікові Кримському належать фун
даментальні праці, що становлять базу для сучасних досліджень ісламу й 
релігійності мусульман. В 90-і роки поступово означилися основні напрями на
укового вивчення ісламу в країні: вивчення й переклади Корану, дослідження 
окремих течій, мазхабів і шкіл в ісламі, взаємозв’язок ісламу зі світовою політи
кою й політичними процесами в окремих країнах, шаріат і фікх, історія ісламу 
й мусульманської цивілізації в Криму, аналіз процесів, що протікають нині у 
середовищі мусульман України, та інші. Однак дослідження українських уче
них найчастіше носили розрізнений характер, у них був відсутній міждис
циплінарний підхід, впадав в око дуже різний методологічний рівень 
публікацій. Нарешті, таких робіт в Україні публікується ще надто обмаль.

Тим часом потреба українського суспільства в більш глибокому ознайом
ленні з ісламом стає із дня на день усе гострішою. Про це свідчить постійно 
зростаюча кількість матеріалів з ісламу в пресі, значні й швидко зникаючі з 
продажу наклади книг з ісламознавчої проблематики, високі показники 
відвідування відповідних сайтів у мережі Інтернет. Разом з тим в останні роки 
відчувався гострий дефіцит достовірних знань про іслам. Під впливом 
трагічних подій на початку нашого століття у світі широко поширилася ісла- 
мофобія. Однак згадаємо, що людині властиво боятися саме того, чого вона не
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знає. Ці настрої почали до того ж активно експлуатувати як інструмент уп
равління суспільною свідомістю, а також як метод політичних технологій 
політичні партії й сили консервативної спрямованості.

У цих умовах у колах наукової громадськості в Україні зміцніло усвідомлен
ня того, що іслам необхідно глибоко й всебічно вивчати, що до нього потрібно 
ставитися серйозно, з повагою, що суспільство не може більше цими пробле
мами зневажати. На жаль, голоси вчених не були почуті пануючою елітою. Всі 
звернення вчених у владні інституції із пропозиціями відкрити хоча б одну ка
федру в університеті або відділ в академічному інституті закінчувалися 
відповіддю: «Так, це потрібно, але в держави на це немає грошей». Учені у Ль
вові й Києві, Харкові й Сімферополі продовжували свої дослідження на свій 
страх і ризик. Іслам у різних аспектах досліджували історики й політологи, 
філологи й філософи. Працювали вони, як правило, на голому ентузіазмі, ли
ше в окремих випадках їм вдавалося одержати невеликі гранти із західних 
фондів.

Ситуація початку змінюватися до кращого лише в останні роки. У контексті 
становлення громадянського суспільства в Україні вчені, яких поєднує праг
нення до наукового вивчення ісламу, зрозуміли: потрібно створювати свою 
громадську організацію. Так виникла ідея об’єднати вчених, зацікавлених у 
вивченні ісламу. У 2003-2004 роках сформувалося коло однодумців.

Так виник Український центр ісламознавства -  об’єднання вчених різних 
спеціальностей, створене для цієї дослідницької мети вперше в Україні. На да
ному етапі він має 15 місцевих відділень і консолідує зусилля значної частини 
українських дослідників ісламу з різних регіонів країни. Статутні завдання, 
форми й види діяльності Центра передбачають тісну взаємодію з державними 
органами й громадськими організаціями з питань соціального розвитку з ура
хуванням ісламського фактору. Очікується тісний оперативний зв’язок з мас- 
медіа. Основна мета діяльності Центра полягає в задоволенні й захисті твор
чих, освітніх, професійних, духовних, культурних, соціальних інтересів членів 
Центру, у сприянні в здійсненні ісламознавчих проектів і програм членів Цент
ра, у поширенні й популяризації їхніх результатів, у сприянні подоланню в ук
раїнському суспільстві явищ, що перешкоджають миру, злагоді й стабільності. 
Члени Центру будуть сприяти міжрелігійному діалогу, розширенню зв’язків 
України з мусульманськими країнами. Це організація вчених і для вчених.

Завданнями Центру є: створення належних умов для задоволення й захисту 
спільних інтересів членів Центру, підтримка ісламознавчих проектів, подолан
ня проявів ксенофобії та ісламофобії в українському суспільстві, підготовка 
аналітичних матеріалів, сприяння пошуку й підготовці молодих фахівців в га
лузі ісламознавства, підтримка публікацій українських вчених-ісламознавців. 
Центр передбачає допомогу в організації й координації наукових досліджень. 
Наша організація не є аналогом кафедри або відділу академічного інституту. 
Це помічник зацікавленим фахівцям, ініціатор наукових програм, їхній моде
ратор.
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Членами й засновниками Центру єк.іст.н. Бойцова О.Є.(Севастополь), 
к.філол.н. Бушаков В.А.(Херсон), д.іст.н. Ганкевич В.Ю. (Сімферополь), на
чальник управління культури Львівської обласної держадміністрації Гаюк В.В., 
д.філос.н. Джангужін Р.Н., к.філос.н. Кирюшко М.І., д.філос.н. Колодний А.М., 
к.філол.н. Кочубей Ю.М., д.філос.н. Лубський В.І., д.т.н. Сігал В.Л., д.філос.н. 
Павленко Ю.В., д.філос.н. Филипович Л.О., к.іст.н. Швед В.О.

Серед найближчих планів Центру: початок роботи над підготовкою енцик
лопедично-довідкового видання «Іслам в Україні»; участь у розробці моделі 
державно-конфесійних відносин, що забезпечила б найбільш оптимальний 
рівень адаптації мусульман в українському суспільстві, урегулюванні правових 
проблем, що тривожать українських мусульман; вивчення національних 
релігійних традицій кримських і волзьких татар в Україні; розробка пропо
зицій по забезпеченню максимальної достовірності й надійності знань про 
іслам, одержуваних випускниками вузів країни; консультування працівників 
засобів масової інформації з питань соціальних концепцій в ісламі.

Фундатори Центру бачать його корисність для суспільства в тім, що його 
актив зробить гідний внесок у подолання ісламофобії й традиційно настороже
ного ставлення українців до мусульман -  насамперед через поширення реаль
ної, правдивої інформації про іслам. Для держави Центр буде корисний не 
тільки розробкою вищезгаданої моделі державно-конфесіональних відносин. 
Його публікації покликані привернути увагу державних чиновників до нагаль
ної потреби підтримки державою наукового вивчення ісламу, підштовхнути їх 
до розуміння того, що іслам для України -  це не екзотична новинка, це дуже 
серйозний факт нашого життя. Центр може стати органом наукової експерти
зи. Для журналістів Центр може стати помічником у підвищенні їхньої 
кваліфікації, у придбанні надійних системних знань про іслам, у їх язиковій і 
країнознавчій підготовці.

Зі словами вітання до ініціаторів створення цієї давно потрібної для Ук
раїни громадської організації звернулися відомі в Україні люди, державні діячі, 
народні депутати, науковці, представники громадських організацій.

