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РУХ ШРІ ЧАІТАНЙА САРАСБАТ МАТХ



ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОГО Ж ИТТЯ УКРАЇНИ

Ш ановний Читачу!
П рактично півроку ми м аєм о в Україні нову владу. Ц е  не так багато часу, щ об р оби 

ти якісь далекосяж ні висновки про її діяльність. Л ам ати чи перебудовувати усталене 
півторадесятиліттям вж е не просто, а подеколи це й не треба робити, бо ж  не все, щ о б у 
ло, м ож на позначити знаком мінус. Ц е  мож на сказати і про сф еру релігійного життя Ук

р а їн и , про утвердж ен у  в ній св ободу  буття релігії, визнану світом одну із найдемокра-
тичніших систем держ авно-церковних відносин. Ук
раїна — поліконфесійна країна. Законодавчо вона 
закріпила св ободу  віросповідань і свободу особи с
тості в її релігієвиборі і релігієвияві, світськість сфер  
суспільного життя і можливість конфесій на ур ізн о
манітнення форм свого вираження, право на вільну 
п ропаганду релігії і водночас ш ироке соціальне  
служіння релігійних спільнот, право на володіння  
майном і водночас реституцію  його. Д ерж ава багато 
зр оби л а  в сф ер і толерантизації м іж конф есійних  
відносин, у  вирішенні ряду проблем м іж конф есійно
го і внутріш ньоцерковного протистояння. «М и  пова
ж аєм о будь-як у віру, духовний вибір лю дини, — 

відзначає В .Ю щ ен к о . — Н іхто  із світської влади перстом не вказуватиме, кому і д о  якої 
Ц еркви ходити. Ц е  — не уділ  світської влади».

Багато проблем релігійного життя України актуалізувала П омаранчева революція. 
Н асам п ер ед  це те, щ о воно має бути україноцентричним. Д ію чі на наших теренах релігійні 
спільноти мають працювати на вибудову н езалеж ної Української держ ави, на наше 
національне в ідродж ення. Релігія не має тягнути лю дину у  світ темного середньовіччя, 
сприяти духовном у становленню  особистості. С в обода  буття релігії і віросповідань має 
знайти реальне втілення і правове забезпечення. Д л я  демократичної держ ави не має бути  
поділ релігій на баж ані і небаж ані, а виявлений інтерес її в тому, як всі їх  включити в р ус
ло наш ого національного поступу. І ось на фоні цих проблем якою сь біллю в серці є те 
відторгнення, д о  якого вдався П рези дент, коли залиш ив за  бортом своєї команди ті 
національно-демократичні сили, які були промоторами виходу лю дей на М айдан, які свою  
релігійну віру вклали в очікувані зм іни після перемоги. П омаранчеві сподівання ще живуть  
в українців, але вони не сприймають те, щ о відбувається, повноцінно як їх  складову.

Ю щ ен ко за  цих обставин постає не кинутим, але в його новом у оточенні не визнаним  
національно-демократичною  Україною. Я к  це слуш но зауваж ує Д м итро П авличко, «на
ша влада начебто призабула свої національні гасла, щ о звучали зі сцени М айдану... Таке 
враж ення, щ о влада не має наміру нічого зміню вати в ж алю гідном у існуванні української 
мови і книж ки, культури і преси (додам о  — і власне українських релігійних спільнот — 
Р П ) » .  Н езр озум іли м  є цілування П р ези ден та  на другий день після інавгурації з  тим  
П атріархом , Ц ерква якого його обзивала сатаною , молилася навіть за  його смерть, всіля
ко обстою вала ідею  повернення д о  єди н ої держ ави з  Р о с ією . Н езрозум ілим  є його 
постійне на містичній основі контактування з  настоятелем К и єво-П еч ер ськ ої Л аври П а в 
лом, який на книжкові полиці магазинів монастиря не допускає практично ж одн ої книж 
ки рідною  м овою  українців і продає літературу, д е  Україна постає чиєю сь «окраиной». 
М о ж е  тут  спрацьовує виокремлений тим ж е Д м .П авличкком  принцип «наш ої рабської 
психології, яка боїться мертвих тиранів, прагне приподобитися лицемірному воРЯ (̂і в1; 1І? ї'  
ставити свічку Б огові й перехреститися перед відзнаками диявола» (Д ен ь . — № l i z - i i 3 ; .  
Н езр озум іли м  є невиконання владою  нового П р ези ден та  обіцянки, що всі бандити (а  такі 
були і є і в м осковсько-церковном у середовищ і) будуть сидіти у  в ’язницях, понесуть п о
карання за  участь у  фальсифікаціях виборів. Н езр озум ілою  є братання на місцях нової 
влади із  явно непроукраїнською  Ц ерквою  М осковського П атріархату, користання 
ющ енківськими чиновниками послугами в освяченні своїх владних помешкань (а  м ож е и

Закінчення на 3-й опор, обкладинки.
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ  

Держава без своєї національної 
ідеології. Це -  найбільша біда Ук
раїни 15-ти років її незалежності. 
Надія на те, що влада, яка постала 
завдяки Помаранчевій революції, 
усуне цю пустку, виявилася марною. 
Національно-демократичні сили 
усунуті від процесу державотворен
ня. Українська інтелігенція, яка взя
ла на себе основну роль в організації 
боротьби за нову владу, виявилася у 
«розбитого корита» і в якомусь роз
пачі пливе за течією, яку їй пропо
нує нинішня влада, хоч уже лунають 
заклики до Другого Майдану. Зали
шилися при своїх інтересах ті націо
нальні церковні спільноти, які пле
кали надію на вирішення питання 
утворення Єдиної Української Хрис
тиянської Церкви. Залишилися на 
свободі і навіть агресивніше заявля
ють про свою незгоду з нинішньою 
владою різні біляцерковні мос
ковсько-православні спільноти. 
Пройшло вже півроку нового влада
рювання. Пора б подумати, що ми 
будуємо, куди йдемо, яка духовна 
основа нашого поступу, яку роль в 
останньому має зайняти релігійний 
чинник. Та стихія, в яку попала Ук
раїна після Помаранчевої революції, 
приховує в собі небезпеку повернен
ня до неокучмізму. Може бути й так, 
що нова влада сама приведе країну 
до останнього: спрацює північноко- 
рейський варіант владної наступ

ності «батько-син». То ж українська 
нація в небезпеці!

Президент 
України вва
жає, що в жод
ної Церкви не 
повинно бути 
проблеми з 
одержанням  
землі під хра

мову забудову. Виступаючи перед 
головами облдержадміністрацій, він 
зокрема сказав: «Я окремим курси
вом хотів би виділити ваше завдання 
організувати нормальні стосунки із 
духовним регіональним світом. Я 
вас запевняю, якщо біля нас не буде 
благопристойних владик, які благо
словляють нас на труди, у нас нічого 
не буде. Тому наші стосунки повинні 
бути абсолютно лояльні до діяль
ності Церков». Президент закликав 
обговорити саму процедуру щодо 
відведення землі і змінити у ній все 
те, що «не йде на користь ні громаді, 
ні місту, ні тим, хто хоче розвивати
ся». При цьому він виявив свою го
товність взяти під особистий кон
троль проблему виділення земель
них ділянок і формування прав на 
землекористування для Церков і 
релігійних організацій.

«Перше питання, яке новий Пре
зидент Віктор Ющенко поставив пе
ред Києвом», як сказав мер О.Омель- 
ченко, це будівництво Десятинної 
Церкви на руїнах залишків її фунда
менту. І тут Президент вкотре вия
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вив поспішність у своїх висновках і 
вказівках. Вони мають ґрунтуватися 
не на буденному баченні проблеми 
чи емоційних міркуваннях. Проти 
появи чергового будівельного 
об’єкту виступила громадськість 
столиці. Серед них -  вчені і діячі 
культури, архітектори і депутати 
парламенту. Вони вважають, що то 
буде вже не Десятинка, оскільки 
ескізи храму не збереглися. Як відо
мо, цю першу муровану церкву 
Київської Русі збудували ще в роки 
князя Володимира. Він був і похова
ний в цьому храмі. Потім сюди пере
несли з Вишгорода прах княгині 
Ольги. Церква нищилася татаро- 
монголами, відбудовувалася, а 
потім, в 30-х роках м.ст., була зни
щена радянською владою.

Віце-прем’єр Микола Томенко 
вважає, що територію, на якій ко
лись височіла Десятинна церква, до
ведеться «облагородити», якщо на
уковці дістануть з-під землі важливі 
археологічні знахідки. За його слова
ми, ні про яке будівництво й мови 
бути не може, поки археологи не 
закінчать розкопки і не з’ясують, що 
робити далі. Він також вважає, що 
будь-яке відновлення Десятинки не
можливе і незаконне без проведення 
широкого громадського (хоча б в 
межах Києва) та експертного обго
ворення.

Скороспілі розпорядження Пре
зидента В.Ющенка не завжди 
відповідають Законам України, її 
Конституції. Це стосується зокрема 
його розпорядження про введення в 
шкільні навчальні плани вже з ве

ресні ц.р. якогось курсу «Етика 
віри». В пресі з’явилося ряд статей з 
єдиною тематичною назвою «На
сильно у віру не навернути». Автори 
їх наголошують на тому, що Гарант 
Конституції нехтує одноосібно зако
нодавчо і конституційно закріпле
ним у нас відокремленням Церкви 
від держави, досвідом організації 
світської освіти в цивілізованих 
країнах. «Віра -  не сторінка підруч
ника, яку можна зазубрити, -  пише 
В.Гриневич (2000. -  №29-30). -  До 
неї кожна людина (і я в цьому пере
конаний) має прийти самостійно 
або за допомогою батьків, якщо во
ни знаходять це потрібним. Але 
ніякої чужої допомоги віра не прий
має. Як в минулі часи вчили Закон 
Божий під ремінцем, так і тепер 
Президент побажав, щоб чужа лю
дина, грубо говорячи, влазила в 
незміцнілу душу дитини із своїми 
«єдино істинними висновками». 
Проте, рекомендуючи курс «Етика 
віри», Президент, що засвідчує його 
репліка що це «робоча назва», діяв 
при цьому на буденному рівні своєї 
свідомості. «Сутність одна -  мова 
йде про Бога, мова йде про віру... 
Ставиться мета взяти спільні підхо
ди всіх церков», -  зауважив 
В.Ющенко. Відзначимо, що за такі 
нововведення в навчальний процес 
у США, як країні демократії, навіть з 
роботи увільняють. Президент за
явив: « Ми хочемо, щоб із вуст свя
щеників, із вуст мудрих людей дити
на, сидячи за партою, знала про Бо
га, про самого Бога і про шляхи, які 
ведуть до нього». Тут В.Ющенко ви
явився святішим за Главу УПЦ КП 
Святійшого Патріарха Філарета,
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який сказав, що викладати цей пред
мет має спеціально підготовлений 
світський педагог. А оскільки Пре
зидент ігнорує використання для 
своїх дітей недільних парафіяльних 
шкіл, то в загальноосвітній школі 
його православних дітей може вчи
ти або протестантський пастор, або 
католицький ксьондз, або іудейсь
кий рабе, або мусульманський мул
ла. Всі вони говорять про Бога і ма
ють, з логіки Президента, таке ж 
право, як і православний чи греко- 
католицький священик йти в шко
лу. Варто знати В.Ющенку те, що 
етика -  це також наука і одна з найс
кладніших. Вона далеко не обме
жується тією куцою інформацією, 
яку він одержав, вивчаючи її фа
культативний курс в економічному 
інституті (День. -  №115). Преса 
відзначає той факт, що Президент 
все більше і частіше береться за 
вирішення тих чи інших питань, по- 
кладаючись при цьому на свій бу
денний розум, а не на думки своїх 
наукових консультантів, наради 
фахівців тощо. І це виявляється не 
лише в сфері релігійного життя. 
Так, із-за неузгодженості позицій 
Президента, Верховної Ради і 
Львівської міської ради ледь не було 
зірване відкриття польського ме
моріалу у Львові. І це при тому, що 
до міста приїхав і Президент 
Польщі, і велика польська делегація. 
А між тим мали рацію і ті, хто про
тестував проти пам’ятника польсь
ким орлятам, бо ж ті українці, які 
воювали з ними, тут же у Львові на
лежно не вшановані. І про це мав би 
подумати й Президент. (Високий За
мок. -  23 червня)

Цифра участі в пасхальних бого
служіннях певною мірою відображає 
рівень релігійності українців. Цього 
року пасхальне святкування відбуло
ся з ЗО квітня на 1 травня в 15200 
культових спорудах різних конфесій 
в 10829 поселеннях всіх регіонів 
країни. В богослужіннях брали 
участь біля 11,7 млн. осіб. Цю стати
стику повідомив Департамент 
зв’язків з громадськістю МВС Ук
раїни. Найбагатолюднішими були 
богослужіння в Дніпропетровській 
(1,7 млн. осіб), Одеській (1,26 млн.), 
Львівській (1,14 млн.) і Тер
нопільській (890 тис.) областях.

Мінюст України виносить на 
публічне обговорення проект Закону 
«Про державні свята України». Тут
названо 10 подій, які «з урахуванням 
їх ролі в розвитку української держа
ви і суспільства мають національні 
цінності, особливе історичне або 
суспільно-політичне значення і тра
диційно відзначаються українцями». 
Вони будуть вихідними днями. 
Окрім Нового року (1 січня) ат 
«Різдва Христового (7 січня), проект 
пропонує узаконити як державні 
такі церковні свята, як Великдень та 
Трійця. Але при цьому виникає ряд 
питань. Як можна за умов відокрем
лення церкви від держави удержав- 
нювати церковні свята? Відомо, що 
дні цих свят не співпадають у право
славних і католиків, то коли будуть 
святкувати ці християнські свята ос
танні? В Україні, окрім християн, є й 
інші віросповідання. У них є свої 
значимі свята. Чому вони ук
раїнською державою не удержавлю
ються? Характерно, Щ° в опубліко
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ваному в липні пресою календарі 
офіційних свят Росії релігійні світа 
не значаться.

Весь цивілізований світ давно ко
ристується ідентифікаційними кода
ми і відповідними формами пас
портів. Лише забобонники з не- 
освіченої православної масовки вба
чають в цьому якісь «знаки антихри
ста», що засвідчили червневі парла
ментські слухання «Свобода совісті й 
ідентифікація особистості». Борю
чись за свій електорат на наступних 
виборах до Верховної Ради, в ряди 
забобонців стали і відомі своєю бо
ротьбою із всім релігійним ко
муністи. їх певно залякали видруку
вані в московсько-православній 
пресі погрози: «Вибори до Верховної 
Ради не за горами. Якщо депутати -  
«обранці народу» -  не захищають 
права своїх виборців, їх треба перео
брати, замінити більш гідними, ти
ми, хто готовий стати на захист свя
тої Православної Церкви». (Мир. -  
№13)

Україна виявилася найбільш, а то 
й єдино середньовічною у ставленні 
до ідентифікаційних кодів. Довільне 
витлумачення Одкровення Івана Бо
гослова дало можливість затьмаре
ним забобонністю кликушам і свя
щеникам православних церков вба- 
чити в них «печать диявола». Як це 
відзначив під час слухання Верхов
ною Радою цього питання народний 
депутат Михайло Косів, «міжнарод
ний досвід показує, що в Європі не
має винятків у використанні іден
тифікаційних номерів платниками 
податків. А вона складається не ли

ше з католицького Заходу, але й з 
православного Сходу. У державах 
православ’я -  Болгарії, Румунії, 
Греції, Росії та інших іден
тифікаційні податкові номери є. На
приклад, у Росії богословська комісія 
і Священний синод, обговоривши 
тему податкових номерів, дійшли до 
твердого переконання, що це справа 
вільного громадянського, а не 
релігійного вибору». Складається 
враження, що своїми хресними хо
дами, спрямованими проти іден
тифікаційних кодів, біляцерковні 
православні братства (може й 
ініційовані керівництвом Церкви 
МП) хочуть крикнути на весь світ, 
що ми є. Бо ж ще в 1999 р. були вне
сені такі зміни до закону, які давали 
право особам, які через релігійні або 
інші переконання відмовилися від 
прийняття ідентифікаційного номе
ра, користуватися старим порядком 
обліку платників податків. У паспор
тах зазначених осіб робиться 
відмітка про право здійснювати всі 
платежі без ідентифікаційного коду. 
(Експрес. -  №75)

Лідер Християнсько-Демокра
тичної партії України Віталій Жу- 
равський дає знати про наявність 
очолюваної ним партії по ук
раїнському радіо лише в періоди ви
борчих баталій до Верховної Ради. 
Ось і зараз він «проснувся», проголо
шуючи про необхідність впровад
ження до навчальних планів шкіл 
Закону Божого, чогось іншого. При 
цьому колишній заступник Міністра 
освіти мав би знати українське зако
нодавство, згідно якого загально
освітня школа в країні є світською, а
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це не передбачає вивчення якихось 
богословських предметів. То ж не з 
метою самореклами слід виходити 
на радіо, а ініціювати питання про 
зміну характеру освіти через Верхов
ну Раду. До того ж, чомусь до ре
алізації цієї ідеї пан В.Журавський не 
вдавався, коли він представляв в 
Міносвіти Президента Л.Кучму, був 
заступником міністра.

Своїм захистом т.зв. канонічної 
Церкви Московського Патріархату 
діячі Компартії України прагнуть й 
надалі зберегти прив’язку України до 
Росії, а зрештою, реалізуючи ідео
логію цієї Церкви про «Русь Свя
тую», сприяти поверненню до яко
гось нового Союзу -  чи то східно
слов’янських народів, чи то до нової 
Київської Русі. Саме тому комуністи 
виступають проти об’єднання Пра
вославних Церков України, утворен
ня Єдиної Православної Церкви. 
Компартійці всіляко прагнуть пере
шкодити процесу переходу парафій 
Московського патріархату до 
Київського, що має місце після зло- 
славних діянь священства УПЦ МП 
під час виборчих президентських пе
регонів 2004 року. (Голос України. -  
№125)

Українізація кримських татар чи 
росіян Криму, так само як і їх ук
раїнська православізація, є нереаль
ною. Це визнає новий глава уряду 
Криму Анатолій Матвієнко. «Багат
ство Криму, -  заявляє він, -  в ба
гатстві його етносів». Його турбує те, 
що ті 24% українців, які живуть в 
Криму, асимілювалися. Вони живуть 
із свідомістю меншини, хоч не є

нею. «Українці мають зрозуміти, що 
саме вони є фактором стабілізації і 
саме вони тут є титульною нацією... 
Треба створити всі умови, коли б усі 
етноси бачили своє майбутнє в 
цивілізованій державі й мали б за 
мету будувати її в злагоді, бо інакше 
ця мета недосяжна».

Члени Всеукраїнської Ради Цер
ков і релігійних організацій України 
прагнуть зробити її замкнутою 
структурою. Про це свідчить той 
лист, який вони направили Прези
денту України по суті з вимогою не 
включати у створювані в областях 
подібні ради, як в ньому сказано, 
представників «маловпливових у 
суспільстві, нечисленних та неконст
руктивно налаштованих спільнот». 
Більше того, вони навіть добивають
ся від Президента, щоб в ці 
регіональні Ради були залучені «ті 
релігійні діячі, які мають рекомен
дації і письмово засвідчені повнова
ження від керівників конфесій, 
представлених у Всеукраїнській Раді 
Церков і релігійних організацій». То 
ж більшого порушення принципу 
свободи віросповідань, як у цьому 
зверненні до В. Ющенка, і придума
ти не можна. Згідно Положення про 
ВРЦ, в ній мають бути представлені 
всі ті релігійні спільноти України, які 
мають зареєстрований державою за
гальноукраїнський центр. А що нині 
маємо? Ставши членом ВРЦ, ці 
спільноти прагнуть поставити 
бар’єр для представництва в ній 
іншим конфесіям, з якими вони або 
конфліктують, або ж їх вчення вва
жають єретичним. Відтак ВРЦ по
стає деструктивним органом у сфері
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міжконфесійних відносин, бо ж мис
лення декого з її членів не виходить 
за межі свого конфесійного чи цер
ковного інтересу. Саме це й спрово
кувало утворення поруч із ВРЦ 
інших міжконфесійних об’єднань, 
які мають таке ж законне право на 
існування в країні, як і ВРЦ. Відзна
чимо, що вони більш відкриті і 
більш демократичні, а відтак і більш 
конструктивні. У їх членів більше 
однодумності і взаємної доброзич
ливості, ніж у ВРЦ, яка постала як 
зовні кучмівською владою організо
вана і слухняна структура.

Засідання Української Міжкон
фесійної Християнської Місії «Ду
ховна та благодійна опіка в місцях 
позбавлення волі», відбулось ЗО 
червня. До місії входять представни
ки 11 християнських конфесій. У 
засіданні взяли участь представники 
Державного департаменту з питань 
виконання покарань. На зустрічі об
говорено труднощі та перспективи 
співпраці у справі духовно-соціаль
ної опіки осіб, які перебувають в ус
тановах кримінально-виконавчої си
стеми. За словами референта з 
соціальних питань бюро УГКЦ для 
зв’язків з державними органами вла
ди у м.Києві священика Андрія 
Нагірняка, дане засідання ще раз 
підтвердило важливість свідчення 
спільної позиції християн України у 
конкретному служінні людям та 
вирішенні соціальних проблем 
суспільства. (RISU)

Оцінка запропонованого Мін
освіти курсу «Етики» львівським на
уковцем Андрієм Васьківим (АРІ.-

№6) виглядає конфесійно заангажо- 
ваною і, скористаємося його ж 
оцінками, спрофанованою. А.Вась- 
ків з прагнення позитивно сприйня
ти християнську зорієнтованість на 
індивідуальну невиразність особи 
піддає застереженню те з «Етики», 
що має сприяти усвідомленню влас
ної ідентичності, самооцінці як осо
бистості. Людина має бути люди
ною, а не «черв’яком плазуючим». 
Рецензент не побачив те, що курс 
«Етики» враховує поліконфесійність 
і полісвітоглядність учнівської ауди
торії, а не ділить її на основі якоїсь 
достовірності чи хибності релігій, 
орієнтує на горизонталь -  як жити, а 
не на егоїстичну вертикаль -  кому 
служити й мати за це відповідну 
відплату. Він формує мислячу, діяль
ну, творчу особистість, а не «гостя на 
Землі». До того ж, треба бачити, що є 
в біблійній моралі від іудаїзму, а 
що -  від християнства, і не прийма
ти на останнє іудейську мораль.

Християнська етика в її московсь
ко-православному вияві часто 
зорієнтована на неосвіченого вірую
чого. Не станемо переповідати тут 
зміст багатьох придбаних в кіосках 
Лаври книг і брошур. Наведемо лише 
десяток тих гріхів, а відтак амораль
них вчинків, які перераховані в книзі 
«Православная исповедь. Перечень 
грехов. В помощь кающемуся» (М., 
1996). Ось вони: 1. Слухання музики, 
світських пісень, а також спів та гра. 
2. Читання світських книг та газет. 3. 
Лікування у безбожників. 4. Прикра
шання (обличчя, одягу, житла). 
Обрізання волосся (жінками), вищи
пування брів. 5. Носіння одягу іншої
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статі. 6. Натирання тіла і обличчя па
хучими мазями (духами, кремами, 
помадою). 7. Єресь -  спілкування з 
єретиками, молитва з єретиками, 
споживання їжі з ними (Єретики -  це 
католики, протестанти, екуменісти, 
сектанти). 8. Прийом їжі в корчмі, 
ресторані, барі, кафе. Відвідування 
місць, де проводяться видовища. 9. 
Непокарання дітей. 10. Тримання со
баки в оселі, де є святиня (Біблія, 
хрест, ікона, освячена вода та ін.). Це 
далеко не весь перелік тих «амораль
них вчинків», які згадуються в цій 
книзі. Гадаємо, що тут без будь-яких 
коментарів все зрозуміло. І це вхо
дить в християнську етику.

Патріотизм в московсько-право
славному розумінні не пов’язує лю
дину з її земною вітчизною. «Патри
отизм -  это естественная любовь к 
родине. Но что такое эта любовь с 
христианской точки зрения? Нужно 
ли любить что-либо исключительно 
по той причине, что оно -  своё, род
ное, отечественное? -  спрашивает га
зета «Церковный вестник» (№12) и 
отвечает. -  Для христианина ответ 
ясен: «Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. Ибо всё, что в мире 
похоть плоти, похоть очей и гор
дость житейская, не есть от Отца, но 
от мира сего...». Родина для христиа
нина -  Горний Иерусалим. Непони
мание этого приводит к неверному 
восприятию Церкви. В мировоззре
нии, основанном на абсолютности и 
самоценности патриотизма, Цер
ковь перестаёт быть собственно 
Христовой Церковью, а становится 
лишь вместилищем для национали

стической идеологии, для которой 
хорошо только то, что хорошо роди
не (а точнее людям, выступающим 
от её имени), пусть это «хорошо» и 
противоречило бы прямым запове
дям Божиим». Ось так буде витлума
чуватися сутність патріотизму на 
уроках «Християнської етики».

Неодноразові пропозиції церк
вам організувати цілодобові чергу
вання вірних у храмах з метою 
відвернення пограбувань або пожежі 
залишаються непоміченими їх 
керівництвом. А між тим майже що
тижня надходить інформація, що 
десь, дивись, згоріла церква, а десь 
злодії винесли вночі з храму всі 
цінності. Так, в червні з храму села 
Яроповичі, що на Житомирщині, 
було викрадено шість ікон XIX 
століття, позолочений хрест настоя
теля, старовинне Євангеліє, ан- 
тимінс. Вірні села обурюються зло
чинцями, але ж вина насамперед за 
ними. Якби парафії думали про збе
реження наявних в їх храмах духов
них цінностей, то не вивозили б їх з 
Україну в зарубіжжя оптом. Ось не
давно на прикордонному пункті 
«Тиса» було затримано автомобіль 
«Івеко» італійського громадянина, у 
великій валізі якого виявили 50 ікон. 
Антикваріат проходить експертизу.

На Донеччині з’явилися табори 
плекання української мови. Ор
ганізовує їх тут вчитель з Філа
дельфії (СІЛА) Зіновій Квіт. В напи
саних ним Заповідях для гуртківців 
насамперед сказано, що вони мають 
вірити в Бога, дотримуватися зага
лом моральних вимог Декалогу.
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Гетьман Українського Реєстрово
го Козацтва Анатолій Шевченко 
прагне використати свою інституцію 
для духовного примирення христи
янських церков. З місією доброї

волі, зорієнтованою на формування 
у владик різних Церков толерантно
го ставлення до інших християнсь
ких спільнот, делегація Козацтва 
виїздила до Стамбулу -  зустріч із 
Вселенським Патріархом Варфо
ломієм, Риму -  зустріч із Папою Іва
ном Павлом II (готується зустріч і з 
Папою Бенедиктом XVI), до Москви 
-  зустріч з Патріархом РПЦ 
Олексієм II, до Києва -  зустріч з 
Патріархом УПЦ КП Філаретом, до 
Львова -  зустріч з главою УГКЦ Лю
бомиром Ґузаром. Для Козацтва 
символом єднання людей різних 
національностей і віросповідань по
стає їх булава, яка під час зустрічей 
була вручалася кожному із владик. 
Свої наміри до міжконфесійного 
примирення А.Шевченко прагне ви
нести за межі лише християнських 
спільнот. На черзі зустріч з Далай- 
ламою, лідерами мусульманського 
світу, інших релігій. (Україна козаць
ка. -  №5)

Для кожного українця святинею 
є Прапор і Герб його держави, святи
ми є слова національного Гімну «Ще 
не вмерла Україна», за які багато хто

пізнав «курорти» комуністичних ГУ- 
ЛАГів. То ж коли єврейська група ак
торів з Одеси «Джентльмен-шоу» 
вдалася до приниження національ
них символів України, жартування 
над змістом гімну українців і всіля
кого спотворення й осміхування йо
го, то чекати після цього оспівуван
ня семітизму в Україні не прихо
диться. Народний депутат України 
В.Яворівський звернувся до Гене
ральної прокуратури України з про
ханням дати належну правову оцінку 
цьому українофобству і хамству.

Вже вісім років в Одесі працює 
Християнський гуманітарно-еконо
мічний університет. Особливістю 
його є те, що серед його заснов
ників значаться не лише науковці, а 
й священики, освіта тут -  кон
фесійна духовно-світська і ґрун
тується на християнському світо
гляді. Останнє забезпечує викладан
ня таких дисциплін, як основи хри
стиянської віри, історія християнст
ва, християнська етика, християнсь
кий світогляд, бібліологія. ХГЕУ є 
першим в країні громадським і вод
ночас християнським університе
том, який готує фахівців широкого 
спектру фахів -  теологічного, еко
номічного, юридичного, психо
логічного. Тут готують менеджерів, 
адміністраторів іміджмейкерів, 
журналістів та ін. Викладачі універ
ситету належать до різних христи
янських конфесій, навчаються тут 
студенти не лише з України, а й з ба
гатьох країн зарубіжжя. ХГЕУ як са
мостійний структурний підрозділ 
входить до Центру гуманітарної 
освіти НАН України.
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На Луганщині зводять «Храм усіх 
релігій». У храмі поєднані християн
ство, іслам, буддизм. Засновник 
«Храму усіх релігій» Микола Тара
сенко розпочав будівництво 13 років 
тому. Під час мандрівки Латинською 
Америкою він бачив видіння, що 
вказало на рідний Донбас і храм. За 
тринадцять років будівництва роди
на Тарасенка власноруч поставила 
келію, кузню та кілька капличок. Іко
ни на вівтарі зібрані з усіх усюд: пре
свята діва Марія з Італії, охоронці- 
слони з Індії, лик Ісуса, написаний 
луганським майстром. Проблем із 
місцевим духовенством у Тарасенка 
немає. Помолитися до храму йдуть 
усі. «Донбас багатонаціональний. 
Тут справді багато переплетень і в 
релігії, і в генах. Хочеться, щоб кож
на людина змогла знайти місце, де 
немає розбрату. Просто прийти по
молитися», -  говорить М.Тарасенко. 
Ідея звести «Храм усіх релігій» ви
никла в археолога під час грома
дянської війни у Нікарагуа. Там він 
разом з іншими науковцями допо
магав латино-американським коле
гам. Жахи тієї війни все перевернули 
у душі Тарасенка. Повертаючись до
дому, він вирішив стати аскетом-пу- 
стельником. І досі про свій вибір не 
шкодує. (www. пс. com, иа/reporter)

Предстоятелі двох українських 
церков — Київського Патріархату і 
Греко-Католицької -  із своїх офісів в 
Києві і Львові спокійно спостеріга
ють, як, в порушення Христової за
повіді про любов до ближнього, чуб
ляться між собою в селі Патріарха 
Йосифа Сліпого Заздрість, що на 
Тернопіллі, дві підпорядковані їм

громади. Громади ці нехтують і 
рішенням Теребовлянської рай- 
адміністрації про почерговість бого
служінь в храмі Воздвижения. Вже 
пішли заклики до Президента з про
ханням втрутитися в ситуацію, ніби
то у нього немає більш вагомої і мас- 
штабнішої роботи. Владики Філарет 
і Любомир Ґузар мали б хоч раз ра
зом приїхати у це історично значиме 
для українців село і засвідчити цим 
можливість порозуміння вірних 
різних конфесій, які єднає Ук
раїнський Східний обряд.

