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МИ РІЗНІ, АЛЕ РІВНІ
Шановні Читачі!

М и живемо в такий час, коли все більше відчуваєш себе громадянином Землі. 
Якщо моя бабуся далі свого села нікуди не виїздила, то я, її внук, вже ступав на зем
лю біля тридцяти країн світу. Сучасні засоби інформації майже щодня оприсутнюють

тебе в поселеннях і культурі інших народів. Су
часні транспортні засоби дають тобі можливість 
за декілька годин переміститися в іншу країну, 
окунутися у вирій життя іншого народу, відчути 
його радощі і болі, пізнавати інші цивілізаційні 
виміри життєдіяльності.

Мені так повезло, що в цьому році я по 
півмісяця знаходився в Японії та Індії. Там брав 
участь в роботі (відповідно) всесвітнього зібран
ня істориків релігії і міжнародної конференції 
представників релігій світу «Злагода: створення 

партнерства для побудови миру». Рік тому в Барселоні (Іспанія) працював Парла
мент релігій світу. Тисячі учасників з  різних країн і міст земної кулі приїздили на ці 
форуми. Вражало насамперед конфесійне різнобарв я. Тут були католики і мусульма
ни, іудеї і буддисти, індуїсти і сикхи, протестанти і зороастри, представники багать
ох інших конфесій. При цьому ніхто нікого не агітував за свою релігію, не намагався 
навернути до неї, довести її єдиноістинність. Кожний лише прагнув у свій спосіб що
найкраще розповісти про неї, навіть своїм зовнішнім виглядом засвідчити її 
своєрідність, подарувати тобі щось, що нагадувало б про наявність і такої релігійної 
культури. Організатори форумів обрали ефективну форму їх роботи. Невеличкі, по 
7-9  осіб групи учасників протягом години-двох за заздалегідь визначеною схемою 
обговорювали актуальні проблеми релігійного життя, міжконфесійних відносин. 
Протягом дня кожному припадало працювати в 5 -6  таких групах, учасники яких 
постійно змінювалися. Мав місце діалог, але не як засіб переконування когось у своїй 
достеменності, а як інформування колеги по форуму про свою конфесію, її історію і 
сьогодення. Після таких бесід усвідомлював, що Бог — один, а конфесія — це лише 
шлях до нього. Кожна людина у свій спосіб шукає Бога і йде до нього. Конкретні ге
ографічні та історичну умови її буття визначили своєрідність цього шляху. Він є та
ким же істинним, як і інші. Єднає ж послідовників різних релігій насамперед той мо
ральний потенціал, який утримує кожне з  віросповідань. Хоч це моральне кредо 
різних релігій і відрізняється у своєму словесному вираженні, але за своєю суттю во
но однакове. Жодна релігія не вчить якійсь дурні.

Ш кода, що на таких всесвітніх форумах релігій Україна не представлена своїми 
конфесіями. Нашій невеличкій групі науковців приходиться підміняти їх, розповіда
ти про стан релігійного життя в нашій країні, його проблеми і перспективи. Певно, 
виїздивши на такі міжнародні Парламенти чи Асамблеї релігій світу, наші (назву 
так) конфесіоналісти привчилися б жити толерантно і доброзичливо. Вони дивилися 
б на іншого не як на ворога чи конкурента, а як на собрата. Навчилися б його люби-

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Загальнонаціональне соціологіч
не дослідження, проведене у серпні 
цього року засвідчило, що прийнят
ним релігійне навчання в школах 
вважають 42,67% громадян, а не
прийнятним -  45,5%. Найбільшу 
прихильність тут виявили на Заході 
України (60,6%), а найменшу -  на 
Півдні (33,7%) і в Центрі (37,8%) 
країни. (Товариш. -  №91)

Фонд «Демократичні ініціативи» 
і Київський міський інститут соціо
логії видрукували наслідки опиту
вання за вересень ц.р. (опитано 1803 
респонденти) з приводу довіри 
Церкві. Цілком довіряють їй 29,4% 
опитаних, переважно довіряють -  
31,2%, переважно не довіряють 
10,1%, зовсім не довіряють -  6,2%, 
наскільки довіряють, настільки й ні 
-  23,1% (День. -  28 жовтня).

Нині в Україні ворожкам і віщу
нам довіряють більше (15%), ніж 
суддям (14%), міліції (11%). Навіть 
сусіди набрали 8%. При цьому, як 
свідчить Інститут соціології НАН Ук
раїни, Церкві вірить 53% опитаних.

Хоч Президент України і його 
дружина, як православні віруючі, 
відвідують Свято-Михайлівський 
монастир і Володимирський собор, 
але з духовних потреб В.Ющенко 
звертається і до Києво-Печерської

Лаври. «Нинішня влада прагне рівно 
відноситися і до УПЦ КП, і до УПЦ 
МП, -  відзначає Патріарх Філарет. -  
Проте істотних змін, насамперед на 
місцях ( а тут влада була доброзич
ливою до УПЦ МП), останнім часом 
ми, Церква Київського Патріархату, 
не відчули». (Корреспондент. - №4 1 )

Під час зустрічі Папи Бенедикта 
XVI із головою Верховної Ради Ук
раїни ВЛитвином Понтифік висло
вив сподівання, що Україна, як 
невід’ємна частина Європи, має бути 
повноправним членом європейсько
го співтовариства. В.Литвик в свою 
чергу наголосив на тому, що ук
раїнський парламент й надалі вдос
коналюватиме закони так, щоб пра
ва віруючих усіх конфесій і вірос
повідань були рівні й гарантовані.

Президент США Дж. Буш не ре
комендує Послу Джону Хербсту 
відвідувати Нікольський храм По-
кровського монастиря в Києві, 
оскільки він належить Церкві Мос
ковського Патріархату. Про це роз
повів Посол сам віруючим храму, де 
він раніше навіть охрестив своїх 
дітей. (Христианский мир. -  №47)

Християни України об’єднались 
в молитві за єдність. Молитва за Ук
раїну на Майдані Незалежності 
(Київ) об’єднала християн з різних 
Церков в Україні й породила хвилю 
високого духовного піднесення в на
роді. Ця спільна молитва надихнула 
вірних РКЦ, УГКЦ, УПЦ КП і УАПЦ
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Релігійне ж иття України

приїздити кожного місяця (13 чис
ла) з різних міст України на 
Софійський майдан (Київ) для 
спільної молитви за зміцнення 
єдності між Церквами в Україні. Такі 
молитви вже тривають з травня 
місяця. Учасники цього християнсь
кого руху, який має гасло «Схід і 
Захід в єдності під Покровом Пре
святої Богородиці», вірять, що 
спільна молитва сприятиме збли
женню і посиленню співпраці між 
Церквами в Україні. Християни та
кож сподіваються, що їхня молитва 
стане свідченням глибинної єдності 
їхніх Церков і сприятиме виконанню 
християнської місії серед ук
раїнського народу.

(wthplicmedich Qrg.ua)

Згідно інформації О.О.Омель- 
ченка, в Києві нині є ЗО земельних 
ділянок, де знаходилися зруйновані 
в 1935-1938 роках храми. Міська Ра
да приступила до відбудови трьох з 
них: на вулиці Жилянській -  церкви 
Іллі Пророка, на Львівській площі -  
Стрітенської церкви, в Печерському 
районі -  Миколаївського собору. 
Найсильніший резонанс викликало 
прагнення Київського мера при ак
тивній підтримці Київського Па
тріархату відродити Десятинну 
церкву. І тут не лише боязнь за «по
ведінку» крутосхилів того району, а 
й те, що нікому невідомо, як вигля
дала споруджена князем Володими
ром Десятинна церква. Слушно зву
чать пропозиції використати кош
ти, якщо вони є, для збереження на
явних культових споруд, зокрема 
комплексу Києво-Печерського мо
настиря.

Святкування річниці «Помаран
чевої Революції» відбулося і в Римі
(храмі Святої Софії) з благословен
ня владики Гліба (Лончини), Апос
тольського візитатора для українців 
греко-католиків Італії, Іспанії та 
Ірландії. 20 листопада у Соборі Свя
тої Софії було відправлене бого
служіння, яке очолив священик Ма- 
тей Гаврилів у співслужінні духовен
ства УГКЦ. Після богослужіння 
відбувся перегляд фільму «Українці 
в Італії -  вибори та революція». По
сольство України в Італії та Христи
янське Товариство Українців пред
ставили свої фотозбірки з подій на 
Майдані та в Італії. «У головах кож
ного з нас роїлися думки почутого. 
Революція почалася там, на Майдані, 
але вона триватиме роками, і 
закінчиться лише тоді, коли Україна 
справді стане на ноги, -  вважає Свя
тослав Говгера, голова оргкомітету. 
В ті незабутні дні, раптом нам знову 
повернулося відчуття нації, -  не ко
лективного бидла, яке можна посла
ти на заклання, не аполітичної маси, 
а нації, свідомого дисциплінованого 
організму, згуртованого почуттям 
свободи, гідності і власної ідентич
ності... Сьогодні ми часто чуємо такі 
слова, як «розчарування», «депресія» 
тощо. Не було депресії на морозяно
му Майдані. Кажуть, у війну люди на 
грип не хворіють. А звідки зараз це 
почуття? Від безсилля? Але якщо ко
жен з нас, в своєму маленькому про
сторі буде чесно і наполегливо роби
ти все, що може для добра свого на
роду, то незабаром побачимо ре
зультати. Молитва і праця, це два 
крила, що піднесуть нас із землі».

(ugcc.org.ua)
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У київському 
храмі св.Катери- 
ни 20 листопада 
відбулося еку
менічне бого
служіння за уча
стю вірних і 
югіру різних ка
толицьких та 
протестантсь

ких Церков. Присвячені храмовому 
празнику святої Катерини, такі бого
служіння стали вже традиційними, а 
після минулорічного, як пожартував 
о.Петро Захі, пастор київської грома
ди Німецької Євангелійно-Люте- 
ранської Церкви, «власне, й розпоча
лася Помаранчева революція». Цьо- 
горіч з амвону поруч з настоятелем 
храму читали Слово Боже та молитви 
преп. Стюарт Робертсон, пастор 
англіканської громади у Києві, о.Ро- 
ман Небожук, керівник Бюро УГКЦ у 
Києві, о.Радослав Змітрович, настоя
тель храму св.Миколая (РКЦ). Про
повідь виголосив Апостольський 
нунцій в Україні архиепископ Іван 
Юркович. Окрім місцевого хору та 
органної музики, співав хор римо-ка- 
толиків з м.Ворзель, що під Києвом. 
У богослужінні взяли участь також 
Посли Німеччини та Великобританії 
в Україні -  Дітмар Штюдеманн та Ро
берт Едвард Брінклі, інші поважні 
гості. Читання Святого Письма, спів 
та молитви велися українською, 
німецькою, російською, англійською 
та фінською мовами. (RISU)

В акціях спільна молитва за пере
могу Помаранчевої революції (22 ли
стопада) на Майдані і в жалобній мо
литві по жертвах голодомору біля стін

Михайлівського монастиря (27 листо-
пада) М осковсько-Православна
Церква участі не брала, незважаючи 
на прагнення владних структур якось 
прилучити її до цього. Проте користа- 
тися тут засобами осуду щодо УПЦ 
МП аж ніяк не можна. По-перше, 
оскільки в Україні Церква відокрем
лена від держави, то залучати її до 
державницьких акцій не слід, бо ж це 
є порушенням відповідних статей 
Конституції і Закону про свободу 
совісті. Тут варто було б не предстоя- 
телів різних Церков виводити на май
дани, а скоріше вирішити з ними пи
тання про проведення в їх храмах і 
молитовних будинках відповідних 
Богослужінь чи то з нагоди Помаран
чевої революції, а чи ж пам’яті жертв 
голодомору. То ж УПЦ МП за даної 
ситуації діяла цілком законно. По- 
друге, треба шанувати право Церков 
дотримуватися своїх канонів і ухвал. 
Не визнаючи канонічність Церкви 
Київського Патріархату, митрополит 
Володимир (Сабодан) не міг співслу- 
жити із Патріархом цієї Церкви Філа- 
ретом. А тим більше, коли сценарій 
молитовного заходу розроблявся пев
но Церквою КП, бо ж провідна роль в 
ньому відводилася владиці Філарету.