Так, голова Міжобласної асоціації громадських організацій «Арраїд» д-р 
Фарук Ашур у своєму виступі відзначив, що для мусульманина природно 
підтримувати науку, тому що Коран багато говорить про знання і його ко
рисність для людини. Досліджуючи світ, учений відкриває всі нові свідчення 
могутності його Творця. Саме тому Асоціація «Арраїд» на всіх етапах свого 
існування підтримувала наукові дослідження в галузі ісламознавства, прово
дить науково-релігійні конференції, засідання круглих столів, знайомить жи
телів України з культурою ісламського миру, з арабською мовою. Він висловив 
побажання щодо співробітництва зі знову створеним Центром у справі подо
лання ісламофобії та усунення помилкових стереотипів відносно ісламу. Тіль
ки правдою можна досягти миру і взаєморозуміння в поліконофесійному 
суспільстві.

Промовці були одностайними у побажанні успіхів у роботі Центру, переко
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нанні в його великій соціальній необхідності, наголошували на його ролі в ор
ганізації і підтриманні в Україні на належному рівні діалогу між мусульманами 
і християнами, висловлювали переконаність в тому, що голос ісламознавців 
нарешті буде почутий суспільством і державою.

Дотримуючись лінії на підтримку науки і культури, в 2004 р. Асоціація «Ар- 
раїд» оголосила й у цілому успішно провела конкурс ісламознавчих праць мо
лодих учених на тему «Іслам і Україна». Участь у Першому конкурсі ім. 
А.Кримського взяли молоді вчені з різних регіонів України, що представили на 
конкурс свої роботи з релігієзнавства, джерелознавства, історії, історичної ге
ографії, культурології, політології, правознавства, філології та інших напрямів 
наукового знання. На конкурс надійшли роботи 36 авторів. У ньому брали 
участь студенти, аспіранти, молоді викладачі й наукові співробітники. 
Релігійна й національна приналежність, політичні погляди й соціальні 
орієнтації до уваги не приймалися. Головним критерієм оцінки робіт були їхня 
науковість, достовірність й аргументованість отриманих результатів. Урахову
валися надійність джерел, ступінь новизни й оригінальність робіт, уміння чітко 
формулювати, доводити й висловлювати свої думки. Високо цінувалася етно- 
конфесійна терпимість авторів. Значна частина молодих дослідників виявила 
досить глибокі знання у своїх і суміжних областях знання, уміння використати 
сучасні методи наукового пізнання, правильно працювати із джерелами й літе
ратурою.

Рішенням журі визначені три перших місця, а також відзначено 9 робіт, що 
заслуговують на заохочення. Перше місце в конкурсі зайняла робота Марії Ло- 
банової-Гулак й Олександра Тортіки «Ріка слов’ян» (нахр ас-сакаліба) у системі 
географічних реалій Східної Європи: за даними середньовічних мусульмансь
ких авторів». Друге місце присуджене талановитій роботі Ельміри Муратової 
«Політологічний аналіз процесу відродження ісламу в Криму», а третє місце - 
Ігореві Кулішу за роботу «Соціально-історичні й політичні джерела виникнен
ня ісламського фундаменталізму».

При всьому виявленому різноманітті підходів до вивчення ісламу всіх ав
торів поєднувало одне: щира зацікавленість у дослідженні такого складного ц 
багатобічного явища, як іслам. Своїми роботами молоді дослідники утверджу
ють ту думку, що людям всіх релігій і переконань необхідно вчитися жити у 
світі й шукати шляхів до взаємопорозуміння. Підведення підсумків конкурсу 
дозволило зробити деякі висновки: 1. роботи, представлені на конкурс, показа
ли плодотворність міждисциплінарного підходу до вивчення ісламу й соціаль
них явищ, з ним пов’язаних; 2. аналіз текстів показав, що занадто відрізняєть
ся рівень спеціальної підготовки конкурсантів і відповідно відрізняється рівень 
якості робіт; 3. очевидною є необхідність розширення кола використовуваних 
джерел за рахунок залучення нової джерельної бази арабською і тюркськими 
мовами. Незабаром виходить друком збірник кращих праць молодих учених, 
що брали участь у Першому конкурсі ісламознавчих робіт ім. А. Кримського.

М.Кирюшко
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*  *  *  *  *

Наукова конференція «Від духовних джерел Візантії до сучасної України»,
присвячена пам’яті трьох святителів: Василя Великого, Григорія Богослова та Іва
на Златоуста, проводиться вже вп’яте. Організував її 21 лютого Київський 
славістичний університет, Український державний славістичний центр, НАН Ук
раїни та Міністерство освіти і науки України. Робота конференції велася у трьох 
секціях: богослов’я -  історія, філологія та література -  культура. Під час секційних 
засідань студенти, аспіранти та викладачі українських вищих навчальних закладів 
мали змогу розповісти про свої знахідки, теоретичні та практичні дослідження. 
«Ця конференція присвячена дослідженню візантійських джерел і впливу Візантії 
на Київську Русь, на формування нашої духовності, - розповів протоієрей Мико- 
лай Макар. -  Вона надзвичайно важлива не тільки для світських студентів, викла
дачів, але й для духовних шкіл, тому що на ціїї конференції піднімаються надзви
чайно важливі питання взаємин слов’янського світу з грецьким.

•k k  k  k  k

Тему року «Про мирне і непримиренне протистояння злу в Церкві і 
суспільстві» обговорили представники Співдружності малих православних 
братств на своїй конференції у Москві. Захід був організований Свято-Філа- 
ретівським православно-християнським інститутом. В зустрічі брали участь 
православні християни з різних регіонів Росії, країн ближнього і далекого за
рубіжжя. Напружена робота семінарів і круглих столів поєднувалася з інтен
сивним молитовним життям, що включало в себе і традиційні православні 
святкові трапези -  агапи. Велика увага на зустрічі була приділена проблемам 
місії у сучасному суспільстві. Відзначалося, що основною перешкодою на шля
ху православної місії в Росії є псевдоправославний фундаменталізм. За свідчен
ням більшості учасників обговорення, які мають практичний досвід правос
лавної місії за сучасних умов, на жаль, на всьому пострадянському просторі 
частіше спостерігається підтримка різного роду владою саме фундаменталістів, 
які, на жаль, не мають достатньої противаги в Церкві і суспільстві, а тому 
нерідко стають елементом державної і церковної ідеології. І часто це мертве 
вчення стає основою духовного відродження на пострадянському просторі, а 
церковна місія і катехізація розглядаються часом ледве чи не як зброя в бо
ротьбі із будь-яким інакомисленням. Такий стан речей не може не викликати 
відторгнення багатьох людей, насамперед молоді й інтелігенції. За свідченням 
викладача Тверського держуніверситету І.Корпусова, останнім часом попу
лярні в 1990-і роки предмети, зокрема географія релігій, все більше втрачають 
привабливість серед студентів, поступаючись першим місцем економічним і 
природничим наукам. За цих умов, на думку всіх учасників дискусії, місія по
винна бути знову усвідомлена не просто як одна зі сторін життя Церкви в ціло
му і конкретному братерстві чи громаді зокрема, а як їхнє основне служіння -  
приведення людей до Христа. Для цього необхідно звертатися до світу мовою 
зрозумілою, переконливою і привабливою для сучасних людей.