Вірні греко-католицької Церкви з 
біллю в серці говорять про роз’єд
наність в Україні спільнот Східної 
християнської традиції, пропонують 
різні проекти об’єднання Україн
ського Православ’я і Греко-Католи- 
цизму. А за цими намірами з благо
словення Нунціатури Апостольської 
столиці організовано йде зворотній 
процес, зокрема в підконтрольному 
їй Закарпатті. Тут вже в ряді посе
лень в одному і тому ж храмі прово
дять Богослужіння римо- і греко-ка- 
толицькі громади. 16 червня в Ужго
роді було закладено новий еку
менічний двох’ярусний храм, де на 
першому поверсі збиратиметься ри- 
мо-католицька громада, а на друго
му -  греко-католицька. Висвячений 
в греко-католицького єпископа Му
качівського колишній римо-като- 
лицький священик Мілан Шашік 
при освяченні наріжного каменя 
храму сказав, що «Богу дякувати, що 
це не є перша будівля, побудована 
для християн-католиків обох об
рядів і дуже сподіваємося, що не во
на буде останньою, яка свідчитиме
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перед всіма людьми про єдність ка
толицької Вселенської Церкви». 
(АРІ. -  №6)

Після останніх виборів у деяких 
селах Закарпаття певною мірою за
гострились міжконфесійні пробле
ми між греко-католиками і прихиль
никами УПЦ МП. Голова Закар
патської облдержадміністрації 
Віктор Балога каже, що не хоче бути 
постійним арбітром у міжкон
фесійних конфліктах, залагоджувати 
які належить ієрархам обох церков. 
Проте, аби вирішувати всі пробле
ми, що виникатимуть поміж вірую
чими, за дорученням Президента 
України вирішено створити ради 
різних конфесій при облдер
жадміністрації та при районних 
адміністраціях. Практично під час 
кожного прийому громадян до голо
ви ОДА звертаються вірні або право
славної, або греко-католицької гро
мад з проханням розв’язати 
конфлікт щодо права на храм. За 
аналогією з радою різних конфесій 
найближчим часом при голові ОДА 
буде створено раду інвесторів і раду 
підприємців. (\у)у\у,гіклт,иа)

Конфлікт між московсько-право
славними і греко-католиками в За
карпатті має давню історію. Він
особливо розгорівся останнім часом, 
коли московсько-православний про
тоієрей Дмитро Сидір виступив про
ти будівництва в традиційно право
славному Ужгороді (як він йменує -  
«столиці Підкарпатської Русі») 
сумісного римо- і греко-католиць- 
кого храмового комплексу. Водночас 
він порушив перед владою міста пи

тання про виділення землі під 
будівництво нового православного 
храму якраз напроти греко-като- 
лицького. При цьому цей майбутній 
храм хочуть назвати ім’ям препо
добного Олексія Кабалюка, який 
зіграв помітну роль у відродженні і 
збереженні Православ’я на Закар
патті. Для греко-католиків він -  не 
святий, а відступник, бо ж зрадив 
віру своїх батьків.

Російські православні історики не 
пишуть про те, що дали цій церкві 
привласнені нею українці. Мало 
відомо, що гордість російського цер
ковного малярства Андрій Рубльов 
народився на Волині, а освіту одер
жав у Києві. Письменник Федір До- 
стоєвський походить із сім’ї 
поліського священика. Відомий пра
вославний філософ В.Соловйов вий
шов з роду Сковороди. Російська ор
фографія бере початок з «Грамати
ки» українця Мелетія Смотрицького. 
Біля джерел російської літератури 
стояв митрополит з України Феофан 
Прокопович, а російської церковної 
музики -  українці М.Березовський та 
Д.Бортнянський. (2000. -  24 червня)

Курсу «Християнської етики», як 
виявляється, традиційні Церкви ма
ли б вчити насамперед своїх священ
нослужителів, а етичне виховання 
учнів залишити за шкільними педа
гогами. У Львівській області діяла 
банда з викрадення автомобілів, яку 
очолював священик із Сокальщини. 
За викрадений автомобіль злочинці 
вимагали у жертви «викуп». Слуга 
Божий організував по місцю свого 
проживання «відстійник» для викра-
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дених авто. Тут виявлено запчастини 
із розібраних машин. Характерно, 
що за руль викраденого автомобіля 
сідав сам священик, що, як правило, 
присипляло увагу правоохоронців, 
бо ж вони звикли бачити у служителі 
культу високоморальну людину. (Ве
черние вести. -  №94)

ПРАВОСЛАВ'Я
Д е с я т ь  

років тому 14 
липня пішов 
з життя пра- 
в ос л ав н и й  
П а т р і а р х  
Київський і 
всієї Руси-Ук- 
раїни Володи
мир (Рома
нюк). День 
його похорон 
18 липня 1995 

р. ввійшов в історію як «чорний 
вівторок». Згадаймо, як з волі 
Адміністрації Президента було не- 
дозволено поховати Святійшого на 
подвір’ї Святої Софії, який терор 
здійснила влада щодо тих, хто взяв 
участь в похоронах Патріарха біля 
дзвіниці Софії. Фахівці твердять, що 
тіло Святійшого, якщо врахувати 
давні огорожні стіни, знаходиться все 
ж на території Софійської обителі. 
Нова влада України мала б прилучи
тися до вшанування пам’яті 
Святійшого, який десятки років сво
го життя віддав боротьбі за націо
нальну свободу нашого народу. А 
відтак в пам’ятні дні 14 і 18 липня на 
жалобному Богослужінні біля моли
ли Патріарха її представників не було

видно. Характерно, що, окрім УПЦ 
Київського Патріархату предстояте
лем якого був покійний, поминальну 
службу відслужила і УАПЦ, згадавши, 
що свого часу Володимир (Романюк) 
належав до її єпископату. Біографія. 
Патріарх Володимир (у миру -  Ва
силь Романюк) народився 1925 р. у 
селі Хімчин Косівського повіту (тепер 
Івано-Франківська обл.). 1944 р. засу
джений на 10 років ув’язнення за 
участь у національно-визвольній бо
ротьбі. 1959 р. закінчив Вищі бого
словські курси в Івано-Франківську, 
згодом -  Московську духовну семі
нарію. У 1964-1972 рр. служив на Іва- 
но-Франківщині, де створив у своїй 
хаті Музей гуцульської старовини. 20 
січня 1972 р. засуджений на 7 років 
позбавлення волі та 3 роки заслання 
за активну правозахисну діяльність та 
відстоювання прав українських пра
вославних віруючих; 1976 р. проголо
шує свій перехід до Української Авто
кефальної Церкви. 1979 р. увійшов до 
Української Гельсінської Групи. 
Після заслання емігрує до СІЛА, де 
служить у парафіях УАПЦ і пише 
книгу «Голос у пустелі». У 1990 р. по
вернувся в Україну, прийняв черне
чий постриг і возведений у сан архи
мандрита з чернечим ім’ям Володи
мир. 25-26 червня 1992 р. в Києві 
відбувся Всеукраїнський православ
ний собор, що об’єднав УАПЦ та ча
стину УПЦ Московського Патріарха
ту в УПЦ КП. По смерті Патріарха 
Мстислава місцеблюстителем
патріаршого престолу став владика 
Володимир. Всеукраїнський право
славний собор УПЦ КП 1993 р. обрав 
його Предстоятелем УПЦ КП із титу
лом Патріарха Київського та всієї Ру-
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си-України; інтронізація відбулася 24 
жовтня у Софійському соборі Києва. 
Знайдений мертвим 14 липня 1995 р.

Патріарх Філарет вважає, що у 
світовому Православ’ї між Москвою і 
Константинополем йде боротьба за 
вплив на Помісні Церкви. «Питання 
врегулювання відносин між Москвою 
і Константинополем може вирішити 
тільки Українська Церква. Я підкрес
люю -  тільки Українська Церква може 
збалансувати відносини між Моск
вою і Константинополем. Бо якщо 
постане визнана Українська Помісна 
Православна Церква, у Московського 
Патріархату не буде ніяких підстав 
претендувати на особливе місце у 
Православ’ї. Так буде тому, що буде 
існувати Українська Православна 
Церква, яка за кількістю парафій і 
вірних буде не меншою, ніж Мос
ковський Патріархат. Тому на сьо
годні для подальшого розвитку подій 
у світовому Православ’ї вирішальне, 
підкреслюю ще раз -  вирішальне зна
чення має Українська Церква. Якщо 
Константинопольський Патріархат 
подолає спротив Москви і визнає 
Київський Патріархат, то у світовому 
Православ’ї наступить мир і спокій. 
Тоді будуть розв’язані питання і з 
іншими Православними Церквами -  
Македонською, Чорногорською, ду
маю, що і з Білоруською, і Молдавсь
кою. Все стане на свої місця». (Голос 
Православ'я. -№12)

Перебуваючи в Донецьку на по
чатку липня, Патріарх УПЦ КП 
Філарет відвідав Інститут штучного 
інтелекту. Тут він ознайомився із 
будівництвом студентського храму,

зустрівся із колективом Інституту. 
Вітаючи знаного в Україні освітяни
на ректора ДІШІ, Патріарх нагоро
див його орденом Миколи Чудо
творця. Святійший відзначив особ
ливу роботу факультету філософії і 
релігієзнавства інституту.

Донбас залишається релігійно 
нетолерантним регіоном. Донецька 
єпархія УПЦ КП офіційно повідо
мила про акт вандалізму на 
будівництві її кафедрального собору 
в Донецьку. В заяві прес-служба 
єпархії звинувачує вірних УПЦ МП 
в розпалюванні міжконфесійної во
рожнечі в регіоні. Подаємо текст за
яви: «Прес-служба Донецької єпархії 
УПЦ Київського Патріархату 
повідомляє, що в ніч з 5-го на 6-е 
липня 2005 року було вчинено акт 
вандалізму на місці будівництва Ка
федрального собору Святого апос
тола Андрія Первозванного в місті 
Донецьку. «Невідомі» особи зламали 
та викрали Святий Хрест, який був 
освячений Його Святістю Святішим 
Патріархом Київським і всієї Руси- 
України Філаретом ЗО травня 2005 р. 
під час його візиту у Донецьку 
єпархію. Нагадуємо, що цьому освя
ченню намагалися чинити перешко
ди про-московські «кликуші» на чолі 
з горе-політиком О.Базилюком, 
«вождьом» Слов’янської партії, яка 
прикриваючись гаслами на захист 
Московського Православ’я в Ук
раїні, намагається дестабілізувати 
міжрелігійний клімат у Донбасі. 
Подібні акти вандалізму стають 
своєрідною сумною «традицією» для 
Донеччини (у 1999 р. прихильники 
Московського Патріархату разом з

______________ Релігійне життя України
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бойовиками місцевих кримінальних 
структур зламали Святий Хрест на 
місці будівництва храму Покрова 
Пресвятої Богородиці в місті 
Маріуполі) і нажаль деякі державні 
чиновники потурають цим проце
сам у нашому регіоні, використову
ючи такі поняття як відділення церк
ви від Держави на користь виправ
дання подібних дій релігійних фана
тиків Московського Патріархату, за
буваючи, що такі дії є не виявом 
релігійних почуттів але справжнім 
хуліганством. Треба вчитися викону
вати Закони демократичного сус
пільства та притягати до відпо
відальності осіб, які ці Закони знева
жають. Звичайно, що подібні вилаз
ки сучасних вандалів не матимуть 
очікуваного ними ефекту (за кілька 
днів на місці зламаного Хреста буде 
поставлено інший — гранітний), Ук
раїнська Православна Церква 
Київського Патріархату буде і надалі 
поступово зростати на Донеччині, 
тільки не за допомогою протизакон
них акцій та залякувань розв’язання 
«релігійної війни» на що останнім 
часом дуже часто натякають пред
ставники Московського Патріарха
ту, але наша Церква і надалі буде 
прикладом Християнських чеснот -  
віри, надії, любові».

Вірні московсько-православної 
Церкви всупереч волі єпархіальних 
владик і переважної більшості слу
жителів її культу під час прези
дентських виборів віддали свої голо
си за В.Ющенка. Так, В.Ющенко пе
реміг свого суперника на Поділлі, де 
більше тисячі православних парафій 
лише УПЦ МП. Подібна ситуація і в

кількісно рівному Волинському 
регіоні. До цього додаються Закар
паття і степові й центральні області 
України. То ж хибною є думка ряду 
видань єпархій УПЦ МП, що «пра
вославні віддали свою перевагу 
Віктору Януковичу».

В Київській духовній академії і 
семінарії УПЦ КП вважають, що їх 
початки закладено ще в 1615 р., коли 
було засновано Києво-Братську 
школі на Подолі, що згодом з волі 
митрополита Петра Могили пере
росла в Київську академію. Тому тут 
мають намір в цьому році відзначи
ти 390 річницю від дня заснування 
своєї академії. Але спроба віднайти 
такі історичні корені надто сумнівна, 
бо ж Києво-Могилянська Академія 
була світською навчальною устано
вою ( з 1819 р. вона була перетворе
на в духовну ), в її штаті було багато 
докторів богослов’я (в нинішній 
КДАіС працює лише один дійсний 
доктор богослов’я -  отець Димитрій 
Садов’я к ).

Намісник Свято-Михайлівського 
монастиря архиепископ Димитрій 
вважає, що Десятинна церква Києва 
має бути відродженою. «Полеміка 
навколо Десятинної церкви недореч
на, -  зауважує він. -  Ті, хто по
лемізує, здебільшого бачать в ній ли
ше археологічну чи мистецьку спад
щину, не помічають духовної. Це -  
наш духовний паладіум, перша му
рована церква, престиж нашої дер
жави. Князь Володимир заснував цю 
церкву, вручив нашу землю заступ
ництву Божої Матері... Відродження 
-  не просто відбудова рукотворного
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храму, а повернення великої духов
ної сили, яка дала поштовх нашій 
державі. Ми говоримо про іден
тичність з Київською Руссю, тому не 
відродити тієї церкви -  перекресли
ти нашу історію». (Столиця. -  №24)

Катерининська Церква -  візитка 
стародавнього Чернігова -  буде на
лежати УПЦ Київського Патріарха
ту. Більше десяти років владика і 
вірні УПЦ КП бомбардували міську і 
обласну владу з проханням 
вивільнити храм від музейної експо
зиції і повернути її українсько-пра
вославним вірним. На перешкоді 
цьому стояв агресивно налаштова
ний владика УПЦ Московського 
Патріархату, проросійське налашто
ване обласне керівництво. І ось лише 
завдяки перемозі Помаранчевої ре
волюції тривала боротьба право
славних українців-чернігівчан 
увінчалася перемогою здорового 
глузду.

«Україні конче необхідна автоке
фалія». Москва є тим бар’єром, який 
перешкоджає православним України 
спілкуватися із світом світового 
Православ’я. Такий висновок зву
чить в інтерв’ю архиепископа Чер
каського УПЦ МП Софронія газеті 
«День» (№125). А зло насамперед в 
тому, що не рахуються з історією: 
«Християнство прийшло до Києва 
не з Москви, тоді як до Москви -  з 
Києва. Бути православним патріар
хом Росії і визнаним патріархом Ук
раїни -  то велика різниця... Я вірю, 
що так чи інакше, рано чи пізно, а 
ми будемо мати в Україні повністю 
незалежну Православну Церкву. Я

вірую в це і знаю, що все до цього 
йде. Думаю, що це буде значно 
скоріше, ніж ми думаємо. Просто 
кожен з нас має перебороти в собі 
«предрассудки», забобони, які твер
дять нам, що «спасіння» приходить з 
півночі і що Москва є Третій Рим. 
Кожен повинен спитати себе: «Чому 
це спасіння йде не від Києва? Чому 
не від уділу Божої Матері? Чому не 
спасіння від Другого Єрусалиму? » 
Головне полягає в тому, що нам са
мим треба ви-зна-чи-ти-ся. Тоді 
проблем не буде. Визначитися тут на 
Україні і без втручання політиків». 
Мислив би так Предстоятель УПЦ 
МП Володимир (Сабодан), а то він в 
порушення затвердженого Статуту 
цієї Церкви прийшов до її 
керівництва за допомогою Москви і 
законсервував в угоду їй статус Пра
вослав’я України, виключив його із 
чинників відродження нашої неза
лежності, навіть більше -  зробив йо
го фактором гальмування процесу 
українського унезалежнення. Зга
даймо участь в сепаратистських 
зібраннях в кінці минулого року вла
дик УПЦ МП Півдня і Сходу Ук
раїни і мовчазливе погодження з 
цією діяльністю церковного керів
ництва.

Архиепископ Черкаський та 
Канівський УПЦ МП Софроній на
правив всім ієрархам Церкви Мос
ковського Патріархату Звернення, в 
якому закликав їх розпочати процес 
становленення незалежної Ук
раїнської Православної Церкви. Вла
дика впевнений, що його смілий за
клик є співзвучний із настроями ба
гатьох архиєреїв та ієреїв УПЦ МП.
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С о ф р о н і й 
вважає, що 
період життя 
Церкви 1992- 
2005 років є 
в т р а ч е н и м  
для неї. Він 
наголошує на 
тому, що 
«нам самим 
п о т р і б н о  

вирішити питання про наш статус і 
статус нашої Церкви в Україні... 
Хотілося, щоб всі ми ввійшли в 
історію, а не влипли в неї, як це час
то буває в історії Православ’я на 
Русі... Моя позиція однозначна: до 
того часу, поки ми не будемо мати 
статус повної незалежності нашої 
Церкви, з нами ніхто не буде вести 
мову про приєднання. Мені незро
зуміло, чому найбільша за кількістю 
вірних Православна Церква світу не 
може без когось самостійно керува
тися у своєму житті. Ще раз наголо
шую: найсприятливіші умови для 
набуття статусу незалежності для на
шої Церкви -  тепер; якщо ми сьо
годні чи завтра не скористаємося 
цією можливістю, то післязавтра 
вже буде пізно». Ще в 2002 році вла
дика Софроній говорив: «Що нам 
більше всього заважає мати єдину 
автокефальну Українську Право
славну Церкву? Думаю, насамперед 
амбіції. А також те, що Третій Рим 
(так називає себе Москва -  РП) ще 
надто міцно сидить у людей в душах 
і в головах. Адже, починаючи з 1686 
року, православ’я на нашій святій 
землі є імператорським, царським. 
Вибити його звідти надто важко... 
На мою думку, необхідна активна

участь держави у вирішенні пробле
ми -  ми самі з собою нічого не зро
бимо. Як відомо, у Візантійській 
імперії всі церковні проблеми 
вирішувалися не патріархами, а 
імператорами. Імператор сказав -  
все! Це -  православна традиція». 
(День. -  5 липня)

Священно
служителі Ук
раїнської Пра
вославної Церк
ви Московсько
го Патріархату 
ще з радянських 
часів є слугами 
р о с і й с ь к о г о  
КДБ. Про це в 
своєму інтерв’ю 

газеті «Свобода» (№25) заявив ко
лишній заступник голови Служби 
безпеки генерал-лейтенант Олек
сандр Скіпальський. «У кожної 
країни є свої національні інтереси. І 
вона виходить у своїх діях саме із 
цих інтересів. Наведу такий приклад. 
Свого часу наша розвідка одержала 
інформацію про ґрунтовну ана
літичну розробку російської Служби 
зовнішньої розвідки про роль церк
ви в становленні української неза
лежності. Цю службу тоді очолював 
Євген Примаков. Про те, що УПЦ 
Московського Патріархату невдовзі 
може лишитися головним оплотом 
російського впливу в Україні, він до
повідав Єльцину й рекомендував го
туватися до роботи «в нових умо
вах». Мені, як людині православній, 
говорити про це прикро, але служи
телі Церкви ще з радянських часів 
були надійним агентурним резервом
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КДБ, проходили спеціальний вишкіл 
і дуже добре володіли технологіями 
впливу на масову свідомість. Судячи 
з українських президентських пере
гонів 2004 р. російські священнослу
жителі не втратили кваліфікацію і 
тепер. Особливо це помітно було на 
діяльності Одесько-Ізмаїльської 
єпархії, де не тільки рядові священи
ки, а й високого рангу ієрархи кину
лися на боротьбу з «нашизмом». 
Між іншим, я особисто доповідав 
Кучмі про цю доповідь Примакова 
Єльцину. Той слухав нібито уважно, 
але потім відверто поставив на УПЦ 
Московського патріархату й особис
то владику Сабодана ... В разі пере
моги Януковича Москва одержувала 
владу над Україною без жодного 
пострілу й звичних для неї десантів і 
штурмів президентських рези
денцій... Жодного дня після розвалу 
Росія не переставала дбати про свій 
вплив (і з допомогою священиків 
Московського Патріархату) на 
російськомислячих громадян Ук
раїни, постійно провокуючи зітк
нення у питаннях історії, культури, 
патріотизму, мови, церкви тощо». 
То ж з радянських років православні 
владики України були на гачку в ка- 
дебістів Москви. Де гарантія того, 
що всі вони вже зірвалися з того гач
ка! Явно українофобська діяльність 
декого, особливо в дні президентсь
ких перегонів, дає підставу для вис
новку: певно що ні.

Біляцерковні спільноти УПЦ 
Московського Патріархату, що є 
складовою цієї Церкви, якою керує 
митрополит Володимир (Сабодан), 
29 червня пікетували Верховну Раду,

протестуючи проти планів євроінте- 
грації і «спроб відриву УПЦ від Мос
ковського Патріархату». Учасники 
пікету кричали: «Автокефалії -  ні!», 
«Автономії -  ні!», «Унії -  ні!», «Наш 
патріарх -  Алексій II!». При цьому 
був висловлений не лише супротив 
«втручанню Константинопольсько
го патріархату у справи УПЦ», а й 
ініціативам Президента В.Ющенка з 
об’єднання православних Церков 
України. І в цьому вони співзвучні з 
предстоятелем УПЦ МП. Як обли
тий водою виглядав він під час 
зустрічі В.Ющенка з релігійними 
діячами України, коли Президент за
пропонував православним церквам 
свою послугу в будь-якій ролі лиш 
би зрушити з мертвого місця процес 
їх об’єднання. Ледь чутно він прочи
тав заздалегідь підготовлений текст, 
в якому наголошувалося на тому, що 
це -  довготривалий процес і що пра
вославні України мають вирішувати 
його самі. Але ж Церква -  це не лише 
церковна бюрократія, а й миряни. 
Віктор Ющенко -  православний ми
рянин. І він має таке ж право голосу 
в своїй Церкві, як і її владика. Ніхто 
останнього не наділяв якимись 
месійними повноваженнями. То ж 
треба бути не глухим до запропоно
ваного, реагувати на нього, а не, вту
пивши очі в папірець, виголосити, 
власне, вже давно скомпроментовані 
ідеї подальшого перебування в лоні 
Церкви іноземної держави.

В суспільній науці є поняття 
«історичної сплячки». В такому стані 
знаходиться вже більше десяти років 
керівництво УПЦ Московського 
Патріархату і Предстоятель Церкви
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митрополит Володимир (Сабодай). 
Як відзначає газета «День» (№120), 
ще в 1993 р. Священний Синод цієї 
Церкви висловив сподівання, щоб 
«УПЦ стала рівноправною сестрою в 
сім’ї Православних церков». Але 
після цих заяв шановний владика 
«історично заснув», бо ж з його боку 
не було офіційно зафіксовано жод
ного конкретного кроку на шляху до 
реалізації цієї мрії українських пра
вославних. Ніхто в Церкві не згадує 
не то що про автокефалію, а навіть 
про автономію. Більше того, процес 
оросіянення УПЦ МП в роки 
правління владики Сабодана став 
майже 100%. Мова богослужіння і 
навчання в ДНЗ, преса, видруки 
Церкви -  майже всі російськомовні. 
Прославлення канонізованого в 
Москві «царя кривавого» Російської 
імперії Миколи II стало по- 
всемісним. Не будемо тут згадувати 
про орієнтації Церкви в дні передви
борчих президентських перегонів на 
росієвгодного В.Януковича. «Зважа
ючи на цю реальність, -  пише славна 
Клара Гудзик, -  повстає законне за
питання: із якою швидкістю і 
скільки століть (!) УПЦ буде йти до 
того, аби стати «рівноправною сест
рою в сім’ї Православних церков»? 
Тут ще виникає одне питання. Хіба 
владика Володимир настільки не
обізнаний, що не знає, що автоке
фалію Українській Православній 
Церкві має дарувати не її дочка -  
Церква Московська, а її мати -  Церк
ва Константинопольська? Ще одне, з 
чим владика не може не погодитися. 
Якщо навіть Московська Церква 
раптом надумає надати автокефалію 
чи автономію Церкві Українській, то

ж це надання буде неканонічним. Це 
засвідчить хібащо про те, що мос
ковсько-православна імперія стала 
розпадатися.

«Святогорский листок» УПЦ МП 
в тематичній листівці «Баптисты» 
послідовників цієї християнської 
конфесії називає «ратью нечистой», 
що воює проти святої віри. «С объ
явлением свободы вероисповедания 
баптисты с неудержимой энергией и 
нахальством ринулись в среду пра
вославных, смущая и обольщая вся
кими способами верных сынов 
Церкви Христовой... В угоду своим 
прихотям и вымыслам они извраща
ют смысл Святого Писания... Чтобы 
раскрыть обман, лживостьь баптиз
ма, необходимо знать заранеее дух и 
обычаи секты... Нет нужды и воз
можности перечислять все заблуж
дения баптистов, но и названных до
статочно для того, чтобы заключить 
об их отступлении от чистоты Хрис
тового учения. Берегите, братья, 
больше всего святую веру и Церковь 
Православную! Ибо без них никто не 
получит спасения». То ж бачимо від 
кого виходить полум’я міжкон
фесійного протистояння.

Закінчивши Київську консерва
торію, Анатолій Кріль 35 років про
працював на Далекому Сході, керую
чи хором. На березі Тихого океану у 
Владивостоці він, знайшовши на те 
фінанси, вирішив побудувати храм 
для УПЦ Київського Патріархату. 
Анатолій довго тішився цим заду
мом, спостерігав, як він реалізується. 
І ось маємо на це через п’ять місяців 
реакцію (подумки визначимо чию):
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повертаючись з хорового заняття, 
українсько-православний Анатолій 
Кріль був вбитий. То ж Москва все 
робить для того, щоб українці Зеле
ного Клину забули про свої 
національні корені.

В своєму інтерв’ю агенції 
Associated Press наприкінці червня 
митрополит Володимир (Сабодан) 
заявив, що «священноначаліє церк
ви не робило від її імені жодних 
офіційних заяв на підтримку канди
датів в Президенти України, а тільки 
ці офіційні заяви мають всецерковне 
значення й авторитет» (Див.: День. -  
№120). Але ж священноначаліє УПЦ 
МП -  це не лише її Предстоятель, а й 
члени Священного Синоду. Порадь
мо владиці ще раз почитати хоч би 
тогочасні заяви першого із членів 
цього Синоду митрополита Агафан- 
гела і внести корективи в своє 
інтерв’ю, щоб виглядати правдивою 
людиною. Ще одне. Сам владика та
ких відкритих заяв на користь Яну
ковича може й не робив, але ж ши
роко розрекламована поїздка Сабо- 
дана з ним до Афону, Москви та 
Єрусалиму, багатотиражно видруку
вані календарі і щоденники учням з 
картинкою поруч стоячих митропо
лита і Януковича хіба не є офіційною 
заявою? Своєю заявою про те, що 
В.Ющенко не одержав благословен
ня від владики Володимира (Сабода
на) Церква багато чого сказала. То ж 
не оправдуватися треба, а каятися і 
не лжесвідчити.

Предстоятель УПЦ Московсько
го Патріархату нагороджений Пре
зидентом Росії В.Путіним. Першого

липня був підписаний відповідний 
указ про нагородження владики Ор
деном пошани. Як відомо, раніше 
Путін називав УПЦ МП «Російською 
Православною Церквою в Україні». 
А тому митрополита Володимира 
нагороджено «за заслуги у розвитку 
духовних і культурних традицій та в 
зміцненні російсько-українських 
відносин». Кожне слово із обґрунту
вання нагороди настільки багатозна- 
чиме, що так і незрозуміло, за що ж 
владика одержав орден. Як питає 
Клара Гудзик в газеті «День»: «Чим є 
цей орден -  нагородою за минуле чи 
пересторогою на майбутнє? Адже на
ступні вибори не за горами» (№120). 
А останніми днями стало відомо, на 
боці кого в цих виборах виступатиме 
Російська влада, заключивши угоду 
між своєю партією і януковичською 
Партією регіонів.

Наслідки втручання Посла СІЛА 
у внутрішні справи Одесько-Ізма
їльської єпархії УПЦ КП з підтрим
ки Генпрокурора Піскуна залиша
ються без належної реакції судових 
органів. РП в минулому числі писа
ла, що шахрайська група з 10 осіб, 
пов’язаних переважно родинними 
зв’язками, насильно захопила вибу- 
дуваний громадою Георгія Пере-
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можця храм і передала його 
Російській Православній Церкві За
кордонній. Кримінальну праву з 
цього питання прокуратура Одесь
кої області з повеління Києва, яке 
вийшло із побажань Посла США, 
дружина якого є парафіянкою 
РПЦЗ. В своєму листі пану Гербсту 
керуючий Одесько-Балтською єпар
хією єпископ Яків пише: «Прикро, 
що представник держави, де право 
на власність є основою, яка пи
шається своїм правосуддям, в іншій 
держав прикриває і сприяє злочин
цям, які порушують це право. Особ
ливо прикро, що коїться це Вами у 
той час, коли наш новий Президент 
намагається довести до ладу право
суддя в нашій державі».

Культ імператора Миколи II, 
який всіляко пропагує Російська 
Православна Церква і підспівує їй в 
цьому Українська Православна 
Церква, керована митрополитом Во
лодимиром (Сабоданом), не для Ук
раїни. Такої думки архиепископ 
УПЦ МП Софроній. Для владики 
питання: «Чому заставляти вірую
чих, навіть через ЗМІ, йти на Воло- 
димирську гірку і каятися перед ца
рем? Чому я, українець, маю каятися, 
коли за його правління не можна бу
ло написати й рядочка українською 
мовою -  могли вислати до Сибіру? 
Це все робиться, спираючись на 
низький рівень освіти громадян». 
Україна може бути вдячною владиці 
за таке думання, за те, що він, пере
буваючи в Церкві Московської юри
сдикції, не збаламутився на прославу 
царів-колонізаторів України, як, 
скажімо, митрополит з Дніпропет

ровська УПЦ МП Іриней. Хохлівська 
свідомість звучить в благословенній 
ним газеті «Мир». Владика від Ук
раїни активно пропагує у підспів ко
муністам Симоненка в благосло
венній ним пресі малоросійство. 
Гляньмо лише на одне число дніпро
петровської московсько-православ
ної газети «Мир» (№:6). Над словами 
Іринея «Бог да благословит доброе 
начало!» розміщений великими бук
ва написаний заклик «Боже, Царя 
храни!» Тут же портрет самого імпе
ратора із підписом під ним: «Нет та
кой жертвы, которую я не принес бы 
во имя действительного блага и для 
спасения родной матушки -  Рос
сии». 8 і 9 сторінки газети повністю 
присвячені «Миколі кровавому», як 
його назвала історія за знищення 
мирної демонстрації в Петербурзі 
сто років тому. То ж у Церкві Мос
ковського Патріархату маємо не ли
ше владик українців, а й моголів, як 
би їх назвав Тарас.