Річницю Помаранчевої революції 
відзначили в ydx церквах Тернополя.
Вранці 20 листопада у храмах різних 
конфесій було відправлено літургію 
за Україну. Народне віче, яке зібрало
ся на Театральній площі міста, супро
воджував церковний передзвін.

Тему співпраці Церкви і ЗМІ об
говорили в Одесі. Під час засідання 
Координаційної Ради духовно світ
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ської злагоди при Одеському місько
му голові, яке відбулося ЗО листопа
да, сесійний зал був переповнений 
представниками різних християнсь
ких конфесій і місій. Прес-секретар 
єпископа Римо-Католицької Церкви 
в Україні (Одесько-Сімферопольсь
ка дієцезія) О.Доброєр наголосив, 
що за останні 15 років незалежності 
в Україні на достатньо потужному 
рівні розвиваються християнські за
соби масової інформації. Він повідо
мив про діяльність в Одесі місцевого 
відділення Асоціації християнських 
журналістів і видавців «Новомедія». 
Висловлювалися думки про мож
ливість організації спільних з вла
дою семінарів для журналістів з ме
тою ознайомлення з релігійним 
життям і внутрішньоцерковним уст
роєм. За словами О.Доброєра, цього 
разу атмосфера у сесійній раді була 
набагато продуктивнішою, ніж 
місяць тому. За його словами, це 
вказує на те, що Церква і держава 
роблять кроки поступу у взаєминах і 
це є позитивним знаком. Секретар 
Одесько-Балтської єпархії УПЦ КП 
о.Сергій Василевський схвально по
ставився до можливостей організації 
співпраці із засобами масової інфор
мації. За його словами, місцеві ЗМІ 
ще не на достатньому рівні висвіт
люють міжконфесійне життя. На
чальник управління інформації 
Одеської міськради Е.Щеглов висло
вив думку, що найгіршим сценарієм 
подальшого розвитку подій може 
стати активна боротьба різно
манітних конфесій за власну частину 
на інформаційному ринку. Тому в 
управлінні інформації прискіпливо 
вивчатимуть пропозиції щодо

розміщення на Інтернет сайті Ради 
вичерпної інформації про існуючі в 
місті конфесії. Такі ж можливості 
розглянуть 1 січня 2006 р. і в уп
равлінні внутрішньої політики 
міськради, коли розпочнуть роботу з 
метою створення власного Інтернет 
сайту.

Ініціатором об’єднання зусиль 
різних релігійних спільнот у справі 
допомоги соціально незахищеним 
верствам населення в Донецьку вис
тупає Благодійницький фонд «Наш 
дім -  Україна». Емблемою Фонду є

Дзвін. Саме він «розкачує» небайду
жих до благодійності, саме він скли
кає людей доброї волі, об’єднує їх на 
реалізацію масштабних бла
годійницьких проектів.

Розпорядженням О.Омельченка в 
столиці було утворено Київську місь
ку раду Церков і релігійних ор
ганізацій при Київському міському 
Голові. На першому засіданні ради 
26 жовтня 2005 р. були присутні 
керівники та представники діючих в 
столиці України основних конфесій, 
які увійшли до її складу, а також
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Київський міський Голова, його за
ступники та начальники управлінь 
міської адміністрації, інші представ
ники міської влади, журналісти. Під 
час засідання були обговорені теми 
відведення земельних ділянок та 
інші питання землекористування 
релігійними організаціями, викла
дання в школах столиці предмету 
«Християнська етика», повернення 
релігійним організаціям майна, яке 
їм раніше належало, подальша дер
жавно-церковна співпраця та 
поліпшення її форм і методів. За ре
зультатами зустрічі О.Омельченко 
доручив підготувати необхідні ма
теріали з поставлених питань, а з пи
тання землекористування та відве
дення земельних ділянок релігійним 
організаціям буде проведено окрему 
нараду. В майбутньому подібні 
засідання планується проводити ре
гулярно. (uaocAnfo)

Київська міська влада має намір 
до кінця 2005 р. розробити генераль
ну схему розміщення культових спо
руд в столиці, що стане окремим 
розділом Генплану розвитку Києва 
до 2020 року. Оскільки центральна 
частина столиці уже насичена храма
ми й молитовними будинками, то 
земділянки виділяти будуть пере
важно в районах нової забудови. Пе
редбачена відбудова ряду храмів, 
знищених в роки соціалізму. Про
блема одержання землі під храмову 
забудову тепер, окрім узгодження на 
засіданні Київської міськради, буде 
розглядатися на новоутвореній Кон- 
сультативно-дорадчій раді при 
Київському голові. (Сегодня. -  
28 жовтня)

Релігійне життя України

1 листопада 2005 року в усіх церк
вах Тернополя та районних центрів 
області пройшли поминальні бого
служіння на вшанування жертв ко- 
муно-більшовицького режиму. Іні
ціатором проведення богослужінь 
виступила Тернопільська обласна 
організація Конгресу українських 
націоналістів. На думку націо
налістів Тернопільщини, в день 
річниці перевороту, що привів до 
найтрагічніших наслідків в історії 
людства, варто згадати всіх його 
жертв, а не прославляти творців то
талітарного режиму, роки існування 
якого супроводжувались неприкри
тим брутальним терором проти 
власного народу. За найприб- 
лизнішими підрахунками жертвами 
«червоного терору» стало понад 100 
млн. громадян. Голодомори, «великі 
чистки», депортації, репресії, «гула- 
ги» є невід’ємною часткою ко
муністичної практики та ідеології. І 
спроби певних політичних сил нада
ти цій даті святкового характеру є 
паплюженням пам’яті всіх невинно 
замучених тоталітарним режимом. 
Пам’ять про криваву ціну ко
муністичного експерименту не має 
права забутись.

(ukrnationalism.ore.ua)

Екстремісти-українофоби з «Про
риву» мавпують дурний приклад 
свої колег — афро-арабських мігран
тів з паризьких передмість. Севасто
польські правоохоронці почали об
лави й обшуки в будинках ультрара- 
дикальних екстремістів з організації 
«Прорив». За словами заступника 
голови так званого «Союзу право
славних громадян», голови екст
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ремістської організації «Прорив»
0 . Добичіна переслідування зв’язані 
з виїздом бойовиків «Прориву» у 
місто Острог Рівненської області для 
організації українофобських без
чинств. Незважаючи на законні дії 
міліції, активісти «Прориву» збира
ються і надалі виступити проти 
відновлення Української помісної 
Церкви. (ukm atiomlkm , org, т )

Депутати обласних рад наверта
ються до християнства. 28 жовтня в 
Тернопільській обласній раді утво
рено фракцію партії Християнсько- 
Демократичний Союз. Про це було 
заявлено на відкритті сесії облради. 
Керівником фракції став депутат
1. Дудка, керівник Збаражської рай
онної організації партії. На сьогодні 
фракція ХДС налічує сім депутатів, і 
не виключено, що найближчим ча
сом її склад поповниться ще 
декількома народними обранцями. 
Як зазначила голова Тернопільської 
облорганізації ХДС, депутат облради 
І.Рекуш, головними пріоритетами в 
роботі фракції стануть реалізація 
соціальних програм у Тер
нопільській області, боротьба з ко
рупцією в органах влади і всебічне 
співробітництво з християнськими 
церквами та організаціями. Найб
лижчим часом буде заявлено про ут
ворення фракції ХДС у Волинській 
облраді. Заступник голови Львівької 
обласної організації ХДС А.Болкун 
повідомив, що сьогодні ХДС прово
дить активну роботу зі створення 
фракцій ХДС у всіх обласних радах 
західних областей України. В 
регіонах є величезне зацікавлення 
депутатів рад усіх рівнів християнсь

ко-демократичною ідеологією, яка 
чи не найбільше відповідає менталь
ності українців. «Без сумніву зроста
тиме фракція ХДС і у Львівській об
ласній раді», -  сказав А.Болкун. -  
Вже сьогодні майже десять депутатів 
в той чи інший спосіб висловили ба
жання співпрацювати з християнсь- 
кими-демократами. Плануємо, що 
на найближчому засіданні Львів
ської обласної ради, яке заплановане 
на 10 листопада, відповідно до регла
менту сесії буде оголошено про вхід 
до фракції ХДС нових депутатів. Але 
збільшення фракції для нас не са
моціль. Головне -  якісний склад», -  
підкреслив заступник голови 
Львівської обласної організації Хри
стиянсько-Демократичного Союзу. 
(tnaidm-M&ual

Україна матиме свою Туринську 
плащаницю. Про це повідомив 
міський голова Івано-Франківська 
Зіновій Шкутяк, який перебував у 
Римі в складі української делегації. 
За його словами, з благословення 
Папи Римського Бенедикта XI для 
постійного перебування в Україні 
передається освячена копія Туринсь
кої Плащаниці. 3.Шкутяк мав 
аудієнцію у Папи Римського, який 
передав своє благословення і най
кращі побажання усім українцям. Як 
повідомила преса, копія плащаниці 
вже знаходиться у Львові в соборі 
св.Юра. (unian.net)

На вимогу єпископа Епістинсько- 
го і Калмицького Зосіми (РПЦ) з
програми Великого Київського цир
ку, що перебував у столиці Калмикії, 
вилучили один номер. Незадоволен
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ня церковних владик викликало те, 
що клоун програми одягався у свя- 
щеничу рясу з наперсним хрестом на 
грудях й ганяв по манежу, викидаю
чи різні жартівливі коники. Гене
ральний директор Національного 
цирку України повідомив, що 
подібних номерів в його цирку не бу
ло і не може бути й що то є якийсь 
фіктивний колектив під українською 
назвою. Відтак в Росії в такий спосіб 
паплюжать все українське.

Соціалісти в своєрідний спосіб 
набирають собі електорат серед мос
ковсько-православного люду. Вони 
викуповують з приватних колекцій 
ікони і передають їх тій чи іншій па
рафії УПЦ. Так, у вересні з нагоди 
відзначення 300-річчя Церкви Воз
движения села Великі Загайці вони в 
присутності владики Тернопільсько
го УПЦ МП подарували громаді 
вірних ікону святого Амфілохія По- 
чаївського, який нібито відзначився 
зцілюванням людей.

Туристична міліція, яку створює 
Київська міська рада, буде займатися 
очищенням підходів до священних 
місць столиці -  Києво-Печерської 
Лаври, Михайлівського монастиря, 
Андріївського, Володимирського та 
Софійського храмів від чисельної 
зграї попрошайок, для яких це вже 
стало видом фахової діяльності і які 
псують вигляд прилеглим тери
торіям і настрій туристам. Зро
зуміло, що звільнити Київ від напли
ву попрошайок проблема, але це 
потрібно зробити. Такого неподоб
ства біля святинь в інших країнах 
взагалі не зустрінеш.

В бажанні перебратися жити «в 
землю обітовану», тобто Ізраїль, в 
Україні розгорнувся великий бізнес 
на підробці необхідних для цього 
документів. Посольство Ізраїлю в 
Україні веде цілу війну з афериста
ми, які за фальсифікованими доку
ментами прагнуть виїхати в цю 
близькосхідні країну. Тут має місце 
не тільки підробка документів, а й 
купівля дійсних в євреїв, які живуть 
в Україні. З середини 90-х років 
значну долю ринку генеологічних 
послуг у нас займають фіктивні 
єврейські (іудейські) генеалогії. 
(День. -29 вересня).