Релігійна панорама № 2 ’2005 75



СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

ВЧЕННЯ М АХАРІШ И-
засновника міжнародного руху трансцендентальної медитації (ТМ)**

В даній роботі мова йтиметься про вельми оригінальний і цікавий рух, 
пов’язаний з постаттю Махаріши Махеш Йогі. Нині в Дніпропетровську (й 
деяких інших містах України) на приватній основі діють Відкриті Універси
тети Менеджменту Махаріші, які входять до світової мережі цих універси
тетів. Студентами, які там навчаються, з метою мобілізації інтелектуальних 
здібностей людини застосовується техніка психофізичної релаксації, що має 
назву трансцендентальної медитації.

Вже довгий час триває критики руху ТМ з боку науковців за його 
релігійну приналежність. Успіх руху ТМ у США в 70-х роках викликав неод
нозначну оцінку громадськості, що виявилося, зокрема, у тому, що в 1978 р. 
федеральний суд США виніс рішення про релігійну природу ТМ, у зв’язку з 
чим її було заборонено викладати в навчальних закладах. Проте, на наш пог
ляд, джерела трансцендентальної медитації, як і багато чого у цьому світі, -  
релігійні, проте мета й засоби -  абсолютно наукові, практичні та прозорі, без 
«ідеологічних перенавантажень». ТМ просто пропонує нову парадигму, з 
якою не всі вчені можуть змиритися, а тому продовжують вважати все, що 
пов’язане із трансцендентальною медитацією, релігією. Між тим, діяльність, 
пов’язана із вченням Махаріши в Україні, скоріше медична чи терапевтич
на, ніж якась інша.

Тоді завданням побудови синтетичної картини світу, що поєднує не тіль
ки фундаментальні взаємодії, але й свідомість, уже не здається абсурдною. У 
цій сфері сформувалося кілька дослідницьких програм, однією з який є 
програма міжнародного руху трансцендентальної медитації (ТМ).

Махаріши Махеш Иогі

Засновником і лідером міжнародного руху ТМ є неортодоксальний 
індійський йог Махаріши Махеш Йоги, котрий почав свою діяльність з по
ширення ТМ наприкінці 50-х років XX століття. До початку 90-х років 
техніці ТМ у різних країнах світу було навчено близько 3-х мільйонів осіб.

Досягнення Махаріши Махеш Йогі, на думку його послідовників, нас
тупні:

Заснував програму Трансцендентальної Медитації і створив

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготували студенти НаУКМА Є.Ставицький та В.Шепель.
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всесвітній Рух Духовного 
Відродження (1957).

Поклав початок досліджен
ням у сфері свідомості і виклав 
теорію семи станів свідомості 
(1957-1967).

Створив нову науку -  Нау
ку Творчого Розуму -  і підготу
вав безліч викладачів цієї нау
ки (1972).

Відкрив конституцію 
Всесвіту -  живий потенціал 
природного закону -  у Ріг-Веді 
і структуруючі динамічні про
цеси Ріг-Веди у всій ведичній 
літературі (1975).

Розробив програму ТМ- 
сидхи і Йогічні польоти, що 
дають почуття вируючого бла
женства, установлюють макси

мальну координацію між розумом і тілом людини й ведуть до росту гармонії 
у світовій свідомості (1976).

Сформулював абсолютні теорії уряду, утворення, охорони здоров’я й 
оборони, мета яких -  зробити життя у всіх його сферах досконалим (1977).

Розкрив Апаурушейа Бхашья, коментар до РігВеди, що описує її як струк
туру свідомості, яка породжує й увічнює саме себе (1980).

Систематизував ведичну літературу, що існувала багато століть у 
розрізненому вигляді, як літературу досконалої науки — Ведичної науки і 
технології Махаріши (1981).

Розкрив повний потенціал Аюр-Веди, Гандхарва-Веди, Дханур-Веди, 
Стхапатья-Веди і Джотиша для створення здорового, гармонічного 
суспільства (1985).

Сформулював Генеральний план створення Раю на Землі і перебудови 
усього світу, зовнішнього і внутрішнього (1988).

Заснував по всьому світу Ведичні Університети Махаріши й університети 
Махаріши Аюр-Веди, щоб дати кожній людині шлях до оволодіння природ
ним законом, назавжди встановити згоду між життям і природним законом 
-  досконалість у всіх областях людської діяльності, створити в кожній країні 
уряд, що діє з рівня природного закону, здатний запобігти виникненню 
будь-якої проблеми (1993-1994).

Відкрив, що Веди і ведична література цілком відбиті у фізіології лю
дини; це відкриття остаточно установило повну єдність усієї фізич
ної розмаїтості світобудови, усіх наук і всіх релігій (1994) і знайшло прак
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тичне вираження в технології ведичних вібрацій Махаріши, за допомогою 
якої можливо усунути невпорядкованість, діючи із самого фундаменталь
ного рівня роботи організму, з рівня внутрішнього розуму тіла. Техно
логія ведичних вібрацій Махаріши -  це один з найважливіших аспектів ве
дичної медицини Махаріши. Вона зорієнтована насамперед на хронічні 
захворювання.

Махаріши Махеш Йоги широко визнаний як видатний вчений в сфері 
свідомості і найбільший в сучасному світі вчитель. Махаріши відновив ве
дичну літературу, що багато тисяч років існувала в розрізненому виді, систе
матизував її у формі завершеної науки свідомості у всій повноті її теоретич
ної і практичної значимості.

Ведична наука і технологія Махаріши розкриває повний потенціал при
родного закону у свідомості людини як основу для поліпшення всіх областей 
життя.

Трансцендентальна Медитація, суб’єктивна техніка Ведичної науки і тех
нології Махаріши є найпоширенішою і широко дослідженою програмою 
особистісного розвитку у світі.

Зараз Махаріши пропонує кожній людині можливість знайти повне 
знання природного закону завдяки передачам Відкритого Університету Ма- 
хариши. Цей всесвітній заочний університет транслює свої лекції за допомо
гою супутникового телебачення на 120 країн світу 21 мовою. Відкритий 
Університет Махаріши дає освіту, засновану на свідомості, що, на відміну від 
системи освіти, яка існувала до цього часу, дає можливість людині повністю 
використовувати потенціал свого мозку. Програми цього університету приз
начені як для студентів, так і для працюючих людей та пенсіонерів усіх країн; 
їхнє завдання -  оживити якості блаженства, чистого знання і нескінченної 
організуючої сили у свідомості людей, що послужить основою досконалості 
в особистому житті кожної людини й у житті всієї країни -  основою райсь
кого життя на Землі.

Згідно вчення Махаріши, «медитація -  це техніка, що переносить ро
зум з поверхневого рівня життя в глибини нашго єства... Ми займаємося 
медитацією не лише заради самої медитації, нам потрібні позитивні ре
зультати в житті. Задоволення, які людина отримує в медитації -  не прос
те задоволення. Разом з ростом своєї задоволеності людина стає 
мудрішою, вона стає більш творчою особистістю, стає більш спокійною і 
діяльною. От чому це не зробить людину статичною -  це те, що додасть їй 
динамізму в її діях...»