Вірні Ук
раїнської Пра- 
в о с л а в н о ї  
Церкви Мос- 
к о в с ь к о г о  
Патріархату у 
своїй молитві 
царю-мученику 
Ніколаю II не 
просять чогось 

доброго для українського народу, бо 
ж в ній лише говориться, щоб він 
молився до господа «да избавит Гос
подь страждущую страну Россий
скую от лютых безбожник, за грехи 
наша и отступление от Бога попу
щенных, и возставит престол право
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славных царей, нам же подаст грехов 
прощение, и на всякую добродетель 
нас наставит...» (Журнал, благосло
венний владикою Дніпропетровсь
ким Іринеєм УПЦ МП, «Спасите на
ши души!». -  №6). Чомусь для влади
ки Іринея Україна ще й понині є ча
стиною Російської імперії, якщо він 
благословляє видрук і такі російсь- 
коорієнтовані моління в Україні. До
дамо ще одне. Члени редколегії часо
пису «Релігійна панорама» брали 
участь в конференції, організованій 
Дніпропетровською фінансовою 
академією при участі очолюваної 
владикою Дніпропетровської єпархії 
УПЦ МП. Розпочалася вона співом 
«Боже, Царя храни», який, як гімн, 
співали в роки нашої колоніальної 
неволі в Російській імперії. Учасни
кам конференції роздали брошурку, 
де говориться про Україну як «окра
ину» якоїсь «Русской держави». Пе
релиставши за декілька років часо
пис «Спасите наши души», переко
наємося, що з благословення митро
полита Іринея у ньому пропагується 
антиукраїнська, антидержавна кон
цепція повернення України в якусь 
«Русь святую». Наука вже давно до
вела самобутність трьох народів -  
російського, українського та біло
руського. З благословення Іринея 
видрукуваний часопис твердить, що 
є якийсь «триедин народ русский», 
єдиний народ. Відповідним держав
ним органам вже пора б притягнути 
благословенника православного ча
сопису до відповідальності за таку 
діяльність, за порушення ним статті 
п’ятої Закону про свободу совісті, 
яка забороняє священнослужителям 
займатися політичною діяльністю.

Саме названий часопис видруковує 
статті із закликом не визнавати 
діючого Президента, а то й організу
вати з боку Церкви протидію його 
діяльності. На обкладинці часопису 
владика закликає «Государство не 
должно вмешиваться в дела церкви», 
а тоді чому він дозволяє це робити 
собі, людині, яка не має відповідної 
освіти і українського патріотичного 
вияву?

Глава УПЦ Московського Патрі
архату митрополит Володимир під 
час зустрічі релігійних діячів із Пре
зидентом України не був таким кате
горичним у своїх судженнях, як 
після того в різних інтерв’ю. Відпо
відаючи на «спекуляції на тему ство
рення «єдиної помісної церкви на 
Україні», владика категорично заяв
ляє, що «Помісна Церква на Україні 
вже існує -  це Українська Православ
на Церква». То ж митрополит Воло
димир поставив хрест на благих 
прагненнях Президента допомогти 
вирішити проблему Православ’я Ук
раїни. Владика виявляє явну не
освіченість, коли керовану ним 
Церкву, яка не є ні автономною, ні 
автокефальною, називає «Поміс- 
ною». Вона ж бо є хутором 
Російської ПЦ, до Синоду-правління 
якої входить він як один з його 
членів. А таких хуторів у РПЦ 
стільки, скільки губерній. Незро
зумілим також є й те, на якій це 
підставі владика відносить до своєї 
Церкви тих, кого він з певними об
мовками відносить до таких за
реєстрованих державою організацій 
як «Православні Церкви». Свідомі 
православні українці сприймають як
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образу потенційне віднесення Вікто
ром Маркіяновичем кожного з них 
до російсько-православних, духовно 
колонізованих українців. І так як 
владика чекає, коли ці відпалі повер
нуться до УПЦ МП, так і вони чека
ють, коли з очей вірних останньої (і 
митрополита в тому числі) спаде 
«російська полуда» і вони прийдуть 
до власне Помісних Українських 
Церков, які зрештою утворять Єди
ну Християнську Церкву України.

Глава УПЦ МП практично виба
чив всіх тих з його Церкви, хто в дні 
президентських виборів брав участь 
в політичній діяльності на користь 
провладного кандидата ВЛнуковича. 
У своєму виступі на зібранні свяще
ників Київської області він, зокрема, 
сказав: «Багато розмов виникло під 
час виборів і після них. Нас звинува
тили в чому лише можна і в чому не 
можна звинуватити... Правда були 
випадки, коли дехто прагнув пере
творити амвон в трибуну для 
агітації... Але якщо громадськість 
тричі голосувала, то можна вибачити 
того чи іншого священика, якщо він 
зробив щось не те... Ми ще раз пере
конуємося на власному досвіді, що 
не слід заходити в політичну гущави
ну, особливо нам -  священнослужи
телям». (Справедливость. -  №4)

Колишній мер Одеси Руслан Бо- 
делан в останні дні свого владарю
вання у квітні ц.р. передав Спасо- 
Преображенський собор УПЦ Мос
ковського Патріархату. Храм цей по
будований за кошти багатокон
фесійної і багатоцерковної громади 
міста і був переданий без погоджен
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ня з нею. Це було своєрідною подя
кою нині підсудного мера московсь
ко-православній спільноті за виявле
ну нею проянуковичську діяльність 
в дні виборчо-президентського ма
рафону, за активно обстоювану се
паратистську ідею Новоросії. А як 
либизив перед Боделаном за це вла
дика Агафангел: «Мы с Вами! Мы 
видим, что некоторые, «страха ра
ди», оставили Вас. Но мы верим, что 
Господь -  в правде, и правда востор
жествует. Мы молимся о Вас... А ко
локольные звоны собора будут напо
минать одесситам о Вас, дорогой 
Руслан Борисович!». Все то так, але 
чомусь владика не зреалізовує дану 
ним обіцянку Боделану: «Мы с Ва
ми!». Говорять, що Боделан втік ку
дись з боязні бути покараним за 
злодійства і сепаратизм до Росії. А 
владика, всупереч обіцянці, чомусь 
не з ним.

Союз православних братств Ук
раїни УПЦ МП і Православне брат
ство «Русское движение Украины» 
виступили із заявою, в якій засудили 
втручання СІЛА і їх союзників у 
внутрішні справи Білорусії. Заявни
ки з невідомих на те підстав чомусь 
взяли на себе право виступати від 
імені всієї православної громадсь
кості України, коли достеменно відо
мо, що більшість з них не йде їх про- 
російською дорогою. Високо оцінив
ши Президента Білорусії як визнач
ної особистості і видатного лідера, 
автори заяви засуджують прагнення 
США змінити державне керівництво 
цією країною «під виглядом чергової 
помаранчевої революції». «Всі рево
люції, які відбувалися в різних
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країнах, як правило, спрямовані про
ти традиційних духовно-моральних 
засад суспільства і Церкви, за суттю 
своєю є антихристиянськими», -  
кваліфікують московсько-право
славні братчики. Заява закінчується 
словами: «Боже, збережи білорусь
кий народ і його лідера від намірів 
світового жандарма».

Кликуші 
Церкви Мос- 
ковського  
Патріархату, 
які збира
ються що
ранку до Ла
ври, вже на- 
б р и д л и 
своєю серед
ньовічною  

забобонністю працівникам екс
курсійного бюро історико-культур- 
ного заповідника. «Коли була Пома
ранчева революція, вони тут зривали 
з нас усе оранжеве, -  розповідає екс
курсовод з 20-річним стажем На
талія Капечина. -  Починали звідси 
свої хресні ходи і не заспокоїлися до
тепер. Ми їх терпіли-терпіли, але 
всьому є свій край. Як нам пояснити 
людям, що це за бабусі й що вони 
роблять на музейній території? Як 
тільки якісь переміщення в країні, 
вони відразу дістають плакати проти 
цього, а ось зміст плакатів пояснити 
не можуть. Вони по дві години мо
жуть співати «Божє, царя храні», на
гадувати, що Лавра -  це серце Росії 
(!). Це все дуже нервує відвідувачів». 
Бабки ці постійно чіпляються до ки
ян, до гостей столиці із своїми недо
лугими повчаннями. Ось тільки пи

тання: кому належать ті машини і 
плакати, які підвозяться до Лаври і 
роздаються цим кликушам? Хто виз
начає зміст тих хресних ходів, які ор
ганізовують і проводять біляправо- 
славномосковські спільноти по суті з 
антидержавними гаслами? Хто дав 
дозвіл вільно, безоплатно заходити 
цим бабусям на територію за
повідника, розклеювати на стовпах 
оголошення? Екскурсоводи зверну
лися до влади міста з проханням 
припинити це кликушеське свавілля.

Предстоятель Церкви Московсь
кого Патріархату в Україні виступив 
категорично проти якихось прейску
рантів за таїнства. «Це не має бути ні 
в якому разі, -  сказав митрополит 
Володимир. -  Священнодійства пе
ретворюються в торгівлю, в якийсь 
магазин. З цим треба боротися. Ті, 
хто сидить «за ящиком», не повинен 
писати якісь цінники. Завдання кож
ного священика -  знищити це ново
введення, щоб його і близько не бу
ло. Віруючі можуть давати пожерт
вування, але, зрозуміло, без будь- 
яких прейскурантів». (Справедли
вость. -  №4)

Архиепископ Львівський УПЦ 
МП Августин (до речі, владика біло
руського кореня) у своїх видруках і 
виступах (особливо поза межами Га
личини) всіляко обливає брудом 
греко-католицизм. «Історія унії, -  
пише він в «Печерському бла
говіснику» (№1, 2005 -  С.12-13), -  це 
історія неправди і насильства. Для 
православних -  це надто очевидно. 
Постраждала (православна) сторона 
не здатна та й не має права говорити
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про унію стерильно-науковою мо
вою... Реальні уніати нічим із східних 
скарбів уже давно не володіють. Су
часна ситуація у відносинах між 
Православною і Греко-Католицькою 
Церквами дуже складна, бо прірва 
стає все ширшою порівняно з тією, 
котра була в XVII столітті. Греко-ка- 
толицька Церква співвідноситься 
нині з Православною так, як пусте 
яйце з повним, як бутафорія зі 
справжнім предметом». Після таких 
орієнтацій московсько-православ
ного владики говорити з ним про 
якийсь християнський екуменізм, до 
чого прагнуть греко-католики, вза
галі нереально.

Успенсь
кий Собор 
Харкова, збу
дований до 
поглинення 
Київської ми
трополії Мос- 
к о в с ь к о ю  
Церквою ще 
в 1657 році, 
п е р е д а н о  
Церкві Мос

ковського Патріархату. Передав його 
їй сумнозвісний екс-глава Харків
ської облдержадміністрації Є.Кушна- 
рьов за день до початку Прези
дентських виборів. На храм претен
дували (і цілком законно) й УПЦ КП, 
і УГКЦ, а особливо багаторічно 
УАПЦ, очолювана тут архиеписко
пом Ігорем Ісіченком. Але ж треба 
було на бік провладного кандидата 
В.Януковича привернути голоси 
вірних Московської Церкви. Ось їй 
Кушнарьов і віддав Собор, бо ж

спільнота владики Ігоря чітко вияв
ляла свої симпатії до В. Ющенка. 
Водночас з цією передачею з’явилася 
і проблема долі органу, установлено
го храмі у 1986 р., який аж ніяк не є 
православним музінструментом. Як 
відомо, органи виготовляються під 
певні зали, а з перенесенням їх в 
інші, вони втрачають свою звукову 
оригінальність. Харківський інстру
мент складається з 3574 труб різної 
довжини й діаметру. То ж куди тепер 
подіти цей орган, який, згідно рішен
ня суду, до січня 2006 р. (а на цьому 
наполягає УПЦ МП) слід демонтува
ти? Де взяти кошти для останнього і 
куди перемістити? Як бути з тими 
слухачами органної музики, які мог
ли до цього щомісяця 14-21 раз побу
вати на концертах в храмі?

Зберегти художні цінності Тро
їцького монастиря села Межиріч на 
Острожчині. До цього закликає «Га
зета по-киевски» (№122). Троїцький 
храм монастиря було збудовано ще в 
XV столітті. Монастир переходив з 
рук в руки. Тут були і козаки і поляки 
і взагалі період закриття. Але, що ха
рактерно, фрески монастиря XVII 
століття збереглися добре. І ось гос
подарями його стають ті, хто виявляє 
варварський намір під мотивом «не- 
канонічності» знищити ці художні 
цінності, які були створені тоді, коли 
монастир належав францисканцям. 
То ж треба перешкодити варварам- 
«реставраторам» від монастирської 
братії Московської Церкви нищити 
те, що є духовним надбанням нашо
го народу, тим більше, що обитель є 
пам’ятником архітектури загально
національного значення.
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Московського Патріархату активна в 
соціальному служінні. Нині кожна з 
11 тисяч її парафій опікується близь
кими до неї лікарнями, будинками 
літніх людей, дитячими будинками, 
військовими частинами, школами, 
допомагає одиноким і малозабезпе
ченим села чи мікрорайону. Тепер 
завдання полягає в тому, як це 
відзначив Предстоятель Церкви ми
трополит Володимир, щоб кожний 
із 170 її монастирів був не лише 
місцем молитви, а й займався 
соціальним служінням. Нині в Ук
раїні десь біля 200 тис. безпритуль
них дітей. Це -  наслідок тієї еко
номічної і соціальної кризи, яка 
зруйнувала або деморалізувала бага
то сімей. Відродження заснованого 
Богом інституту сім'ї -  це глобальне 
завдання, до реалізації якого має 
прилучається і Церква України Мос
ковського Патріархату. (Вісник прес- 
служби УПЦ. -  Bun. 45)

Посол Російської Федерації в Ук
раїні В.Чорномирдін своїми візита
ми в різні єпархії УПЦ Московсько
го Патріархату засвідчує пра
вомірність слів російського Прези
дента В.Путіна, що то є «російська 
православна Церква в Україні». Так, 
перебуваючи у Львові, він мав 
зустріч із керуючим Львівської 
єпархії УПЦ МП архиепископом Ав
густином. «На зустрічі йшлося про 
шляхи вирішення наболілих питань 
церковного життя на Львівщині, зо
крема з приводу звернення духовен
ства Львівської єпархії УПЦ до ви
щих та місцевих органів державної 
влади з проханням виділення зе

мельної ділянки під будівництво ка
федрального собору» (Вісник прес- 
служби УПЦ. -  Вип. 45). Як відомо, 
будівництво цього храму погодилася 
фінансувати російська влада, що та
кож є прикладом втручання Росії в 
сферу релігійного життя України.

Глава УПЦ Московського Патрі
архату митрополит Володимир осо
бисто знайомий із нинішнім Папою 
Римським Бенедиктом XVI. В 70-х 
роках м.ст. його, як ректора Мос
ковських духовної академії і 
семінарії кардинал Ратцінгер, який 
був ректором Богословського інсти
туту, запросив до Мюнхену. Там він 
ознайомив владику не лише з мето
дикою викладання, богословськими 
дослідженнями, а й із соціальною 
роботою в єпархії. Візит-відповідь 
кардинала до Москви не відбулася із- 
за протидії цьому з боку радянської 
влади. (Вісник прес-служби УПЦ. -  
Вип. 45)

На 75-му році життя помер Голо
ва Архиєрейського Синоду Руської 
Істинно-Православної Церкви ар
хиепископ Одеський та Тамбовсь
кий Лазар (Журбенко). Місцеблюс- 
тителем голови Архиєрейського Си
ноду РІПЦ став старший по сану ар
хиерей цієї Церкви архиепископ 
Чорноморський і Кубанський 
Веніамін (Русаленко). Довідка: Ар
хиепископ Лазар (в миру Федір Ио
сифович Журбенко) був одним з 
найбільш авторитетних архиєреїв 
«альтернативного православ’я» в 
Росії. Народився 1931 р., у 1947 р. був 
таємно пострижений в монахи. 1950 
р. за приналежність до катакомбної
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Церкви був заарештований і засуд
жений до 10 років концтаборів. У 
1971 р. таємно рукоположений на 
ієрея катакомбної Церкви, а 1982 р. 
єпископ РПЦЗ Варнава (Прокоф’єв) 
хіротонізував о.Лазаря на єпископа 
катакомбної Церкви; У 2002 р., з бла
гословення митрополита Віталія, Ла
зар організував Архиєрейський Си
нод РІПЦ. (portal-credo.ru)

Презентація книги патріарха Ди- 
митрія (Яреми) «Іконопис Західної 
України XII -  XV ст.» відбулася 1 
липня 2005 р. в Національному ху
дожньому музеї України (Київ). 
Захід організовано Благодійним 
фондом ім.Патріарха Мстислава, Ук
раїнським центром візантиністики і 
патрології та видавництвом «Дру
карські куншти». Автор працював 
над книгою з шістдесятих років XX 
ст. Відомі дослідники іконопису вва
жали о. Володимира Ярему одним із 
кращих фахівців з українського сак
рального мистецтва. Книга присвя
чена видатним організаторам музей
ної справи та цінителям ікон: митро
политові Андреєві Шептицькому, 
проф. Іларіонові Свєнціцькому, 
проф. Ізидорові Шараневичу, мит
рополитові Йосифу Сліпому, д-ру 
Михайлові Драгану, проф. Леонідові 
Ґецу, д-ру Володимирові Кобільни- 
ку, академікам Дмитрові Яворниць- 
кому та Миколі Біляшівському. У 
книзі подається чітка системати
зація ікон в стилістично-часовому та 
іконографічному визначенні, 
аналізується діяльність київської, пе- 
ремиської, волинської іконописних 
шкіл. Велика увага приділяється 
конструкції іконостасу.

СВІТ ГРЕКО- 
IРИМ О-КА ТОЛИЦИЗМ У
З листопада 2005 р. офісний 

центр УГКЦ буде вже в Києві.
Оскільки із-за браку коштів будів
ництво Патріаршого Собору Вос
кресіння Господнього на лівому бе
резі Дніпра затягнулося, то тимчасо
во кафедральним собором глави 
Церкви Любомира Ґузара буде храм 
святого Миколая на Аскольдовій мо
гилі, а резиденція владики розміс
титься на вул. Михайлівській, 7.

Перенесення центрального офісу 
УГКЦ до Києва знімає ще одну пере
шкоду для проголошення Патріар
хату цієї Церкви. Свого часу ярий 
противник патріаршого статусу 
УГКЦ нунцій Антоніо Франко під 
час бесід з ним питав: «А як будемо 
величати патріарха? Львівський, 
оскільки його офіс у Львові? Так тоді 
можна буде ще декілька патріархатів 
проголосити -  Тернопільський, Іва
но-Франківський, Ужгородський та 
ін. Київський? Але ж він не в Києві». 
З осені цього року, як заявив Любо
мир Ґузар, центр Києво-Львівської 
митрополії буде в Києві. То ж і 
Патріархія матиме відтоді законно 
загальнонаціональний статус.

Християни Київської традиції 
звертають свій погляд на три цент
ри -  Рим, Константинополь та 
Москву. Виникає запитання: чи 
можливо об’єднати ці групи? Пред
стоятель УГКЦ Любомир Ґузар вва
жає, що це можливо за двох умов: 
жоден із вказаних центрів не претен-
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дуватиме на гегемонію в Україні, а з 
іншого боку, вони повинні зібратися 
разом, щоб розв’язати проблему 
роз’єднання в нашій країні. Адже до
нині, коли двоє говорили, то третя 
сторона не брала участі у цьому 
діалозі. У цьому контексті Україна 
може стати лабораторією єдності, 
однак, як зазначає владика, для цьо
го потрібно звільнятися від політич
них, економічних та інших чин
ників, які створюють перешкоди на 
шляху до порозуміння. (АРІ- №6)

Г л а в а  
УГКЦ Любо
мир Гузар вва
жає, що «Рево- 
л ю ц і й н и й  
здвиг народу в 
останні місяці 
2004 р. є зна
ком від Бога 
для спадкоєм
ців Церков 

київської традиції, щоб ті зробили 
подібний прорив у своєму доте
перішньому мисленні. Рух до Єдиної 
помісної Церкви набирає особливої 
актуальності саме в контексті нового 
відчуття єдності в народі». Проте, як 
це зауважує в газеті «Шлях Перемо
ги» (№22) Є.Іванків, рішення 26-ї 
сесії Синоду єпископів УГКЦ вказу
ють на те, що за останні місяці яки
хось змін в УГКЦ не відбулося, «все 
залишається по-старому». «Синод 
займався звичайними адміністра
тивними і душпастирськими справа
ми... Чогось нічого не згадано про 
потребу співпраці з православними 
українцями. Залишається, отже, ста
рий «статус-кво»: стан інертності,

ілюзій, парадоксальних ситуацій, 
брак власної ініціативи, відсутність 
наших релігійно-національних 
пріоритетів, беззастережний послух 
у виконанні чужих доручень для чу
жих церковно-політичних інте
ресів». «Незаперечним фактом є те, -  
відзначає Є.Іванків, -  що хоч на 
своїй рідній землі і у своїй Ук
раїнській державі, наша Українська 
Греко-Католицька Церква не зуміла 
чомусь віднайти себе, стати на власні 
ноги, бути собою і діяти як справжня 
окрема помісна, самоуправна Церк
ва, але стала фактично причіпкою до 
Церкви латинської».

Митрополит УГКЦ Андрей 
Шептицький може бути удос
тоєний почесного звання «Правед
ник світу». Його в Ізраїлі присвою
ють тим, хто в період Голокосту, 
ризикуючи власним життям, вря
тував євреїв. Цю справу зараз ак
тивізує відомий громадський діяч 
Ізраїлю Яків Сусленський. Апос
тольський екзарх, єпископ з 
Франції УГКЦ Михайло (Гринчи- 
шин) вітає таку волю єврейської 
громади. Владика Михайло з 1958 
року займається процесом беа- 
тифікації Митрополита Андрея і 
вважає, що присвоєння звання 
«Праведника миру» митрополитові 
Шептицькому допоможе і в справі 
проголошення його блаженним. 
Нині є сотні матеріалів, які 
свідчать, скількох євреїв врятував 
митрополит по монастирях в роки 
Другої світової війни. Живими є 
ще десятки свідків, які опублікува
ли книги спогадів.

( ukraine.radiosvoboda.org)
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Газета «Шлях Перемоги» (№22) 
наголошує на безпідставності актив
ного поширення в Україні культу 
Папи Івана Павла II. «Правдою є, що 
цей Папа був непересічною, важли
вою історичною постаттю, що він 
працював для замирення і поєднан
ня між народами, що у великій мірі 
причинився до занепаду Совєтсько- 
го Союзу... Але правдою є також і те, 
що справи України і Української 
Церкви він розглядав тільки крізь 
призму польських церковно-полі
тичних інтересів. Україна була для 
нього лише місійним тереном для 
польського римо-католицизму, а 
УГКЦ трактував як підрядну одини
цю, завданням якої є допомогти Ри- 
мо-Католицькій Церкві в її експансії 
та популяризації серед українського 
народу. Постійно закликав наш 
провід до творення «спільної» Като
лицької Церкви «двох традицій» -  
східної і західної, в якій домінувати
ме, розуміється, Церква Латинська. 
Ясно, що для такої підрядної Церк
ви, як наша, не може бути місця для 
Патріархату. З політичних причин 
не проголосив Блаженними духов
них велетнів XX століття -  митропо
лита Андрея і Патріарха Иосифа, які 
були гордістю нашої Церкви». І тут 
влучно звучить оцінка отцем-докто- 
ром Ігорем Мончаком відвідин Па
пи в Україну: головною метою 
приїзду була офіційна інавгурація 
Римо-Католицької Церкви.

Кардинал Любомир (Гузар) про
коментував заяву представників 
Російської ПЦ про «про неприпус
тимість експансії католиків на Ук
раїні», зокрема про неприйнятність

з канонічної, еклезіологічної і пас
тирської точки зору ідеї згадування 
Києва в титулі Глави УГКЦ і перене
сення його кафедри до цього міста. 
Глава УГКЦ на це відповів так: «Дех
то вважає, що побут чи осідок гре- 
ко-католицького митрополита, 
який очолює Церкву, яка об£єднана 
з Римською Апостольською Столи
цею, не годиться із побутом у місті 
Києві також митрополита Ук
раїнської ПЦ, яка є підпорядкована 
Московському Патріархатові. Цей 
закид недоречний, бо Українська 
ПЦ, залежна від Московського 
Патріархату, і УГКЦ, яка є в сопри- 
часті із Римським Архиєреєм -  є 
двома цілком різними Церквами, 
хоча мають те ж саме походження. 
Вони представляють інші церковні 
одиниці. Ці дві Церкви перебувають 
на тій самій території географічно, 
але не канонічно, бо між ними не
має канонічного сопричастя. Тому 
існування поруч їхніх єрархій немає 
еклезіологічних чи канонічних пере
шкод. Деякі митрополити впродовж 
історії, особливо після татарського 
лихоліття, перебували в різних 
місцевостях, але вони завжди зали
шались Київськими митрополита
ми. І власне Митрополит Київський 
в 1596 р. разом з єпископами своєї 
Церкви вирішив підкреслити і 
підтвердити свою єдність з Патріар
хом Римським, з наступником свя
того Петра і уклав Берестейську 
унію. Отож УГКЦ не починає свого 
існування в 1596 р., а ще від момен
ту хрещення Русі. Сьогодні вона є 
однією із чотирьох частин первісної 
Київської Церкви».

(w \yw tug£C.prg, иа)
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І Всеукраїнський Євхаристійний 
Собор УГКЦ відбувся 24-26 червня у 
Львові в межах Року Пресвятої Євха
ристії, який проголосив Папа Іван 
Павло II. УГКЦ вважає цю подію 
унікальною для Церкви з часів візиту 
Папи Римського Івана Павла II. У 
межах заходу проведена наукова 
програма (представники всіх 
єпархій розповіли про свій погляд 
на Євхаристію); культурна програма 
(вистави в Оперному театрі, духов
ному театрі «Воскресіння», театрі 
ім.М.Заньковецької, конкурс цер
ковних хорів та відкриття виставки 
ікон на тему Євхаристії); третя час
тина програми Собору -  молитовна 
-  нічні чування, які відбулися у 27 
храмах Львова в ніч з 25 на 26 черв
ня. (www-ugccorgua)

Греко-католикам України не
обхідно надати підтримку у справі 
налагодження відносин з православ
ними. Про це Папа Римський заявив 
на зустрічі з учасниками Генеральної 
Асамблеї Організацій допомоги 
Східним Церквам. «Цими днями вам 
необхідно вивчити достеменно ситу
ацію довкола Греко-Католицької 
Церкви України», -  сказав Папа 
учасникам зустрічі, серед яких були 
префект Конгрегації Східних Цер
ков кардинал Ігнатій Муса І Дауд та 
Глава УГКЦ Патріарх Любомир (Гу- 
зар). За словами Бенедикта XVI, 
«розвиток Греко-Католицької Церк
ви після комуністичного режиму є 
надією на те, що древня та благород
на духовна спадщина, яку греко-ка- 
толицькі спільноти зберігають, зро
бить неоціненний внесок для про
гресу усього українського народу».

«Тому я говорю вам: «Підтримайте 
їх еклезіологічну подорож і сприяйте 
усьому, що робиться для примирен
ня та братерства між християнами 
України», -  закликав Папа. Бенедикт 
XVI подякував Генеральній Асамблеї 
Організацій допомоги Східним 
Церквам за ту підтримку, яку ця ор
ганізація надає для підготовки свя
щеників, семінаристів та ченців 
Східних Католицьких Церков, які 
навчаються у Римі. Генеральна 
Асамблея Організацій допомоги 
Східним Церквам об’єднує Амери
канську католицьку доброчинну 
асоціацію, Папську місію для Палес
тини та доброчинні організації 
Німеччині, Франції, Голландії, 
Австрії. (yy w w.zinjt.Q rg)

Український Католицький Уні
верситет, що в Львові, діє в дусі за- 
гальнокатолицького універсалізму.
Це відзначає газета «Шлях Перемо
ги» (№22). Він мало приділяє уваги 
«нашій церковній проблематиці, але 
дотримується лінії ватиканської 
«ост-політики». Тут видаються кни
ги про митрополита Андрея Шеп- 
тицького і греко-католицизм в Росії, 
а не, як зауважує часопис, про його 
позицію в питаннях поєднання Ук
раїнських Церков.

В приміщенні католицького ме- 
діа-центру, що відкрився на Хар
ківському масиві в Києві, будуть мо
литися за всі засоби масової інфор
мації, за їх розвиток і присутність в 
них Божої правди і справедливості. 
Освячення каплиці провели ієрархи 
Римо-католицької церкви єпископи 
Станіслав Широкорадюк і Віталій

______________ Релігійне життя України
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Скомаровський. Були присутні пред
ставники релігійних і світських ЗМІ.