Маріїнський палац в Києві, який 
постає офіціозом Президента Ук
раїни, названо так не на честь Марії 
Богородиці. Почали його будувати 
по бажанню імператриці Єлизавети, 
дочки Петра І. Проте назва палацу 
повязана із ім’ям дружини імпера
тора Олександра II Марії. Вона брала 
безпосередню участь в переплану
ванні інтер’єру палацу і створенні са
ду в 1868 -  1870 роках. Дійсне ім’я 
імператриці Марії (до прийняття 
нею православ’я) -  Максимілі- 
ана-Вільгельміна-Августа-Софія- 
Марія. На честь цієї імператриці на
звано також академічний театр в 
Санкт-Петербурзі.

В Києві (просп. Перемоги, 124) 
відкрито першу «Поминальну». Це -
важливий захід, бо ж для цього часто 
використовують бари, кафе чи рес
торани, які мають явно непоминаль- 
не оформлення, а є звеселяючими 
закладами. В «Поминальній» працює 
відповідно одягнутий розпорядник,
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звучить тихо не траурна, а спокійна 
музика. В спеціальному меню зна
чаться обов’язкові для поминок і ба
жані страви. Правда, до відкриття 
«Поминальної» негативно віднесли
ся не тільки місцеві мешканці, а й 
православні священики. (Газета по- 
киевски. -185)

Згорів хрест, встановлений на 
Хортиці з нагоди 500-річчя ук
раїнського козацтва. Біля цього хре
ста нині збираються на «козацьке 
коло» для прийняття важливих 
рішень представники куренів і со
тень нинішнього козацтва За
поріжжя. Різні мотиви «хрестогубст- 
ва» нині висуваються, але чомусь не 
враховують те, що одним із них мо
же бути певна українофобкість 
нинішніх запорізьких об’єднань ко
зацтва. То ж хрест до їхньої історії не 
має ніякого відношення.

Виявлене в листопаді на острові 
Хортиця Кам’яне Святилище що
найменше на 15 віків є «старшим» 
від того вже відомого, яке заклали 
предки козаків десь 3,5 тис. років то
му. А викладене воно у формі семи 
гранітних кілець. Археологи вважа
ють, що доісторичні поселенці ле
гендарного острова використовува
ли культову споруду для виконання 
ритуальних обрядів.

У всьому світі нині зростає 
кількість шлюбів без реєстрацій.
Збільшення таке спостерігається і в 
Україні. Цьому сприяє і суспільна 
мораль, яка не вимагає цього. Але на 
сторожі подружнього життя стоїть 
християнська Церква в різних її кон

фесійних виявах. Саме вона вважає, 
що кого Бог поєднав у таїнстві 
вінчання, того людина роз’єднати 
вже не може. То ж, не маючи міцної 
віри в непорушність свого одружен
ня, багато молодих людей не бажа
ють потім вирішувати свої пробле
ми через суд. Цьому сприяє і новий 
Сімейний кодекс, згідно якого чо
ловіком і дружиною вважаються чо
ловік і жінка, які проживають на 
одній території і ведуть спільне гос
подарство. При цьому нічого не ска
зано про дорогу до загсу.

ПРАВОСЛАВ’Я
Відзначаючи в свої 77 років своє 

10-ліття на посаді глави УПЦ КП 
Патріарх Філарет висловив своє деяке 
невдоволення зробленим за ці роки, 
бо ж не вдалося створити в Україні 
єдину Помісну Православну Церкву. 
Але це не лише його особиста мета, а 
й мета всього українського народу, 
зауважив Предстоятель УПЦ КП.

Саме особа 
П а т р і а р х а  
Філарета, на 
думку деяких 
експертів, є 
головною пе
репоною до 
о б ’є д н а н н я  
православних 
України. Вірою в свою месійність, а 
відтак і якусь єдинопокликаність до 
патріаршества на теренах ук
раїнського православ’я він, як це 
свідчать багаточисельні газетні 
інформації, виключив можливість 
об’єднати керовану ним УПЦ КП з

Релігійна панорама № 11 *2005 9



Релігійне ж иття України

УАПЦ. Остання хотіла на рівних 
здійснити об’єднавчий процес. Про
те пропоновані УПЦ КП умови з 
проведення об’єднавчого собору яв
но утримували «приєднавчий еле
мент». Якщо кількість представників 
від УГІЦ КП на об’єднавчому собору 
у два рази перевершуватиме кіль
кість від УАПЦ, то, зрозуміло, що 
керівництво об’єднаною Церквою 
перейде до рук Філарета, а тим 
більше, що він не погодився, щоб до 
списку претендентів на Патріарший 
трон були висунуті інші, окрім 
нинішніх глав цих Церков, кандида
тури, а чи ж провести вибори шля
хом жеребкування. Якщо ж при цьо
му врахувати те, що Предстоятель 
УАПЦ митрополит Мефодій взагалі 
відмовився висувати свою кандида
туру, то, зрозуміло, що й тин городи
ти нічого. Програно добре: Філарет -  
Патріарх ОПЦУ. Але ж треба думати 
при цьому й про те, чи може визнати 
анафемованого Філарета Патріархом 
(а заодно і об’єднану Церкву) глава 
Православного Константинополя. Як 
зазначає митрополит Мефодій, 
«процес об’єднання Патріарх Філа
рет хотів використати не для реаль
ного єднання, а лише з метою 
ліквідації центру УАПЦ, щоб їх па
рафії в Україні не мали потім юри
дичної сили» (RISU). То ж, усвідо
млюючи реально ситуацію, Патріарх 
Філарет зняттям своєї кандидатури з 
числа претендентів на вищу посаду в 
Об’єднаній Церкві, міг би сприяти 
цим процесу утвердження Ук
раїнського Православ’я і визнанню 
його Вселенським Предстоятелем. 
Його роль на сторінках вибудови не
залежної України залишилася б знач

ною й незаперечною. Прагнення вла
дики Філарета в будь-який спосіб 
зберегти за собою титул Патріарха 
взагалі й надалі виключає мож
ливість утворення в Україні Об’єдна
ної Православної Церкви. Відтак 
розмови УПЦ КП про об’єднання 
при одночасному небажанні брати 
на рівних участь в об’єднавчому про
цесі, як зазначає преса, зокрема газе
та «Дзеркало тижня», практично є 
словесним прикриттям бажання збе
регти статус-кво.

Патріарх Філарет звернувся до 
вірних і духовенства УАПЦ, оскільки 
єпископат її постав перепоною на 
шляху єднання, самовільно перехо
дити в УПЦ КП. Реагуючи загалом 
негативно на цей заклик, Предстоя
тель УАПЦ митрополит Мефодій за
явив: «Я виступив перед своїми свя
щениками і сказав, що якщо хтось 
бажає перейти до Патріарха Філаре
та, то йдіть з Богом. Ніхто пересліду
вати не буде». Водночас владика Ме
фодій пророкує: «Доки він є главою 
УПЦ КП, то ця структура тримається 
єдиною. У випадку відходу Філарета 
від керування за станом здоров’я чи 
на спокій, там почнуться розколи і 
чвари, бо мають море угрупувань. 
Буде шал енна боротьба». (RISU)

Спроби «активістів» УПЦ МП зви
нуватити світську владу України у 
втручанні у справи Церкви, викликали 
обурення правлячого архиерея До
нецької єпархії УПЦ КП єпископа 
Юрія (Юрчика). У своєму відкритому 
листі Президенту України і Верховній 
Раді від 2 лїістопада він пише: «Дивно 
чути від В.Януковича слова обурення
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щодо втручання світської влади у 
справи Церкви у Рівненській області 
та вимоги на адресу Президента Ук
раїни звільнити Голову Рівненської 
ОДА п.В.Червонія з посади саме за 
втручання у справи Церкви». У листі 
владика наводить факти грубого втру
чання самого В.Януковича у справи 
Церкви за часи його губернаторства 
на Донеччині. Найбільш «яскравим» 
епізодом губернаторства п.Януковича 
в Донецькій області є побиття 
Патріарха Київського і всієї Руси-Ук- 
раїни Філарета (Денисенка), духовен
ства УПЦ КП та віруючих у 
м.Маріуполі ЗО квітня 1999 р., яке, за 
словами владики, було організоване 
тодішнім губернатором Донеччини 
В.Януковичем та місцевою єпархією 
Московського Патріархату. Єпископ 
Юрій (Юрчик) згадав і про те, що 
«Патріарха Філарета не впускали у ка
федральний Спасо-Преображенський 
храм Донецької єпархії УПЦ КП. При 
цьому були присутні представники 
Донецької облдержадміністрації, 
працівники міліції, СБУ, Прокурату
ри, але ніхто з них не закликав напад
ників з Московського Патріархату до 
порядку. За словами владики, всі ці 
події відбувалися за вказівкою В.Яну
ковича. «Задовго до 1999 р. (а саме у 
1997 р.) тодішній голова Донецької 
облдержадміністрації В.Янукович ор
ганізував судовий процес проти Спа- 
со-Преображенської парафії м.До- 
нецька УПЦ КП з метою відібрати у 
цієї парафії церковну будівлю і пере
дати штучно створеній громаді Мос
ковського Патріархату», -  говорить 
владика. У Заяві єпископ УПЦ КП пе
рераховує всі випадки конфліктних 
ситуацій з громадами УПЦ МП, які

виникали у регіоні довкола різних 
храмів, і де за сприяння тодішньої 
влади все закінчувалося на користь 
УПЦ МП. «Духовенство Московсько
го Патріархату не тільки приймало ак
тивну участь у агітації під час виборів 
Президента України на користь Яну
ковича, але і зараз займає явно анти
державну позицію, підтримуючи в то
му числі сепаратистські настрої у час
тини населення Донбасу. Звертаюся 
до Президента України та Депутатів 
Верховної Ради України з проханням 
сприяти повному та всебічному 
дослідженню масових порушень прав 
віруючих Української Православної 
Церкви Київського Патріархату за час 
керування Донецькою областю В.Яну
ковичем та його наступником ^Б лиз
нюком, сприяти відновленню кри
мінальної справи щодо побиття 
Святішого Патріарха Київського і 
всієї Руси-України Філарета, духовен
ства нашої Церкви та віруючих у 
м.Маріуполі ЗО квітня 1999 р., яке було 
організоване тодішнім губернатором 
Донеччини п.Януковичем та місце
вою єпархією Московського Патріар
хату, а також прошу сприяти віднов
ленню законних прав нашої Церкви 
щодо отримання земельної ділянки 
під будівництво кафедрального собо
ру у м.Донецьку та поверненню бу
дівлі Спасо-Преображенського брат
ства у м.Донецьку», -  сказано у заяві 
єпископа Юрія (Юрчика). (RISU)

Події, які мали місце в Острозі 
після переходу Свято-Воскресенсь- 
кого храму з-під управління УПЦ 
МП до УПЦ КП, так прокоментував 
Голова Рівненської ОДА В.Червоній: 
«21 жовтня, після належної пе
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ревірки і розгляду, прийняті збора
ми і підписані членами Парафіяль
ної ради зміни до статуту парафії бу
ли зареєстровані у встановленому за
коном порядку його розпоряджен
ням. У той же час, духовенство 
Рівненської єпархії Московського 
Патріархату начолі з секретарем 
єпархіального управління, члени 
шовіністичної організації «Прорив» 
з Криму, представники партій Кор- 
чинського, Вітренко, Януковича, 
мешканці Вінницької, Хмельниць
кої, Одеської областей, очевидно, 
вважаючи Україну колонією мос
ковських самодержців, з гаслами «С 
нами Бог и Россия», портретами ца
ря Миколи II і безглуздими заявами 
про нібито неканонічність Київсько
го Патріархату, штучно створили на
пругу довкола храму, блокуючи вхід 
до нього. Організаційною частиною 
блокування займаються ченці Ме- 
жирицького монастиря Московсь
кого Патріархату, підпорядковані 
безпосередньо Москві, які фінансу
ють всі витрати та забезпечують 
протестуючих харчуванням. Зі свого 
боку, громада Київського Патріарха
ту, яка є законним власником храму, 
намагається вирішити ситуацію, що 
склалась, мирним шляхом, для того, 
щоб Воскресенська парафія отрима
ла можливість спокійно молитися у 
власному храмі». В.Червоній вважає, 
що «право молитись рідною ук
раїнською мовою в українській 
церкві дароване багатьма по
коліннями борців за волю України, 
сьогодні, на 15-ій річниці Незалеж
ності нашої держави, змушені 
відстоювати парафіяни Свято-Вос- 
кресенського храму м.Острога. На