Трансцендентальна Медитація (ТМ) -  це проста, природна, не потребую
ча зусиль розумова техніка, якій легко навчитися і якою займаються 15-20 
хвилин протягом дня, сидячи в зручному положенні із закритими очима. 
Трансцендентальною Медитацією займаються один раз ранком перед 
сніданком, щоб почати день з ясним розумом і запасом сил, а другий раз уве
чері перед вечерею, щоб позбутися накопиченої за день втоми і приємно
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провести вечір. Хоч займатися цією технікою можна де завгодно, проте заз
вичай ТМ займаються вдома, де найзручніше.

Щ о відбувається в ході практики Т М ?

Під час занять Трансцендентальною Медитацією людина переживає 
унікальний стан бадьорості в спокої: тіло цілком розслаблене, а розум вихо
дить за межі своєї активності й досягає абсолютно спокійного і водночас 
цілком пробудженого стану. Це найпростіша форма свідомості -  трансцен
дентна свідомість.

Переживання трансцендентної свідомості розкриває творчий потенціал, 
що дрімає в кожній людині, і водночас розчиняє накопичені стреси й утому 
завдяки глибокому відпочинку, що дає ТМ. У результаті пробуджуються 
творчі здібності, людина стає більш енергійною, зібраною і винахідливою, 
що веде до зростання ефективності й успіху в повсякденному житті.

Техніка Трансцендентальної Медитації наукова. Вона не вимагає зміни 
чи переконань способу життя. її практика не пов’язана з якими-небудь зу
силлями чи концентрацією. ТМ легко навчитися: для цього не потрібні 
особливі здібності. Дослідження свідчать і про те, що в медитуючих більш 
теплі відносини з іншими людьми, вони більш спокійні й впевнені у собі, 
здатні більш творчо й ефективно вирішувати різноманітні задачі. Поруч з 
ними відчувається більше гармонії, спокою і радості.

Найважливіше те, що ТМ дає цілісні і вссохоплюючі результати. Це зна
чить, що жодна сфера життя не залишається осторонь, відсутні небажані 
побічні ефекти. Саме цим Трансцендентальна Медитація унікальна: вона діє 
на найглибшому, фундаментальному рівні життя. Це набагато більше, ніж 
просто техніка зняття стресу.

Трансцендентальна Медитація Махаріши -  це практична, ефективна 
процедура розвитку свідомості, розкриття повного розумового потенціалу і 
використання його в повсякденному житті.

Ефект Махаріши

У журналі «Scientific research» зібрано 430 статтей, у яких описані резуль
тати досліджень позитивного впливу регулярної практики ТМ і ТМ-сидхи на 
різні аспекти життєдіяльності людини, проведених в дослідницьких центрах 
різних країн світу в період з початку 70-х по початок 90-х років. У 1992-1993 
роках міжнародний рух ТМ став виявляти політичну активність, у ряді країн 
були організовані партії Природного Закону. У СІЛА в 1996 р. ця партія бра
ла участь у президентських виборах, кандидатом у президенти від неї був Дж. 
Хегелін.

Із середини 90-х років в Інтернеті були зібрані дослідження і численні 
свідчення практиків Тм-сидхи й інструкторів ТМ, що свідчать про наявність
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негативних наслідків регулярної практики ТМ і Тм-сидхи, а також критика 
досліджень ефекту Махаріши (див., наприклад, http://www.trancenet.org), що 
є одним із ключових емпіричних феноменів дослідницької програми руху 
ТМ. Ефект Махаріши — це вплив, який робить регулярна практика ТМ і 
(чи) ії заглибленого варіанта, Тм-сидхи, на такі показники якості життя не- 
медитуючих людей, як рівень злочинності, кількість дорожньо-транспорт
них пригод, самогубств, нещасних випадків, ділової активності та ін. Цей 
ефект із зазначенням одновідсоткового порогу в 1960 р. був передвіщений 
Махаріши Махеш Йоги і виявлений дослідниками руху ТМу 1973-1974 ро
ках. Ефект Махаріши є досить добре описаним у науковій періодиці 
прикладом ненавмисного колективного паранормального явища.

Коли досить велика кількість людей у суспільстві починають регулярно прак
тикувати ТМ і (чи) ТМ-сидхи, то це впливає на якість життя немедитуючих. Стве
рджується, що вплив, який робиться практикою ТМ і Тм-сидхи, не специфічний 
і має характер «загального підтримуючого життя впливу». За період з 1974 по 1990 
р. по ефекту Махаріши було проведено близько 40 досліджень. Основний резуль
тат цих досліджень у кількісному відношенні -  виявлення двох граничних вели
чин. Так, якщо понад 1% населення деякого регіону регулярно практикує ТМ, то 
ефект Махариши стає вимірним. При цьому потрібно мати на оці, що у всіх пра
цях, присвячених дослідженню ефекту Махаріши, реалізованому на основі 
техніки ТМ, враховується не кількість практикуючих на момент початку 
дослідження, а всі навчені за весь період до його початку. Крім цього, не відомо, 
скільки з навчених продовжує жити в даному місті.

Рівні прояву ефекту Махаріші
1. Рівень міст.

Дослідження ефекту проводилися на трьох різних рівнях: 1) міста; 2) 
країни і регіони; 3) міжнародний рівень. Всі дослідження ефекту Махаріши, 
реалізованого на основі техніки ТМ, побудовані за такою схемою: коли в ре
зультаті масового навчання ТМ у якімсь місті частка навчених у його насе
ленні перевищить 1%, то для виявлення ефекту Махаріши проводиться 
порівняння показників якості життя до і після досягнення порога. Наприк
лад, на основі офіційної статистики аналізується рівень злочинності в 
регіоні за попередні роки, потім результати цього аналізу екстраполюються 
на період після досягнення 1%-ого бар’єру. Різниця прогнозу і того, що бу
ло в дійсності, складає ефект Махаріши. Крім цього порівнюється динаміка 
досліджуваного показника якості життя в експериментальних і контрольних 
містах, порівняних з експериментальними за рядом соціально-демог
рафічних показників. Потім залишається тільки довести, що розходження в 
прогнозі і дійсності обумовлено саме впливом регулярної практики ТМ.

Характерний масштаб впливу, що робиться на динаміку рівня злочин
ності, можна охарактеризувати результатами дослідження з 22 міст СІЛА з
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населенням від 25 тис. до 100 тис. осіб, у якому ефект Махаріши був виявле
ний вперше. В експериментальній групі з 11 міст, у яких частка навчених ТМ 
у 1972 р. досягла 1% населення, протягом експериментального періоду 
(1972-1973 роки) спостерігалося середнє зниження рівня злочинності на 
8,2%, тоді як у 11 контрольних містах, порівняних з експериментальними, у 
цей же період мав місце ріст злочинності на 8,3%, що відповідає середньому 
показнику росту злочинності в США в експериментальний період.