Тернопільська єпархія УТКЦ 
констатує загострення міжконфе
сійної ситуації в регіоні. Єпископ 
Тернопільський і Зборівський УГКЦ 
Михаїл (Сабрига) звернувся до ви
щого державного керівництва Ук
раїни, депутатського корпусу і гро
мадськості з відкритим листом, у 
якому говорить про загострення 
міжконфесійних суперечок в Тер
нопільській області, зокрема, про 
події в с.Заздрість. Владика звинува
чує представників УПЦ КП у поши
ренні образливих, неправдивих 
публічних заяв на адресу УГКЦ. 
Текст звернення було оприлюднено 
на прес-конфереції 14 липня в Тер
нополі. Подаємо його з незначними 
скороченнями: «Останнім часом на 
Тернопільщині розгорнулася небез
печна ситуація пов’язана з спробами 
виконання законного рішення суду 
про передання храму у с.Заздрість 
Теребовлянського району у 
власність громади УГКЦ. У зв’язку з 
цим, вважаємо за необхідне зверну
тись до Вас із зверненням. Рішення 
суду, незважаючи на численні розпо
рядження голів Теребовлянської 
районної та Тернопільської обласної 
державних адміністрацій та нашої 
пропозиції щодо можливої передачі 
храму у державну власність, з умо
вою гарантії почергових Бого
служінь для двох конфесій, до сьо
годнішнього дня не виконані. Ігно
рування і порушення законів Ук
раїни, супроводжується з боку пред
ставників УПЦ КП на Терно
пільщині образливими, неправдиви

ми, публічними заявами на адресу 
УГКЦ. Найбільш небезпечними у 
цій ситуації стають провокаційні 
публічні звернення представників 
УПЦ КП про нібито політику облас
ної виконавчої влади, направлену на 
окатоличення області і утиснення 
прав УПЦ КП. Авторитетні особи 
УПЦ КП Тернопільщини, «привати- 
зуючи» патріотизм і любов до Ук
раїни, маніпулюючи громадською 
думкою та історичною неправдою, 
закидають УГКЦ зраду інтересам Ук
раїни. Такі звинувачення супровод
жуються публічними видовищними 
акціями з метою дискредитування
влади і репутації УГКЦ__Небезпека
такої поведінки представників УПЦ 
КП веде до наростання надзвичайної 
ситуації в області на міжконфесійно
му ґрунті. Загострення небезпеки су
проводжується правовим нігілізмом 
і зацікавленнями у дискредитуванні 
влади. Ми з щирою повагою стави
мося до всіх Українських Православ
них конфесій, але одночасно 
очікуємо принаймні толерантного 
ставлення до УГКЦ на Тер
нопільщині, де переважна більшість 
є віруючими УГКЦ. Звертаємося до 
представників всіх гілок влади, а го
ловно до народно обраного Прези
дента України, гаранта Конституції, 
зупинити агресивне беззаконня 
представників УПЦ КП у вирішенні 
міжконфесійних питань на Тер
нопільщині. Вимагаємо справами 
підтвердити, що Україна є правовою 
державою, де рішення судів вико
нується і гарантується свобода віро
визнання. У випадку бездіяльності 
залишаємо за собою законні права 
організованих масових акцій проте-
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сту у Тернополі та Києві з 
відповідними заявами до компе
тентних структур європейського та 
світового рівнів». (RISU)

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Понад дві тисячі молодих христи
ян зібралися на VIII з’їзд молоді Все
українського союзу Церков християн 
віри євангельської, який відбувся на 
початку липня в м.Малин (Жито
мирська обл.) Форум відбувається 
під гаслом «Крок назустріч Ісусу Хри
сту». Зважаючи на сучасний стан ду
ховності в Україні надзвичайно важ
ливою є турбота про молодь, -  вва
жають організатори табору. Саме то
му щорічні з’їзди молоді мають на 
меті виховання здорового молодого 
покоління. Проповіді, що звучать, 
торкаються важливих складових ви
ховання молодої людини -  «Набуття 
духовних цінностей», «Честь», «По
чуття», «Дошлюбні відносини», «Від 
колиски до колиски», «Про пошану 
до батьків», «Сила молитви» та інші. 
Значна увага приділяється душпас- 
тирським духовним бесідам, що про
водяться присутніми єпископами та 
пасторами. Найбільш пам’ятними 
традиційно бувають «Часи талантів», 
що проходять щодня. Завдяки їм 
стають відомими всім нові пісні, теа
тральні постановки та поезії. (RISU)

Конференція базової місії Церк
ви християн віри євангельської Ук
раїни «Голос надії», присвячена 15- 
річчю її діяльності, відбулася 14- 
16 липня в смт.Малевичі на Волині. 
Урочисте служіння провів директор 
місії Микола Синюк. Своїми думка

ми і баченням місійної діяльності 
поділилися гості конференції з 
країн, де працюють місіонери «Голо
су надії». Розпочинаючи працю у 
1990 р. при Волинському обласному 
об’єднані церков ХВЄ, місія стала ба
зовою місією Церкви християн віри 
євангельської України. У ній працю
ють 274 місіонери у 195 населених 
пунктах України, Росії, Болгарії та 
Польщі. За цей час відкрито 174 нові 
церкви, надається допомога малоза
безпеченим, проводяться уроки 
Біблії та християнської ети- 
ки. (wym^oiceduisLua)

Керівництво Німецької Єван
гелічно-лютеранської Церкви Ук
раїни, що знаходиться в Одесі, протя
гом багатьох років організовує і про
водить навчання голів Рад громад. 
Мета семінарів -  навчити їх вмілому 
керівництву, управлінню майном і 
фінансами громади. Багато часу 
приділяється питанню духовного 
розвитку керівників. За умов, коли 
громада не має своїх оплачуваних 
співробітників, відповідальність за 
певну сферу її ділянку лягає або на 
керівника, або на членів її Ради. 
Керівник громади виконує переважно 
координаційну роль. (Согласие. -№ 3)

Українські рушники з’являться в 
англіканському храмі англійського 
міста Торнтона. їх закупив в тер
нопільському селі Дністровому 
шістдесятирічний священик з Англії 
Едвард Піч. В Україну він приїхав в 
пошуках рідні своєї матері Яніни 
Курницької, яка покинула рідну зем
лю понад 60 років тому. Пані Яніна 
має вже більше 80 років і сама за ста
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ном здоров’я вже не може відвідати 
рідну землю. Тепер їй про неї в 
Англіканському храмі її сина нагаду
ватимуть українські рушники.

ХАРИЗМ АТИ УКРАЇНИ

Харизматична церква «Альфа і 
Омега» на київській Русанівці час- 
від-часу протягом місяця зазнає яки
хось збитків: то вікна повибивають, 
то пляшками закидають А ось в 
липні вже горіла її підсобка. Ви
горіло там все, навіть плавився 
алюміній холодильника. Пожежу 
вдалося погасити. Саме приміщення 
храму не постраждало. Хто ж 
вдається до таких нецивілізованих 
форм несприйняття інших вірос
повідань в Києві? Правоохороні ор
гани виявляють певну байдужість до 
виявлення їх.

Харизматична Церква «Посоль
ство Боже» розробила своє бачення 
національного відродження. Сім
принципів його подаються в 
спеціальній листівці. Насамперед тут 
наголошується на тому, що події ос
таннього часу в Україні свідчать про 
«вибух» національної самосвідо
мості, яка роками цілеспрямовано 
пригнічувалася владою «Жодна лю
дина не може залишатися байдужою 
до відчайдушного супротиву ук
раїнського народу, що розірвав кай
дани пригноблення і показав силу 
єдності та непоборності», -  гово
риться в листівці. Перший принцип 
відродження нації, задекларований 
«Посольством Божим», полягає у 
відродженні поваги до землі, на якій 
ми з вами живемо, та до людей, які

нас оточують. Тут говориться також 
про необхідність ліквідації причин 
усіх проблем суспільства, зміну сер
ця людей, єдність країни і народу та 
ін. Проте «відродження будь-якої 
нації, -  зазначається в листівці, -  не
можливе без Божого втручання, без 
Божої допомоги».

Церква «Посольство Боже» всту
пило в конфлікт з Київським 
міським управлінням фізкультури і 
спорту із-за використання нею лег
коатлетичного манежу, арендовано- 
го лише на п’ять років. Церква не ба

жає залишати приміщення, яке гос
подарі хочуть відремонтувати і ви
користовувати для визначеної йому 
мети. Привід -  їй не дали альтерна
тивного місця для богослужінь. Де
що зволікають з розв’язанням про
блеми судові органи, виявляє 
підтримку пастору Сандею Аделаджі 
дехто з народних депутатів, зокрема 
П.Толочко, М.Бродський, І.Юхнов- 
ський, В.Журавський, а найбільше -  
Л.Черновецький. Церква вже два ро
ки не виплачує місту орендну плату і 
не почала будівництво свого храму 
на виділеній їй Київською міськра
дою на Лозняках ще два роки тому 
ділянці землі, мотивуючи це нео- 
формленою належно владою доку
ментацією. (Уикенд. -  №25)

32 Релігійна панорама № Т2005



Релігійне життя України

Християнська церква «Слово 
життя» провела в Донецьку марш під 
гаслом «За життя». Колона із плакати 
й транспарантами пройшла по цент
ральних вулицях міста. На площі 
Леніна відбувся святковий концерт. 
Старший пастор Церкви Леонід Па
дун у своєму слові на мітингу заува
жив: «Якщо ми сьогодні зупинимо 
хоч один аборт, якщо сьогодні хоч 
одна жінка, яка побачить цей марш і 
це зібрання, змінить своє рішення і 
збереже життя своїй дитині, ми не 
даремно це робили».

Церква Повного Євангелія «Оса
нна» провела в своєму храмі моління 
на виконання думки Президента 
В.Ющенка: «Є одна знакова річ: 
нічого доброго в державі не відбу
деться, доки немає Божого благосло
вення». До храму були запрошені де
путати міської та обласної рад Рівно
го. Це -  не перша така молитва, ор
ганізована Церквою «Осанна» для 
благословення депутатів. Як відзна
чає газета сповідання «Камень Крае
угольный», молитви про чесну вла
ду, про відсторонення з коридорів 
влади лукавих і беззаконних людей, 
про благословення Української землі 
отримують явну відповідь. Присутні 
на молінні в храмі депутати могли 
переглянути відеофільм про Пома
ранчеву революцію, фрагменти із 
промови Президента під час його 
інавгурації, його промову у Софії.

Церква Добрих Змін, яку в 
Маріуполі очолює пастор Генадій 
Мохненко, включилася в активну бо
ротьбу із зростаючою наркоманією. В
навчальних закладах міста молодь

Церкви провела цикл спеціальних 
лекцій, залучивши до участі в заходах 
тих, хто звільнився від наркозалеж- 
ності. По вулицях Донецька пройшла 
колона в 500 осіб членів Церкви з 
транспарантами і фотографіями тих, 
хто помер від наркотиків. Біля аптек, 
які відкрито продають трамадол та 
трамангіл були виставлені спеціальні 
пікети. В Маріуполі вже три місяці 
йде акція громадського протесту під 
назвою «Обридло». Вона спрямована 
проти легальної торгівлі наркозасо- 
бами. В Донецьку ініціативу Церкви 
Добрих Справ підтримали церква 
«Нове покоління», реформати, пра
вославні Київського Патріархату і 
греко-католики. Серед учасників 
протестних акцій були вихованці із 
дитячого реабілітаційного центру 
«Республіка «Пілігрім», більшість з 
яких нещодавно самі виявляли за
лежність від наркотиків.

Церква Добрих Змін з Маріуполя 
активно розвиває такий важливий 
проект як служіння у в’язницях.
Очолює його Сергій Шафран, який 
сам в минулому пройшов три 
терміни ув’язнення. Після звільнен
ня в 1997 р. він вже був глибоко віру
ючою людиною, а тому погодився на 
організацію духовної допомоги тим, 
хто знаходиться у тюрмах. Зусилля 
очолюваної ним групи з п’яти осіб 
не є марними. Вже більше ста ув’яз
нених під їх впливом прийшли до 
Бога. (Газета Мариуполь Христиан
ский. -  №2)

Об’єднання незалежних христи
янських харизматичних церков Ук
раїни (повного Євангелія) стало чле
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ном Всесвітнього П’ятидесятниць- 
кого Спілкування (ВПС) із усіма зо
бов’язаннями і правами, які з цього 
випливають. Відповідний сер
тифікат одержав офіс Об’єднання в 
Києві. ВПС -  це міжнародна ор
ганізація, що поєднує п’ятидесят- 
ницькі та харизматичні союзи 
різних країн світу. Президент 
Об’єднання Анатолій Гаврилюк на
гадав, що заява про вступ у ВПС бу
ла написана у вересні минулого року 
на конференції в ПАР. «Ми бажаємо 
мати спілкування з усіма п’ятидесят- 
ницькими і харизматичними союза
ми світу. Ми прагнемо до єдності на 
ділі», -  вважає А.Гаврилюк. За його 
словами, членство у ВПС допоможе 
придбати нових друзів, а також по
служити братам і сестрам з усього 
світу. «При такому спілкуванні хоче
мо знайти те, чого ми ще не маємо, і 
запропонувати ті ресурси, якими ми 
уже володіємо -  місіонерське 
служіння, біблійне навчання», -  під
креслив президент ОНХХЦУ (ПЄ). 
Недавно Об’єднання вже одержало 
листа від союзу харизматичних цер
ков Гани з пропозицією співро
бітництва. (www.news.proboga.com)

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

До наявних трьох Ісламських 
громадських культурних центрів -  в 
Києві, Сімферополі та Одесі -  нещо
давно додався четвертий -  в Донець
ку. Він розташований в спеціально 
перебудованому будинку. Центр має 
молитовне приміщення (мечеть ли
ше будується), бібліотеку, що пропо
нує різноманітну літературу з ісламу 
і східної культури. Тут працює

недільна школа із вивчення арабсь
кої мови і східної культури. До цент
ру потяглася мусульманська молодь 
-  студенти з тих країн, де іслам є 
домінуючою релігією, і які навча
ються в донецьких вузах. А їх -  біля 
тисячі.

Мусульмани України висловили 
своє глибоке співчуття рідним і 
близьким людям, які постраждали із- 
за терактів в Лондоні. Водночас 
муфтіят Києва, Рада мусульманських 
громад столиці, Міжобласна асо
ціація громадських організацій «Ар- 
раїд» висловили свій осуд тим, хто 
від імені ісламу вдається до посяган
ня на життя людей різних релігій і 
національностей. У Зверненні наго
лошено, що винуватці злодіяння ма
ють зазнати відповідного покарання.

Муфтій мусульман Криму ЕАб- 
лаєв затурбований тим, що із доброї 
сотні учнів медресе хорошими іма
мами стає не більше 15-20 осіб.
Складність зокрема полягає в тому, 
що не вдається забезпечити випуск
ників медресе добре оплачуваним 
місцем роботи. Сьогодні медресе по
требують хороших бібліотек, ком
п’ютерну техніку. Успіх навчання за
лежить насамперед, на думку 
муфтія, від самого учня, його праце
любності, настирливості.

Під час траурної урочистості в 
Сімферополі, присвяченого 61-м ро
ковинам депортації кримських та
тар, п’ятитисячний мітинг молився 
разом з муфтієм мусульман Криму 
Еміралі Аблаєвим, висловлював своє 
право на визнання корінним наро
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дом півострова. Цього разу не звуча
ли заклики про повернення землі. 
Кримські татари вірять новій ук
раїнській владі і сподіваються, що 
вона зрештою вирішить всі їх про
блеми. Мітинг закінчився тра
диційним скандуванням: «Аллах Ак
бар». Цього року якихось ексцесів 
під час мітингу не було зафіксовано. 
Це свідчить про те, що лідери 
кримськотатарського меджлісу керу
ють ситуацією.

Протягом вже багатьох років 
співпрацюють в Криму Духовне уп
равління мусульман і МАОО «Ар- 
раїд». Успіх справи залежить насампе
ред від вдало визначеного протоколу 
намірів. «Ми завжди налаштовані на 
те, щоб наша сумісна діяльність була 
якомога більше корисною», -  гово
рить муфтій Е.Аблаєв.

Цигани України тривалий час бу
ли мусульманами. Проте вони не є

єдиною етнічною спільнотою. Це 
відзначив барон Вінницьких циган 
Буралі Сайтович Огли. Нині йому 107 
років. «Цигани, які ходять на ринках з 
протягнутою рукою, -  не цигани,- за
явив молодий барон Петро Огли -  Це 
-  мадьяри, гастролери із Закарпаття. 
Ці люди навіть не розуміють цигансь
ку мову. Вони нас лише ганблять. Як
що ми зустрічаємося з ними, то 
навіть не вітаємося. Вони для нас як 
ізгої. У них своя громада, свій клан.

Вони по-своєму живуть. «А ми -  із му
сульманських циган, -  продовжив Бу
ралі Сайтович -  До недавнього часу 
ми навіть вивчали Коран. Тепер, май
же три роки, ми -  християни. До речі, 
мій двоюрідний брат Сергій Огли -  
священик, протоієрей. Закінчив Мос
ковську духовну семінарію на 
«відмінно». В Обусі служить аж у двох 
храмах. Він нас і охрестив... Одружую
чись, ми не реєструємо шлюб у ЗАГСІ. 
Штамп у паспорті ні про що не гово
рить. Якщо люди люблять одне одно
го, то штамп нічого не вирішує. Голо
вне -  відносини людей. У нас майже 
відсутні розлучення. Для цього має 
бути надто вагома причина, бо ж інак
ше громада нас не зрозуміє... У нас не
має ні вінчань, ні золотих обручок. 
Замість цього батько чоловіка вішає 
молодій на шию золотий ланцюжок 
або надіває на руку браслет. Це й по
дарунок, і знак того, що він її приймає 
в нашу сім'ю». На питання, що для 
рома означає «честь», барон відповів: 
«Честь для нас найважливіше. Це -  
особливе поняття. Треба бути чесним 
і не обманювати людей. Хоч чомусь 
нашу націю називають нечесною. Лю
дина може бути поганою, але не нація. 
Найголовніше -  любов до Господа 
Бога». (Столичка -  8 липня)

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Скільки серед євреїв так званої 
останньої (90-ті роки м.ст.) хвилі 
єврейської еміграції було колишніх 
офіцерів ВЧК-НКВС-КДБ? А якщо 
врахувати, скільки серед них було 
колишньої партійної, а особливо 
ідеологічної номенклатури КПРС, 
себто тих, хто уособлював радянську
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владу, -  зауважує газета «Персонал- 
плюс» (№28), -  то може саме в них 
слід запитати і за зрівняні з землею 
синагоги, і за сплюндровані єврей
ські цвинтарі, і ще за силу-силенну 
втрат». Відтак при з’ясуванні коренів 
антисемітизму в Україні треба звер
татися не до ментальності українців, 
які в сфері осягнення національного 
століттями масово перебувають в 
історичній сплячці, а до внутріш- 
ньоєврейських конфліктів, навколо 
яких і формується подеколи анти
семітська думка.

Багатьох євреїв України можна 
було б депортувати до Ізраїлю, якби 
українська влада використала до них 
на український лад вимоги, подібні 
до вимог гаюру в єврейській державі 
-  екзамен рабинського суду на знан
ня івриту, іудейської релігії і 
єврейських обрядів. Ізраїльська газе
та «Маарів» повідомила історію сім’ї 
з України Бойцових, яка прожила 
тут більше 10 років. Ізраїльське МВС 
прийшло до висновку, що Христина 
Бойцова, яка провчилась 11 років, 
разом із своїм сином і матір’ю, ма
ють залишити країну. «Двоє моїх 
дітей вже давно є стовідсотковими 
ізраїльтянами. І я просто не уявляю 
собі, як вони у випадку депортації 
зможуть почати нове життя в Ук
раїні, -  зауважує Христина. -  Всі ці 
роки ми прагнули пройти гаюр і ста
ти повноцінними громадянами, але 
нам постійно відмовляли в цьому». 
Чому їм не давали можливості склас
ти екзамен, то невідомо. Може тому, 
що в Ізраїлі їх, як неєвреїв, вважають 
зайвими людьми. Для їх депортації, 
як відзначив співробітник Посольст

ва України в Ізраїлі М.Саволюк, ви
користають місцеві закони. Цей 
досвід Ізраїлю варто було б запози
чити і використати українській владі 
щодо тих, хто нехтує українство, 
зневажає його мову, вимагаючи 
якоїсь двомовності. (Сегодня. -  ЗО 
червня)

Іудейські громади в Україні ство
рюють свої загальноосвітні школи, а 
не прагнуть, як православні чи гре- 
ко-католицькі християни, нахрапом 
проникати у світські школи із-за 
свого невміння організувати навчан
ня дітей своїх вірних у спеціальних 
парафіяльних школах. Так, в 
єврейській загальноосвітній школі- 
ієшиві «Теплий дім» навчається 37 
хлопчиків. Вони знаходяться на по
вному забезпеченні іудейської гро
мади. Керівником ієшиви є рабин 
Еліяу Кіржнер. Навчальний план 
школи поєднує вивчення загально
освітнії та єврейських, зокрема 
іудейських, дисциплін.

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Де троє вірмен, там церква. Цю
думку Посла Вірменії в Україні Ар
мена Хачатряна вирішили зреалізу
вати вірмени Кам’янця-Подільсько- 
го. З нагоди 90-річчя геноциду вір-
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мен вони поруч з руїнами величного 
собору встановили пам’ятний знак. 
Освятив його Предстоятель Вірмен
ської Апостольської Церкви в Ук
раїні Григоріс Буніатян. В подаль
шому вірменська спільнота міста 
має намір відбудувати зруйнований 
більшовиками храм. Був час, коли 
громада вірмен відігравала помітну 
роль в житті Кам’янця. В середні 
віки вони навіть брали участь в уп
равлінні містом нарівні з українця
ми і поляками. При вірмено-апос- 
тольській громаді нині діє недільна 
школа для молоді вірменської 
національності.

Повернення до своєї Рідної Віри 
-  це єдиний шлях відродження Ук
раїни. Так вважає відомий народний 
депутат України Григорій Омельчен
ко. «Можливо хтось вважатиме мене 
єретиком і буде готовий спалити ме
не на кострищі чи закидати 
камінням, але я переконаний: доки 
не матимемо своєї Української 
Біблії, то будемо ходити манівцями 
або нас водитимуть манівцями 
усілякі поводирі, які, як засвідчує 
історія, часто самі є сліпцями. Доки 
ми не повернемося до своєї спо
конвічної віри, яку заховали, забето
нували, а натомість нав’язали нам 
християнство, запровадили його на
сильно, мечем та кров’ю, і вручили 
нам Єврейську біблію як світоч, як 
духовний світ нашого життя, -  доти 
будемо такими, якими є.... Нація -  
поняття космічне. Українською 
Біблією, на мою думку, має стати 
Священна книга слов’ян «Велесова 
книга» і «Кобзар» Тараса Шевченка». 
(Триглав. -  №4)

РУНВіра -  це віра патріотів Ук
раїни. Таку думку проводять всі 
рунвірівські видання і зокрема їх газе
та «Слово Оріїв», яка видруковується 
в Запоріжжі. «Для рунвістів Україна і 
Бог нероздільні. Це -  одне ціле. Ми не 
шукаємо святощів на чужій землі, бо 
Україна і її ріки, землі, озера, гори й 
ліси є для сповідників РУНВіри 
найбільшими святощами в цілому 
світі. Рунвісти споріднені з природою 
в одне ціле. Дажбог дав нам найкращу 
землю в світі, а тому ми, українці, ви
браний Богом народ. З території Ук
раїни виникла землеробська культура, 
скотарство. Україна -  колиска народів 
білої раси. Ми були великими доки 
вірили рідним богам». (Слово Орігів. -  
Червень, 11005 р.)

Десятина -  це не християнський 
винахід. Вона існує в різних релігіях. 
Лев Силенко розглядає її як «нашу 
жертву Дажбогу». Часопис рунвірів 
«Слово Оріїв» (2005. -  Червень) акту
алізує питання принесення десятини 
кожним рунвістом. При цьому зву
чить таке застереження: «Шановні, 
ми хочемо, щоб РУНВіра розвивала
ся? Щоб вона була конкурентноздат- 
ною серед міріад чужинецьких 
релігій та сект? Ми хочемо дива, про
те дива не буває, як би ми цього не ба
жали... Будь-яка серйозна релігія жи
ла і живе за рахунок однієї десятої до
ходів своїх адептів і якщо РУНВіра 
хоче стати ттакою, то десятини їй не 
уникнути. В РУНВірі це має бути 
свідомо і добровільно».

Олесь Бердник був засновником 
ідеї України як духовної республіки, 
ідеї духовної нації. Багатьом пам’ят-
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не зібрання тих, хто свого часу 
сприймав цю ідею на Гуцульщині 
біля Коломиї. «На жаль, ця велика 
космічна ідея досі не сприйнята, -  за
уважує вдова письменника-фантаста 
Валентина. -  А хіба можна творити 
державу без духовної основи? Я вірю, 
що людство з часом прийде до цієї 
високої ідеї». Українська духовна ре
спубліка Бердника стояла над тими 
політичними, ідеологічними, кон
фесійними відмінностями, які 
роз’єднують народ, утверджувала 
примат духовних, культурних, науко
вих та художніх цінностей 
цивілізації. Бердник вважав, що кож
на нація є не випадковим поєднан
ням людей, а могутнім колективним 
духом, що має в еволюції Всесвіту 
своє унікальне призначення. Коли 
Україна обере шлях гармонізації, 
одухотворення всіх сфер свого жит
тя, консолідації сил культури, науки, 
духовності, то за нею підуть інші на
роди, відбудеться формування у світі 
Братства Духовних Республік. Шко
да, що Олесь Бердник не дожив до 
Помаранчевої революції. Може б йо
го ідеї в дечому послугували б нині 
Україні. (Столиця. -№22)

Свято Івана Купала -  це свято 
літнього сонцестояння. Відзначають 
його у нас 7 липня. Саме тому воно 
існує протягом тисячоліть і характер
не не лише для слов’ян, а й для всіх 
інших індоєвропейських народів. 
Відколи його стали святкувати наші 
предки, сказати тяжко, але з прийнят
тям християнства його пов’язали з 
Різдвом Івана Хрестителя. Не можна 
сказати, що воно у нас нині пов’язане 
з язичницькими віруваннями. Свято

це сприймається радше як щось рек
реаційне, як відпочинок. На думку 
наукового співробітника Інституту 
народознавства Олени Чабанюк, 
символіка свята Івана Купала най- 
скорше пов’язана з міфом про тео- 
гамію -  священний шлюб Сонця і во
ди. Сонце -  це чоловіче начало, а во
да -  жіноче. Засвідчується це іменем 
купальської героїні Марени. Марена, 
Марина, море -  синоніми. Лінгвіс
тично доведено, що вони пов’язані з 
морем. Чоловіче начало важко рекон
струювати. Є ще багато обрядів, 
пов’язаних із цим святом. Кожний з 
них має своє символічне пояснення. 
В давні часи свято це називалося про
сто Купала. Іван Купала -  це суміш 
язичницької урочистості з христи
янською датою Відсічення голови 
Івана Хрестителя. «Дохристиянсь
кий» Купала відзначався на два тижні 
раніше: у день літнього сонцестоян
ня. (Експрес. -  №75)

Кінь певнощо був тотемною тва
риною у наших давніх предків. Зоб
раження коня ми знаходимо на відо
мому Збручанському ідолі. У сиву 
давнину існувала традиція запускати 
у новозбудовану хату коня. Якщо він 
переступав поріг хати, то це нібито 
засвідчувало відсутність нечистої си
ли в новобудові. Коня вбивали, його 
м’ясо поїдали, а голову, як оберіг від 
нечистого, закопували біля порогу. 
Якщо кінь ніяк не хотів зайти до ха
ти, то тоді її руйнували, а його зали
шали живим.

Український фольклор має бага
то спільного з буддистським індій
ським та тибетським. До такого вис
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новку прийшов запорізький пись
менник Олександр Виженко, 
співставляючи їх любовний зміст. 
Фольклор, відзначає він у своїй книзі 
«Україна кохання», утримує шифро
грами української науки кохання. 
Наші предки, зокрема, вірили, що 
цілуватися -  означає зцілюватися. 
Тому в мистецтві поцілунків вони 
були неперевершені. (Сегодня. -  ЗО 
червня)

60 років тому з Криму було де
портовано тридцять сімей караїмів.
Нібито небагато, але для маленького 
народу -  це помітна втрата. Депор
тованим заборонялося зберігати 
будь-які елементи своєї національ
ної культури (мову, пісні, танці), за
боронялася караїмська релігія, 
відзначення її свят. Історія депор
тації кримських караїмів ще належ
но не досліджена. Доля більшості де
портованих також невідома.

Проблема кримських караїмів 
обговорювалася на перших гро
мадських читаннях в Сімферополі.
Організаторами заходу виступили 
Асоціація «Крим-карайлар» і всеук
раїнський інформаційно-культур
ний центр «Україна-світ». Якщо у 
світі їх залишилося десь біля двох 
тисяч, то на їх рідній землі в Криму 
лише 800. Стародавній етнос вия
вився на межі виживання. Практич
но не лишилося національних шкіл, 
бібліотек, кенас, духовних училищ, 
благодійних фондів тощо. Якщо 
відімре релігя, культура, мова, то 
зберегти етнос буде неможливо. 
Єдиний діючий караїмський храм 
сьогодні — кенаса в Євпаторії. Ка

раїми вимагають повернути їм куль
тові приміщення, зокрема кенаси в 
Сімферополі та Бахчисараї, націо
нальні святині і насамперед місто- 
цитадель Чуфут-Кале з родовим дво- 
тисячолітнім кладовищем Байта- 
Телмез. Караїми також категорично 
заперечують свою належність до 
релігії євреїв іудаїзму. Той факт, що 
вони вшановують Старий Заповіт 
Біблії не є засвідченням цього, бо 
тоді ж треба було б відносити до 
іудеїв і всіх християн. Громадські ка
раїмські організації звернулися з ли- 
стом-проханням посприяти у 
вирішенні проблем свого народу до 
Президента В.Ющенка, перш за все у 
поверненні культових споруд. На 
читання були запрошені представ
ники рескомітетів у справах 
національностей і депортованих 
громадян, з охорони і використання 
пам’яток історії і культури, Мініс
терства культури і Постійної комісії 
BP АРК з міжнаціональних відносин 
і проблем депортованих громадян.

НОВІ РЕЛІГІЇ УКРАЇНИ

Збори з домашнього, сімейного 
виховання та особистого збагачення 
сестри Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів стисло називають «До
машньою академією». Суть заходу 
полягає не тільки в набутті жінками 
тут певних навичок з ведення домаш
нього господарства. Головна мета -  
дати сестрам зрозуміти, що життя за 
Євангелією -  це не тільки служіння в 
Церкві, а й щоденна робота у власних 
сім’ях і у власній душі, турбота про 
чоловіка і дітей. Чудову програму 
цього дає Церква. В московському
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приході Київського Українського ко
лу велика увага приділяється осягнен
ню сестрами цих принципів. Кожен 
урок їх зібрань учить чомусь корис
ному. Тут є уроки із заготівок і за
пасів, бо ж Перше Президентство 
Церкви радить кожній сім’ї мати 
річний запас продуктів. Заняття при
свячуються питанням зміцнення 
шлюбу і сімейних відносин, вихован
ню дітей, ведення сімейної історії, 
проведення домашніх сімейних ве
чорів, оздоблення житла та ін. Особ
ливо цікавим був урок «Дочки-ма- 
тері». Як пише Катерина Сердюк в ча
сописі «Ліагона» (№6), «проводячи 
наші уроки, ми прагнемо згуртувати 
сестер, допомогти їм зрозуміти, що 
кожна з них талановита по-своєму й 
вона має можливість розвивати в собі 
інші таланти».

Буддисти, а не московсько-право
славні, будуть відроджувати козацьку 
славу в Черкасах. Для розгортання ко
зацького скверу міськрада виділила 
громаді «Білий лотос» ділянку землі. 
Цього буддистська спільнота добива
лася сім років. Сквер козацької слави 
виросте на схилах Дніпра, де колись 
був козацький замок. Якоїсь релігійної 
спрямованості він не матиме. Основ
не його завдання -  донести до май
бутніх поколінь історію українського 
народу. Відзначимо, що християнські 
храми, на відміну від нового буд- 
дистського витвору, доносять через 
Біблію історію єврейського народу. 
Історія України тут взагалі відсутня. В 
розбудованому черкаськими буддис
тами сквері будуть дерев’яні скульпту
ри гетьманів України, декілька маль
овничих українських хаток.