жаль, суто релігійні справи, з огляду 
на наближення виборів, стали при
водом для проведення політичних 
акцій і брудних спекуляцій промос- 
ковськими політичними силами». 
(RISU)

Ігумен Євстратій елементарно 
поставив під сумнів свою, а відтак і 
своєї Церкви -  Київського Патріар
хату, благодатність, бо ж автоаварії і

порушення правил дорожнього руху 
на освяченому ним ЗО жовтня Мос
ковському мосту продовжують 
коїтися навіть ще більше, не говоря
чи вже про пробки на проспекті. То 
ж невідомо кому припала до душі ця 
ідея, що за формою нагадує при
мітив мислення людини первісного 
суспільства, язичницьке шаманство. 
«Ех, дивний все ж таки народ, -  пи
ше газета «Україна молода», -  на 
дворі XXI ст., а вони повертаються 
до середньовічних прийомчиків 
«операторів ступи». Ну хто сьогодні 
колотить варево з ящірок та 
цвіркунів, сподіваючись бажаного». 
Дивним є те, що цей примітив мис
лення і забобонності прагнуть впро
вадити в державну школу під
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вивіскою української культури. 
Скоріше треба виховувати в почутті 
гуманності і дисципліни водіїв, а не 
звинувачувати в коєнні зла споруду. 
Про безрезультативність затіяного 
ігуменом дійства свідчить те, що 
ДТП тут, на Московському мосту, 
продовжуються, пробки і аварії не 
зникають, бо ж не від кропила це за
лежить. Останнє визнав і сам 
о.Євстратій, коли після обряду ска
зав, що «незважаючи на святість, 
правила дорожнього руху все одно 
слід виконувати». (Коммерсант.- 31 
жовтня). «Слід пам’ятати, що якщо 
водії не будуть дотримуватися пра
вил дорожнього руху, то хоч кожно
го дня цей міст освячуй -  аварій мен
ше не стане» (Голос Православ’я. -  
№21).Відтак примітивом свого мис
лення і діяння не варто ставити під 
сумнів благодатність тієї Церкви, до 
якої належиш. А тим більше, коли 
сам переконаний, що нічого від того 
не буде! Та й не слід допускати до то
го злорадства, яке звучить тепер на 
сторінках ряду газет. Так, газета 
«Факты» (№207) писала: «Воскресе
нье же началось с жуткой аварии на 
Московском мосту, который, кстати, 
лишь неделю назад был освящен 
представителями православной 
церкви во избежание трагедий в бу
дущем. Увы, это мало чем помогло».

Предстоятель УАПЦ перекона
ний, що Почаївська лавра належати
ме таки Українській Церкві. Про це
митрополит Київський і всієї Ук
раїни Мефодій сказав в інтерв’ю 
єпархіальній прес службі. «Мені хо
четься вірити у те, що Свято Ус
пенська Почаївська лавра таки нале

жатиме Українській Церкві. Швид
ше за все станеться це після утворен
ня в Україні Помісної Православної 
Церкви. Слід водночас розуміти, що 
і в Українській Православній Церкві 
Московського Патріархату служать 
ті ж українці... Рано чи пізно у всіх 
трьох гілках православної церкви в 
Україні зрозуміють, що без єдиної 
церкви ми, українці, ніколи не буде
мо гідним народом і завжди будемо 
гноблені іншими... Це посилить і 
підвалини нашої незалежної держа
ви», -  сказав митрополит Мефодій 
(Кудряков). (RISU)

Івано-Франківськ єпархія УАПЦ 
відмовилася від участі в об'єднавчому 
Соборі 19 листопада, посилаючись на 
відсутність благословення на те Все
ленського Патріарха. Мотив незро
зумілий, враховуючи юрисдикційну 
непідпорядкованість єпархії Кон
стантинопольському Патріархату. 
Єпархія загалом не відмовляється від 
переговорів щодо об’єднання, проте 
вона звинувачує УПЦ КП в тому, що 
вона нехтує пропозиціями іншої пе
реговорної сторони.

Львівське Братство УАПЦ, в яко
му з відомих причин домінує при
хильність покійному Патріарху Ди- 
митрію, вважає, що, слідуючи його 
заповітам, УАПЦ слід насамперед 
поєднуватися з УАПЦ в США і 
УАПЦ в діаспорі, які перебувають в 
єдності зі Вселенською Патріархією. 
Позиція Братства, зрозуміло, впли
ває на позицію єпарха Львівської 
єпархії УАПЦ владики Макарія, 
який зайняв загалом негативну по
зицію щодо об’єднання з УПЦ КП.
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Виведений поза штат єпископату 
УАПЦ через розкол в ній архиепис
коп Харківський і Полтавський Ігор
розгорнув діяльність поза межами 
своєї єпархії зорієнтовану на навер
нення на свою сторону окремих 
непідпорядкованих йому парафій. 
Так, він відвідав Покровську па
рафію міста Боярки під Києвом, де 
відправив чин освячення місця 
будівництва каплиці. Владика вів та
кож переговори у Львові з представ
никами Львівського крайового брат
ства, голова якого при Святоус- 
пенській Церкві взагалі висловлює 
утопічну ідею зібрання для об’єднан
ня всіх українців православних, не
залежно від місця їх проживання.

Розкол в УАПЦ поглибився. І зно
ву начолі розколів в православні' в Ук
раїні харківські ієрархи. На цей раз 
естафету від митрополита Никодима 
перейняв глава невеличкої право
славної єпархії на Сході України, 
який раніше перебував у лоні УАПЦ, 
а нині є сам-по-собі, архиепископ 
Ігор (Ісіченко). Нашвидкуруч зібрана 
ним 7 листопада Харківська «конфе
ренція духовенства і мирян» тієї час
тини УАПЦ, яка не визнає Предстоя
теля Церкви митрополита Мефодія, 
вкотре заявила про нелегітимність 
Предстоятеля УАПЦ. Очолювані вла
дикою Ігорем, як сказано ним, «єди
но істинні автокефальні віруючі» 
визнали над собою духовну владу 
єрарха Вселенської Патріархії і прий
няли відповідні чотири ухвали.

Ще один громадянин України 
стане православним єпископом в 
юрисдикції Константинопольського

Патріархату. 22
листопада Си
нод Констан
тинопольсько
го патріархату 
о д н о г о л о с н о  
обрав ігумена 
Анрія Пешка 
є п и с к о п о м  
К р а т е ї 

(Krateia), єпископом-помічником 
митрополита Іринополісського Кон
стантина, Предстоятеля УПЦ в 
СІЛА, яка перебуває в юрисдикції 
Константинополя. До цього новий 
владика був священиком в Чикаго 
(СІЛА). Тепер його осередок буде в 
Лондоні. Церемонія висвячення но
вого владики відбудеться 13 грудня у 
Чикаго. Довідка. Отець Андрій (у миру 
Богдан Пешко) народився 27 квітня 1972 
р. в Україні. 1989 р. вступив до духовної 
семінарії Санкт-Петербурга, яку 
закінчив 1993 р. 1994-1995 рр. навчався у 
семінарії Хреста Спасителя (Карпато- 
Русинської дієцезії Константинопольсь
кого Патріархату) у Джонстоуні 
(Пенсільванія, США). У 1995-1999 рр. за
вершив курс навчання у Київській ду
ховній академії, де захистив дисертацію 
та отримав ступінь кандидата бого
слов'я. 2001 р. архиепископом Всеволодом 
Майданським висвячений на диякона, а в 
2003 р. отримав сан протодиякона. 21 ве
ресня 2005 р. прийняв монашество з іме
нем Андрій. (orthodoxie.com)

Передвиборне загравання обл
держадміністрації із УПЦ Московсь
кого патріархату відбувається у 
Чернігові. Саме так більшість екс
пертів оцінюють зволікання із пере
дачею Катерининської церкви УПЦ
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КП. Головною перешкодою у пере
дачі храму УПЦ КП заступник голо
ви ОДА В.Тандура вважає те, що цей 
акт викличе невдоволення УПЦ МП 
в особі єпископа Амвросія (Поліко- 
пи). Очевидно, В.Тандура висловив 
не лише власне бачення проблеми, а 
й позицію голови ОДА В.Атрощен- 
ка, який, перебуваючи у минулі роки 
в опозиції, обіцяв при першій же на
годі передати Катерининську церкву 
саме УПЦ КП, якому вона, за його ж 
словами, «по справедливості нале
жить». Вже майже 15 років на Кате
рининську церкву, яка розташована 
в історичній частині Чернігова пре- 
тендуює також і один з козацьких 
полків, оскільки храм споруджено 
коштами Чернігівського козацького 
полку на початку XVIII ст. як 
військову козацьку ставропігійну 
церкву. В останні кілька років 7 груд
ня (на свято Катерини, а також і в дні 
інших козацьких та національних 
свят), обнадієне обіцянками влади 
ось-ось віддати церкву, духовенство 
Київського Патріархату разом з ко
заками молилося під її стінами, чека
ючи рішення голови ОДА. Зро
зуміло, що цього року святкування 
буде бурхливішим, ніж завжди, 
оскільки терпець у людей ури
вається, а надію на отримання церк
ви майже втрачено. Представники 
УПЦ МП не вчиняють публічних 
акцій біля Катерининської церкви, 
оскільки не мають звички брати 
участь у національних та козацьких 
святах і публічно не озвучують аргу
ментів на свою користь. Єпископи 
УПЦ МП традиційно претендують 
на храм в листах до голови ОДА та 
під час закритих зустрічей. Зазначи

мо, що УПЦ МП в Чернігові переда
но понад десяток найбільших 
храмів, а УПЦ КП має лише два не
величкі храми. (RISU)

В Україні наближають нові вибо
ри. Про це свідчить злива нагород, 
які авансом роздаються з Москви як 
світською, так і церковною владою 
клірикам УПЦ МП. От і Патріарх 
Московський Олексій II привітав 
митрополита Одеського й 
Ізмаїльського Агафангела (Саввіна) 
з тридцятиріччям від дня возведен
ия в єпископський сан і нагородив 
його орденом преподобного Сера
фима Саровского. «На Вас була по
кладена відповідальна місія -  бути 
єпископом нашої Святої Церкви. За 
роки Вашої праці Ви зробили вели
кий внесок у розвиток єпархіального 
життя, відновлення зруйнованих у 
минулому святинь, видання періо
дичної преси і літератури духовно- 
морального (і антиукраїнського -  
«РП») змісту, набули досвід церков
ного свідчення про вічні Єван
гельські істини. Чимало сил Ви 
віддаєте співпраці зі світською вла
дою, представниками наукової і 
культурної громадськості, при цьо
му з честю і гідністю свідчите про 
необхідність кріпити православну 
єдність», -  йдеться у привітанні 
Алексія II. (mospat.ru)

Віруючі УПЦ МП попросили Яну
ковича більше не допускати того, що 
він допустив із Ахметовим. Свій візит 
до Житомира лідер Партії регіонів 
В.Янукович почав із відвідин Спасо- 
Преображенського кафедрального 
собору УПЦ МП, парафіяни якого
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дякували йому за приїзд, просили 
«подбати про Україну, не допустити 
другої «Криворіжсталі» і нового 37-го 
року». У відповідь Віктор Янукович 
побажав городянам «вибирати в бе
резні 2006 р. не «артистів» у красивих 
костюмах і з красивими словами, а 
тих, хто вміє працювати і дотримува
ти слово». Від імені всіх парафіян 
владика Житомирський і Новоград- 
Волинський Гурій (Кузьменко) пода
рував Віктору Януковичу образ По- 
чаївської Божої Матері. Цікаво, що 
перший раз, практично за безцінь, 
«Криворіжсталь» була продана Ахме
тову і Пінчуку саме під час перебуван
ня Януковича на посаді прем’єр- 
міністра і при його ж активному 
сприянні. (RISU)Rk бачимо, попри 
безмовне споглядання митрополита 
Володимира (Сабодана), керована 
ним Церква знову влазить у політику.