Пояснення за допомогою альтернативних гіпотез змін, які дійсно спос
терігаються у динаміці показників якості життя, відхиляється спеціальним 
обговоренням, чому в працях з ефекту Махаріши приділяється досить бага
то місця, і спеціальним контролем відповідних соціально-демографічних 
показників: щільності населення; рівня безробіття; частки населення, що 
знаходиться за межею бідності; частки молоді в населенні; середнього дохо
ду на душу населення; наявності спеціальних програм міської, муніципаль
ної і національної влади; сезонні коливання та ін.

2. Рівень регіонів і країн.

На рівні країн проводилися два типи експериментів, пов’язаних з: 1) ко
роткостроковою колективною практикою досить великої групи практикую
чих Тм-сидхи; 2) довгостроковим впливом на національному рівні великих 
груп практикуючих Тм-сидхи, що розміщаються в навчальних центрах руху 
ТМ на постійній основі.

Як приклад дослідження на регіональному рівні можна привести роботу 
з Пуерто-Рико (Dillbeck М.С., Cavanaugh K.L. et al; Dillbeck M.C., Mittlefehldt 
V. et al.). Дослідження було проведено влітку 1984 р., коли в зв’язку з відкрит
тям навчального закладу руху ТМ кількість практикуючих Тм-сидхи в Пуер
то-Рико поступово наростала, доки з квітня по червень не перевищило кри
тичний поріг. У липні велика група студентів переїхала на континент, що да
ло можливість вивчити ситуацію до, під час і після закінчення експеримен
тального періоду.

У дослідженні використовувалися офіційні дані з динаміки злочинності 
за період із січня 1969 по березень 1984 р. з метою виявлення довгостроко
вих коливань. Враховувалися наступні види злочинів: убивства, зґвалтуван
ня, грабежі, нанесення тілесних ушкоджень, крадіжки зі зломом, викрадення 
транспортних засобів. Був отриманий наступний результат: із квітня по чер
вень 1984 р. спостерігалося систематичне зниження рівня злочинності, з 
червня по вересень -  повернення до вихідного рівня.

3. Міжнародний рівень.

На міжнародному рівні проводилося кілька типів експериментів (дані на по
чаток 90-х рр.): 1) «Асамблеї Світу» -  збори 7 тисяч практикуючих ТМ-сидхи, що 
необхідно для впливу на все населення Землі; 2) «цільові програми» -  збори дос
татньо великої кількості практикуючих Тм-сидхи на короткий проміжок часу

Релігійна панорама №  2 ’2005 81



Сторінка конфесії

для впливу на міжнародні військові конфлікти. Найбільший резонанс з остан
ньої серії експериментів одержав «Міжнародний проект на Близькому Схід». 
Цей проект здійснювався в Єрусалимі. Досліджувалася динаміка наступних по
казників якості життя в Єрусалимі, Ізраїлі і Ливані: щоденний рівень злочин
ності, кількість ДТП і пожеж у Єрусалимі, ціни на акції і суспільний настрій (кон- 
тент-аналіз преси) в Ізраїлі, кількість вбитих і загальний рівень напруженості 
військового конфлікту в Лівану. Була виявлена статистично значима залежність 
усіх показників від розміру групи. Зокрема, коли розмір групи перевищував кри
тичний, то кількість убитих зменшувалася на 76%, а загальна напруженість 
конфлікту в Ливані знизилася на 45% у порівнянні з контрольним періодом.

Теорія: основні поняття і гіпотези
Один з центральних результатів досліджень впливу регулярної практики 

ТМ і (чи) ТМ-сидхи на людину складається у виявленні нового стану свідо
мості, чистої чи трансцендентної свідомості, що розвивається завдяки регу
лярній практиці ТМ і ТМ-сидхи. У східній релігійно-філософській традиції 
цей стан свідомості як суб’єктивний досвід асоціюється з досягненням ви
щих цілей цієї традиції: просвітленням, звільненням від колеса народжень і 
смертей. В об’єктивному плані чиста свідомість вважається джерелом усього 
сущого, Буттям.

Стверджується, що цей стан свідомості є четвертим станом свідомості 
поряд із трьома загальновідомими: глибоким сном, сновидінням і бадь
орістю. Відповідно до моделі Махаріши про точки з’єднання станів свідо
мості, чиста свідомість доступна кожній людині, незалежно від ступеня її ду
ховного чи інтелектуального розвитку між думками. Точніше кажучи, у ті 
короткі проміжки часу, коли сон змінюється бадьорістю і навпаки, тобто в 
переходах між трьома основними станами.

З питання про фізичну інтерпретацію ефекту Махаріши відомі дві точки зо
ру. Перша належить Дж.Хегеліну. Відкидаючи всі чотири фундаментальні 
взаємодії, а також п’яту силу, він думає, що ефект Махаріши пов’язаний з нело
кальною зміною геометрії простору-часу, з редукцією хвильової функції стану 
колективної свідомості суспільства. Електромагнітне поле виключається тому, 
що екранування груп медитуючих не призводить до зникнення ефекту. Оскіль
ки Дж.Хегелін гадає, що ефект Махаріши реалізується на рівні об’єднання чо
тирьох фундаментальних взаємодій, то він розглядає цей ефект як альтернати
ву створенню усе більш могутніх прискорювачів елементарних часток і лазерів, 
що необхідні фізикам для перевірки моделей теорії єдиного поля.

Друга точка зору на фізичний механізм ефекту Махаріши також нале
жить співробітникам МІ. На їхню думку, за ефект Махаріши відповідальне 
електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі порядку декількох де
сятків метрів (характерний розмір групи медитуючих).

Ключовими ідеями соціально-психологічного плану є уявлення про ко
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лективну свідомість (КС), стрес в КС як джерело соціальної напруженості і 
колективну медитацію як технологію зняття стресу в КС, за аналогією зі 
зняттям індивідуальних стресів у результаті регулярної практики ТМ.

Уявлення про всепроникне поле свідомості, що лежить в основі індивіду
ального і громадського життя, не є новим ні для західної, ні для східної філо
софських традицій. Засновники сучасної західної психології Г.Фехнер і 
У.Джеймс за свідчували існування континуума свідомості, що поєднує 
індивідуальні свідомості всіх людей, який може бути безпосередньо сприй
нятий, якщо поріг сприйняття досить низький. К.Г.Юнг (теорія архетипів) і 
Е.Дюркгейм також висували ідею про КС. Однак усі ці концепції не виявили 
істотного впливу на основний потік розвитку західних психології і 
соціології, оскільки не знайшли емпіричного підтвердження.

На думку дослідників ефекту Махаріши, КС -  це деяка цілісність свідо
мості групи. Вона не зводиться до простої суми індивідуальних свідомостей 
членів групи. Феномен КС існує на кожнім рівні соціальної організації: ро
дина, співтовариство, місто, народ і світ у цілому. Індивідуальна свідомість є 
базовим елементом КС будь-якого рівня. Воно впливає на стан КС, а також 
випробовує його зворотній вплив.