Релігійне життя України______________

Заборону на 
в’їзд в Україну 
відомого буд- 
дистського чен
ця, духовного 
вчителя ордену 
Н і п п о н д з а н  
Мьоходзі з Япо
нії Дзюнсея Те- 
расави СБУ ска

совано. Як повідомлялося, ук
раїнська влада, заборонивши настав
нику буддистів на п’ять років в’їзд в 
Україну, користувалася «чорним 
списком» російської ФСБ, куди він 
потрапив із-за засудження зло- 
чинств Росії в Чечні. Звернення і ак
тивістів українських буддистів, і Ук
раїнської Асоціації релігієзнавців до 
голови СБУ Олександра Турчинова з 
проханням не використовувати 
«російські стандарти» щодо Тераса- 
ви, який в дні Помаранчевої рево
люції перебував в Києві і разом з ук
раїнськими революціонерами висту
пав проти фальсифікацій і насилля, 
було почуте. Терасава після лікві
дації заборони на в’їзд вже вдруге в 
Україні. В дні липневого приїзду він 
хоче з українськими буддистами 
продумати питання побудови в 
Києві Ступи. Водночас він висловив 
свої побажання доброго візиту Пре
зидента В.Ющенка до Японії.

ІНШ І РЕЛІГІЇ
В цьому році Вселенська Спільно

та Перетвореного Людства, яка 
раніше носила назву Великого Білого 
Братства, відзначила своє 15-річчя. В
часописі «Юсмалос», подаючи ос
новні критерії істинності Матері
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Світу і серед них критерій «Жодна 
жінка не проголосила те, що прого
лосила і виконала сама Мати Світу 
Марія ДЕВІ Христос», вірні Спільно
ти зокрема зазначають: «До початку 
90-х років все суспільство виховува
лося в патріархальному дусі. Ніхто не 
говорив про те, що жінка є рівною з 
чоловіком не тільки соціально та 
інтелектуально, а, що є головним, і 
духовно! Практично у всіх релігіях 
жінці відводилася другорядна роль. В 
1990 р. в ролі Першосвященика 
Марія ДЕВІ Христос першою вийшла 
на вулиці Києва, проголосила Закон 
Божий і вістку про явлення Месії. Її 
відкриття стало революцією в 
патріархальному соціумі, де звикли 
бачити в ролі проповідника лише чо
ловіка. Білий колір її Сутани -  колір 
Чистоти і Духовності -  став викли
ком служителям культів, що прийш
ли до занепаду, і всьому лицемірству 
світу цього».

МІСТИКА
Віра у ворожбитство пов’язана із 

злочином. Злочинець той, хто вико
ристовує цю форму діяльності для 
забезпечення безбідного життя на 
обмані своїх клієнтів. Злочинець той, 
хто, повіривши брехункам (а цим пе
реважно займаються жінки), прагне 
уникнути від напророкованого поде
коли шляхом навіть протиправної 
діяльності. Останній випадок із тер
нопільського села Великий Глибочок 
є свідченням цього. У відповідь на 
пророкування тернопільської во
рожки про насилання йому порчі 
якимись жінками, що живуть в 
«крайніх хатах села», глибочанин со
кирою вбив двох бабусь -  81 і 92

років. При цьому він оголосив їх 
«відьмами, які зіпсували йому сімей
не життя». То ж ворожбитство може 
стати спонукою до інквізиторства.

Різні забобонні вірування вияви
ли абітурієнти українських вузів. Ар
сенал їх -  дивовижний. Як з’ясувала 
кореспондентка «Експресу», найпо
ширеніші серед них -  не митися, не 
стригтися і не голитися перед іспи
том. Дехто ходить в одному і тому ж 
одязі, дехто в одяг включає елемент 
червоного, дехто на ніч кладе під го
лову підручники замість подушки, 
дехто на екзамен йде із своїм 
талісманом... Але, яке це засвідчують 
екзаменатори, забобон допомагає 
лише тоді, коли абітурієнт має міцні 
знання. Зрештою, з цим погоджу
ються і самі забобонні абітурієнти.

Подібно львівському «Високому 
замку» газета БЮТ «Вечерние вести» 
взяла на себе функцію пропаганди 
різних пройдисвітів-чаклунок, кон- 
тактерів і гадалок. Майже щотижня 
дивиться із шпальт газети якась 
Марія Могила, що стовідсотково ви
риває із лап смерті. «Я -  одна із вас,

______________ Релігійне життя України
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але я не така, як ви, -  заявляє вона. -  
Я спілкуюся із духами живих і помер
лих». А ось контактер із космосом Пе
тро -  універсал. Він (ще й за допомо
гою кота) зцілює невірність, повертає 
до батьків їх дітей, лікує серце та ін. А 
ось рекламна газета «РІО» безкош
товно щотижня інформує всіх киян 
про якусь здатну на неймовірні 
зцілення Світлану. «Неможливого 
для неї не існує», -  твердить «РІО».

Двох сатаністів затритмали в 
Одесі співробітники МВС. Вони 
зруйнували більше десяти пам’ят
ників на Другому міському кладо
вищі. Обряди свої вони здійснювали 
у старому закинутому кладбищенсь- 
кому склепі. Тут вони приносили в 
жертву тварин, пили їхню кров з 
однієї чаші. На кладовищі сатаністи

ламали хрести, закопували у землю 
розп’яття тощо. Під час затримання 
хлопці знаходилися в стані нарко
тичного сп’янінні. Затримані сказа
ли, що зіллям їх постачав глава са- 
таністської спільноти, яка скла
дається з 13 осіб віком 15-26 років.

Справжнє диво твориться в селі 
Дарахів на Тернопіллі. Після пожежі, 
коли було пошкоджено пожежею 
навіть іконостас храму, у каплиці, 
що стоїть навпроти церкви, неве
личка, до 80 см заввишки, статуя 
святого Миколая почала виявляти 
якісь рухи, «ожила»: Миколай став 
ворушити плечима (наче під час хо
ди), кивати головою, навіть воруши
ти пальцями. Пояснення цього яви
ща преса до цього часу ще не подала 
(Високий Замок. -  ЗО червня).
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕШ ТИ І СВІТ

Лише 52% європейців є віруючи
ми. Найбільш набожними виявили
ся мальтійці -  95%. Потім йдуть гре
ки і португальці (по81%), поляки 
(80%), італійці (74%) та ірландці 
(73%). Дослідження проводило 
Європейське соціологічне бюро 
Євробарометр. Див. їх сайт www. 
religare. ru

В Росії на початок 2005 року за
реєстровано 22, 2 тисячі релігійних 
організацій. В тому числі: православ
них -  біля 11,5 тисяч, протестантів -  
біля 5000, мусульман -  біля 3500, 
свідків Єгови -  біля 700, католиків -  
біля 300, іудеїв -  біля 250. Для 
порівняння подамо в тій же послідо
вності цифри по Україні на початок 
січня 2005 року: 30805, 15863, 6256, 
472,972,4555 (з них греко-католиків -  
3532, а римо-католиків -  1021), 274.

Свобода віросповідань в Росії ли
ше на папері. Так, після мітингу про
ти дискримінації прав християн- 
протестантів, який відбувся 22 трав
ня, більше місяця щодня стоять 
пікети біля стін мерії столиці членів 
московської церкви «Еммануїл». 
Звучить вимога до московської вла
ди повернути незаконно відібрану у 
Церкви землю під забудову Будинку 
молитви. Міліція жорстоко розправ
ляється з пікетниками. Ось як відбу
лася ця розправа 1 червня: 
«Міліціонери з грубими нецензурни

ми викриками силоміць виривали із 
рук віруючих плакати і, заламуючи 
руки, тягли християн у спецмашини. 
Жінок і дітей кидали на землю з не
цензурною лайкою. Тих, хто нама
гався втекти від розлючених 
міліціонерів, виловлювали спеціаль
но посаджені у дворах міліцейські 
співробітники, підтягнуті з інших 
районів міста...». Пастор Церкви 
«Еммануїл» Олександр Пуршага 
протягом п’яти годин не одержував 
ніяких роз’яснень з приводу причин 
свого і вірних церкви затримання. 
Дехто із затриманих провів у 
відділенні до 8 годин без води, їжі і 
свіжого повітря. Всі усні і письмові 
заяви, адресовані черговому співро
бітнику міліції, просто ігнорувалися. 
Після цього пікети віруючих стали 
виникати і біля управлінь міліції. 
Але вони жорстоко розганялися. По
громи пікетників міліцією продов
жувалися в Москві весь червень. Але 
християни налаштовані рішуче у 
своїй боротьбі за право свободи 
віросповідань, налаштовані і на по
дальше пікетування.

Ісус Христос став суперкумиром 
дітей Великобританії. Про це гово
рить наслідок опитувань двох тисяч 
8-14-річних хлопчиків і дівчаток. 
Цей супергерой, на думку 92% опи
таних, має покласти кінець злу.

Росія не бажає визнавати свою 
поразку у великій світовій політиці.
Хоча імперія зла й померла, але во
на претендує на роль глобального
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лідера. Проте тут у неї є лише два 
козирі, якими вона, як і в ко
муністичні часи, продовжує жонг
лювати. Це -  ядерна зброя і нафта. 
Але щодо України й деяких інших 
пострадянських країн Росія викори
стовує ще й третю зброю. Нею є 
російська діаспора і проросійські 
манкурти, рекрутовані переважно в 
спільноти комуністів і промос- 
ковські православні церковні струк
тури. Не даремно Президент РФ 
В.Путін називає останні 
«Російською православною церк
вою в Україні» і прагне за рахунок 
російського бюджету навіть вибудо
вувати в деяких регіонах нашої 
країни для них храми. Більше того, 
влада РФ всіляко сприяє перебазу
ванню центру Вселенського Право
слав’я до Білокамінної, зведення 
статусу Вселенського Патріарха 
Варфоломія до рівня «патріарха Фа- 
нари». Україні сильно не пощастило 
на сусіда. Протистояння російським 
імперським амбіціям -  це якесь Бо
же випробування для неї. Поверта
ючись через Москву із всесвітнього 
конгресу істориків релігії, який 
відбувся в червні в Токіо, його учас
ники з України матій «щастя» 
світлий день походити центром 
Москви. Після японської столиці у 
них склалося враження, що вони 
попали на якесь сміттєзвалище, 
провінційне обшарпане містечко, 
що знаходиться у військовому 
стані, бо ж на кожному кроці тут 
видні були міліцейські патрулі. І ось 
тоді ще раз ми усвідомили згубність 
ідеології Церкви Московського 
Патріархату України, яка, обстоюю
чи ідею якоїсь спільної для всіх

Релігія в сучасному світі_______________

східнослов’янських народів нової 
Русі, передбачає наше подальше 
сидіння в цьому бруді, з майже ав
торитарним режимом за спиною, 
без реальної свободи слова і демо
кратичних виборів. Писаки з Мос
ковської Церкви і кликуші із її біля- 
церковних спільнот галасують про 
крах нашого суспільного буття в 
разі відмови від російсько-білорусь- 
ко-українського поєднання,
прив’язують порушення цієї 
спільності ледь не з якимись описа
ними в Біблії апокаліпсичними 
страхіттями. Але тут зацитуємо їм 
класичну думку нашого видатного 
мовознавця О.Потебні, яка образно 
відтворює сенс їх мислення: «Нам 
здається, що гине весь світ, коли ви
сихає те болото, в якому ми ква
каємо». То ж не будемо квакати у 
висихаючому болоті сусіда і перебе
ремося в те Помаранчеве озеро, яке 
відкрила нам українська національ
но-демократична революція. Лиш 
би керманич наш не збочив, а то він 
з першого дня одержання права на 
це, як і його попередники, чомусь 
поперся у «висихаюче болото», 
навіть за благословенням від його 
вищого духівника.

К А Т О Л И Ц И З М

«Кодекс заборон Церкви» буде 
невдовзі обнародуваний Ватиканом.
Одним із головних його авторів є 
нинішній Папа Римський. В Катехи- 
зисі перераховані абсолютно непри
пустимі з точки зору Католицької 
Церкви вчинки. Серед них: гомосек
суалізм, педофілія, подружня зрада, 
статеві зв’язки поза шлюбом, про-
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ституція та ін. При презентації кни
ги Папа вручить її «представникам 
народу Божого» -  кардиналу, єпис
копу, диякону, богослову, віруючій 
жінці, сім’ї з трьома дітьми, двом 
молодим людям різної статі, двом 
дітям та ін.

Папа Бенедикт XVI відмовився 
від запропонованого йому фірмою 
«Volkswagen» виготовлення нового 
куленепробивного «папамобіле». Він
буде їздити на такому авто, виготов
леного його попереднику фірмою 
«Даймлер-Крайслер». При цьому він 
попросив німецьких автомобіле
будівників замість цього виготовити 
більше машин для доброчинних 
цілей.

«Взаємне зближення, яке Папа 
Бенедикт XVI назвав «духовним 
екуменізмом» -  наш обов’язок пе
ред Богом і світом, -  переконаний 
Вселенський патріарх Варфоломій 
І. -  Водночас ми реально маємо 
сприймати час, який піде на цей 
процес, і його ціну. Прагнучи до 
примирення, ми повинні уважно 
ставитися до богословських питань, 
історичних подій і культурних 
відмінностей. Розрив може бути 
здоланим лише внаслідок тривало
го і щирого процесу зцілення... Як
що ми прагнемо до примирення, то 
потрібно визнати всі помилки, які 
були скоєні в минулому. Хай ми не 
можемо погодитися із всіма бого
словськими питаннями, які нас 
поділяють, але ми повинні, у всяко
му разі, схилити коліна і розкаятися 
в передсудах, які в минулому стали 
причиною страждань».

Нова книга 
Понтифіка, пред
ставлена в Римі 
21 червня, при
свячена пробле
мам кризи євро
пейської культу
ри. Вона так і на
звана «Європа Бе

недикта в кризі культур». Три тексти 
книги писалися в різні часи. Йозеф 
Рацінгер робить такий висновок: « 
Європа виробила культуру, що -  
вперше в історії людства -  виключає 
Бога із суспільної свідомості». Книгу 
видрукувано італійською мовою.

Папа Римський має намір спів
працювати в наступному із Все
світньою Радою Церков. Про це він
заявив під час зустрічі у Ватикані з 
генеральним секретарем цієї Ради 
пастором Самуелем Кобією. У 
своєму зверненні до Папи генсек 
ВРЦ запропонував три теми для по
дальшого діалогу -  розуміння Церк
ви (еклезіологія), духовність та еку
менізм. Під час прес-конференції 
Кобія заявив, що ВРЦ не вимагає від 
Папи відмовитися від написаної під 
його редакторством енцикліки 
«Dominus Jesus», де говориться про 
виняткову роль Католицької Церкви 
в порятунку людини, але впевнений, 
що «слід розуміти: для прогресу у 
сфері досягнення єдності потрібно 
говорити іншою мовою».

Свою відпустку Папа Бенедикт 
XVI провів протягом 17 днів липня у 
скромному шале збудованому ще 
для Папи Івана Павла II в Іта
лійських Альпах. Його охороняли
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там 200 італійських карабінерів і 
агентів у цивільному. Багато часу 
Понтифік приділяв читанню. Не
дільні його передачі записувалися 
тут же в саду, що оточує шале.

Бенедикт XVI вперше після свого 
обрання на Святий престол привсе
людно засудив гомосексуальні сою
зи. Понтифік вважає, що односта
теві «шлюби» є проявом «анархії» й 
загрожують інституту сім’ї. До таких 
загроз Папа відніс зокрема розлу
чення, контроль за народжуваністю, 
«перевірні» і громадянські шлюби. 
За словами Понтифіка, всі оті «псев- 
досвоюбоди» грунтуються на тому, 
що він називає «вульгарізацією 
людського тіла» і людини взагалі.

«Маленькі  
кроки» буде ви
користовувати 
віднині Ватикан 
у своєму діалозі 
із Московським 
П атріархатом. 
Якісь кардиналь
ні кроки у цьому 
не передбача

ються. Про це заявив голова Папсь
кої ради із сприяння християнській 
єдності кардинал Вальтер Каспер,

перебуваючи в Москві. Воно й зро
зуміло. Російська Православна 
Церква є релігійною спільнотою 
однієї держави, хоч і утримує ще 
свою церковно-колоніальну імпе
рію. За своїми кількісними показни
ками вона далеко не є співвимірною 
із Католицькою Церквою. То ж роз
мова з нею на рівних створює їй 
безпідставне враження вселенського 
феномену, ще більше роз’ятрює її 
гонор і претензії на значимість в 
світовому духовному розвитку. А во
но ж не так. Ватикан відтепер праг
нутиме вести мову при участі в пере
говорному процесі всієї спільноти 
Православних Церков, а не лише 
Російської.

Ватикан повідомив Московсь
кий Патріархат, а відтак і російську 
владу, що він відмовляється від 
створення в Росії католицької 
Церкви східно-візантійського об
ряду. Відтак десь 1,5 млн. українців 
греко-католицького віросповідан
ня, які проживають в різних 
регіонах РФ (росіян-уніатів в РФ не 
більше 200 осіб), не матимуть пра
во на створення своїх вірос
повідних спільнот. їх громади, як і 
до цього, не реєструватимуть. Це 
ще є одним виявом зневаги Апос
тольської столиці щодо долі ук
раїнців. Скоріше всього в такий 
спосіб Ватикан прагне не лише 
«підсолодити» Московському 
Патріархату, який із задоволенням 
сприйняв цю інформацію, а й роз
ширити свої римо-католицькі гро
мади за рахунок українців греко-ка- 
толицької віри. Якщо Ватикан за
лишає українців в Росії напризво
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ляще в їх релігієвияві, то певно що 
цим би мав зацікавитися ук
раїнський уряд. То ж в Східній 
політиці Ватикану чітко прогляда
ються його прокатолицькі орієн
тації (і це зрозуміло). Відтак чекати 
в цьому від нього чогось проук- 
раїнського не завжди можна!

Іван Павло II і тут буде першим.
Якщо раніше в католицькій церкві

дозволялося починати беати- 
фікацію кандидата у святі лише че
рез п'ять років після його смерті, то 
беатифікацію Івана Павла II почали 
вже через 87 днів. Католики відтак 
недалекі від того, щоб і за життя 
можливого кандидата оголосити 
його святим. До того ж, з висвятою 
когось і декілька днів досить, а ось 
із висвятою українського митропо
лита Андрея Шептицького католи
ки можуть бути занесені до книги 
рекордів Гінеса. При цьому йде явне 
зневажання правил. І приклад цього 
подав той же Іван Павло II. Попри 
звичай, у 2003 р. він зарахував до 
лику святих матір Терезу. Весь про
цес закінчився всього через шість 
років після її смерті, тоді як раніше 
процес канонізації міг тривати 
сторіччями.

Невдовзі в Кам'янці-Подільсько- 
му з’явиться пам’ятник папі Івану 
Павлу П. Його споруджують у скве
рику, названого ім'ям Понтифіка 
згідно рішення міської ради. При 
цьому було зважено на звернення 
єпископа Леона Дубравського і като
лицької громадськості Кам'янця. 
Урочиста меса, хресний хід вулиця
ми, оздобленими стрічками, прапо
рами, квітами, із зупинками для мо
литов і проповідей біля храмів та 
історичних пам'яток, концерти ду
ховної та народної музики приваби
ли понад п’ять тисяч учасників євха- 
ристійного конгресу «Зостанься з на
ми, Господи!».

Першим серед тих, хто може бу
ти відзначеним новим Папою Бене
диктом XVI кардинальських відзнак, 
певно що буде архиепископ Сан- 
Францизький Вільям Левада. Його 
призначено керівником Ватикансь- 
кої конгрегації у справах віри, яку 
очолював протягом 23-х років 
нинішній Понтифік. Він залишив на 
попередніх посадах увесь ватикансь- 
кий уряд років папи Івана Павла II. 
Вільям Левада вважається богосло- 
вом-консерватором. Він працював 
над Катехизмом Католицької Церк
ви, очолював комісію єпископської 
конференції СІЛА з віровчення.

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Всесвітній з’їзд Адвентистів сьо

мого дня відбувся на початку липня 
в американському місті Сент-Луїс 
(штат Міссурі, СІЛА). Такі свої з’їзди 
адвентисти проводять раз у п'ять 
років. Девізом нинішнього було
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«Преображенні Христом». В щоден
них засіданнях з’їзду брало участь 
біля 10 тисяч осіб. Нині Церква АСД 
є однією із найбільш зростаючих 
християнських спільнот. Христия- 
ни-адвентисти є вже в 203 країнах 
світу, проповідують вони своє вчен
ня 717 мовами. На з’їзді йшла мова 
насамперед про перспективи стра
тегічного розвитку Церкви.

Реставрація головного собору 
Англіканської Церкви -  собору св. 
Петра в Лондонському Сіті -  
обійшлася в 10,8 млн. ф.сг. (19,6 млн. 
доларів). Цікаво, що будівництво 
храму роботи архітектора Крістофера 
Рена обійшлося три століття тому в 
один млн. фунтів. Фахівці реставру
вали не лише стіни собору, а й фрес
ки, барельєфи, вітражі, скульптури. 
Під час реставрації із собору винесли 
1000 контейнерів пилу. Але храм рес
тавровано ще не повністю. Як вияви
лося, внутрішні стіни тут були по
фарбовані фарбою, виготовленої з 
олії. Таке покриття легко вбирало в 
себе кіптяву, а тому собор набув усе
редині темно-коричневого забарв
лення. Нині вдалося за допомогою 
спеціальної лужної пасти відчистити 
лише половину внутрішніх храмових 
стін.

Архиепископом Євангельсько- 
Лютеранської Церкви в Росії, Ук
раїні, Казахстані та Середній Азії в 
соборі свв. Петра і Павла в Санкт- 
Петербурзі обрано доктора теології 
Едмунда Ратца, який до цього очо
лював німецьких лютеран України. У 
посвяті єпископа Ратца в архиепис
копа брали участь єпископ Кугаппі,

списком Вібе, архиепископ Ванагс та 
єпископ Штьокль. Дякуючи своєму 
попереднику архиепископу Георгу 
Кречмару, новий глава ЄЛЦЦ наго
лосив на його ролі у відродженні 
релігійного життя на величезному 
просторі СНД.

Німецькі лютерани вітають різні 
екуменічні заходи. Особливою попу
лярністю у зв’язку з цим у них кори
стується молитва Тезє. Її люблять 
молоді лютерани всього світу. Ця 
молитва збирає християн різних 
конфесій з метою оспівування Гос
пода. В громаді Омська з ініціативи 
студента Теологічної семінарії Дм. 
Черепенникова захід відбувся при 
участі братів і сестер із католицької 
парафії міста. В наступному перед
бачається запрошення християн з 
інших конфесій.

Верховний синод Англіканської 
церкви 11 липня прийняв рішення, 
згідно з яким дозволена висвята єпи
скопом жінок. Церква Англії ще в 
1994 році дозволила жінкам ставати 
священиками. На сьогодні вже десь 
половина із всіх семінаристів 
Англіканської Церкви є жінки. Про
те не всі в Церкві сприйняли ці «но
вації» схвально. Біля 400 священно
служителів із-за цього перейшло в 
католицизм. На цьому ж засіданні 
синоду єпископи більшістю в 239 го
лосів проти одного відкинули доку
мент, який легалізує евтаназію.

Протестантські громади в Росії 
кількісно зростають, хоч цьому не 
сприяє влада країни. Як відзначає 
«Христианская газета» (№6), «проте
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станти розвиваються більш ди
намічно, вони більше відкриті і зро
зумілі, вони йдуть в люди, пропону
ють конкретні соціальні програми. 
Плюс ще енергійна євангелізаційна 
робота». На відміну від них, право
славні розуміють місіонерську робо
ту як дискредитацію опонента, а не 
як вихід за церковну огорожу і по
ширення Благої вісті.

Гоніння на баптистську громаду 
«Ковчег» у підмосковній Балашисі є 
різні, але серед них є такі, в яких, як 
зауважив відомий адвокат, головний 
редактор московського часопису 
«Религия и право» А.Пчелинцев, са
ма ця церква винувата. «Шкода, але 
вона не була достатньо відкрита для 
діалогу з органами влади. Я запитав 
керівництво церкви, скільки разів 
вони зустрічалися з адміністрацією 
міста. Вони відповіли, що декілька 
років тому пробували зустрітися, але 
їх не прийняли. Скажімо, я -  мер 
міста, погано розбираюся в релігіях. 
І коли мені хтось говорить, що он 
там є баптисти -  шкідлива секта (а 
так інформують православні), я мо
жу повірити, тому що я спеціальної 
релігієзнавчої освіти не маю. Бапти
сти про себе позитивно не заявили. 
Вони щось роблять, але жодного ра
зу не прийшли і не запропонували 
ніякої програми, не розповіли, хто 
такі баптисти, чим вони відрізня
ються від інших конфесій. Якийсь 
лікбез елементарний потрібний... 
Церква євангельських християн- 
баптистів має бути більш настирли
вою й ініціативною... Тим більше, 
коли православні всіляко ратують за 
вигнання сектантів з міста». Завдяки

допомозі Слав’янського правового 
центру, співголовою якого є А.Пче
линцев, баптистській громаді вдало
ся зберегти за собою молитовний бу
динок, на який кинула око міська 
адміністрація.

Євангельські християни Бразилії 
прагнуть використати християнство 
як засіб підробітків. Так, на фести
валі в Ріо-де-Жанейро популярна 
євангельська співачка Аліна Баррош 
всіляко рекламувала християнські 
духи. При цьому вона посилалася на 
вчення Святого Письма, що «тіло 
суть храм Духа Святого». І такі про
повіді не залишаються безслідними 
у бізнесі. Оберти ринку, на якому ли
ше в Ріо-де-Жанейро діють єван
гельські християни, становить 
більше ЗО млн. євро на рік. «Божест
венним товаром» тут постає різно
манітна продукція: безалкогольне 
вино, CD з релігійною музикою, 
путівки на Святу Землю, поварські 
книги з «біблійними рецептами» та 
ін. (Христианский мир. -№24)

Протестанти Узбекистану зазна
ють всіляких гонінь з боку 
поліцейських. Так, останні скоїли 
грубе насилля над 19-річним 
послідовником Церкви Повного 
Євангелія (п’ятидесятники) Екура- 
лом Бекжановим, вимагаючи від 
нього зречення від християнства. 
Йому заганяли голки під нігті, зла
мали декілька ребер. На руках і ногах 
в’язня криваві сліди побоїв. Е.Бекжа- 
нова, що засвідчив суд. Йому 
приплітали вбивство громадянки 
США корейського походження Кім 
Екхен Пен Кхін, яка вела місійну ро-
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боту в Ташкенті. То ж факт із Е.Бек- 
жановим дає підстави для пошуків 
слідів цього вбивства серед гони
телів християн. Тим більше, що це 
не поодинокий приклад. Протягом 
тижня знаходився у в’язниці пастор 
з міста Фархад. Закриті протес
тантські церкви в Янгіулі та Ангрені. 
Всіляко влада Узбекистану протидіє 
реєстрації християнських громад в 
Ургенчі й Нукусі.

Обмеження 
прав протес
тантів в Росії 
може підігріва
тися ззовні з 
метою завою
вання політич
ного капіталу. 

Так вважає глава російських п’ятиде
сятників єпископ Сергій Ряховський. 
Хтось свідомо підігріває пристрасті, 
щоб протестантизм протиставляти 
православ’ю, щоб зробити протес
тантизм «п’ятою колоною», інстру
ментом «помаранчевої революції». 
«Не секрет, -  додав єпископ, -  що 
західне суспільство -  це переважно 
протестантське суспільство. То ж 
маємо спроби дискредитації Росії в 
очах інших протестантів світу».

ПРАВОСЛАВ’Я

Вселенський Патріарх Варфо
ломій назвав теорію «Третього Ри
му», обстоювану Патріархом Мос
ковським, «дурною, високомірною і 
нечестивою». Ця теорія, на його дум
ку, «відтворює дух цезаропапізму і 
ватиканізму, а відтак непридатна в 
Православному світі». Константино

п о л ь с ь к и й  
Патріарх не по
годився з аргу- 
м е н т а м и  
р о с і й с ь к о г о  
уряду, який на 
основі її кіль
кісної біль
шості вважає, 
що Московсь

кий Патріархат має займати головну 
позицію серед Православних Цер
ков, бути цементуючою ланкою у 
зв’язках між собою Слов’янських 
ПЦ. Він не сприйняв також кон
цепцію Російської Православної 
Церкви як «законного духовного 
правонаступниках Візантії», обґрун
товувань владиками цієї Церкви 
тим, що вона нібито говорить від 
якихось 350 млн. росіян, здійснює 
свій вплив на Балканах, «знаходить
ся на першому місці серед решти 
Православних Церков завдяки її ви
сокій духовності, її моральності і до
бродійності, її традиції і політично
му впливу» (митрополит Смоленсь
кий Кирило).

Митрополит Кирило, як одну із 
умов подальшого діалогу між Мос
ковським Патріархатом і Ватиканом, 
висунув застереження проти перено
су офісу УГКЦ до Києва. Більше то
го, з його слів, «православна сторона 
(як бачимо, владика перебирає на 
свою Церкву як Третій Рим право 
говорити вже від всієї православної 
спільноти світу -  РП) заявляє про 
недопустимість з канонічної, ек- 
лезіологічної та пастирської точки 
зору ідеї згадування Києва в титулі 
глави Української греко-католицької
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церкви і перенесення його кафедри в 
це місто». Ось тільки стає незро
зумілим те, чого це російський вла
дика виявляє таку монополію на 
місто, яке не належить Росії, розпо
ряджається українською територією 
як якоюсь вотчиною зарубіжної що
до України Церкви, до керівництва 
якої він входить. Митрополиту пора 
проснутися й усвідомити, що Союз 
вже розпався, що ніс його закін
чується на кордоні Брянської області 
із Сумською, навіть не на хуторі Ми
хайлівському, як це колись говори
ли, а до проблем релігійного життя в 
Україні він не може мати ніякого 
відношення, хоч він і є главою 
Відділу зовнішніх церковних зв’яз
ків Московського Патріархату, бо ж, 
як цей же Патріархат, любить неод
норазово наголошувати, що УПЦ до 
того ж є самостійною в управлінні. 
Реалії життя мають навчити митро
полита Кирила тому, що вже фа
шистські слова з російської пісні ко
муністичних часів «всё вокруг моё» 
відійшли в історію. Що стосується 
України, то тут ми владиці скажемо 
словами нашого поета Василя Симо- 
ненка: «Народ мій є! Народ мій 
завжди буде! Ніхто не перекреслить 
мій народ! Пощезнуть всі перевертні 
й приблуди і орди завойовників-за- 
брод (в т.ч. й із УПЦ МП- РП)!».