Українська Православна Церква 
Московського Патріархату не зби
рається підтримувати жодної 
політичної сили на парламентських 
виборах 2006 року, але благословля
тиме усіх, хто бажає працювати на 
користь України. У цьому на прес- 
конференції 14 листопада запевнив 
Предстоятель УПЦ МП митрополит 
Володимир (Сабодан). Предстоятель 
УПЦ МП розповів журналістам про 
проблеми православ’я в Україні, зок
рема, що наразі вони не готові до 
об’єднання. Він також заявив про ка
толицький прозелітизм в Україні, 
про захоплення храмів УПЦ МП. 
(ntn.tv) Зазначимо, що подібні заяви 
Предстоятеля УПЦ МП звучали і на 
попередніх Президентських вибо
рах, проте реально картина спос

терігалася протилежною таким за
явам керівництва Церкви. А може це 
просто вдало вибрана тактика -  го
ворити одне, а робити протилежне, і 
не позичати при цьому очі навіть у 
Сірка?

Під час президентських виборів 
Віктор Янукович одержав тотальну 
підтримку в єпархіях УПЦ Московсь
кого Патріархату. Віктор Ющенко 
при цьому поставав як «исчадие ада». 
То ж кого і де буде підтримувати на 
парламентських виборах Православ
но-московська Церква, то стає зро
зуміло із публікацій в її регіональних 
виданнях Півдня і Сходу. Але, висло
вивши думку про можливість після 
цих виборів кооперуватися при фор
муванні парламентської більшості з 
В.Януковичем, Президент В.Ющенко 
ще раз кинув цим виклик тим, хто 
був з ним на Майдані, хто обстоював 
національну ідею, в тому числі і у 
сфері конфесійного буття. (Україна 
молода. -  №192)

Московсько-православне мирян- 
сгво при участі й декого із священ
нослужителів УПЦ МП влаштували 
в Києві хресний хід до посольства 
Туреччини з петицією про неприпу
стимість відкриття в Україні 
подвір’я Константинопольської 
Патріархії. Організатори ходи заяв
ляють, що вони мають намір усклад
нити життя турецьким підприємцям 
у разі невиконання їх вимоги про 
призупинення владою цієї країни ус
тремлінь Варфоломія І. Зокрема де
монстранти погрожують ускладнити 
роботу турецьких будівельним 
фірмам, відмовитися від купівлі ту
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рецьких товарів, поїздок на курорти 
Туреччини. Вони проситимуть 
підтримати їх в цьому православних 
Білорусі, Молдови, Росії, Сербії.

В Україні появилося з досить пре
тензійною назвою всеукраїнське 
об’єднання «Православний вибір».
Хоч формально ця організація не є 
функціональною структурою Мос
ковсько-Православної Церкви Ук
раїни, проте своїм функціональним 
призначенням -  підказувати вірним, 
за кого голосувати -  «Вибір» прихо
вано має витворювати те, що під час 
президентських виборів священики 
і владики УПЦ МП робили відкрито. 
Лесь Танюк з приводу цього мос
ковсько-православного новотвору 
сказав: «Звичайно, це незаконно. 
Церква відокремлена від держави, а 
тому не має права брати участь у пе
редвиборчій агітації. Таку ініціативу 
я розглядаю не як православний 
вибір Московського Патріархату, а 
як московські вибори. Ми зробимо 
все для того, щоб у жодному разі за
кон не був порушений і щоб на кож
ну таку провокативну акцію була 
прокурорська рекомендація. Агіту
вати парафіян заборонено не лише 
законом, але й канонами церкви. Ну 
а стосовно того, що це робитиме 
громадська організація, то ми 
знаємо, звідки ноги ростуть». То ж 
приховувати тут нічого. Всі вже зна
ють, за кого підспудно вестиме (і вже 
веде) агітацію Церква, очолювана 
митрополитом Володимиром (Сабо- 
даном). То ж на м’якині розумну лю
дину вона не обмане. До того ж, це 
буде й показником її християнсь- 
кості. (Експрес. -  30.ІХ-2.Х )

Лідер Союзу православних гро
мадян України Валерій Кауров ще 
десять років тому займався нафто- і 
аграрним бізнесом. Але, очевидно, 
справи пішли не дуже добре, а тому 
п’ять років тому він створив ор
ганізацію «Єдіноє Отечество», яка 
займається українофобськими про
вокаційними акціями під гаслом «за
хисту канонічного православ’я». 
Крім того, він очолює Союз право
славних громадян України, який є 
складовою частиною російського 
Союзу православних громадян, бла
гословення на діяльність якого дав 
Московський патріарх Олексій II. Чи 
має Кауров благословення митропо
лита Володимира (Сабодана), це не 
відомо. Своїм союзником у боротьбі 
проти України Кауров бачить про
гресивних соціалістів. «Нас об’єднує 
не партійний статут ПСПУ, — гово
рить лідер СПГУ, — а спільна плат
форма, в якій присутні: захист ка
нонічного православ’я, боротьба 
проти вступу України в НАТО, бо
ротьба за російську мову як другу 
державну, федералізація України, ут
ворення міждержавного союзу Ук
раїни, Росії і Білорусі». Кауров заяв
ляє, що ПСПУ не заперечує існуван
ня Бога, а сама Н.Вітренко неоднора
зово ходила в хресні ходи і постійно 
заявляє, що підтримка православ’я -  
лінія партії. Цікаво, як би зреагували 
на цю тезу основоположники марк- 
сизму-ленінізму. Адже це повернен
ня до засудженого Леніним «богошу
кання» -  їм знову «Боженьку жалко»? 
А ще Кауров розкрив плани команди 
«біло-синіх», якщо б вони прийшли 
до влади. Зокрема «на території Ук
раїни діяли б лише традиційні кон
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фесії і був би прийнятий закон про 
обмеження дій тоталітарних сект». 
До традиційних конфесій він відно
сить православ’я, як домінуючу кон
фесію, і греко-католиків, які прожи
вають в Галичині. Всі інші конфесії є 
«релігійними утвореннями, занесе
ними в країну ззовні за наказом ва
шингтонському обкому». (otechest- 
vQ,Qrg,w)

Українська Православна Церква 
Московського Патріархату має 
складну систему синодальних від
ділів, комітетів, комісій та місіо
нерських товариств, зокрема: на
вчальний комітет при Священному 
Синоді, канонічну комісію, комісію 
із справ монастирів, комісію з ка
нонізації святих, місію соціальної 
допомоги дітям, синодальний 
відділ з благодійності, синодаль
ний відділ релігійної освіти, кате- 
хизації і місіонерства, синодальний 
відділ із справ молоді, інф ор
маційно-видавничий відділ та ін. 
Як показують засідання церковно
го синоду, названі структури є 
дієвими, вони підзвітні, а відтак 
результативні у своїй функціональ
ності. Це є свідченням соборно- 
правності, а не монархічності 
Церкви. Робота центрального орга
ну не зводиться лише до слухання 
питання про кадрові зміни чи 
відкриття нових монастирів. 
Відтак владика Володимир довіряє 
своєму єпископату, а не тримає 
владик на якійсь відстані від себе, 
що має місце в інших Церквах. Ко
жен з них очолює якусь із загально- 
церковних структур. (Церковная 
газета. -  №33)

«Згадую нашу першу зустріч, -  
пише В.Ющенко. -  Я почув тоді речі, 
може не зовсім публічні, те, які вірші 
пише Блаженніший митрополит Во
лодимир. Я побачив, який великий 
духовний світ Його Блаженства, яка 
велика громадянська любов до своє 
нації, до своєї землі!» (Церковная га
зета. -  №33). Відповідаючи корес
понденту «Фактов» (23 листопада), 
митрополит Володимир сказав: 
«Вірші інколи пишу, хоч поетом в 
професійному розумінні себе не вва
жаю. В поезії я любитель. Гадаю, що 
будь-який вірш ... є вираженням 
якогось життєвого моменту, яскра
вого почуття, приливу творчих сил. 
Давнє розуміння вірша для віруючої 
людини -  звучання його як молитви, 
похвали Творцю і Богу, а опісля уже 
це було вираженням інших почуттів 
та ідей, притаманних людині. Мені 
інколи цікаво спробувати втілити в 
словах і співзвуччі образ, який вра
зив мене, відчуття або ідею. Це буває 
рідко, а спеціально я не сідаю, щоб 
писати вірші».

«З ім’ям Блаженнішого митропо
лита Володимира (Сабодана) тісно 
пов’язана сучасна драма Українсько
го православ’я -  незалежно від того, 
хотів він цього чи ні, -  слушно заува
жує Клара Гудзик в «Дні» (№218). -  
Бо хто знає, як би розвивалися наші 
церковні події, якби Московська 
патріархія «помилилася» і в той дра
матичний 1992 р. терміново відпра
вила в Україну не митрополита Во
лодимира, а якогось іншого 
архієрея». Але Москва не помилила
ся. Бо ж вона знає, що є українці і є 
малороси. Згадаймо, хто формував
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політику Петра І щодо України -  
наш митрополит Теофан Прокопо
вич. Не із-за Москви, а із-за наших 
владик з УПЦ МП Україна не має 
своєї Православної Автокефалії. І 
тут слушним є висновок Клари Гуд
зик: «Бо справа не тільки у предстоя
телях, не тільки в «залізній руці» 
Москви, але і перш за все -  в нас са
мих». І якщо в інших православних 
країнах (Сербія, Грузія, Греція та ін.) 
в часи становлення їх національної 
держави Церква була опорою цього 
процесу, була з народом, то це не 
скажеш про Україну. Не осудив мит
рополит Володимир тих владик із 
своєї Церкви, які під час останніх ви
борів активно підтримували промо- 
сковського кандидата. А мовчання, 
як кажуть, ознака згоди. А з ким кро
кують нині братства очолюваної 
владикою Володимиром Церкви? То 
ж і їх бачити треба. В одному своєму 
інтерв’ю владика сказав: « Я не роз
кольник, шлях мій прямий». По- 
різному можна оцінювати це кредо 
митрополита. Але тут на пам’ять 
приходять слова нашого славного 
Василя Симоненка: «Проти вітру 
ніколи не пхався, але ж він нікуди і 
не йшов!».