Основною детермінантою соціального поводження є рівень когерентності, 
погодженості КС. За аналогією з тим, як якість індивідуальної свідомості відби
ває рівень функціональної інтеграції різних компонентів нервової системи лю
дини, суспільна когерентність також є функцією кооперативності чи додатко- 
вості між окремими людьми і (чи) групами, що складають суспільство. На
явність суспільної когерентності виражається в спонтанній інтеграції потреб 
окремих людей і груп з потребами суспільства, а непогодженість, відсутність 
когерентності в КС приводить до фрустрації індивідуальних і групових потреб. 
Така відсутність когерентності на рівні КС протягом тривалого часу називаєть
ся стресом у КС. Відповідно до уявлень описуваної теорії, коли цей стрес дося
гає деякого критичного напруження, відбуваються вибухи насильства, негатив
ності (ненависті), конфлікти, кризи, війни.

Відомо, що паранормальні явища, як правило, поділяються на інфор
маційні (телепатія та ін.) і силові (телекінез та ін.) Поряд з цим можна 
розрізняти індивідуальні і колективні, навмисні і ненавмисні паранормальні 
явища. Виявляється, що ефект Махаріши -  це єдине досить добре описане в 
науковій періодиці ненавмисне колективне паранормальне явище. Про інші 
паранормальні явища такого типу існують лише окремі згадки.

Поняття душі в працях Махаріши Махеш Иогі

З точки зору використання поняття «душа» (soul) у цьому пункті фор
мально проаналізований понятійний апарат, розвитий Махариши Махеш 
Йоги в його основних роботах «Science of Being and art of living» і «Махаріши 
Махеш Йогі про «Бхагавад-Гіту».
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Поняття «душа» тричі зустрічається в коментарях до «Бхагавад-Гіти» і ще 
два рази в додатку до них. У праці «Science of Being and art of living» воно не 
використовується.

Ключовими поняттями для вчення Махаріши Махеш Йоги про вищі ста
ни свідомості і, відповідно, найчастіше використовуваними є: чисте, транс
цендентне, космічне, божественне стану свідомості, розум, інтелект, почут
тя, відчуття, тіло. Поняття «душа» вперше зустрічається в коментарі до 11 
шлоки V глави «Бхагавад-Гіти». У двох інших місцях, де далі в коментарях 
згадується душа, говориться про те, що великі індійські правителі і святі 
вшановували Бога всією своєю істотою, до складу якого входить і душа. 11 
шлока V глави в перекладі Махаріши Махеш Йоги говорить: «Одним лише 
тілом, розумом, інтелектом і навіть почуттями йоги відмовляючись від 
прив’язаності, здійснюють самоочищення».

Коментар Махаріши Махеш Йогі до неї: «Тут Господь роз’ясняє не
обхідність для самоочищення. До якого стану самоочищення прагне йог, ко
ли він робить дію? Хіба завдяки практиці самадхі, йог уже не має чистий стан 
свідомості? Хіба практики самадхі недостатньо, щоб очистити душу? Оче
видно, ні, тому що Господь тут ясно виражає потребу в здійсненні дії для то
го ступеня очищення, котрої не досягти за допомогою самадхі».

У додатку в контексті коментування другого вірша 1 глави «Бхагавад-Гіти» 
у світлі шести основних систем індійської філософії поняття «душа» уперше 
роз’яснюється в термінах системи Вайшешики. Відповідно до цієї системи 
індійської філософії, душа є восьмою з дев’яти субстанцій, що лежать в основі 
сущого, поряд з чотирма першоелементами й ін. На її існування, як окремої 
субстанції, поряд з деякими конкретними моментами функціонування ор
ганізму людини вказують також факти життя як такої, розумової діяльності, 
зміни в області почуттів, задоволення, біль, бажання і зусилля. Дев’ятою, 
кінцевою субстанцією, є розум, трактований як здатність, що відповідає за те, 
щоб давати знання душі про її контакт із почуггями і їх об’єктами. Нагадаю, 
що ТМ -  це техніка медитації, у якій використовується природні властивості 
розуму. Зокрема, якщо однієї з характеристик душі є зусилля, то одним із най
важливіших особливостей ТМ є відсутність зусилля, концентрації.

У системі Вайшешики, що досліджує ці дев’ять субстанций, питання про 
їхнє розрізнення є ключовим. Тобто в тому числі і питання про те, як мож
на «наблизитися» до душі для підтвердження її особливих якостей як окре
мої субстанції. З цього приводу Махаріши Махеш Йогі пише наступне: 
«Щоб наблизитися до душі, необхідно йти від досвіду сфери почуттєвої 
діяльності, поки, вийшовши за межі найтоншої розумової діяльності, люди
на не досягає сфери чистого Буття, що є чистою свідомістю, основою всякої 
діяльності. Тільки завдяки цьому процесу, відомому як ТМ, розум може 
близько пізнати тонкі сфери відносного існування, на які Канада (автор Вай
шешики) посилається як на складові особливі якості душі. Саме це складає 
мету вчення Вайшешики». Таким чином, ТМ пропонується як техніка осяг
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нення тих «тонких сфер відносного існування», які асоціюються з якостями 
душі як окремої субстанції.

Останнє згадування поняття «душі» пов’язане із системою Веданти, у 
якій воно співвідноситься з абсолютним «Я», Атманом. Під впливом 
невідання, авід’ї Атман на рівні людини виявляється як джива чи індивіду
альна душа, що бере участь в індивідуальній діяльності. Далі ці поняття не 
проясняються, але підкреслюється, що знання про життя у вченні Веданти 
не доступне звичайному людському розуму, тому передумовою для його 
одержання є підвищення рівня свідомості, одним із засобів якого є ТМ.

Махаріши Махеш Йоги не використовує поняггя «Атман» ні в перекладі 
тексту «Бхагавад-Гіти», ні у своїх коментарях до нього, хоча поняття «вище 
«Я»», тотожне чистій свідомості, Буттю, є одним із ключових і зустрічається 
дуже часто. Якщо порівняти в цьому відношенні його переклад із трьома 
іншими перекладами російською мовою «Бхагавад-Гіти», то виявиться нас
тупне. Свамі Прабхупада, як і Махаріши Махеш Йогі, який викладає своє 
навчання у вигляді коментаря до «Бхагавад-Гіти», не використовує поняття 
«Атман» («Бхагавад-Гіта як вона є»). В академічно визнаних перекладах ака
деміка Б.Л.Смирнова і В.С.Семенцова поняття «Атман» використовується 
досить часто (мова, звичайно, йде про перші шість глав) і, як правило, його 
уживання відповідає поняттю «вище «Я»» Махаріши Махеш Йогі.

Таким чином, проведений формальний аналіз використання поняття 
«душі» у зазначених працях Махаріши Махеш Йогі, а також аналогічний 
аналіз використання поняття «воля», що зустрічається приблизно також 
часто, як і поняття «душа» і, як правило, із прикметником «божествена», по
казує, що поняття «душа» використовується винятково рідко й у контекстах 
найвищої релігійної значимості і що, з погляду Махаріши Махеш Йогі, ме
дитативної практики вищих станів свідомості не досить для очищення душі.