Власний погляд на процес 
об’єднання Російської Православної 
Церкви Закордонної і Руської ПЦ
виклав у доповідній записці єпископ 
Таврійський і Одеський РПЦЗ Ага- 
фангел. Зміст записки є надзвичайно 
цікавим, оскільки суттєво відріз
няється від офіційної позиції обох

інституцій. Подаємо текст із незнач
ними скороченнями. «На мій по
гляд, що склався в результаті перего
ворів, ситуація така, що нам 
потрібно відповісти на головне за
питання -  чи повинна РПЦЗ про
довжувати відстоювати ті принци
пи, на підставі яких вона виникла і 
жила 80 років, чи в даний історич
ний період питання вичерпане, і ми 
повинні в тій або іншій формі вли
тися до складу Московського 
Патріархату (МП)? Очевидно те, що 
змінилася політична ситуація в 
Росії -  комуністичного режиму біль
ше немає. Але чи досить цього для 
того, щоб говорити, що змінився і 
внутрішній духовний устрій МП? Я 
думаю, що усі погоджуються з тим, 
що ще кілька десятків років тому та
кий духовний устрій не був нормаль
ним -  поділ між нами був не через 
комуністичну владу, а через внут
рішній стан у МП. Чи змінилося 
щось зараз? Моя думка -  принципо
во не змінилося. Насамперед тому, 
що як тоді, так і зараз МП не може 
себе відокремити від влади. У той же 
час, Президент РФ Путін бачить себе 
спадкоємцем насамперед радянської 
системи. Нове тільки те, що до ра
дянського зараз додають історичні 
«дореволюційні» пріоритети. Живе 
надія, що колись влада в РФ повер
неться до колишнього свого устрою. 
Але поки це тільки надія, а не ре
альність. Після падіння православ
ної цивільної влади в ряді країн з по
чатку минулого століття і дотепер 
усе т.зв. «світове православ’я» пере
живає глибоку кризу. Ця криза бага
то в чому пов’язана з тим, що право
слав’я не пристосувалося ще до са
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мостійного життя без прямого 
політичного заступництва. МП (на 
відміну від сповідників, таких як ми
трополити Кирило, Агафангел і Пет
ро, які реально дивилися на стан 
Церкви в сучасному суспільстві і не 
кривили своєю совістю), намагалася 
і намагається використовувати 
«адміністративний ресурс» не зважа
ючи на те , що цим «адміністратив
ним ресурсом» уже не є Богом вінча
ний цар, а таким для МП зараз слу
жить будь-яке правління. У 1927 р. 
цей ресурс дозволив МП легально 
існувати в СРСР, з початку 1990-х 
років -  активно розвиватися. І сьо
годні МП не самостійний, його май
бутнє залежить від того, куди поведе 
її цей «адміністративний ресурс». В 
Україні після президентських ви
борів склалася принципово особли
ва ситуація, що, я упевнений, вима
гає зовсім іншого підходу, який вар
то чітко визначити і продумати. Тут, 
до слова, МП із благословення Бла- 
женнішого Володимира, за хабарі 
(що підтверджується документаль
но) і обіцянки передачі майна висту
пала в передвиборній агітації на 
підтримку «адміністративного ре
сурсу», чим відвернула від право
слав’я величезну кількість народу. 
Результатом наших переговорів на 
сьогоднішній день є те, що МП для 
себе зробила висновок, що з нами 
можна взагалі не рахуватися. Ми ба
чимо ситуацію, коли РПЦЗ готова 
переглянути весь свій історичний 
шлях, а з боку МП немає жодного 
пункту, у якому 6 вони поступилися. 
З цього можна зробити тільки один 
висновок -  керівництво МП продов
жує залишатися скованим і не бажає

приймати рішення в духовній волі 
на шляху до істини, а займається 
більше політикою. Висновок із за
пропонованих комісіями з перего
ворів документів особисто я роблю 
такий: на сьогоднішній день ці доку
менти не відповідають ситуації, що 
склалася і, тому, положення, які у 
них містяться, повинні бути визнані 
нереальними». (RISU)

Патріарх Російської Православ
ної Церкви Олексій II не підтримує 
ідею відмови від користування 
Інтернетом, радіо, телебаченням та 
іншими технічними винаходами. 
«Абсолютно очевидно, що Інтернет, 
телебачення -  це лише технічні засо
би, які можуть використовуватися 
по-різному, -  відзначає Патріарх. -  
Неприпустимо нехтувати ними 
тільки тому, що хтось поставив їх на 
службу гріху». Водночас Святійший 
наголосив на використанні їх як «за
собу християнського благовіщення», 
бо ж ще «наші ресурси в цьому на
прямі далеко не вичерпані».

Відлучений від сану і посади Все
ленським Собором і Синодом Єруса
лимської Церкви з Патріаршого ста
тусу Іриней не погодився з цим. Він
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формує новий патріарший Синод 
Єрусалимської Православної Церк
ви, до якого вже ввійшов 21 священ
нослужитель. Причин звільнення 
Іринея з посади Патріарха було бага
то: систематичне ігнорування думки 
членів Синоду і одноосібне без
відповідальне управління справами 
Патріархату; створення атмосфери 
«терору» в Єрусалимській Церкві; 
здача в оренду ізраїльському інвес
тору стратегічно важливої нерухо
мості в Східному Єрусалимі та ін.

Російська П равославна Ц ерква б е з  
п о го д ж ен н я  із  Ц ерк вам и Ірландії, а 
л и ш е з  П о сл о м  ц іє ї країни  в РФ, р о з 
ш и р ю є  свою  к ан он іч н у тер и тор ію . В
розмові із дипломатом митрополит 
Кирило запропонував побудувати у 
кращих традиціях російського де
рев’яного зодчества в місті Голуей 
православний храм. Він, за словами 
владики, міг би стати окрасою турис
тичного центру міста і яскравим 
свідченням православної традиції і 
культури як для переселенців із країн 
СНД, так і для ірландців, які живуть 
на березі Атлантичного океану.

Р о сій сь к а  П р а в о сл а в н а  Ц ер к в а  
р о зр о б и л а  св о ю  К о н ц еп ц ію  б о р о т ь 
б и  із  С П ІД ом  і р о б о т и  з  ти м и , х т о  
в р аж ен и й  ц ією  б ід о ю . Церква вва
жає, що соціальні і медичні фактори 
і явища, які сприяють формуванню 
так званих груп ризику, є причинами 
епідемії ВІЧ лише опосередковано і 
вторинно. «Дійсною ж першопричи
ною і джерелом стрімкого поширен
ня епідемії є набуле величезних 
розмірів примноження гріха й безза
коння, втрата суспільством фунда

ментальних духовних цінностей, мо
ральних засад та орієнтирів». Як це 
відзначається в документі, «образ Бо
жий в людині незнищуваний навіть у 
стані гріха». Саме тому «слід нена
видіти сам гріх і протистояти йому, 
але не переносити при цьому почут
тя ненависті на грішну людину».

П а т р іа р х  М о ск о в сь к и й  О л ек сій  II 
н е  п ід тр и м а в  ст в о р ен н я  С ер б сь к о ю  
Ц ер к в о ю  н а  т е р и т о р ії М а к ед о н ії а в 
т о н о м н о ї О х р и д сь к о ї а р х и єп и ск о п ії,
бо ж це, на його думку, сприятиме 
подальшому розколу в православ’ї 
цієї країни. Як відомо, в 1967 р. на 
церковно-народному Соборі в 
Охріді було проголошено автоке
фалію Македонської Церкви, яку не 
визнала дочірна щодо неї Сербська 
Церква, але така, яка в роки тітовсь- 
кої диктатури в Югославії насильно 
включила Македонських Православ
них до своєї структури.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Д у х о в н і л ід ер и  м усул ьм ан  в р я д і 

країн  за г о в о р и л и  п р о  н ео б х ід н іст ь  
а к т и в н іш о ї р о б о т и  з  іс л а м іза ц ії  
Є в р о п и . Так, імам мечеті військової 
академії імені короля Фахда, що в 
столиці Саудівської Аравії Ель-Ріяді, 
шейх Мухаммед ібн-Абдель Рахман 
прямо заявив: «Ми будемо контро
лювати Ватикан, ми будемо контро
лювати Рим і поширювати там 
іслам». У християн тоді залишиться 
єдиний вибір -  прийняти іслам і 
платити жізью (податок). Засновник 
Європейської ради з фітви шейх 
Юсеф аль-Кардауї продовжує думку 
саудівця: «Іслам може знову повер
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нутися в Європу після того, як його 
вже двічі виганяли з континенту».

С тал о в ід о м о , щ о  д о  терактів  у  
Л о н д о н і п р и ч е т н і ч о т и р и  о с о б и  
а з іа т с ь к о г о  п о х о д ж е н н я , зо к р е м а  
т р о є  -  з  П ак и стан у. Проте, не доче
кавшись офіційних інформацій, по 
Великобританії прокотилася хвиля 
вандальних акцій щодо мусульман. 
В Лондоні, Брістолі, Лідсі, Біркенхеді 
та інших містах в різні дні липня 
невідомі розбили камінням вікна 
мечетей. Мало місце прагнення 
підпалити будинки представників 
місцевих мусульманських громад. 
Повсемісно представники із країн 
Сходу зазнають словесних образ. До 
таких дій спровокував великобри
танців прем’єр Тоні Блер, який за
явив: «Ми знаємо, що вибухи
здійснено в ім’я ісламу».

«Т аєм на ор ган ізац ія  д ж и хад у  А ль- 
К а їд и  в Є в р о п і»  взял а н а  себ е  
відповідал ьність  за  т е р а к т  в Л о н д о н і 
7 л и п н я  в «кривавий четвер». Від ви
бухів в метро й автобусі тут загинуло 
більше 50 осіб (з інших інформацій -  
75). Загалом безпосередніх жертв тра
гедії нараховується більше тисячі 
осіб, з яких близько 700 госпіталізо
вані, 150 -  серйозно покалічені й пере
бувають у важкому стані. Фахівці ма
ють сумнів щодо зв’язків лондонської 
організації із відомою Аль-Каїдою. 
Справа в тому, що послання лон
донських бомбістів арабською мовою 
містило багато помилок і не було 
розміщене на сайтах, де зазвичай 
публікуються звернення відомої теро
ристичної організації. Відзначимо, 
що англійському суспільству вдалося

Релігія в сучасном у світ і____________________

утриматися від істерики в мас-медіа 
(як то буває у СІЛА) про «ісламську 
загрозу», а священики і представники 
влади наполегливо повторюють з те
леекранів, що трагедія торкнулася 
всіх національностей і віросповідань 
(Свобода. -  №25). Слідчим органам 
зрештою вдалося назвати всіх чоти
рьох терористів. Ними були один ви
ходець з Ямайки і три британці паки
станського походження.

З а с т у п н и к о м  н о в о г о  п р е м ’є р -  
м ін іс т р а  Ф р а н ц ії Д о м ін ік а  д е  
В ілльпана став 4 8 -р іч н и й  м усул ьм а
н и н  А зу за  Бегага -  син іммігрантів із 
Алжиру, доктор філософії. Попу
лярність він здобув у 1995 році, коли 
вів теледебати із президентом 
Франції Жаком Шираком з питань 
ісламського тероризму.

Іудей ськ і е к с т р е м іс т  в л аш тов у
ю ть  н ап а д и  н а  м еч еть  А ль-А кса в 
Є р усал и м і п р ак ти ч н о  щ о д е н н о . Ра
дикали вважають 2005 рік роком 
відновлення т.зв. Третього храму. У 
відповідь на це шейх Хасан Юсеф за
являє, що будь-яке прагнення захо
пити мечеть закінчиться зривом пе
ремир’я. Права єврейська ор
ганізація «Ревава» погрожує зібрати 
не менше 10 тис. ізраїльтян для 
штурму Аль-Акси. Приходиться 
ізраїльській поліції постійно захи
щати мусульманську святиню від 
іудейських екстремістів, які вимага
ють побудувати свій храм на руїнах 
ісламської мечеті.

У т в о р ен о  В сесв ітн ій  ісл ам ський  
клуб. Його організували, зібравшись 
в Нідерландах, відомі мусульманські
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діячі Європи. Очолив Клуб виходець 
з Єгипту Мухаммад Махмуд ас-Саїд. 
Мета цієї інституції -  формування 
єдиного світового ісламського ідео
логічного простору. Серед цілей Клу
бу відміна заборони на хіджаб, покра
щення становища мусульманок і здо- 
лання стереотипу про взаємозв’язок 
ісламу і тероризму. В плани Клубу 
входить організація різних конфе
ренцій та семінарів. Реалізація різних 
медіа-проектів, в т.ч. й створення 
власного супутникового каналу. Його 
стратегічне завдання -  досягнення 
єдності між мусульманами.

З а  н а р о д ж е н н я  д и т и н и  п о з а  
ш л ю б о м  іслам ські су д и  С удан у  н а д 
т о  ст р о го  караю ть. 15 червня зокре
ма суд визначив шістнадцятирічній 
дівчинці з Хартуму покарання у сто 
ударів палкою. Говорять, що після 
такого покарання практично ніхто 
не виживає.

К ув ей тсь к і ф е м ін іс т к и  за я в и л и  
п р о  св ій  н ам ір  взя ти  активн у участь  
у  п а р л ам ен тськ и х  в и б о р а х  в 2 0 0 7  
р о ц і. Нині в парламенті країни всі 35 
депутатів є чоловіками. Під час 
прийняття закону про право голосу 
жінок вони 9 годин дискутували і 
більшістю -  22 голосів -  дали їм зе
лене світло. Не кожна мусульманська 
країна може засвідчити таку демо
кратію. Але жінки, як бачимо, не 
вдовольнилися лише правом голосу. 
Вони -  прагнуть влади.

Т у р к м е н б а ш і п р и  в л а д і за л и 
ш и ться  д о  к ін ц я  д н ів  св о їх . Реальної 
сили в країні, яка б змістила його в 
Туркменістані не існує. Туркмени в

питанні усунення Ніязова від влади 
більше сподіваються на Аллаха, ніж 
на щось інше. Варіант, що вождя за
бере Аллах, нині активно обгово
рюється в Ашхабаді, але пошепки і 
тільки між своїми. Поширюються 
слухи про якусь хворобу Туркмен
баші. Нібито йому, як наслідок 
діабету, відрізали ноги. Дехто каже, 
що вождя вкусив якийсь павук. Але 
все це без надії сподівання, бо ж за 
прикладом Азербайджану Ніязов 
вже готує собі надійну заміну -  свого 
сина Мурата. (Свобода.-№18)

Н а ц іо н а л ь н а  к ам п ан ія  з  к о р п о р а 
т и в н о г о  ст р а х у в а н н я  С а у д ів с ь к о ї  
А р ав ії ввела н о в у  п рак ти к у  за х и ст у  
п ал о м н и к ів . Тепер паломник буде 
купляти за 27 доларів індивідуаль
ний страховий поліс на суму 13333 
доларів, який буде діяти протягом 
місяця з дня прибуття паломника до 
цієї країни.

М усул ьм ан ське д у х о в ен ст в о  М а 
лаві ст р и м а н о  ставиться  д о  т и х  к о н 
курсів  к р асоти , я к і п р о в о д я т ь  х р и с 
ти я н и . «Мусульманська жінка може 
показувати своє обличчя і руки, -  за
явив член Асоціації мусульман 
країни професор Мустафа Хусейн. -  
Якщо одягом не прикриті ще якісь 
частини тіла, то ми називаємо це го
лизною». Оскільки значну частину 
населення Малаві становлять му
сульмани, то їх думка враховується 
тут при проведенні конкурсів.

П ак истан ська влада в зял а п ід  св ій  
к о н тр ол ь  н ав ч ал ьн и й  п р о ц е с  у  в с іх  
м ед р есе  к раїн и . До цього її спонука
ло те, що один із терористів Лондону
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вчився в пакистанському медресе. 
Буде з’ясовано, чи не сприяє зрос
танню екстремістської свідомості 
навчання в медресе.

Г о л о в о ю  п а р л а м ен т у  в м у су л ь 
м а н сь к о м у  Б а х р ей н і в п ер ш е  стала  
ж ін к а  і  п р и  ц ь о м у  щ е  й  х р и сти я н к а  
А л іс  С ам ан . Це, безумовно, прорив 
подвійний в сфері демократизації 
життя цієї ортодоксально-мусуль
манської країни. Характерно, що в 
парламенті Бахрейну із 80 депутатів 
лише 6 -  жінки і лише двоє -  нему- 
сульмани. То ж чоловіки-мусульма- 
ни віддали пальму першості жінці. 
Це -  велика перемога свободи вірос
повідань, бо ж в цій країні 90% насе
лення -  мусульмани.

БУДДИЗМ
Б у д д и сти  св іту  в ід зн а ч и л и  6 л и п 

н я  7 0 -р іч ч я  Д ал ай -л ам и  X IV . Лідер

Тибетського буддизму вже пів
століття живе у вигнанні з рідної 
землі. Протягом 1955-1979 років ки
тайці майже повністю знищили 
скарби тибетської цивілізації. 
Повністю було зруйновано 99% буд- 
дистських монастирів, знищені ше
деври буддійського мистецтва, 
пам’ятки літератури цього гірського

народу. Його доля дечим нагадує до
лю українців: тут варваром виступив 
також чисельніший сусід. Далай-ла
ма нині живе в Індії, але він відвідав 
понад 40 країн, мав зустрічі з 
релігійними діячами багатьох кон
фесій. Про своє перевтілення Далай- 
лама пише так: «Маленькі діти, які є 
перевтіленнями попередніх лам, 
звичайно, пам’ятають речі і людей зі 
своїх попередніх життів. Деякі з них 
можуть читати релігійні тексти, хоча 
їх ніхто ще цього і не вчив. Так було 
і зі мною». (День. -  №118)

Д ал ай -л ам а заявив п р о  св о ю  г о 
т ов н ість  в и зн а т и  владу К итаю  н ад  
Т и б ет о м  за  у м о в и  зб ер еж ен н я  й о г о  
к ул ьтур н ої са м о б у т н о ст і. Це -  зри- 
мий відхід від тієї непримиримої по
зиції щодо комуністичного Китаю, 
яку лідер буддистів займав раніше. 
Відвідавши Китай, держсекретар 
США Кондоліза Райс порадила ки
тайському керівництву зважити на 
ці висловлювання Далай-лами і про
тягнути йому руку.

Н а й б іл ь ш а  у  св іт і п о зо л о ч е н а  
статуя Б удди  п ід  в ідк р и ти м  н е б о м  
сп о р у д ж у єт ь ся  в к и тай ськ ом у м іст і 
Ч ун ц ін . Статую висотою 20,6 метра, 
що зводиться на території місцевого
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буддійського навчального закладу 
при стародавньому храмі Хуаянь, 
передбачається освятити в жовтні. 
Статую покривають найтоншим ша
ром чистого золота. Її вартість скла
де 4 млн. юанів (483 тис. доларів 
США). Чунцін вважається одним з 
центрів китайського буддизму, ніко
ли тут пролягали шляху, по яких 
прочани відправлялися за буддій
ською премудрістю в Тибет і Індію.

Б у д д и с т и  в и я в и л и ся  у  в ід о м ій  
після  к он к ур су  Є в р обач ен н я  в К и єв і 
м ол дав сь к ій  гр уп і « З д о б  ш і з  д уб»  
(Б ий , б а р абан ). На питання, чи ло
вите рибку, її керівник Роман Ягупов 
відповів: «Я -  буддист. Рибку я не 
ловлю і не їм. Цілковито. Я -  тра
воїдна істота. їм тільки траву». Тому 
й не мають вони під час гастролей 
проблему з харчуванням. Вони май
же нічого не їдять, а відтак мають ба
гато вільного часу. (Експрес. -  14-21 
липня)

ІУ ДА ЇЗМ

М есіан ськ і єв р е ї п р етен д ую ть  на  
рол ь м о ст а  м іж  К атол и ц ьк ою  Ц ер к 
в о ю  і  єв р ей ськ и м  св іто м . Про це
йшла мова на третій міжнародній 
зустрічі, організований в італійсько
му місті Барі «Спільнотою Ісуса» 18- 
18 червня. Месіанські євреї -  це ка
толицька харизматична спільнота, 
яка виникла у 80-х роках м.ст. в Барі. 
Вона входить до складу Міжнарод
ної асоціації віруючих папського 
права, яка займається питаннями 
релігійного діалогу. Месіанські євреї 
дотримуються Закону і всіх ритуаль
них приписів іудаїзму, приймаючи

водночас Новий Завіт і особисту віру 
в Ісуса-Спасителя. Нині лише в 
Ізраїлі є більше ста громад месіансь
ких євреїв.

П о п у л я р н и й  в Л атвії р а б и н  Г лаз- 
м а н  за зн а в  н а п а д у  з  б о к у  ек ст р е-  
м істсь к и  н а л а ш т о в а н о ї м о л о д іж н о ї  
гр уп и  п р я м о  в ц е н т р і Р и ги . Після не
одноразових погроз «перерізати гор
ло і випустити кров жидам» подав 
позов до суду глава парламентської 
фракції «За права людини» Яків 
Плінер. Відомо, що латвійський на
род активно обстоює своє право на 
національну незалежність і відрод
ження. Але в країні десь до 40% так 
званих російськомовних, тобто 
представників приїжджих етносів. 
Вони активні у протидії національ
ним устремлінням латишів. То ж 
можливо саме це й провокує той ан
тисемітизм, до якого вдається 
корінний етнос. Така протидія ла
тишів є зрозумілою. Єврейський 
чинник активно працював в рес
публіках колишнього Союзу в ролі 
русифікатора.

М ін о св іт и  Ізр аїл ю  в и зн а ч и л о  60  
в ір ш ів  із  Т ан вху, я к і у ч н і 7 -9  класів  
м аю ть  в и в ч ати  н а п а м ’я ть . Знання 
цих віршів буде обов’язковим для 
одержання атестату зрілості. Таке бу
ло в школах Ізраїлю в п’ятидесятих 
роках м.ст., але потім на вимогу 
батьків було виключено з навчаль
них планів. Головний інспектор 
Міносвіти Дрор Галеві це нововве
дення мотивує так: «Сенс цієї ідеї по
лягає в тому, щоб перетворити Та
нах у невід’мну частину духовного 
світу учнів».

_______________ Релігія в сучасному світі
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Б анк Ізр а їл ю  B ank  L eu m i за  п р о 
х а н н я м  ул ь т р а о р т о до к са л ь н и х  іудеїв  
в и п у ск а є «ш абатн і»  креди тк и . Ними 
не можна буде зняти гроші під час 
шабату. Вони перестануть «працю
вати» перед заходом Сонця в п’ятни
цю і відкриються за годину після за
ходу Сонця в суботу. Карта не буде 
працювати в тих місцях, де недотри
муються шабату. Відомо, що орто
доксальний іудаїзм забороняє будь- 
яку роботу під час шабату. Віруючі 
євреї в години шабату не сяде за руль 
автотранспорту, не користується 
будь-якими електроприладами і те
лефонами.

Іу д ей сь к і г р о м а д и  ст в о р ю ю т ь  
с в о ї за г а л ь н о о с в іт н і ш к о л и , а н е  
п р агн уть , я к  п р ав осл ав н і ч и  гр ек о-  
к а т о л и ц ь к і х р и с т и я н и , н а х р а п о м  
п р о н и к а т и  у  св ітсь к і ш к о л и  із - з а  
св о г о  н ев м ін н я  ор ган ізув ати  н ав ч ан 
н я  д іт е й  св о їх  в ір н и х  у  сп ец іа л ь н и х  
п а р а ф ія л ь н и х  ш к о л а х . Так, в 
єврейській загальноосвітній школі- 
ієшиві «Теплий дім» навчається 37 
хлопчиків. Вони знаходяться на по
вному забезпеченні іудейської гро
мади. Керівником ієшиви є рабин 
Еліяу Кіржнер. Навчальний план 
школи поєднує вивчення загально
освітніх та єврейських, зокрема 
іудейських, дисциплін.

А н т и с е м іт и з м  в ід р о д ж у є т ь с я  в 
Н ім е ч ч и н і зав дя к и  д ія л ь н о ст і л ів и х  
п а р т ій  та  ан ти гл обал істів . Однією із 
причин його поширення є те, що, 
поселившись в тій чи іншій країні, 
євреї прагнуть поширювати в ній 
масову культури, чим розмивають 
національну ідентичність її корінно

го населення. Саме це не подо
бається антиглобалістам, які євреїв 
розглядають як поширювачів і охо
ронців глобалізації. Німецькі ліві од
нозначно підтримують палестинсь
ких екстремістів, в тому числі й теро- 
ристів-самовбивць. Ліві демонізу- 
ють Ізраїль, приписуючи євреям на
цистські злочини.

2 0 0 4  р ік  ви явився  р ек о р д н и м  у  
св іт і за  к ількістю  ан ти сем ітсь к и х  в и 
л азок  -  ван дал ізм  щ о д о  си н агог і 
єв р ей ськ и х  п ох о в а н ь , р ізн и х  л ай л и 
в и х  н ап и сів  і  п о б и т т я  єв реїв . В пресі 
описано 482 таких виявів. Навіть бу
ло ЗО випадків вбивства. Загалом ци
фра 2004 року перевищує цифру ан
тисемітських витівок 2003 року на 
39%. При цьому в більшості ви
падків до вандалізму і побиття 
євреїв вдавалися мусульманські 
іммігранти в розвинутих країнах, зо
крема обездолені молоді мусульма
ни. Одним із мотивів анти
семітських акцій є політика Ізраїлю 
щодо Палестини. В США, Німеччині 
та Росії за вандалізм щодо синагог і 
єврейських кладовищ відповідаль
ними є ультраправі угрупування.

П о є д н а н н я  р ел іг ій н о ї п р и стр аст і 
та  п о л іт и ч н о го  р ади к ал ізм у  р о б и т ь  
іракський п ов стан сь к и й  р у х  о с о б л и 
в о  н еб езп еч н и м , а й о г о  п р и д у ш е н 
ня -  н а д т о  ск л а д н и м . Іракський 
конфлікт є частиною першого в світі 
глобального повстанського руху -  
мережі окремих конфліктів, пород
жених ісламським екстремізмом, 
більшість із яких певним чином 
пов’язані з «Аль-Каїдою» та 
всесвітньою війною проти терориз
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му. Численні групи повстанців 
співіснують у часі і просторі й кожна 
з них має свої відмінні від інших цілі 
та тактику. Однією з таких груп є 
джихадисти. Вони прагнуть до пере
творення Іраку на талібську державу, 
що може послугувати бастіоном для 
масштабнішого всесвітнього іслам
ського повстанського руху. (День. -  
14 червня)

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Ц ерк ва Ісуса Х р и ста  С вя ти х о с 

та н н іх  д н ів  багато  уваги  п р и д іл я є  
зм іц н е н н ю  с ім ’ї, сп р о ст у в а н н ю  щ е  
п о д е к о л и  п р о п а г о в а н о ї св іт сь к о ю  
п р есо ю  ч и  р ізн и м и  к о н ф е с ій н и м и  
в и д а н н я м и  х и б н о ї д ум к и , щ о  м о р 
м о н и  -  б а га то ж о н ц і. «У нас по всій 
Церкві діє програма проведення до
машніх сімейних вечорів, за якою 
батьки та їхні діти мають збиратися 
разом раз на тиждень (переважно у 
понеділок увечері), -  відзначає Пре
зидент Церкви Гордон Хінклі. -  Во
ни вивчають Писання, говорять про 
свої сімейні проблеми, планують, 
що і як їм потрібно зробити сім’єю. 
Без вагань скажу: якби кожна сім’я у 
світі проводила у себе такі вечори, то 
ми б побачили б те, наскільки 
зміцнішали сім’ї по всьому світу». 
(Ліягона. -  №6)

Д есять  рок ів  т о м у  Г о р д о н у  Х інклі 
р а зо м  із  Т о м а с о м  М о н с о н о м  та  
Д ж ей м со м  Ф аустом  в Ц ер к в і Ісуса  
Х р и ста С вя ти х о ст а н н іх  д н ів  бул о  
д а р о в а н о  в и с о к и й  т а  с в я щ е н н и й  
о б о в ’я зо к  П р ези ден тств а . Підбиваю
чи підсумок своєї десятирічної 
діяльності, Перше Президентство

ЦІХСОД на 175-й річній Генеральній 
конференції в квітні цього року 
інформувало, що на початок 2005 р. 
Церква мала 12 275 822 своїх вірних. 
Приріст дітей, на яких заведено за
пис -  98 870. Більшість вірних Церк
ви -  вже за межами Північної Аме
рики. Три мільйони нових членів до
далося в останньому десятилітті. Це 
-  інтернаціональна сім’я, брати і сес
три якої є в 160 країнах. За останні 10 
років було створено більш ніж 500 
нових колів (тепер їх у світі 2 665) і 
більш ніж 4000 нових приходів та 
філій (тепер їх 26 670). Церква має 
338 місій, 646 округів. Місіонерами 
повного дня працюють 51 067 моло
дих вірних. Церква має 119 діючих 
хамів, велику кількість домів молит
ви. (Ліягона. -  №5)

ІНДІЙСЬКІ 
РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

С и к хи  н а д т о  а гр еси в н і п р и  з а 
х и с т і с в о г о  в ір о с п о в ід а н н я . Біля 
сотні мешканців Нью-Делі постраж
дало із-за вибухів у двох кінотеатрах 
індійської столиці. В цих кінотеатрах 
демонструвався новий фільм «Джо 
Боле 3 Ніхал». Він викликав своїм 
змістом масове обурення сикхських 
організацій. Сикхи вважають, що 
фільм ображає їхні релігійні почуття.

Ін д у їсти -ф а н а ти к и  зм ін и л и  так 
ти к у  с в о є ї б о р о т ь б и  із  х р и ст и я н а м и .
Співпрацюючи з місцевою владою, 
вони приховують факти мучениць
кої смерті християн, видаючи їх як 
ділові розборки чи звичайний 
розбійницький напад. Цю зміну 
змісту звинувачень відчула на собі

_____________________ Релігія в сучасном у світ і
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благодійницька місія «Даємо споді
вання». Президент місії д-р Самуїл 
Томас просить віруючих відповісти 
на цю нову хвилю переслідувань мо
литвою.

Ін д у їзм  вч и ть  н а д т о  б ер еж л и в о  
став и ти ся  д о  собак . Для них в Індії 
готують спеціальну вегетаріанську 
їжу із рису та овочів. В Інтернеті гос
подарі псів вміщують сторінки про 
своїх любимців. Створено навіть 
спеціальний крематорій для собак із 
всіма ритуальними послугами при їх 
похованні.

В ір н ість  в с ім е й н о м у  ж и т т і є  н е 
о д м ін н о ю  х а р а к т е р н о ю  р и с о ю  
п о сл ід о в н и к ів  ін д у їзм у . В Індії нині 
живе подружня пара, одружена ще в 
1918 році. Це -  100-літній Філіпос і 
99-річна Соссама Томас. Одружили
ся вони, коли мали відповідно 13 і 12 
років. Шлюб був традиційно укладе
ний за договором між їх сім’ями. В 
подружжя семеро дітей, 15 внуків і 
19 правнуків.

МІСТИКА
«Поки ніяк не можу звикнути до 

думки про смерть, хоч думаю про це 
щодня. Потрібно якось змиритися з 
необхідністю відходу як з данністю. 
Гадаю, що подібне легше зробити 
людям віруючим, вони знають шлях 
смирення. Я ж, може, і рада була б 
ставитися до віри по-іншому, але ме

Релігія в сучасному світі

не в свій час цьому не навчили: ви
росла в оточенні атеїстів...». Ці слова 
сказала відома актриса Наталія Гун- 
дяєва, але не вичитавши їх, в своєму 
інтерв’ю газеті «Факты». Газета вид
рукувала їх в сороковий день від дня 
смерті великої актриси (23 червня).

В М ек си ц і  
о ф о р м и в с я  
К ульт С в я т о ї 
С м ерті. Згідно 
цих вірувань, 
десь 40-50 ро
ків тому Свята 
Смерть була 
Дівою Кармен 
І Ойа, богома- 
тір’ю-покро-  
в и т е л ь к о ю  
к л а д о в и щ .  