Цікаво, чи УПЦ МП і надалі 
відхрещуватиметься від своїх цер
ковних екстремістів? На черговій 
акції проти «Помаранчевої рево
люції» лідер проросійської ор
ганізації «Єдіноє Отечество» та Со
юзу православних громадян В.Кау
ров повідомив, що він та лідери 
ПСПУ Н.Вітренко, В.Марченко 
офіційно запрошені і братимуть 
участь у святкуваннях з нагоди 70-

ліття Глави УПЦ МП Володимира 
(Сабодана). Він розцінив таке запро
шення як «повне визнання церквою 
дій «Народної опозиції», спрямова
них на захист канонічної православ
ної церкви». В.Кауров висловив пе
реконання, що досить скоро «право
славні винесуть цю «нечисть» при
хильну до Ющенка не лише з Одеси, 
але і з Києва...». У акції проти чинної 
влади в Одесі брали участь біля сотні 
учасників -  переважно парафіяни 
УПЦ МП. їм повідомили і про плани 
участі Союзу Православних Грома
дян та ПСПУ у найближчій виборчій 
кампанії. «Ми продовжуємо форму
вати нашу коаліцію. Досить скоро 
ціла Україна і світ дізнаються про 
склад нашого блоку, до якого 
увійдуть кілька партій і громадських 
організацій. Ми обов’язково прой
демо до парламенту і будемо захи
щати російську мову, канонічне пра
вослав’я, федералізацію, виступати 
за міждержавний союз України, Росії 
і Беларусі»,- сказав В.Кауров, запев
нивши, що не забуде і про регіони... 
Союз Православних Громадян і 
Прогресивна соціалістична партія 
має плани формування фракцій у 
майбутніх Радах усіх рівнів. Подібні 
«відкриття» стали вже звичними для 
В.Каурова. Щоправда, жодне з 
подібних припущень Союзу Право
славних Громадян ще досі не стало 
реальністю. Не змогла і місцевий 
лідер ПСПУ Л.Безугла назвати жод
ного факту переслідування на Півдні 
та Сході України «канонічного пра
вослав’я», де вже нова влада й далі 
повертає храми саме громадам УПЦ 
МП. Намір утворити «православ
но-прогресивний блок» ПСПУ не
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вважає новою спробою втягнення 
церкви у політичні виборчі баталії. 
Прогресивні соціалісти заявили, що 
нова влада проводить політику «ка- 
толизації» України. Ще одним 
«відкриттям», оголошеним на 
мітингу в Одесі, стали заяви про 
«намір Глави УГКЦ Любомира Гуза- 
ра очолити Єдину Помісну Церкву в 
Україні». (Ukraine. radiosvoboda. org) 
То ж від брехні до екстремізму мос
ковсько-православних спільнот Ук
раїни один крок. І знову це «не ба
чить» владика Володимир Сабодан.

Навіть до фізичного нищення 
уніатів закликали фанатики із мос

ковсько-православного братства і 
православної соціалістки Вітренко в 
ті серпневі дні, коли біля будівлі 
Патріаршого собору УГКЦ в Києві 
відбувався молебень з нагоди пере
несення до Столиці офісу Церкви. І 
ось нова диверсія: спалена каплиця, 
що знаходилася біля новобудови 
храму. Із всього видно, що її підпал 
здійснено свідомо. Парафіянам гре- 
ко-католицької громади прийдеться 
тепер молитися біля будівельного 
вагончика, в якому відбуватиметься 
служба Божа. Вони вирішили зібра
ти кошти і оперативно побудувати 
вже цегляну каплицю.

Батюшки, яких об'єднані в один 
голос представники православних 
церков в міністерській комісії з ети
ки віри пророчать в моральні на
ставники, як все частіше про це пи
шуть газети, також грішать на 
м'якіші. То дивись банду організу
вав, яка займалася викраданням ав
томобілів, то дивись дівчаток ґвалту
вав, то.... А тут дивись в селі Гостра 
Могила, що на Київщині, попався на 
вирощуванні маку і продажу макової 
соломки. Правда, дешевше брав. 
Всього по 20 гривень за стакан (на 
чорному ринку наркомани платять в 
5-6 раз дорожче).

Союз Православних Братств Ук
раїни закликає суспільство рятувати 
дітей. У своїй Заяві братчики гово
рять про необхідність співробіт
ництва Православної Церкви й Дер
жави у справі пропагування родин
них цінностей і материнства в 
суспільстві. Навівши офіційну ста
тистику щодо кількості безпритуль
них дітей та неповнолітніх, які не 
мають належної опіки, Союз Право
славних Братств робить висновок 
про «глибоку демографічну кризу та 
про наявність прихованого геноци
ду щодо українського народу». Так, 
згідно із статистикою, понад 145 ти
сяч дітей не отримують належного 
виховання й опіки. До притулків для 
неповнолітніх потрапляє щорічно 
близько ЗО тисяч дітей. Біля 30% без
притульних уживають алкоголь, час
тина з них -  наркотики й психо
тропні засоби. У 60% дітей, які жи
вуть в інтернатах, спостерігається 
сповільнений розвиток. За переко
нанням членів Союзу, незважаючи
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на декларації політиків про не
обхідність утвердження духовності й 
соціальних пріоритетів економічно
го розвитку, навмисно роздмухують
ся міжконфесійні чвари, суспільна 
дискредитація Православної Церк
ви. За переконанням Союзу, тісне 
співробітництво Держави з Право
славною Церквою в галузі освіти й 
соціальної реабілітації безпритуль
них дітей сприятиме пропагуванню 
родинних цінностей і материнства, 
виходу із глибокої суспільної й ду
ховної кризи. Соціальний аспект 
віровчення Православної Церкви, 
ставлення до сім’ї, статевих взаємин, 
їхнього духовного смислу, може бу
ти важливим для вироблення мето
дичних основ викладання етики в за
гальноосвітніх закладах. Союз Пра
вославних Братств України закликає 
всі духовно здорові сили суспільства 
взяти дієву участь у справі спасіння 
дітей. (RISU)

Митрополит Московського 
Патріархату Кирило (Гундяєв) наго
лошує на тому, що Православна 
Церква не може під час виборів 
підтримувати ту чи іншу партію, бо 
тоді вона стає політичним против
ником для іншої частини сус
пільства. Водночас, на думку влади
ки, Церква не може змусити людей 
бути аполітичними. «Більше того, 
приналежність до кліру теж не є оз
накою аполітичності, але священно
служителі, які проявляють будь-які 
політичні симпатії, повинні дис- 
танціюватися від позиції Церкви в 
цілому, -  наголосив владика. -  І на
самперед тому, що Церква поєднує 
людей різних поглядів». (RISU)

Росіянин-владика в Україні ар
хиепископ Іанафан провокує цер
ковно-сепаратистські погляди в ке
рованій ним Херсонській єпархії 
УПЦ МП. Протестуючи проти мож
ливого відкриття в Україні подвір’я 
Константинопольського Патріарха
ту, проти реалізованого природного 
права українського народу мати 
свою автокефальну Церкву, Хер
сонське духовенство, дивись, погро
жує тим, що тоді буде просити Мос
ковського Патріарха про прийняття 
їх у свою «безпосередню юрис
дикцію». Але ж при цьому ці «отці» 
не спитали думку православних ук
раїнців. Може краще було б їм разом 
із своїм владикою перебратися до 
Білокамінної, яку надто патетично 
оспівав Єлецьких Анатолій Іванович 
в надісланому ним до Москви сло
весному тексті Гімну Росії.

Скандал у Донецькій єпархії УПЦ
МП. Шість священиків Донецької 
єпархії Української Православної 
Церкви (Московського Патріархату) 
вийшли з юрисдикції митрополита 
Донецького і Маріупольського Іла- 
ріона (Шукала), звинувативши його 
в сексуальних домаганнях. Клірики 
Донецької єпархії УПЦ МП також 
звернулися з листом до Священного 
Синоду, як УПЦ МП, так і РПЦ МП. 
Скандал вперше торкнувся штатних 
кліриків єпархії -  раніше на сексу
альні домагання з боку глави До
нецької єпархії УПЦ МП надходили 
скарги тільки від іподияконів і 
семінаристів. Обурені поведінкою 
митрополита Іларіона священики 
звернулися з листом до вищого цер
ковного начальства напередодні пас-
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тирського візиту Митрополита Во
лодимира (Сабодана) у Донецьку 
єпархію, що мав відбутися 2-5 груд
ня 2005 року. Дивним є те, що в Кан
целярії Предстоятеля УПЦ МП за
явили, що листів зі скаргами від 
кліриків Донецької єпархії не надхо
дили. (portal-credo.ru)

Своє 70-річ- 
чя глава УПЦ 
М осковського  
Патріархату ми
трополит Воло
димир (Сабо- 
дан) відзначив з 
великим розма
хом. До ювілею 

з’явився кінофільм «Пастир» (режи
сер -  Ольга Леоненко) про життєвий 
шлях владики. «Для мене священст
во і чернецтво, -  говорить митропо
лит з екрану, -  це передусім величез
на відповідальність перед самим со
бою, перед Церквою і державою». 
22-23 листопада відбулася всеношна 
і Божественна літургія на честь 
Предстоятеля у Свято-Успенському 
соборі Києво-Печерської Лаври. Ба
гатолюдним було відзначення 
ювіляра в палаці «Україна». Тут зву
чали вітання від представників 
Помісних Православних Церков, 
представників державної влади, за
кордонних гостей. Відомо, що мит
рополит Володимир виявив велику 
відданість справі підлеглості право
слав’я України Російській Право
славній Церкві. Патріарх Московсь
кий Олексій II у своєму привітанні 
висловив впевненість, що «під Ва
шим мудрим керівництвом доруче
на Вам українська паства буде і на

далі зберігати вірність канонічному 
(зрозуміло, російсько-православно
му- Ред.) Православ’ю». Всі, хто був 
присутній на ювілейній урочистості 
в палаці «Україна», одержав 
спеціально виготовлену до ювілею 
пам’ятну медаль. «Найголовніше для 
будь-якого християнина, -  сказав 
митрополит Володимир, -  ким би 
він не був, в день народження чи в 
день ангела подякувати Творця за 
дароване життя, за його щосекундну 
турботу про нас і просити Боже бла
гословення на майбутнє».

Митрополит Володимир (Сабо- 
дан) негативно висловився щодо ідеї 
створення православної чи христи
янської партії, яка б виражала інтере
си керованої ним Церкви. «Церква -  
це те, що об’єднує людей, незалежно 
від їх політичних поглядів, а якщо 
підтримує одних і опонує іншим -  це 
вже розділення. Як громадяни своєї 
країни, -наголосив владика, -  віруючі 
можуть підтримувати будь-яку 
політичну партію: це їх консти
туційне право». Церква не має оперу
вати категоріями політичного лекси
кону «праві-ліві», а оперувати кате
горіями добра і зла. Церква підтри
мує насамперед ті програми, які 
«зорієнтовані на збереження і утвер
дження християнських цінностей, 
які на ділі сприяють об’єднанавчим 
процесам на основі дійсної духов
ності». (Спасите наши души! -  №10)

Перераховуючи ті глобальні про
блеми, які хвилюють сьогодні право
славних, предстоятель Московсько- 
Православної Церкви України мит
рополит Володимир зокрема назвав:
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«змирщення християнства, падіння 
духовного рівня нашого суспільства, 
підміна духовних цінностей політич
ним насадженням чужих релігійних 
традицій, поширення в Україні дест
руктивних сект і культів, зростання 
ісламського екстремізму у вах- 
хабістській упаковці, падіння еко
номічного і соціального рівня життя 
нашого народу, відчуження і зрос
тання жорстокості в суспільстві». 
(Спасите наши души» -  №10)

Церква 
Московсь
кого Па
тріархату  
першою в 
У к р а ї н і  
відгукн у
лася на ду
ховні по
треби осіб, 
які позбав
лені слуху. Ще в 1999 р. в Чернівцях 
була організована перша в Україні 
православна громада глухонімих. Її 
утворив отець Іоанн. В 2000 р. гро
мада перейшла до Свято-Покровсь- 
кого храму. Тут під час служби Божої 
біля групи людей з дефектами слуху 
стоїть фахівець, який перекладає 
зміст молитов, співу і проповідей на 
мову жестів. Отець Іоанн і сам вже 
освоїв цю мову. Після кожного бого
служіння він окремо збирає інвалідів 
по слуху і розтлумачує їм окремі 
місця із Святого Писання, відпо
відає на їхні питання.