Душа і вищі стани свідомості
Повернімося до процесу самоочищення (див. вище), а також до процесу, 

за допомогою якого, на думку Махаріши Махеш Йогі, можна упевнитися в 
особливих якостях субстанції душі, тобто до ТМ. У коментарі до 11 шлоки V 
глави він розвиває тему самоочищення і розрізняє три її стадії: а) від бадьо
рого стану свідомості до чистого, тобто початок регулярної практики ТМ; 6) 
від чистої свідомості до космічної і в) від космічної до божественої. Якщо 
практика успішна, то стан чистої свідомості -  самадхі -  стає все частіше й 
частіше доступним під час щоденної медитації. Відповідно до опису субс
танції душі, це означає, що рівень існування душі все частіше й частіше стає 
доступним адепту під час практики. Що відбувається з душею людини на цій 
стадії розширення свідомості?

У такій формі питання не формулюється, а пропонується продовжувати 
практику очищення свідомості далі, культивуючи космічну свідомість, у
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якому підготовлена нервова система людини одночасно підтримує протягом 
дня один з основних станів свідомості (бадьорість, сон, сновидіння) і чиста 
свідомість. Це вже інший рівень свідомості і, здавалося б, що «цей досвід 
повної окремішності вищого «Я» від діяльності міг би означати кульмінацію 
процесу «самоочищення». Але виявляється, що це не так, незважаючи на те, 
що адепт стає інструментом божественної волі, а рівень його свідомості та
кий, що субстанція душі доступна йому вже в повсякденному досвіді.

Відповідь на питання про діяльність, необхідну для очищення душі, 
дається тільки на рівні божественної свідомості, свідомості Бога, коли пере
борюється подвійність досвіду космічної свідомості, відокремленість «ви
щого «Я»» від повсякденної діяльності, коли «космічна свідомість розви
вається у свідомість Бога, завдяки найбільш витонченому виду діяльності, 
діяльності відданості. Ось у який спосіб відбувається процес очищення до 
остаточного завершення через здійснення дії».

Таким чином, Махаріши Махеш Йогі проясняє діяльність, необхідну для 
очищення душі при розширенні свідомості в ході практики ТМ тільки тоді, 
коли повсякденному досвіду адепта стає доступний рівень божественного. 
Цією діяльністю виявляється відданість Богу, яким у контексті «Бхагавад- 
Гіти» може бути тільки Крішна. Чи означає це, що, починаючи з деякого 
рівня свідомості, в адепта не залишається релігійного вибору?

У зв’язку з твердженням Махаріши Махеш Йоги про недостатність прак
тики чистої свідомості для очищення душі, згадаємо, що в християнстві 
діяльність, необхідна для очищення душі, добре відома. Для її здійснення не
обхідне зусилля, концентрація. Однак це вже зовсім інший аспект обговорю
ваного питання, аспект, що зв’язаний з особистим вибором.

Можливі джерела інформації про Махаріші:
Вандерхшш Э. Мистики XX века. Энциклопедия. -  М., 1997.
Карпенко Ю.П. Проблема состояний сознания в ведической психологии 

Махариши
и эффект Махариши (обзор). // Социальные и гуманитарные науки. Отече
ственная
и зарубежная литература. Серия 3: Философские науки. -  М., 1993. -  № 3/4. 

Ротх Р. Трансцендентальная медитация Махариши Махеш Йоги. -  1994. 
Матеріали сайту www.n-t.org
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□ Можливість сповідатися по SMS надає британська компанія мобільно

го зв’язку Virgin Mobile. Рекламний слоган компанії звучить так: «Хочеш в 
чомусь сповідатися? Тоді висилай нам SMS із твоїм гріхом». Католицька 
церква негативно сприйняла цю акцію. Вона вважає, що жодне з таїнств не 
можна прийняти через посередництво електронних мас-медіа».

□ Біблія перекладена нині вже на 2355 мов. Як повідомило «Радіо Вати
кану», 655 перекладів має Африка, 585 -  Азія, 414 -  Океанія, 209 -  Європа, 
75 -  Півн. Америка, 404 -  Південна і Центральна Америка. Водночас існує 
переклад ще на 1068 мов хоч би однієї із книг Біблії.

□ Все таки життя на Марсі є. Це засвідчили провідні вчені Дослідницько
го Центру Еймса при NASA, порівнявши природні умови Марса із земними. 
Примітивні бактерії живуть поруч з невеличкими водоймами на цій планеті. 
Вони пристосувалися до екстремальних умов довкілля. Дослідники знайшли 
метанові «сліди» перебування найпростіших живих організмів на поверхні 
Марсу.

□ Ватиканські археологи стверджують, що їм вдалося знайти при роз
копках у Римі могилу св.апостола Павла. Під час розкопок у римському 
храмі св.Павла «Поза Стінами» (San Paolo fuori le Mura) вчені знайшли 
кам’яну труну, усередині якого можуть міститися останки святого. «Ми 
знайшли ту саму могилу, яку Папи й імператор Феодосій (IV століття) 
представили всьому світу як поховання апостола», - заявив співробітник 
Ватиканських музеїв Джорджо Филиппі. За його словами, тепер ієрархам 
Католицької Церкви треба буде з’ясувати, чи проводити подальші роботи 
із саркофагом «щоб зробити його більш доступним» для прочан, і чи 
потрібно взагалі відкривати труну. За словами вченого, це серйозне рішен
ня, і саркофаг не можна розкривати просто для того, щоб «задовольнити 
цікавість». У 1939 р. Святий Престол дозволив провести археологічні роз
копки в крипті Ватиканської базиліки, у результаті чого через два роки бу
ло виявлене поховання св. апостола. Однак офіційно визнав це поховання 
могилою апостола лише Папа Павло VI у 1976 році. На підтвердження то
го, що ватиканські вчені знайшли саркофаг з останками саме св. Павла, та
кож може знадобитися тривалий час. Новий Завіт, у якому дуже багато роз
повідається про життя св.Павла, не повідомляє про час і обставини його 
смерті. Прийнято вважати, що апостол прийняв мученицьку смерть (був 
обезголовлейий) у Римі в правління імператора Нерона (середина 60-х 
років від Різдва Христова).
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□ Професор Інституту Рослин з Едінбургу Ян Уілмут, одержав від бри
танського урядового управління з питань репродукції та ембріології право 
на клонування людського ембріону. Це зроблено всупереч протестам хрис
тиянських церков. Професор є «батьком» знаменитої овечки-клону Доллі. 
Він зауважує, що його мета полягає в генеруванні стволів клітин винятково 
з дослідницькою метою, зокрема з метою вивчення захворювань рушійних 
нейронів, що вражає центральну нервову систему людини.

□ Останнім днем для всього живого на Землі міг стати день 27 грудня 2004 
року, коли в секторі сузір’я Стрільця відбувся небувалий за своєю силою вибух 
нейтронної зірки. Астрономи до цього жодного разу не фіксували такої вили 
вибух. Протягом двох сотих секунди в простір була викинута енергія, яка 
дорівнює тій, яку Сонце викидає протягом 250 тисяч років. Вибух відбувся на 
відстані ЗО світлових років від Землі, що за космічними мірками надто близь
ко. Земля і її мешканці відчули на собі наслідки вибуху нейтронної зірки.