Santa Muerte має біля 2-х млн своїх 
послідовників. Справді, кому моли
тися вбивцям, наркоторгівцям, зло
чинцям, найманим вбивцям та ін. 
Святі християнства їх не прийма
ють, а ось Свята Смерть їх приймає, 
бо ж це -  злочинна релігія, яка ви
правдовує невибачених грішників. 
Проте до Кістлявої Діви моляться не 
лише злочинці, а й матері, які не хо
чуть, щоб їх діти збочили, ті, хто жи
ве в складному світі корупції, 
вбивств, насилля. Мексиканські ка
толицькі священики та єпископи 
щоденно проклинають Святу 
Смерть, а ї ї  прихильників називають 
сатаністами.
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СВОБОДА СОВІСТІ
Н а Зак арпатті с т в о р ен о  р ег іо н а л ь н у  Р аду  Ц ер к о в  і  р ел іг ій н и х  о р г а н іза ц ій .

Розпорядженням голови Закарпатської ОДА Віктора Балоги утворено раду 
Церков і релігійних організацій області та затверджено її положення. Рада 
діятиме при голові ОДА і до неї, крім самого голови ОДА, його першого за
ступника та інших посадових осіб органів державної виконавчої влади, на 
добровільній основі увійшли керівники (повноважні представники) 
релігійних управлінь, центрів -  керівних органів діючих в області релігійних 
об’єднань (конфесій), статути яких зареєстровані у встановленому порядку. 
Засідання ради проводитимуться за необхідністю, але не рідше одного разу 
на квартал. Головуватимуть на засіданнях члени ради почергово. Рада прий
матиме ухвали, які мають рекомендаційний характер. (www.carpathia.vov.иа)

* * * * *

За с ід а н н я  к о н с у л ь т а т и в н о -к о о р д и н а ц ій н о ї р а д и  з  п и т а н ь  д ія л ь н о с т і 
р ел іг ій н и х  о р га н іза ц ій  о б л а ст і п р и  г о л о в і М и к о л а їв сь к о ї о б л а с н о ї д е р 
ж а д м ін іст р а ц ії в ідбул ося  у  М и к ол аєв і. У заході взяли участь голова облдер
жадміністрації О.Садиков, заступник голови облдержадміністрації В.Война- 
лович та представники релігійних громад. В ході засідання була презентова
на Програма дій облдержадміністрації „Нова влада -  нові можливості грома
дян», висвітлено питання щодо релігійної ситуації в області та обговорено 
нові напрямки діяльності облдержадміністрації, за підсумками зустрічі Пре
зидента України В.Ющенка з представниками Церков та релігійних ор
ганізацій України. У зв’язку з введенням у навчальну програму предмету „Е- 
тика», губернатор доручив своєму заступнику В.Войналовичу провести кон
сультації з конфесіями і обговорити пов’язані з цим питання. На зустрічі бу
ли заторкнуті питання, що потребують втручання органів влади, зокрема, 
що стосується землекористування та виділення релігійним громадам землі 
під будівництво храмів, (ivw, mykolayiv-oda^QV, иаі

* * * * *

Священнослужителі основних релігійних конфесій, представлених на 
Хмельниччині, зустрілися з головою облдержадміністрації Іваном Гладуня- 
ком. Прохання з боку духовенства, що прозвучали на адресу губернатора, 
стосувались його особистого сприяння у вирішенні різноманітних питань. 
Йшлося про викладання у школах і дитсадках основ християнської етики; 
зниження для Церков та релігійних організацій тарифів на оплату комун- 
послуг, орендних зобов’язань; виділення землі під культові споруди; недопу
щення виходу в ефір на місцевому телебаченні низькоморальних передач 
(фільми з елементами насильства, еротики); запровадження на ринках об
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Свобода совісті

ласті єдиного вихідного дня -  неділі. Була висловлена також (і підтримана 
головою облдержадміністрації) пропозиція створити спільну раду, до складу 
якої увійшли б представники усіх конфесій та органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування Хмельниччини). І.Гладуняк, в свою чергу, по
обіцяв тримати під особистим контролем порушену під час цього зібрання 
цілу низку питань. Він висловив надію, що ця перша зустріч, як керівника 
вищої гілки виконавчої влади в області, з представниками різних конфесій і 
Церков у такому складі стане доброю традицією, започаткує в подальшому 
тісну співпрацю. (www.adm.km.ua)

* * * * *

У  Б іл о р у сії п р о д о в ж у єт ь ся  п р я м и й  ти ск  (в  т .ч . й  ф ізи ч н и й ) н а  в ір у ю ч и х  з  
б о к у  м іс ц е в и х  си л о в и х  структур. Причому зменшення кількості членів нео- 
релігій пояснюється співробітниками Комітету держбезпеки країни «зни
женням інтересу населення до нетрадиційних релігійних навчань». За слова
ми речника вказаної спецслужби, «в останні 3-4 роки спостерігається значне 
зниження інтересу до нетрадиційних релігійних навчань». «Як наслідок, ско
ротилася кількість різного роду сектантських об’єднань, зменшилася сумар
на чисельність населення, втягнутого в їхню діяльність». У центрі інформації 
і громадських зв’язків КДБ Білорусії пояснили, що основний сплеск прояву 
активності нетрадиційних течій у Білорусії був у 1992-1996 роках, «коли 
створилися об’єктивні передумови до утвердження їхніх принципів у ма
совій свідомості молоді й осіб передпенсійного віку». «Саме ці дві категорії 
людей склали основний контингент адептів неотечій, що намагалися утвер
дитися на новому геопросторі, сформувати організовані структури, залучи
ти нових прихильників». За словами співробітників спецслужби, «Найбільш 
істотні контрзаходи у відношенні деструктивних культів були прийняті в 
1998-2000 роках. У зазначений період органами юстиції були позбавлені 
реєстрації понад два десятки «деструктивних» релігійних організацій, що 
діяли на території Білорусії: «Студентська асоціація «C.A.R.P.», «Білоруська 
педагогічна ліга», «Федерація родин за єднання і світ в усьому світі», «Феде
рація жінок за світ в усьому світі», «Республіканський центр «Дианетика», 
«Білоруська асоціація «Гуманність», «Суспільство ведической культури «Гау- 
ранга»)» та ін. У числі найбільш характерних нині для Білорусії «неокультів» 
були названі такі течії, як «Рух Об’єднання» Муна, рух діанетики-саєнтології, 
«New Age» («Нова ера»).
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КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ

ВЩ ТЕОРЕТИЧНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
ДО ПРАКТИЧНОГО

Незважаючи на прихід літа, його початок був ознаменований багатьма 
зустрічами, круглими столами, консультаціями, конференціями. Почавшись 
2-3 червня в Херсоні конференцією «Релігія в житті особи і суспільства: 
історія і сучасність», яку спільно провели Херсонський державний універси
тет, Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ та ЦеРІС УАР, конференційний за
пал потім захопив Одесу, Харків, Дрогобич, Донецьк.

Однією із найбільш інтен
сивних виявилася поїздка до 
Одеси, де 10-11 червня за 
ініціативи Духовної Ради хрис
тиянських конфесій міста і 
особисто її секретаря Петра 
Мартьянова відбулося декілька 
важливих подій. Перш за все 
вдалося зустрітися із заступни
ком мера Одеси ВіСКурінним, 
який ознайомив київських гос
тей із релігійною ситуацією на 
Одещині, підтвердив намір державних органів не втручатися в церковні 
справи, діяти виключно в правовому полі, засудив бажання деяких церков
них лідерів бути духовним підрозділом влади або «придворною церквою». 
Проінформувавши про існування при міському управлінні внутрішньої 
політики низки дорадчих органів з різних напрямків, заступник мера 
підтримав ідею створення консультативної ради релігійних діячів Одеси, 
згадавши про спробу функціонування подібного органу при губернаторі 
Одещини в минулому. В.Курінний запевнив присутніх в тому, що мерія го
това співпрацювати із конструктивними силами міста, особливо в сфері по
кращення морального клімату в місті, зростання духовності його меш
канців, утвердження толерантності і порозуміння між церквами.

Наступним заходом виявився День релігійної свободи, який пройшов у 
незвичній формі: представники всеукраїнських релігійних і релігієзнавчих 
асоціацій зустрілися із керівниками 9 конфесій, які діють в Одесі, ознайо
мившись із їхніми найактуальнішими проблеми на місці.

Гості завітали до каплиці моряків-християн архистратига Михаїла, яка діє 
як окрема місія мореплавців при Англіканській церкві, але є міжконфесійною 
за своїм характером. Капелан Олександр Сорокін, в минулому капітан
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торгівельного флоту, з великим ентузіазмом вже декілька років працює із мо
реплавцями з різних країн світу, надаючи їм юридичну і духовну допомогу, 
можливість зв’язатися із рідними по Інтернету, відпочити в міжрейсовий 
період тощо. Про діяльність цієї унікальної релігійної інституції ми роз
повімо детальніше в найближчому номері «Релігійної панорами».

На запрошення УАПЦ відвідали Храм Воскресіння Христового, який 
працює на території військового містечка недалеко від Одеси. Отець Воло
димир при храмі створив духовну семінарію, активно працює із солдатами, 
прихожанами храму, благодійно допомагає дитячим будинкам. Храм ціка
вий своїми унікальними іконами, зокрема Касперовською іконою Божої Ма
тері, тим, що в храмі зберігаються мощі одного із пап VII століття. Як у всіх 
новопосталих парафій, є певні проблеми і тут, які о.Володимир готовий 
вирішувати із іншими релігійними лідерами та місцевою владою.

Інформаційною була зустріч із офіційним 
представництвом Німецької Євангелістської 
Лютеранської Церкви України, в ході якої гості 
коротко дізналися про історію лютеранської об
щини в Одесі, про трагічну долю головної люте
ранської кірхи св.Павла, про сучасне духовне 
життя лютеран Одеси та його проблеми. Ко
лишній керівник лютеран України, а нині ар
хиепископ лютеран всіх країн СНД д-р Ратц, на 
жаль, був відсутній, бо приймав справи в Санкт- 
Петербурзі, але його активна діяльність відчут
на: в Україні вже діє 40 громад НЄЛЦ, видають
ся газети, зокрема місячний вісник «Согласие», 
різні журнали, є сторінка в Інтернеті. Церква 
працює з молоддю, організовуючи христи

янські табори не тільки для лютеран, але й для послідовників інших кон
фесій. Велику увагу тут приділяють освіті. Проводячи різноманітні семінари, 
церква фактично охопила всі напрямки і внутрішньоцерковної, і позацер- 
ковної роботи, прагне залучити всі вікові групи прихожан (наприклад, 
семінари для молодих співробітників церкви, для відповідальних за зв’язки із 
громадськістю, з дияконії та соціального служіння, для бізнесменів, музичних 
працівників, для подружжя, для підготовки пасторів, проповідників тощо). 
Надзвичайно успішними є музичні фестивалі, які проводяться з ініціативи 
Лютеранської церкви. Цьогорічний концерт, присвячений завершенню Дру
гої світової війни, під час якого виконувався твір Баха «Пристрасті по 
Матвію», зібрав всіх християн Одеси. Виходячи з того, що ядром віровчення 
церкви є, на думку пастора д-ра Маркуса Хука, віра, свобода та 
відповідальність, НЄЛЦ бере на себе багато відповідальностей і успішно 
справляється із ними. Лютерани відповідальні за суспільство, в якому жи
вуть, заявив М.Хук, і так було завжди. Ще до 1917 р. лютеранська громада
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Одеси, нараховуючи 10 тисяч віруючих, утримувала сиротинець для дівчат, 
будинок для людей похилого віку, два реальних училища, спортзал, музичну 
школу, які були збудовані на гроші прихожан. Все це належало на правах 
власності Церкві, яка сьогодні, не будучи юридичною особою, не може по
вернути собі своє ж майно. Особлива доля у центральної лютеранської кірхи, 
яка діяла до березня 1944 року. Опісля там довгі роки знаходився Інститут 
зв’язку. Обласна влада в 1992 р. прийняла рішення про передачу кірхи у 
власність громаді лютеран, що нараховує сьогодні більше 200 членів. Але 
відновлення кірхи, яке вимагає біля 6 млн. доларів, на сьогодні поки що не 
розпочате через довготривалий процес узгоджень з різними українськими 
інституціями, хоча існує чудовий проект молодого німецького архітектора, 
фінансова допомога совірників з усього світу, а особливо -  гаряче бажання 
віруючих лютеран Одеси відбудувати свою святиню, якій вже понад 100 років 
і яка є пам’ятником національного значення.

Розмова із головою ради громади В.Вікентьєвим, із відповідальним за 
юридичні та майнові питання Ю.Шефером, секретарем управління НЄЛЦ 
п. Люд милою виявили типові для багатьох релігійних організацій України 
проблеми. Перш за все -  це проблеми власності і майна, хоча вони й не бу
ли виголошені як найважливіші. Заговоривши про реституцію, держава має 
допомогти церквам аргументувати своє право на майно, створивши якусь 
комісію, яка б через архів знаходила і перевіряла відомості про належність 
тих чи інших будівель, цінностей тій чи іншій громаді. Але, по-перше, в ба
гатьох випадках тих громад вже немає і ще питання чи виникнуть вони в то
му обсязі, в якому колись існували -  то є питання. По-друге, поки що всі по
шуки архівних документів лягають на плечі самих громад, яким доступ в 
архіви, в т.ч. церковні, обмежений. За кожний документ, що оголошений 
інтелектуальною власністю держави, церкви вимушеній платити. А доступ 
до архівів радянського періоду, особливо Комітету держбезпеки, можливий 
при згоді родичів, яких, як правило, вже не залишилося, оскільки вони були 
розстріляні або зіслані і вмерли на поселеннях за релігійну діяльність. Бага
то архівів просто свідомо знищені, відсутні писемні джерела, відновити 
справедливість -  це зібрати по крупицях інформацію у ще живих свідків, що 
окремим релігійним організаціям не під силу. І тут знов таки потрібне дер
жавне фінансування спеціальної програми відновлення історичної правди 
щодо релігійних організацій, їх лідерів в минулому.

Складною є проблема соціального служіння, яке фактично блокується 
місцевою владою. Церкви готові взяти на себе турботи про бездомних дітей, 
хворих, але хотіли б повернути собі будівлі тих сиротинців та лікарень, що 
до 1917 року належали їм. Сьогодні там розташовані державні структури, на
вчальні заклади тощо, які не можливо кудись виселити за рахунок церкви, як 
це часто пропонують. Не зрозуміло, як діяти в ситуації, коли церква береть
ся на базі обласного туберкульозного диспансеру обладнати сучасний діагно
стичний центр, але при умові повернення у власність церкви приміщення
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диспансеру, який колись належав їй, при цьому вимагає також і повернення 
й парк, на території якого знаходиться диспансер. Перед церквами постає 
питання: хто уповноважений сьогодні вирішувати такі питання? В чию ком
петенцію входитиме вирішення перерахованих питань? Хто виступатиме 
арбітром у спорі, якщо на одне й те ж приміщення претендуватимуть 
декілька громад?

Незважаючи на відродження, яке переживає лютеранство в Україні, у 
нього немало й інших проблем. Церква не наголошує на національному ха
рактері лютеранства, вона розуміє, що є лютеранською церквою в Україні, 
яка відкрита всім, незалежно від національності. Більше половини її па
рафіян -  не є німцями, навіть за походженням. В громаді існує велика 
плинність віруючих. Багато прихожан виїжджають до Німеччини. Скла
дається враження, що Лютеранська церква -  це німецький еміграційний 
клуб, у якого стосунки із Німеччиною, німецьким консулом, дипломатами 
сильніші, ніж з місцевою владою. Враховуючи історичну поліетнічність цьо
го регіону, а колись і дуже впливову і кількісно значну громаду німців-люте- 
ран, недальновидними виглядають дії влади, яка орієнтується тільки на од
ну національність, тільки на одну церкву, ніби дозволяючи тимчасово про
живати іншим національностям в Одесі. Це створює враження у народів, які 
мають тут вікову історію, своєї непотрібності державі Україна, своєї якоїсь 
виключності з її соціально-економічного, політичного і культурно-духовно
го життя. Саме цим ми можемо пояснити певну байдужість або невизна
ченість етнонаціональних меншин під час президентських виборів. Саме це, 
якщо реально не зміниться політика держави в цій галузі, ми можемо очіку
вати і під час парламентських виборів 2006 року. Номінальні громадяни Ук
раїни не вважають себе реальними громадянами цієї держави, якщо ігнору
ють загальноукраїнські події, прагнуть замкнутися у вузькому колі своїх ет- 
норелігійних питань, стають замкненими анклавами.

Знайомство з релігійним 
життям регіону продовжило
ся відвіданням Римо-като- 
лицької єпархії -  канцелярії та 
Храму Успіння Пресвятої Бо
городиці, де служить єпископ 
Броніслав Бернадський, кан
целярії УГКЦ на чолі із єпис
копом Одеським і Кримським 
Василем Івасюком, Вірменсь
кої церкви -  храму святого 
Григорія Просвітителя, храму 
УПЦ КП і канцелярії Одесько- 
Ізмаїлського єпископа Якова, 
громаду Церкви ХВЄ. Такі

66 Релігійна панорама № 7’2005



Конференцій круглі столи

різні християнські церкви, а проблеми виявилися спільними: проблема 
приміщень, майна, землі, повернення храмів тощо. Замість сприяння церкві у 
виконанні нею багатьох соціальних ролей, не говорячи вже про основну -  ду
ховну опіку над віруючими, держава всяк гальмує ініціативу церков, зволікає 
із виконання законів та указів президентів України щодо повернення культо
вих і церковних споруд, надання землі для побудови храмів тощо. Все це об
говорили учасники прес-конференції, яка була влаштована для місцевих мас- 
медіа. З’ясувалося, що журналісти слабо обізнані із релігійним життям Оде
щини, майже не інформують мешканців Одеси стосовно релігійних питань. 
Відчувається брак достовірної інформації, спеціальної літератури. Частково 
це є провиною медійних служб, а частково -  самих релігійних громад, які за
мкнулися на вирішенні внутрішньоцерковних проблем, бояться вийти у 
суспільство, інформаційно та соціально там бути присутніми. Церкви працю
ють лише із своїми совірниками, хоча мають сильний потенціал для роботи із 
молоддю, з сиротами, людьми хворими тощо. Висловлювалися думки щодо 
необхідності загальноміського радіомовного і телевізійного каналу, спільної 
газети релігійних організацій, але на перешкоді стоять насамперед вузькі кон
фесійні інтереси. Хоча давно назріла потреба у спільній позиції християнсь
ких, як на початок, церков щодо соціально-економічних, політичних, куль
турних і духовних проблем сучасного суспільства.

Можна поділити затурбованість одеських римо-католиків тим, що їм не 
повертають відібрані у роки тоталітаризму приміщення, Одеської єпархії 
УПЦ КП протиправними діями при захопленні їхніх храмів РПЦЗ, залишко
вим підходом при вирішенні питань реституції церковного майна.

Учасники Круглого столу «Церква і політика», що відбувся як продов
ження розпочатого діалогу між різними церквами та інституціями Одещи
ни, говорили про холод і байдужість нової влади до тих церков, завдяки 
підтримці яких вона, власне, при владі. Політична перемога опозиції авто
матично не означає змін в релігійному житті регіону - монополія МП 
зберігається, нові політики знаходяться в якійсь незрозумілі залежності від 
МП. В зв’язку із цим постає питання: чи при владі в Одесі нова влада, якщо 
вона продовжує протегувати скомпрометовану під час виборів церкву, яка 
підтримувала провладного в минулому кандидата?

Всі церкви, крім УПЦ МП, ігноруються тут обласною владою. Більше то
го, влада часто провокує конфлікти. Так, греко-католикам нарешті виділили 
землю під будівництво храму, яка виявилася вже приватизованою. Така не
дальновидна політика влади частково спонукає об’єднуватися християнські 
церкви у міжцерковні ради, асоціації тощо, які в собі несуть протестний еле
мент -антиУПЦМПовності. Чи цим влада допомагає УПЦ МП, настроюючи 
проти неї всі інші церкви, чи це сприяє толерантним міжконфесійним 
відносинам в регіоні, чи не створює влада додаткові точки напруження і 
протистояння, які загрожують стабільності на Одещині? Чи це не антидер
жавна позиція представників нової влади?
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Владі в держано-церковних відносинах бракує справедливості, мобіль
ності, ініціативності, правової культури (знання законів, їх виконання, 
відповідальність за їх невиконання), публічності, патріотичності, про
фесіоналізму, а церкві -  християнськості. Тому державно-церковні відноси
ни потребують удосконалення, зокрема законодавчий аспект. Влада має 
сформулювати соціальне замовлення на роботу Церкви в суспільстві, створи
ти умови для такої діяльності. Владі не зручно спілкуватися з кожною церк
вою окремо. Тому є необхідність колективного презентанта позиції церков з 
тих чи інших питань. Продуктивним є існування при владних органах дорад
чих структур, які б акумулювали спільний громадський інтерес і потребу.

Досвід створеної за ініціативи багатьох християнських течій Одеси Ду
ховної Ради християнських конфесій потрібно вивчати і поширювати, 
оскільки ця добровільна структура сприяє взаєморозумінню між церквами, 
і не тільки їх керівників, але й мирян, хоча позиція керівника визначає за
гальний настрій в церкві стосовно можливих контактів, спільних проектів. 
До високої мети, яку перед собою поставила Рада -  духовно-моральне відро
дження регіону на основах християнського світогляду, християни Одещини 
йдуть шляхом просвіти суспільства через поширення Євангелія, відновлен
ня християнських цінностей, музичне служіння, організація фестивалів, 
конференцій, постійного міжцерковного діалогу, спілкування, обміну 
інформацією та літературою, через розвиток християнської освіти, христи
янських ЗМІ, протидію розпалюванню міжнаціональних і міжрелігійних 
чвар, захист релігійної свободи та ін. (Див. Положення про Духовну Раду 
християнських церков м.Одеси і Одеської обл.). В роботі Духовної ради ак
тивну участь беруть римо- і греко- католики, православні (окрім УПЦ МП), 
лютерани, пресвітеріани, методисти, баптисти, пятидесятники та інші кон
фесії, які на Одещині існують здавна.

Потребу у примиренні церков усвідомили не тільки релігійні люди, але й 
певні кола інтелігенції Одеси. Так, з 1999 р. в Одесі діє Благодійний фонд 
церковно-світської злагоди (согласия). Фонд став ініціатором проведення 
Фестивалю християнської пісні, проведення декількох конференцій, ма
теріали яких видруковані окремими збірниками. Є домовленість між Фон
дом і багатьма християнськими конфесіями про підписання Декларації про 
спільну діяльність і створення при Фонді виконавчого комітету представ
ників церков Одещини. На думку засновників цього фонду, зокрема проф. 
П.КЛобазова, при підтримці цієї ініціативи з боку церков, спонсорів, цер
ковних центрів, державних і політичних діячів «фактично виникне локаль
не дослідне поле для отримання механізму зближення і співпраці» між 
різними релігіями. І перші кроки вже робляться. На базі філософського фа
культету Одеського національного університету ім. Мечнікова в 2003 р. ство
рений Міський центр релігійної інформації, який знайомить мешканців не 
тільки Одещини, але й всього Півдня України із релігійною ситуацією в 
регіоні, в країні, сприяє утвердженню толерантності між конфесіями. Вже не
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один рік в Одесі діє Центр компаративістських досліджень релігії, який та
кож сприяє толерантизації міжконфесійних відносин в регіоні.

Але останнє дається з великим трудом, бо в силу специфіки релігійного 
життя регіону та характеру лідерів провідних конфесій діалог релігій відбу
вається без основного фігуранта спілкування -  без УПЦ МП, яка має незро
зуміло чому якийсь особливий статус на Одещині -  статус фактично держав
ної (губернаторської) церкви. Питома вага релігійних організацій УПЦ МП 
на Одещині серед усієї кількості релігійних організацій в області складає 
46,6% при середньо українських показниках в 36,4%. Правда, є регіони де їх 
нараховується лише 7,3% (Тернопільщина). Але Одещина за насиченістю 
церков УПЦ МП чи не найбільш інтенсивна в країні. Може тільки Дніпро
петровська область дає більше -  50,2% або Вінницька -  50,8%. Хоч серед за
гальної кількості православних громад УПЦ МП по Україні Одещина має 
лише 4,6%, темпи зростання православних громад саме цієї церкви тут 
постійно зростають. Так, лише 2000-2004 рр. кількість їх збільшилася на 88 і 
зараз становить 503 організації, в т.ч. 9 монастирів з 351 ченцем, 435 свяще
ників, 313 недільних шкіл, 4 періодичних релігійних видань. Ця церква має 
щотижневу сторінку в газеті Одеської міськради «Одесский вестник», на 52 
каналі і каналах кабельного телебачення виходять програми УПЦ МП «Мир 
православия», «Сретение», «Православний собеседник», «Православное ви
део». На обласному радіо виходять програми «Свет православия», «Священ
ная история». Можна сказати, що весь релігійний інформаційний простір 
регіону заповнений УПЦ МП, чия політика в міжрелігійних відносинах 
відзначається позицією господаря, диктатора умов співжиття і навіть при
сутності в релігійному просторі. Ця церква в кращому випадку визнає право 
на існування тільки Німецької Лютеранської церкви як церкви етнічної мен
шини, Вірменської церкви -  теж як церкви вірмен. До всіх інших конфесій 
УПЦ МП демонструє явно не сестринське ставлення, бо в римо-католиках 
православні МП вбачають конкурентів, які як для неї, незаконно знаходять
ся на канонічній території РПЦ, а тому, дивись, займаються прозелітизмом, 
в греко-католиках -  зрадників православ’я, які мають повернутися до 
батьківської віри, в православних всіх інших юрисдикцій -  відпавших від 
істинної віри, які, покаявшись, мають прийти до РПЦ, в протестантах -  сек
тантів, які свідомо руйнують цілісність християнського древа. Який діалог 
може відбуватися із заблудшими? Із нерівними? Із зрадниками? Як можна до 
схизматиків, до невірних ставитися толерантно? Враження таке, що УПЦ 
МП взяла на себе відповідальність, навіть місію провести хрестові походи 
проти іновірців, спасти істинну християнську віру, хоча ніхто не надавав цій 
церкві якихось особливих, виняткових прав, не уповноважував її зберігати 
«чистоту» християнства в сучасних умовах, коли пріоритетним є право лю
дини сповідувати або не сповідувати будь-яку релігію, коли треба поважати 
вибір людини, що закріплено в міжнародних правових документах і законо
давчих актах України. Тому претензії цієї церкви, незважаючи на весь істо
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ричний досвід її присутності в долі слов’янських народів, сьогодні вигляда
ють занадто самовпевненими. Ситуація в суспільному житті і міжкон
фесійному співжитті суттєво змінилася за останні 15 років, а в Україні вона 
принципово відрізняється від російських реалій. Як би не хотілося право
славним владикам з УПЦ МП, але треба хоч змиритися з тим, що Україна -  
незалежна держава, що визнається всім світом, в т.ч. і Росією, і що Москва 
може бути Третім Римом тільки для росіян, оскільки у українців є свій дру
гий Єрусалим - Київ.

Дивує і позиція місцевих органів влади, які без сумніву можуть мати 
якісь преференції в духовній сфері, державні чиновники можуть бути віру
ючими або невіруючими, належати до тієї чи іншої конфесії, але, будучи на 
державній службі, вони не мають право виявляти свої орієнтації на ту чи 
іншу церкву, бо є гарантами Конституції і Законів в державі, які вказують на 
рівне ставлення держави до всіх релігій, до віруючих будь-якої конфесії. Ко
лишня міська влада в особі Руслана Боделана явно схилялася у своїх діяль
ності до однієї церкви -  УПЦ МП. Р.Боделан незаконно і непогоджено пере
дав цій церкві центральний Спасо-Преображенський храм в місті, побудова
ний на гроші всіх мешканців Одеси -  і католиків, і протестантів, й право
славних інших церков. Нинішній мер Гурвіц заявив про рівновіддаленість 
від усіх церков, але статус цієї церкви в Одесі залежить не тільки від позиції 
мера чи його мерії. Складається враження, що на місцях держслужбовці вза
галі не знають Закон України про свободу совісті та релігійні організації, не 
виконують його, грубо порушують Конституцію України щодо світськості 
держави, втручаються в релігійні справи, протегують ту чи іншу церкву. 
Чим, як не ігноруванням Закону, можна пояснити те, що нинішній голова 
обласної держадміністрації Цушко не йде на контакти із іншими, крім УПЦ 
МП, православними церквами, називаючи їх «вражими церквами»? Чому 
він, як представник найвищої влади в області, ставиться до церков не рівно, 
як він може бути гарантом свободи совісті в регіоні?

Митрополит Агатангел за час його перебування на цьому посту в Одесі 
настільки зміцнив свої позиції в світі бізнесу, соціальній і економічній 
інфраструктурі міста, в інформаційному полі і культурному житті Одеси, що 
може, як виявилося своєвільно конкурувати із мером. Маючи ідеологічну і 
силову підтримку з боку православних братств, що діють в області, 
керівництво УПЦ МП в Одесі є «державою в державі» -  православною фор
тецею у вільному одеському морському порту.

Але ситуація не така безнадійна, як здається. Треба враховувати, що не всі 
в Україні беззастережно сприйняли її незалежність, що серед громадян Ук
раїни багато таких, що все ще ідентифікують себе із радянським народом, 
вважають себе частиною величної держави-імперії СРСР, тому для них центр 
політичного і культурного життя країни все ще знаходиться в Москві, що 
формує проросійський вектор в життєвих орієнтаціях значної частини насе
лення України. Такі люди важко сприймають будь-які зміни, занадто критич
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но ставляться до сучасної ситуації, не приймають її, і в цілому є страшенно 
нещасними, чия туга за минулим буде вічною, оскільки мріям на повернення 
не світить виповнитися. Вони прагнуть зупинити хід історії, шукаючи сили в 
консервації минулого, що, на їх думку, сприятиме стабільності, впевненості. 
Але й їх «доганяє» глобалізація, модернізація, трансформація, інформати
зація та інші «зації». Сьогодні життя запитує, як Церкві вижити в ситуації 
поліконфесійності, в ситуації постійної конкуренції не тільки із гріховним 
світом, але й з іншими духовними інституціями, яку позицію зайняти щодо 
демократизації суспільства, яке передбачає повагу до людини та її прав, як 
вирішити конфлікт між індивідуальними і спільнотними інтересами, в ситу
ації вибору між «хочу» і «треба», між добром і злом, між істиною і неправдою.