Через рік після початку Помаран
чевої революції приходиться вже за 
допомогою кутузки утихомирювати

представників московсько-право
славного братства, невдоволених 
Майданом. Згадаймо їх хресні ходи в

ті дня з антиющенківськими транс
парантами і портретами усміхненого 
В.Януковича. І ось в день відзначен
ня Дня свободи прийшлося нашій 
міліції вже по-іншому «розмовляти» 
із цими порушниками порядку, що 
спускалися з хрестами, хоругвами та 
іконами Трьохсвятительською і зава
жали руху транспорту, навіть хотіли 
повалити металеві огорожі. їх всіх за
пхнули зі всіма атрибутами хресного 
ходу запхнули в міліцейські машини, 
а зрештою притягли до відповідаль
ності за порушення громадського 
порядку. Відомо, що Київська міська 
рада заборонила будь-які ходи в 
центрі міста в години відзначення 
Дня свободи. Давно пора цих політи
канів від православ^ приводити в та
кий спосіб до порядку.

Ватикан належно відповів Церкві 
УПЦМП на її домагання не допусти
ти перенесення офісу УГКЦ до 
Києва. Держсекретар Анджело Сода- 
но від імені Папи Бенедикта XVI в 
листі на ім я Предстоятеля митропо
лита Володимира (Сабодана) заува
жив, що рішення про перенесення 
офісу не суперечить канонам. Саме
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тому попередній Папа Іван Павло II 
схвалив його, а нинішній Папа лише 
приєднався до цієї ухвали.

М осков
ські попи, 
п р о м о с -  
ковські ко
зачки разом 
із відомим 
у к р а ї н о ф о 
бом -  дирек
тором «Мо- 
т о р - С і ч і » 
В . Б о г у е 
л а  є в и м 
з д і й с н и л и  
ч е р г о в и й  
глум над 
історією і 
в ш а н у в а н 

ням українців. Вони доставили з 
Москви і поставили у Вознесенсько- 
му парку Запоріжжя пам’ятник кня
зю Святославу Хороброму. Князь 
нагадує легіонера Римської імперії. 
Постає він як дід із піднятим у 
піхвах мечем і витріщеними очима. 
Але ж князь мав не більше 35 років і 
з таким жестом в його часи здавали
ся в полон. Віддалік здається, що 
Святослав тримає в руці хрест (ніби 
князь Володимир з пам’ятника йому 
над Дніпром), але ж він ніколи хри
стиянином не був. Загальне вражен
ня від скульптури однозначне -  
ЖАХЛИВО.

Тернопільщина поповнює кадра
ми молодйх священиків Московсь
ко-Православну Церкву України.
Нині в різних церквах України та 
Росії служать десь 300 вихідців лише

з одного села Залізці, що в 12 км від 
Почаєва. Тяжко нині навіть підраху
вати, скільки священиків дало це се
ло протягом століття. Майже в 
кожній родині залізчан є щонаймен
ше один священик. Фах священика в 
селі став популярним не лише в роки 
незалежності, а й в  роки соціалізму. 
Залізчани посідають і високі цер
ковні чини.

Без якогось фінансування грома
ди чи спонсорів за кошти лише 
однієї людини -  в’язня бараку №9 
Львівської в’язниці №3 Р.Белея на те
риторії тюрми збудовано храм. Храм 
збудовано на тому місці, де раніше, в 
радянські часи, була катівня і де було 
закатовано на смерть сотні ук
раїнських націоналістів. Роман спо
кутує вже 12 років гріх, який, як він 
запевняє, не коїв. Із-за зневіри у 
справедливість він взяв в руки 
Біблію, яка надихнула його на 
будівничу справу. Спочатку збудував 
капличку в житомирській в’язниці. В 
2002 р. взявся за будівництво храму. 
Адміністрація тюрми не схвалювала 
затію в’язня. Коли бригадир 
будівельників ввійшов у церкву, 
щоб виконати руйнівний наказ 
керівництва в’язниці, то впав на 
коліна і почав молитися. Храм збу
довано із тих підручних матеріалів, 
які знаходив Белей на подвір’ї в’яз
ниці. На харчі, які йому передавали з 
дому, Роман вимінював дошки, бля
ху або цвяхи. Польські монахи, 
дізнавшись про задум в’язня, допо
могли йому фарбою і позолотою. 
Навіть куполи вагою 300 кг. Роман 
піднімав сам. Повертався він до ба
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раку щодня ледь волочачи ноги від 
втоми.

Воля Президента В.Ющенка є за
коном для мера столиці О.Омель- 
ченка, а він своїм першим питанням 
поставив перед Києвом будівництво 
Десятинної церкви. То ж дії «по по
нятиям», на рівні буденного глузду, 
продовжуються. До цієї ініціативи 
приєдналася Церква Київського 
Патріархату у своїх сподіваннях 
одержати ще один дармовий храм. 
Відтак, «крім Президента, релігійних 
діячів і тих, хто заробить на 
будівництві великі гроші, -  зауважує 
газети «День» (N° 198), -  всі вислов
люються проти будівництва». І серед 
останніх -  насамперед вчені. «Ми не 
знаємо, якою вона була... Ми 
відновлюємо фальсифікації», -  го
ворить заст. директора Інституту ар
хеології НАНУ Г.Івакін. «По суті, це 
будівництво нової церкви і руйну
вання історичних залишків, пам’ят
ки архітектури», -  продовжує думку 
директор Інституту філософії НАНУ 
М.Попович. -  Будівництвом церкви 
має займатися Церква. Якщо у дер
жави є зайві гроші, вона може допо
могти їй у цьому будівництві. А як
що коштів немає -  так чого вона лізе 
не в свою справу?» Доктор мис
тецтвознавства Дм.Степовик нази
ває фундамент Десятинки «кількома 
камінчиками і цегельними тельбуха
ми», але ж саме вони є дійсним еле
ментом історичної Десятинної 
Церкви, а не той нібито її макет, 
який збудують. То ж, як бачимо, є й 
прихильники у фантазії на вільну те
му. Новобудова явно не впишеться в 
архітектурний комплекс Андріївсь

кого узвозу. До того ж, збудована на 
краю пагорбу Десятинка може спри
чинити значні і незворотні ґрунтові 
зсуви. То ж перш ніж приступити до 
відродження Десятинної Церкви, 
слід ще раз зважити всі «за» і «про
ти». Чи не пустуватиме вона як 
Церква Різдва на Поштовій? Дев’я
носто мільйонів гривень, які вима
гає відбудова, на дорозі не валяють
ся.

Фундамент Десятинної церкви, 
який нам показували десь понад 
півстоліття, виявився під тасовкою.
Після війни котлован храму був 
сміттєзбірником. Потім до ювілею 
Києва його заасфальтували і виклали 
з цегли те, що ми не так давно бачили 
і у що вірили. А виявилося, що 
справжні залишки церкви залягають 
на глибині десь 2 метрів. То ж тепер, 
щоб їх розкопати, потрібний ще дея
кий час. Поруч археологи знайшли 
ще й давнє кладовище, що має десь 
450 поховань. Виявили вони ще й три 
язичницькі поховання. На глибині 
двох метрів знайдено уламки фресок, 
які колись оздоблювали храм. Архео
логи покищо не можуть сказати, чи 
будувалася вся Десятинна церква 
відразу в тому великому обсязі, який 
ми знаємо, а чи ж спочатку була церк- 
ва-першооснова, навколо якої протя
гом століть виростали прибудови. 
Проблемою для археологів нині є 
збереження на час зими знайденого 
фундаменту від вологи і морозів. (Ук
раїна молода. -  6 жовтня)

Керівники Старообрядницьких 
Церков України, Росії і Молдови 15 
листопада обговорили з керівниц

________________ Релігійне ж иття України
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твом Чернівецької ОДА питання на
дання статусу історико-архітектур - 
ного заповідника церковно-культур
ному комплексу села Біла Криниця.
Комплекс складається з Свято-Ус- 
пенського собору, монастиря та 
церкви святих Кузьми і Дем'яна. До 
Чернівецької ОДА завітали митро
полит Московський Руської Право
славної Старообрядницької Церкви 
Корнелій, єпископ Української Ста
рообрядницької Церкви Савватій, 
владика Кишинівський і всієї Мол
дови старообрядницької Церкви 
Євменій. Заступник голови ОДА 
Б.Баглей зазначив, що «гордий тим, 
що саме на Буковині зберігся такий 
потужний центр старообрядництва, 
адже це не лише історія, а й су
часність -  місце єднання духовності 
та культури багатьох народів: ук
раїнців, росіян, румунів, молдаван». 
Митрополит Корнелій зауважив, що 
Біла Криниця -  це місце, де перети
наються долі держав, Церков і лю
дей, зберігається неоціненний скарб 
духовності, що сягає своїм корінням 
ще Київської Русі, а тому необхідно 
потурбуватися про реконструкцію 
архітектурної перлини Білої Кри
ниці -  Свято-Успенського собору, 
який у 2008 р. святкуватиме сто
річний ювілей. Крім того, священи
ки висловили стурбованість з приво
ду втрати Острозької Біблії, яка була 
викрадена із старообрядницького 
храму Білої Криниці, знайдена пра
воохоронцями, але питання щодо її 
повернення залишається невиріше- 
ним. Б.Баглей запевнив гостей, що 
обласна виконавча влада докладе 
всіх зусиль, щоби допомогти старо
обрядцям у вирішенні їхніх проблем

-  вже сьогодні голова Глибоцької 
РДА П.Панчук активно займається 
питанням збереження собору у Білій 
Криниці. Розроблено проект рестав
рації храму.

(zik.wm,ua l
З 27 жовтня по 1 листопада в Одесі 

проходило чергове осіннє засідання 
Архиєрейського Синоду Руської 
Істинно-Православної Церкви («ла- 
зарівська гілка» РПЦЗ(В)). Головував 
на Синоді Архиепископ Омський і 
Сибірський Тихон. Засідання Синоду 
проходили в присутності Іверської 
Чудотворної Ікони в Синодальному 
подвір'ї. Щодня в синодальному храмі 
Ікони Божої Матері проходили бого
служіння. Питання, розглянуті Ар- 
хиєрейським Синодом, стосувалися 
внутрішнього життя Церкви і церков
ного будівництва, у т.ч. і положення в 
Зарубіжжі. Були розглянуті прохання 
про прийняття до Руської Істинно- 
Православної Церкви кліриків 
РПЦЗ(Л), а також кліриків Московсь
кого і Київського Патріархатів. 
Засідання Архиєрейського Синоду 
закінчилися 1 листопада, у день 
пам'яті св. прав. Іоанна Кронштадтсь
кого. У цей день були відслужені Бо
жественна Літургія і молебень, відбув
ся хресний хід. Архиереям співслужи- 
ло духовенство з Києва, Харкова, Ку
бані, Одеси і Ліона. Напередодні 
осіннього засідання Синоду, у м. 
Іллічівськ Одеської обл. пройшла 2-х 
тижнева сесія Пастирського училища 
ім. Св. прав. Іоанна Кронштадтського 
Руської Істинно-Православної Церк
ви. Були організовані заняття з 2-м і 3- 
м курсом, а також проведений набір 
на 1-й курс училища.