АНОНСИ
Пряма супутникова трансляція Євангельської програми всесвітньовідомо - 

го євангеліста Марка Фішгі на країни Європи і СНД під назвою «В майбутнє -  
з надією» з перекладом з англійської українською та російською мовами буде 
вестися щодня (окрім четверга) 4-26 березня ц.р. два рази на добу -  о 15-й і 18- 
й годинах. Свої лекції проповідник читатиме в Міжнародному центрі культури 
та мистецтва (кол.Жовтневий палац). Назва каналу -  Hope Channel, частота -  
GHz, швидкість потоку -  27500, поляризація - Н, корекція 3/4.

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

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

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

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

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

Офіційна хроніка УАПЦ 
Reuter News Service 
Україна молода 
Факты и комментарии 
Zenit News Agency 
та інші ЗМІ.

Здано до друку 4.03.2005 р. Підписано до друку 5.03.2005 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № Наклад 500. Формат 60x90 ’/їв

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net Друк —  «Атол»
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недільних шкіл. Р К Ц  має 13 періодичних видань, 484 священнослужителі, серед яких 
247 — іноземці.

Надто інтенсивно розвивається в Україні протестантизм. Він має 7278 релігійних ор
ганізацій, в тому числі християн-баптистів - 3031, християн віри євангельської (п ятиде- 
сятників) — 2141, свідків Єгови — 972, адвентистів сьомого дня — 1006. Громади рефор
матської церкви є лише в Закарпатті (113). Три лютеранські церкви — німецька, ук
раїнська і шведська — мають відповідно 36, 39 і одну громаду. Пресвітеріан в Україні ЗО 
громад. Всі протестантські церкви мають необхідні управлінські структури, 74 навчаль
них закладів (понад 9400 слухачів), налагоджену видавничу діяльність, видруковують 64 
газети і журнали, опанували ефір українського радіо. Діє при громадах 4027 недільних 
шкіл, наявна 171 протестантська місія.

Мусульманських громад в Україні 472, але вони розподілені між 4 управліннями. 
Найбільше громад у Духовного Управління мусульман Криму — 333. В Україні діє 7 ду
ховних навчальних закладів мусульман (284 слухачі), видруковується 3 їхніх газет. 
Іудаїзм має нині у нас сім течій, що налічують 231 громаду. Існує шість іудейських на
вчальних закладів, друкується двадцять три періодичних видання.

Набули поширення в Україні новітні релігійні течії і напрямки. Серед них насамперед 
помітними є громади різних харизматичних напрямків (1139). Вони є переважно в східних 
та південних областях України. Діє також Новоапостольська церква (38 громад), Церк
ва Ісуса Христа Святих останніх днів — мормонів (49), Церква Христа (102). Дещо 
стабілізувалися неоорієнталістські течії — Товариство свідомості Крішни (34 громади), 
буддисти (44), бахаї (13), Сахаджа-Иога (18). Функціонують 83 громади різних 
рідновірських напрямів, зокрема 43 — РУН Віри.

Крім названих вище, в Україні діють ще десь 200 малочисельних громад віруючих по
над 30 різних релігійних напрямів, течій і толків. Тут варто назвати Вірменську Апос
тольську Церкву, яка має 20 громад. Центр церкви, очолюваний архиепископом Гри- 
горісом, знаходиться у Львові.

У 2004 Р. загалом продовжували розбудову своєї мережі православні Церкви, що по
деколи виливалося в колізії між ними, взаємні переходи громад. Дещо призупинилося 
зростання УАПЦ, чому сприяють внутрішні чвари в цій Церкві. Маємо загалом насичен
ня парафіями УГКЦ та Р К Ц  західного регіону країни. Спостерігається інтенсивне зрос
тання мережі протестантських церков, особливо баптистів, п’ятидесятників і свідків Єго
ви. Продовжуються конфлікти між окремими течіями в іудаїзмі та ісламі. З  нових течій 
успіх в поширенні мають харизмати, зокрема Церква Повного Євангелія (493), а ось не- 
оязичники і неоорієнталісти загалом стабілізувалися у своєму рості. Рік знаменувало роз
ширення мережі духовних навчальних закладів, видавничої діяльності церков, завершен
ня будівництва нових храмових споруд і будинків молитви. УГКЦ в регіоні її високого по
ширення стала фактично тоталітарною спільнотою. Відносини між конфесіями і Церква
ми в році загалом були толерантні, хоч подекуди мали місце протистояння між православ
ними і греко-католиками, між православними різних церков із-за володіння храмами. Д е
що напруженим є релігійне життя в Криму. Мали все більше відсторонення У П Ц  М П 
від ідеї розбудови Єдиної Помісної Церкви. Особливу увагу в році минулому Церкви 
приділяли питанню можливого удосконалення діючого Закону про свободу совісті. 
Міжцерковна Рада блокувала розширення свого складу новими членами — релігійним 
спільнотами, які мають всеукраїнські управлінські структури. Актуалізовано питання 
ліквідації Держкомрелігій України, утвердження всієї повноти свободи релігії. Виборчі пе
регони ще більше політизували релігійне життя країни. Проросійська зорієнтованість ор
ганізацій Церкви Московського Патріархату привела їх у табір підтримки провладного 
кандидата В.Януковича, а відтак відокремила від демократично налаштованого релігійно
го світу України.

Продовження. Початок на й-й стор. обкладинки.

Професор А.Колодний



КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ м о ло д и х  
РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ

З  П РО БЛ ЕМ  ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ

Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Н А Н У  ініціюють перший 
тур конкурсу таких робіт. Проведення конкурсу підтримує знаний в 
релігійному світі України священик У ГКЦ  Австралії Іван Шевців.

Оргкомітет звужує тематику конкурсу 
до таких чотирьох проблем:

О  Берестейська унія: причини, доцільність і її наслідки для 
українського народу.

О  Включення 1686 р. Київської митрополії в структуру Мос
ковського Патріархату: перебіг подій, законність, наслідки для 
духовного і національного розвою українства.

О  Православна Церква Московського Патріархату як чинник 
русифікаторської політики на теренах України.

О  Сутність Українського Православия і етапи його відроджен
ня.

В конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти та молоді по- 
шуківць Конфесійна, національна чи політична належність при цьому 
не враховується.

Праця може бути написана одним автором або у співавторстві. О б
сяг роботи — 25-30 сторінок (40-50 тисяч знаків) стандартного на
бору і оформлення.

Переможці конкурсу одержать грошові винагороди, видрук їхніх 
праць, можливість взяти участь у роботі літньої Школи молодого 
релігієзнавця.

Праці на конкурс подавати в Оргкомітет (Яроцькому П .Л ., Інсти
тут філософії Н А Н У, вул. Трьохсвятительська, 4, 01001) до 15 трав
ня 2005 р.

Оргкомітет конкурсу