Певним продовженням розпочатого київськими науковцями спілкуван
ня в Одесі можна вважати проведення в м.Харкові науково-практичної кон
ференції «Релігієзнавство в умовах постмодерну і яку люб’язно прийняла тут 
Харківська державна Академія культури. Розмова вийшла далеко за рамки 
чисто теоретичних і методологічних проблем сучасного релігієзнавства. 
Відомі в Харкові релігієзнавці, державні і громадські діячі, відчуваючи брак 
професійного спілкування, два дні присвятили тому, що ділилися своїми 
спостереженнями щодо ситуації в релігійному житті України і регіону, в дер
жавно-церковних відносинах, в міжцерковних взаєминах, в освіті, в т.ч. і 
релігійній. В межах Круглого столу, в якому взяли участь представники 
різних релігій, прозвучав виступ А.Колодного про нові орієнтири в держав
но-церковних відносинах (за результатами зустрічі Президента України з 
релігійними лідерами). Виходячи із доручення В.Ющенка про створення 
при Президенті спеціальної Ради (Комітету) з релігійних питань, яка матиме 
науково-методичне призначення і до якої планується ввести, крім лідерів 
релігійних центрів України, представників науки, силових структур, соціаль
них і правових служб, учасники столу висловились за необхідність створен
ня в області Ради міжхристиянських організацій.

Як завжди, активним є Захід України. На цей раз Дрогобицький держав
ний педагогічний університет імені І.Франка та його відділення філософії за 
підтримки УАР, громадської організації «Народний Рух України» провели 
конференцію «Церква і освіта», поставивши собі за мету продовжити розпо
чатий діалог влади, Церкви, суспільства щодо освітніх процесів в Україні, зо
крема введення з нового року в школи обов’язкового курсу «Етика». За ре
зультатами дискусії були прийняті певні рішення, які надіслані в Міністерст
во освіти та науки України і з якими організатори конференції вирішили оз
найомити якнайширше коло зацікавлених громадян.

До речі, на 14 серпня в Дрогобичі запланована ще одна конференція, яка 
скоріше буде подібною громадським слуханням, оскільки в її роботі візьмуть 
участь не тільки вузькі спеціалісти, представники влади, церков, медіа, але й 
громадські та політичні діячі з «Молодого Народного Руху», партії «Народ
ний Союз Наша Україна». На цей раз коло проблем, що виносяться на обго-
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ворення під темою «Церква і суспільні процеси в Україні», значно розшире
не: Полірелігійність та свобода совісті в українському суспільстві й законо
давстві; Церква на сучасному етапі політичних процесів; Стан міжкон
фесійних відносин і перспективи їх толерантизації; Релігійні та світські ЗМІ: 
взаємне інформування суспільства і церкви; Церква і освітній процес в Ук
раїні; Роль науки в аналізі релігійної ситуації та можливість впливу на неї ек
спертів.

Але найбільш вагомою подією червня мав би стати 6-й Конгрес Міжна
родної асоціації україністів, який зібрав дослідників історії, мови і літерату
ри, культури, релігії та економіки України з багатьох країн світу, про що ми 
поінформуємо в наступному числі РП.

Л.Филиповин
*  *  *  *  *

IX Міжнародний Фестиваль християнської творчості відбувся у Херсоні.
Про значення Святого Духа в житті кожної людини, про те, що прийняття 
Духа Святого не було ексклюзивним правом апостолів, а відкритим для усіх 
віруючих у Христі, говорили священнослужителі різних християнських кон
фесій. З промовою до учасників заходу звернувся єпископ церков південно
го регіону ОНХХЦУ (ПЕ), пастор релігійної організації «Велике Доручення» 
Віталій Шалухін. Ця релігійна організація стала ініціатором Фестивалю. Та
кож виступили виконавчий директор Південного регіонального відділення 
Українського Біблійного товариства України Олександр Бабійчук, секретар 
Херсонської єпархії УПЦ КП, настоятель кафедрального собору «Стрітення 
Господнього» Йоан Замараєв, який привітав усіх від імені православних 
віруючих. (www. news,proboga, com)
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Предко О.І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри. Мо
нографія. -  К., 2005. В книзі розглядається становлення та розвиток психо
логії релігії, виокремлюються її основні напрямки та визначаються перспек
тивні можливості в межах релігієзнавчого осмислення. Особлива увага 
відведена психології релігії В.Джеймса.

Абачиев С.К. Православное введение в религиоведение. Курс лекций. -  
М., 2004. Відомі теми з курсу релігієзнавства у посібнику розкриваються з 
позицій православно-конфесійного підходу. При цьому найбільш повно 
розглядаються теми з християнства, критично подаються знання про його 
неправославні конфесії, а також інформації про нехристиянські релігії. 
Відтак маємо православно заангажований підручник з релігієзнавства.

Свобода: сучасні виміри та альтернативи. Колективна монографія. -  К , 
2004. В книзі, написаній науковцями Інституту філософії НАН України, роз
глядається природа феномену свободи в сучасних її розуміннях філософами 
різних західноєвропейських шкіл.

Polsko-ukrainskse badania religii. Pod red. К. Banka. - Krakow, 2004. Книга 
написана науковцями Інституту релігієзнавства Ягеллонського університету 
і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. Статті стосуються 
переважно історії та нинішнього стану конфесій, поширених в двох 
слов’янських країнах. Книга двомовна.

Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці Католицької 
Церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму). -  Львів, 2004. В
монографії аналізується неотомістська концепція прав людини, відображе
на у документах та інших джерелах з соціальної доктрини католицької Церк
ви. Цікавим є розділ, де автор розглядає соціально-етичні принципи католи
цизму як концептуальні основи прав людини.

Сафронов А. Религиозные психопрактики в истории культуры. - Харь
ков, 2004. В монографії розглянуті прояви психопрактик в різних культур
них традиціях, досліджено їх генезис, еволюція, взаємодія з іншими форма
ми духовного життя. Особлива увага приділяється релігійним і біля- 
релігійним психопрактикам, які наявні в сучасній культурі. Розглянуті також 
такі питання як місце змінених станів свідомості в культурі і релігії, роль
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релігії у формуванні і підтримці соціотипу, культурне значення езотеричних 
психопрактик, філософські та релігійні корені сучасної психотерапії.

Докаш B.L, Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство. - Чернівці, 2005. Новий 
навчальний посібник з релігієзнавства доцентів кафедри релігієзнавства 
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича 
відрізняється від раніше видрукуваних насамперед оригінальністю в по
данні тем «Предмет, структура і методологія курсу» та «Релігія як суспільно- 
культурне явище», а також добротним навчально-методичним додатком. В 
навчальному матеріалі звертається особлива увага на питання релігійного 
життя Буковини.

СОФІЯ. Так називається культурологічний часопис, перше число якого 
під грифом Інституту гуманітарних досліджень і за редакцією доктора філо
софських наук Юрія Павленка побачило світ. В часописі вміщено статті про 
софійні символи буття, софіологічні аспекти світової культури, Софію як 
премудрість Божу та ін. провідних науковців країни. Вміщено підбірку ста
тей під загальною назвою «Духовні зв’язки Києва і Криму у середньовіччі». 
Часопис багато і оригінально ілюстрований.

Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М.Драгоманова. 
Серія 7: культурологія, релігієзнавство, філософія. -  Вип. 4 (17). -  К., 2005.
Перший розділ випуску «Релігієзнавство» вміщує статті про актуальні про
блеми релігіезнавчої науки (А.Колодного) і місце українського релігієзнавст
ва в контексті світової науки про релігію (Л.Филипович), методологічні заса
ди осмислення свободи совісті (М.Бабій) та антрополого-пантеїстичну 
трансформація християнства (П.Павленко), взаємозв’язок релігійного та 
етнічного в культурі (В.Бодак) та ін.

Новини релігійної та релігіезнавчої літератури________________________________
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ4

РУХ Ш РІЧАІТАНЙА САРАСВАТ М АТХ* **
Представники вайшнавського руху Шрі Чаітанйа Сарасват Матх є 

послідовниками лінії Шрі Рупануга-сампрадайа, засновником якої є Шріла 
Рупа Госвамі. Саме йому Шрі Чаітанйа, незадовго до закінчення своїх прояв
лених діл, довірив доглядання всієї своєї Сапрадайі (живий потік релігійно- 
філософської традиції, що підтримується усним навчанням й ініціацією), 
зробивши його зберігачем великих езотеричних істин Бгакті (служіння).

Протягом віків вчителі цієї лінії вайшнавізму розповсюджували Чисту 
Відданість. Але в кінці XVIII -  на початку XIX століть чисту традицію було 
майже загублено, з’явилося багато лжевчень, що претендували на правонас- 
тупництво від Шрі Чаітанйадеви. Однак Бгактівінода Тжакур (1838-1914) 
відродив рух Шрі Чаітанйа Магапрабгу до його первинної чистоти й створив 
основу для його розповсюдження по всьому світу. Цю справу продовжив йо
го син -  Шріла Бгакті Сіддганта Сарасваті Госвамі Прабгупада (1874-1937), 
який заснував Гаудійа Матх -  духовну місію, яка є справжнім носієм вчення 
Магапрабгую. Після розповсюдила вість Шрі Чаітанйадеви по всій Індії. Він 
ще в тридцятих роках заснував 64 Гаудія Матхи. Серед чисельних його учнів 
особливе місце посідають дві особистості -  Шріла А.Ч. Бгактіведанта Свамі 
Магарадж Прабгупада й Шріла Б.Р. Шрідгар Дев-Госвамі Магарадж (Парам - 
Гурудев). Перший приніс вчення Магапрабгу в західний світ, заснував за
гальновідоме «Міжнародне товариство 
свідомості Крішни» (ISKCON). Другому ж 
Гурудев надав повноваження бути зберіга
чем високих духовних ідеалів Шрі Рупануга- 
сампрадайа.

Засновник Руху -  Шріла Бгакті Ракшак 
Шрідгар Дев-Госвамі Магарадж (1895-1988)
-найвеличніший вайшнавський наставник 
XX століття. Він народився в благородній 
брагманській родині і з дитинства виявив 
духовні якості, був схильний до оспівування 
святих імен; його освіченість та відреченість 
дивували усіх. Його перша зустріч зі Шрі Га
удія Матхом відбулася в 1923 році. А вже 
в 1926 році він цілком присвятив себе місії 
свого Гуру Шріла Бгакті Сіддганта Сарасваті

* В кож ном у н овом у числі часопису «Сторінка конф есії» надається новій  релігійній течії.
** Текст п ідготував студент Н аУКМ А О .Р ом аненк о
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Госвамі Прабгупада і невдовзі став одним з його провідних проповідників. 
У 1930 році Гурудев посвятив його в саннйасу (монашество), давши ім’я 
Бгакті Ракшак Шрідгар Магарадж (зберігач Відданості Шрідгар Магарадж). 
Шріла Сарасват Тхакур перед тим, як покинути цей світ, попросив його 
співати «Шрі Рупа-манджарі-пада» -  свій улюблений бхаджан, присвячений 
найвеличнішим й потаємним духовним істинам. В такий спосіб він чітко 
вказав на Шрілу Шрідхара Магараджа як на свого дійсного наступника, яко
му належить стати патріархом усієї Шрі Рупануга-сампрадайі.

Через виникнення після відходу Шріли Бгактісіддганти Сарасваті Тхаку- 
ра непорозумінь в Гаудійа Матхе, Шріла Шрідгара Магарадж залишив рух і 
деякий час жив усамітнено. Пізніше, в 1941 році, він заснував на березі Ган
гу власну Місію -  Шрі Чаітанйа Сарасват Матх (Навадвіп, штат Західна Бен
галія, Індія)..

До його помешкання, розташованого в святій Шрі Набадвіп-Дгамі, 
завжди сходилося багато людей, яких приваблювали його скромність, спра
ведливість, готовність завжди прийти на допомогу, здатність усе приводити 
до гармонії в поєднанні з відданістю Гаудійа-сіддганте. Його наступники 
відкрили храми Крішни в багатьох містах світу.

Праці Шріли Шрідгара Магараджа на санскриті й бенгалі, що передавали 
духовність Гаудійі, високо цінуються не тільки відданими, але й вченими за 
глибину й гарний поетичний стиль. Вони вже опубліковані англійською, 
іспанською, німецькою, російською, португальською, французькою, 
італійською, угорською, шведською мовами й мовою хінді.

Шріла А.Ч. Бгактіведанта Свамі Магарадж Прабгупада й Шріла 
Б.Р. Шрідгар Дев-Госвамі Магарадж вперше зустрілися в 1930 році в місці 
Аллахабаді (Індія) і з того часу підтримували близькі стосунки. Шріла Свамі 
Магарадж Прабгупада говорив, що для його випробування й підготовки до 
західної місії обрали Шрілу Шрідгару Магараджа. І він часто звертався до 
Шріли Шрідгара Магараджа як до свого духовного порадника і вчителя. Він 
говорив, що бачив у Шрілі Шрідгарі Магараджі гідну особистість, здатну для 
продовження розпочатої ним місії на Заході. Він також радив своїм учням 
звертатися для отримання знань до Шріли Шрідгари Магараджа. Шріла 
Шрідгара Магарадж продовжував місію Шріла Свамі Магараджа Прабгупада 
ще протягом трьох років після його відходу.

В кінці 70 -  на початку 80-х років м. ст. до Шріла Шрідгара Магараджа по
чали приходити західні «віддані». Поступово заснована ним Місія -  Шрі 
Чаітанйа Сарасват Матх розповсюдилася в інших частинах світу. У 1985 році, 
незадовго до свого відходу з цього світу, Шріла Шрідгар Махарадж офіційно 
призначив своїм наступником та ачарйєю Шрі Чаітанйа Сарасват Матха, 
свого найближчого учня й слугу Шрілу Бгакті Сундара Говінду Дев-Госвамі 
Магараджа.

Шріла Бгакті Сундара Говінду Магарадж (народився в 1929 році) у віці 17 
років став послідовником Шріли Шрідгара Магараджа. Починаючи з 1992
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року Шріла Говінда Магараджа подорожував по всьому світу, проповідуючи 
послання Шрі Чаітанйаі Магапрабгу. У 2003 році Шріла Говінда Магарадж 
здійснив поїздку до України. «Любов до Святого Імені, милосердя до живих 
створінь і служіння Вайшнавам» -  ці слова точно передають сутність Місії 
Шріли Говінди Магараджа.

Книги Шріли Шрідгари Магараджа і Шріли Говінди Магараджа перекла
дені десятками мов світу. Центри Місії Шрі Чаітанйа Сарасват Матха 
відкриті в близько 50-ти країнах світу, найкрупніші з яких знаходяться 
в Індії, США, Англії, Іспанії, Мексиці, Бразилії, Росії. В Україні громади 
відданих цієї орієнталістської течії існують у Києві, Одесі, Запоріжжі, Хар
кові, Донецьку, Львові. Цей рух, маючи основний центр у Навадвіпі, не має 
чіткої ієрархічної структури; проповідники підпорядковуються Шрілі 
Говінді Магараджу й ведуть проповіді, подорожуючи в різних країнах.

Віровчення і практика рухові

Найпершим і найважливішим у служінні вайншавізму є оспівування 
Святих Імен (Гарінама), що називається Магамантра. Отримання гарінама 
означає процес передачі сім’я любові до Бога, від Гуру -  до учнів. Щодо ма- 
гамантри, те вона невід’ємна від Самого Бога Кріїпни. Магамантра дана жи
вимо істотам як Його найбільша милість. Навіть найнижчі можуть оспівува
ти Святі Імена. Для оспівування святих імен не існує жодних якихось суво
рих або чітких правил відносно місця й години його проведення, врахо
вується лише щирість і віра. Однак, оспівуючи святі імена всі повинні нама
гатися уникати їх ображання. Усі повинні усвідомити, що повторення 
Гарінама є служінням духовному вчителю і Шрі Крішні.

Мага мантра виглядає так:
Харе Крішна, Харе Кріьина,
Кріьина, Крішна, Харе, Харе,
Харе Рама, Харе Рама,
Рамау Рама, Харе, Харе.
Загальний смисл цієї Магамантри: імя «Крішна» означає «всеприваблю- 

ючий», «Рама» -  «тієї, що приносити радість», а «Харе» -  це звертання до 
енергії відданого служіння Шрі Крішні. Харе Крішна Магамантра має й 
інше, більш потаємне значення, яку не відкривається для сторонніх.

Віддані повинні слідувати Садгана-Бгакті -  практиці впорядкованого 
відданого служіння, яка дозволяє задіяти в служінні Господові Шрі Крішні 
органи чуття і розум. Практика Бгакті-йоги включає в себе дев’ять видів 
діяльності: 1) слухання про Господа; 2) оспівування святих імен Господа; 3) 
згадування Господа; 4) служіння його Стопам Лотоса і його відданим; 5) по
клоніння Божеству; 6) вознесіння молитов; 7) прийняття положення слуги 
щодо Господа; 8) служіння Шрі Крішні в якості друга; 9) повне присвячення 
себе Господові.
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Цим головним дев’ятьом процесам необхідно постійно слідувати, але ос
новним в духовному житті має бути це здійснення самовіддання Шрі 
Крішні. Саме віддання або шаранагаті включає в себе шість складових: 1) 
прийняття всього благотворного для Крішні-Бгакті; 2) переконаність, що 
Крішна -  і тільки він -  захистить нас; 3) тверда віра в те, що Крішна -  єди
ний Зберігай і Володар усього; 4) відсутність егоїстичних бажань; 5) усвідо
млення себе жалюгідною нікчемною душею.

Існують, згідно вчення течії, різні прояви Всевишнього Господа. На
самперед це Господь, який є присутнім у кожному атомі, в усьому 
творінні. Але це один з його проявів, а їм немає меж. Але його найвищі 
прояви, особливий прояв божественного -  це абсолют, як хлопчик-пасту- 
шок, Говінда. Господь Крішна подібний до чарівного дерева, що виконує 
бажання. Від цього дерева можна отримати все, але спочатку потрібно ма
ти з ним зв’язок.

Згідно вчення руху Шрі Чаітанйа Сарасват Матх, існує два потоки буття -  
один мирський, а другий духовний, трансцендентний. В наш час ми захоп
лені хвилею, яка має матеріальний, мирський характер. Тому нам необхідно 
залишити цей потік і ввійти в потік трансцендентного буття. Є багато різно
манітних шляхів, що ведуть до нього. В різні епохи -  сатья, трета, двоспара- 
юга і сучасний вік Калі-Юги Епохи ці різні. В сучасну епоху вірним шляхом 
досягнення трансцендентного є оспівування Святих Імен. І це оспівування 
Святих Імен є методом особливого призначення для сучасної епохи. Господь 
вклав усю свою силу в це Святе Ім’я.

Життєва позиція вайшнавів розкривається таким чином: «Будучи вайш- 
навами, послідовниками Магапрбгу, ми істотно відрізняємось від інших 
послідовників індуїзму, християнства й інших віровчень, тому що в нашому 
русі немає нічого сектантського, нічого, що обмежує. Ми не є послідовника
ми якоїсь певної конфесії чи віровчення, ми є вайшнавами за своєю приро
дою, живими істотами, які гостюють у Всевишнього, що перебуває в обу
мовленому стані. Ми йдемо в цьому світі шляхом народжень і смертей. Ми 
народжуємося, потім -  вмираємо, а потім ми народжуємося знову. Тому ми 
заявляємо про своє власне існування як слуг Господа Крішни. Ми хочемо по
вернутися додому, у світ служіння. Через ці звукові вібрації (магамантри) ми 
хочемо з’єднати цей світ зі світом божественним — така наша мета і наша 
програма.

У цьому матеріальному світі ми народжуємося в 8400 тисячах форм жит
тя, а в усіх цих формах життя -  терпимо страждання, що характерні цим 
формам життя. Тому для нас є головним позбутися цього плачевного стану. 
І коли в сучасному втіленні нам випаде найбільше везіння, величезне щас
тя -  пам’ятання про Господа Крішну, то ми повинні скористатися з цього 
везіння. Без образ, без сумнівів, але з любов’ю і ніжністю ми будемо оспіву
вати це Святе Ім’я. Тоді нас не здолають жодні розчарування і ми не будемо 
обмануті».
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Основними священими текстами 
вайшнавів є Бгагават Гіта, Шрамат-Бга- 
гаватам, Чаітанйа-Чарітамріта.

Громада київських вайшнавів зби
рається на служіння у невеликій квар
тирі по вулиці Косинця, 73-6. Але, не
зважаючи на нестачу місця, всі її члени 
надто доброзичливі. Вони намагаються 
бути справжніми вайшнавами і служи
ти Крішні 24 години на добу. їхня про
грама складається зі співання санків- 
тинів, обговорення святих текстів, свят
кування різних свят і зрештою спожи
вання прасаду. Нині в Україні діє дві 
громади руху.

Загалом, якщо порівнювати їх з 
ISCONom, то вони здаються щирішими 
у становленні і не мають такої театраль
ності. Вони вважають Шрідгара Маго- 
раджа проповідником для проповідників, так як він проповідував в Індії, йо
го високі знання не спрощені й пристосовані до європейців. Свамі Прабгу- 
пада виявив бажання, щоб Шрідгара Магараджі очолив його духовну місію і 
направляв до нього своїх учнів. Тому вони вважають себе послідовниками і 
Свамі Прабхупади, читають його книжки, які вважають також наділеними 
божественним змістом. Вайшнави Шрі Чайтанйа Сарасват Матху вважають 
цих двох гуру духовними братами. Просто напрями проповіді їх були різни
ми. Якщо Свамі Прабхупада робив їх відкритими для розуміння західних 
людей, то проповіді Шрідгара Магораджа більш езотеричні, вимагають до
вшого розмірковування. Він неписав таких розгорнутих коментарів, як 
Шріла Прабхупада, але він поринув і розкривав всю глибину вайшнавського 
вчення.
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□ Гроші в СІЛА заробляють по-різному. Сім’я Уокер із Лос-Вегаса 

своєрідно влаштувала свій сімейний бізнес. Вони надають сайт на своєму сер
вері родичам покійних, на який можуть надсилати свої співчуття їм всі, хто 
знав померлого. Відбулася останнім часом і модернізація серверу. Відтепер 
одержати для себе на ньому сайт в перспективі на майбутнє можуть і живі, 
відповідно оплативши його. Оформляють вони цей сайт за своїм бажанням: 
тут є і розповіді їх про своє життя, про своїх родичів і ставлення до них, і набір 
фотографій. Сайт фірма Уорке не може оприлюднювати до смерті замовника. 
Після смерті замовника це постає як його голос до родичів, але вже з того світу.

□ Нова версія причин смерті Ісуса Христа. До цього часу писали, що він 
помер із-за великої втрати крові. Ізраїльський професор Бенджамін Бреннер 
висунув свою версію смерті. Згідно його розрахунків, смерть наступила із-за 
закупорки судин тромбом. Подібну версію висували американські вчені ще 
в 1886 році. Бреннер вважає, що відрив тромбу і попадання його в легені 
викликаний тривалою нерухомістю й обезвоженням організму. Гадають, що 
Ісус Христос помер через 3-6 годин після розп’яття, а не як інші при такій 
страті -  мінімум через добу. Ісус Христос був уроженцем Галілеї, а багато 
мешканців цього регіону страждають тромбофілією, хворобою, яка вияв
ляється в підвищеній згущенності крові.

Редакція часопису з вдячністю розгляне всі надіслані листи та інформації. 
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дач) служителями культу ц ієї Ц еркви. Н езр озум ілою  є байдуж ість  П р ези ден та  д о  т ієї 
К иївської східно-християнської традиції, лише на основі якої мож ливе в ідродж ення і ви- 
будова Є ди н ої Української Х ристиянської Ц еркви, а не на основі простого організаційно
го поєднання П равославних Ц ерков, щ о вибудовані на м осковсько-православній традиції. 
Н езрозум ілою  є також  байдуж ість ющ енківської влади д о  розгулу в країні проросійських  
білямосковсько-православних згурбищ ь, які всіляко ратують за  в ідродж ення імперії М и 
коли II. Н езрозум ілою  є також  запевнення П р ези дентом  П редстоятеля У П Ц  М П  в т о 
му, що органи влади будуть карати ті громади ц ієї Ц еркви, які вирішили перейти у  влас
не Українську П равославну Ц еркву, зберігаю чи при цьому за  собою  право на власність  
храму. Н езрозум ілим  є те, як м ож е П р ези ден т  своїм словесним повелінням щ одо введен 
ня з  вересня в навчальний план шкіл якоїсь «Етики віри» поруш увати цим К онсти туцією  

законодавством України визначену світськість освіти й відокремлення школи від Ц е р к 
ви. Н езрозум ілим  є також  при поліконфесійності країни наявні подеколи в промовах П р е 
зидента звернення до  якихось «святих отців». Н езр озум іли м  є також  офіційне реклам у
вання виявів релігійності П р ези дента , тоді як це має залиш атися на рівні його особистого  
життя, чогось потаємного. Н езр озум ілою  є також  та клерикалізація суспільного ж иття, д о  
якої вдаються нині владні органи різних рівнів, залучаючи при цьому в р ізних регіонах  
різні церкви, тоді як в Є вропі, куди ми прагнемо ввійти, утвердж ується  його світськість.

То ж  складність релігійного ф еном ену вимагає виваженості й делікатності і в ставленні 
до нього і в своєм у бутті в ньому. Н е  мож на, відчуваючи на рівні свого індивідуального  
світовідчуття якусь свою  богообраність чи богонатхненність, прагнути це зреалізовувати  
в суспільному бутті, не рахуючись при цьому із свободою  релігієвияву інших, а разом  з  
тим і свободою  на позавіросповідність, з  м іж народно визнаною  і вж е утвердж еною  в Ук
раїні свободою  віросповідань.

С фера релігійного життя надто складна. Її не м ож на сутнісно пізнати, користаючись  
лише рівнем економічної освіти і буденного досв іду  спілкування з  діячами тільки тра
диційного християнства. Тут важливо добре знати особливості наш ої української релігійної 
історії і релігійної традиції, тенденції і закономірностя світових релігійних процесів сього
дення, міжнародне правове вирішення релігійного буття. Бути українцем в релігійному  
житті — це не лише дотримуватися традиційних для нашого народу обрядів, не лише 
відвідувати традиційні для нього храми, а й вловити, щ о в цьому є  від р оду  нашого, а щ о  
привнесено протягом століть колоніальної неволі від релігійних чужинців. Українське П р а 
вослав’я — це не тільки церковна організація із прикметником «українська», а складний і 
духовно багатий культурно-історичний феномен, щ о сформувався в період незалеж ного  
буття Київської митрополії в X - X V I I  століттях і зневаж ений в часи м осковсько-право
славної неволі так, що Тарас Ш евченко влучно назвав це «Ц ерквою -дом овиною ». З н ан и й  
митрополит Іларіон (Іван О гієн к о), коли йшла мова про вибудову Української Ц еркви, мав 
цілу програму її деоросіянення й українізації, вдатися до  чого або не здатні із -за  св оєї н е
освіченості й невихованості на власне українській історії та ментальності або не хочуть із-  
за  історичного непам’ятства навіть владики тих Ц ерков, які ми часто називаємо сутнісно  
українськими. Ц ей  нюанс вловив владика Черкаський С оф роній. Н і М осква, ні К онстан 
тинополь, ні Рим  не мають визначати своїм «принципом визнаності» розвиток релігійного 
життя в Україні. Н е  хтось зовні, а ми самі маємо і м ож ем о узаконю вати свій релігійно-ор
ганізаційний статус у  світі відповідно до  того, щ о маємо одну з  найбільших православних  
спільно. Я к  слушно зауважував покійний П атріарх М стислав: визнаймо самі себе , а інші 
— визнають, куди вони дінуться. Скористаймося й порадою  іншого П атріарха — В ол оди 
мира (Р ом аню к а), який в своїй ідеї києвоцентризм у відводив К и єву  з  його багатою  східно- 
християнською традицією  роль «другого Є русалим у». П ор а не лише М оскві, а й Р им у  
сказати стоп у  їхніх гендлюванням сф ерою  українського релігійного життя, нищ енням в Ук
раїні українського. Д ерж авну політику у  сфері релігійного життя слід будувати так, щ об ми 
гордо могли промовляти словами В.Симоненка:

Н ар од  мій є! Н ар од  мій зав ж ди  буде!
Н іхто не перекреслить мій народ!
П ощ езн уть всі перевертні й приблуди
і орди завойовників-заброд! „

Професор А.КОЛОДНИИ

Закінчення. Початок на 2-й стор. обкладинки.



Р Е Л ІГ ІЄ З Н А В Ч А  А С П ІР А Н Т У Р А  І Д О К Т О Р А Н Т У Р А

При Відділенні релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди Н А Н  Ук
раїни вже більше десяти років функціонує аспірантура з релігієзнавства. Дипломи 
кандидатів філософських, історичних чи соціологічних наук мають десятки її випуск
ників. Науковими керівниками пошуківців виступають науковці вищої кваліфікації 
Відділення — доктори філософських наук, професори А.Колодний, В.Єленський, 
О.Саган, Л.Филипович, П.Яроцький. Протягом трьох (стаціонар) чи чотирьох (за
очно) років пошуківці мають написати кандидатську дисертацію із визначеної 
Відділенням наукової теми. Дисертація захищається на засіданні Спеціалізованої на
укової ради, яка працює тут же при Відділенні. М и забезпечуємо пошуківців можли
востями видруку їх праць, апробації наслідків дослідження на наукових конференціях.

Для вступу в аспірантуру необхідно насамперед мати вищу світську освіту, підготу
вати реферат на одну із наукових тем (обсяг — до 30-х стандартних сторінок), а та
кож скласти з 15 вересня до 15 жовтня три вступні екзамени — фаховий з релігієзнав
ства в обсязі освіти з релігієзнавчої вузівської спеціалізації, з філософії, а також іно
земної мови. Про обсяг вимог на екзаменах можна дізнатися в Інституті філософії при 
здачі документів до відділу кадрів. Документи приймаються до 10 вересня. Окрім за
повненого листка з обліку кадрів, треба здати ще копію диплому про вищу освіту, ре
ферат, список наукових публікацій, якщо вони є, автобіографію, довідку про стан здо
ров’я та ін. Якщо абітурієнт має складені екзамени кандидатського мінімуму з філо
софії чи іноземної мови, то він не складає ці предмети як вступні екзамени. Аспіранту
ра є державна і цільова. Той, хто бажає навчатися в першій (лише одне місце), конку
рує з іншими, хто також йде на цю форму освіти. Вона безкоштовна, аспірант одер
жує ще й стипендію. Цільова аспірантура є платною (десь в межах 1,3 тис. грн. за рік) 
і безконкурсною. Для вступу в неї треба скласти з позитивними оцінками вступні екза
мени. Оплату навчання здійснює або якась установа, або сам аспірант. Ті, хто на
вчається на стаціонарі, як правило, забезпечуються при потребі гуртожитком.

Н а потребу вузівських кафедр чи релігієзнавчих факультетів Відділення ор
ганізовує також прикріплення їх молодих викладачів для написання кандидатських 
дисертацій. Прикріплення платне і майже в тій сумі, що й навчання в аспірантурі. 
Цей пошуківець має подати затверджений кафедрою розгорнутий план дисертації, 
обґрунтування її теми і структури, виступити з науковим повідомленням з теми на 
засіданні одного з відділів Відділення релігієзнавства. До відділу кадрів подаються 
ті ж документи.

При Відділенні функціонує також і докторантура. Для її проходження кандидати 
наук подають розгорнуту анотацію плану дослідження, обгрунтування, наукову до
повідь тощо.

Наша адреса: 01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Інститут філософії (відділ 
кадрів). Телефони для довідок: (044) 279.48.12; 279.04.18. Присутні дні: вівторок і 
п’ятниця.