(catacomb.orv.ua)
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СВІТ ГРЕКО- 
IРИМО-КАТОЛИЦИЗМУ
Четвертий 

рік поспіль 1 
л и ст о п а д а , 
в і д б у л а с ь  
спільна мо
литва на Ли- 
чаківському 
цвинтарі у 
Львові на міс
цях похован
ня україн
ських та польських воїнів, які заги
нули у братовбивчій україно-поль- 
ській війні у 1918-1920 роках. Разом з 
мирянами вшановували загиблих 
Предстоятель УГКЦ Патріарх Любо
мир (Гузар) та Глава РКЦ в Україні 
кардинал Митрополит Мар’ян 
Яворський. У спільній молитві та
кож взяли участь священнослужи
телі православних Церков. Спершу 
молитва відбулась біля меморіалу 
українським воякам, а потім на місці 
поховання польських вояків. Пред
стоятель УГКЦ так прокоментував 
важливість цієї події: «Думаю, що ця 
молитва примирення дає багато. 
Сам факт, що ми це робимо, що ми 
збираємося, відвідуємо могили одні 
одних, вказує на те, що це є важливі 
акти. Ми цим маніфестуємо нашу 
добру волю, наше бажання не повто
рювати помилки минулого». Навіть 
після офіційного відкриття цвинта
ря «орлят» спільний молебень 
потрібен нащадкам колишніх во
рогів, вважає один з ініціаторів акції 
віце-ректор УКУ М.Маринович. «Як
би не було продовження цього, якби

молитви не тривали б далі, то люди 
мали би право сказати, що це була 
суто політична акція. А ми і тоді ро
били передовсім молитовну акцію, 
ми хотіли молитвою розрядити 
політичну атмосферу, яку зробили 
політики своїми не завжди вдалими 
кроками. І для молитви немає 
періоду, коли вона повинна не про
водитись».

(ukraine, radiombQda,Qrgl

Львів виділяється серед єпар- 
хіяльних центрів УГКЦ, оскільки має 
статус архиєпархії. Відповідну гра
моту про потвердження статусу 
Львівської архиєпархії оголосив 10 
листопада кардинал Любомир Гузар. 
Цього ж дня на престол Львівської 
архиєпархії на Святоюрській горі бу
ло інтронізовано владику Ігоря 
(Возьняка). У промові на церемонії 
інтронізації Патріарх Любомир (Гу
зар), який дев’ять років працював у 
Львівській єпархії, подякував свя
щенству, владі, мирянам та мешкан
цям Львова і області за плідну 
співпрацю. За словами Патріарха 
Любомира, новий архиепископ 
Львівський добре обізнаний у спра
вах єпархії і буде гідно нести свою 
місію. Довідка: Статус архиєпархії 
зберігався майже 200 років за Львовом як 
осідком Глави УГКЦ. Після перенесення 
осідку до Києва УГКЦ прийняла рішення 
за видатні заслуги Львова зберегти за 
ним статус архиєпархії: «Місто Львів 
стало матірним городом для наших 
єпархій на поселеннях. Зважаючи на ці за
слуги, Синод Єпископів УГКЦ вирішив за
лишити за ним статус архиєпархії, який 
це місто мало, коли воно було осідком ми
трополитів та Верховних архиєпископів.

Релігійна панорама Ля 11 ’2005 27



Релігійне ж иття України

Владики, які будуть правлячими єписко
пами Львівської архиєпархіїу носитимуть 
титул архиепископа», -  йдеться у гра
моті. (ugcc.org.ua)

На Львівщині розпочинається 
активна боротьба із лефевристами.
Зокрема, 27 листопада відбувся 
кількатисячний молитовний похід 
до смт. Івано-Франкове (Янів), що 
на Львівщині. У цій місцевості є осе
редок українських послідовників ру
ху лефевристів, які називають себе 
«традиціоналістами». Проходив по
хід під гаслом «За єдність Христової 
Церкви!». Учасниками молитовної 
ходи стали вірні УГКЦ з усіх куточків 
Львівської архиєпархії. За словами 
о.Ореста Фредини, синкела у справах 
духовенства Львівської архиєпархії, 
«в Янові уже другий рік греко-като
лики вигнані прихильниками руху 
лефевристів на вулицю і вимушені 
служити у римо-католицькому 
храмі. «Цим походом хочемо під
тримати цю групу людей, які нині 
переслідувані, вигнані із своєї церк
ви і мусять молитися у своїх сусідів 
римо-католиків», -  сказав священик. 
На центральній площі селища від
бувся молебень, а після його 
закінчення архиєрейська Літургія, 
яку очолив архиепископ Львівський 
владика Ігор (Возьняк). Греко-като- 
лицький храм, де відправляє один із 
прихильників лефевристського руху 
в Україні о.Василь Ковпак, на мо
мент прибуття учасників ходи до 
Янова був зачинений. Невелика гру
па вірних цього храму неохоче йшла 
на діалог, наголошуючи, що вони не 
мають наміру відступати від своїх 
переконань, (щссог&т )

Клуб «Надія» для неодруженої 
молоді організував при храмі святих 
Володимира і Ольги УГКЦ отець 
Богдан Чабан. Він вже протягом 
трьох років допомагає одиноким па
рафіянам Львова в намірах знайти 
супутника життя. На думку про за- 
початкування такого клубу отця на
штовхнули сповіді юнаків і дівчат. 
Вже більше десятка молодих людей 
знайшли через клуб собі пару. «Ми 
не знаємо, чи так вже судилося лю
дині, що вона повинна бути самот
ньою, чи Бог так хоче, чи ні, -  заува
жує отець Богдан. -  Та кожен має 
шукати щастя. А наше завдання -  
створити для цього умови».

Як ми вже інформували в РП-10, 
духовники УГКЦ з 10 парафій ор
ганізували між собою футбольний 
турнір. Проте Церква у виявленні

своїх спортивних талантів на фут
болі не зупиняється. До кінця року 
буде проведена змагання із на
стільного тенісу, шахів і шашок, 
важкої і легкої атлетики (біг на 100, 
400 метрів та естафета 4 по 100). В 
такий спосіб Церква прагне набли
зить себе до народу, а заодно відва
дити молодь від наркотиків і алкого
лю. Так, священики Стрийської 
єпархії вирішили залучити до своєї
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футбольної команди т.зв. складних 
підлітків -  недоглянутих дітей, які 
вже побували в дитячій кімнаті 
міліції.

Ораторії -  місце, де після уроків у 
школі можуть зібратися діти, ос
таннім часом все частіше з’являють
ся на подвір’ях греко-католицьких 
храмів. «Кожного року на початку 
жовтня ми влаштовуємо свято 
відкриття ораторії: веселі конкурси, 
забави, повчальні сценки, -  роз
повідає отець Петро Майба. -  Ми 
пропонуємо дітям проводити 
вільний час з однолітками в ораторії 
під наглядом старшої молоді протя
гом всього навчального року. В та
кий спосіб Церква прагне позитивно 
впливати на покоління, що підрос
тає, відвертаючи його від вулиці. Ми 
створюємо сприятливий клімат для 
природного розвитку дітей. Ніяких 
обмежень у нас немає, молоді люди 
можуть займатися тим, що їм 
справді до вподоби». В ораторії є 
столи для більярду, настільного фут
болу та тенісу. «День в ораторії роз
починається спільною молитвою, -  
розповідає той же о.Петро. -  Ми 
вчимо дітей спілкуватися, щоб 
релігія була для них ближчою, аніж 
звичайні недільні походи до церкви. 
Якщо до нас приходить дитина 
іншого віросповідання, жодних про
блем при цьому не виникає. Аніма- 
тори до всіх знаходять підхід». В ора
торії працюють різні гуртки -  мовні. 
Театральний, плетіння з бісеру, баль
ного танцю і брейк-дансу. «Ми хоче
мо збудувати міцну державу з мо
рально стійкими громадянами. 
Церква робить усе можливе, щоб до

лучитися до цієї роботи»,- впевне
ний о.Петро. То ж є чому повчитися 
православним, особливо з Київсько
го Патріархату, який активно прагне 
для свого просунення використати 
державну школу, не виявляючи свої 
пошуки в шляхах навернення молоді 
до церкви. А між тим можна було б 
мати хоч би при кожній парафії, а це 
біля 4-х тисяч, активно діючі 
недільні школи з вивчення видруку
ваного Церквою «Закону Божого».

Студенти Українського като
лицького університету (УКУ) відзна
чили річницю помаранчевої рево
люції молитовним ходом до Собору 
Святого Юра, а потім біля фігури 
Матері Божої відправили молебень 
за майбутнє Української держави. 
Перед початком молитовного ходу 
перший віце-ректор УКУ М.Мари- 
нович закликав студентів іти з 
відкритими душами і молитовним 
настроєм, як торік: «Ніколи не зник
не потреба у молитві. Минулого ро
ку ми зверталися до Господа, аби він 
допоміг нам розрізнити добро та 
зло. Сьогодні потреба у цьому поси
лювалася, адже коли минулого року 
добро і зло було чітко розділене на 
різні полюси, зараз усе змішалося». 
Дорогою до прочан доєднувалися 
львів’яни. (RISU)

Молитовна акція «Молодь 
єднається у молитві за мир» відбула
ся у Львові 22-25 листопада. Її
ініціаторами та організаторами ста
ли Духовно-пасторальний відділ Ук
раїнського католицького університе
ту, Центр мирянського лідерства та 
Християнська євангельська Церква
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«Гефсиманія». В заході взяли участь 
клірики та молоді прихожани різних 
Церков. Місцем проведення була 
площа Данила Галицького, де трива
ла молитва, звучали християнські 
пісні, а 25 листопада, в день св. 
свщмч. Йосафата відбулася моли
товна хода містом, яка повторила 
маршрут першої «помаранчевої» 
молитви, що відбулася торік. 
Іжи, edu.ua)

Питання передачі костелу 
Св.Миколая Києво-Житомирської 
дієцезії Римо-Католицької Церкви й 
до цього часу не вирішене. Чергові

листи з проханням передати храм, 
віруючі направили на початку листо
пада прем’єр-міністру України 
Ю.Єханурову, міністру культури і ту
ризму І.Ліховому та меру Києва 
О.Омельченку. «...Переконані, що 
справедливе вирішення проблеми 
храму Св.Миколая, яке, до того ж, не 
вимагає жодних зусиль, буде знаком 
надії і яскравим свідченням того, як 
можна зробити щось добре і пре
красне», -  сказано у зверненні вірних 
РКЦ. Парафіяни повідомили про те, 
що отримали відповіді на свої попе
редні звернення до Секретаріату 
Президента і до Київської міської 
державної адміністрації. У цих

відповідях сказано, що костел пере
дадуть віруючим тоді, коли для 
Національного дому органної і ка
мерної музики обладнають при
міщення у комплексі «Художній ар
сенал». Парафіяни зазначають, що, 
за їхньою інформацією, у «Художнь
ому арсеналі» не передбачено місця 
для органу. «Дуже прикро, що в 
офіційних листах вищих органів 
влади пишуть неправду, оскільки у 
комплексі «Художній арсенал» на пе
редбачено місця для розташування 
органу. Так чи знайдеться там місце 
для артистів НДО КМУ?», — зазна
чається у повідомленні. Рада па
рафіян наголошує на тому, що, от
римавши костел, не заважатиме кон
цертам Дому органної музики. 
(wwwMmponden t. net)

Севастопольська міська рада в 
черговий раз відмовилася передати 
місцевій римо-католицькій громаді 
імені святого Климентія будинок 
колишнього костелу, у якому розта
шований кінотеатр «Дружба». Депу
тати вирішили залишити споруду за 
об’єднанням «Кіносвіт» і зберегти 
дитячий кінотеатр, що діє тут з 1960 
р. Костел був побудований у 1905- 
1911 роках і функціонував до груд
ня 1936 р. Севастопольська римо- 
католицька громада імені святого 
Климентія намагається повернути 
собі культову споруду приблизно із 
середини 90-х років. Громада нара
ховує близько 600 осіб. Бого
служіння на сьогоднішній день 
здійснюються в квартирі священи
ка, іноді -  на великі свята -  поруч з 
костелом. За роки після виходу пре
зидентського указу про повернення
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віруючим культових споруд Севас
топольська міська рада на прохання 
Севастопольської міської державної 
адміністрації чотири рази розгляда
ла питання про подальшу долю ко
лишнього костелу. З цього питання 
перед владою міста неодноразово 
клопотав також посол Папи Римсь
кого в Україні. Противники повер
нення споруди Церкві аргументу
ють свою позицію тим, що в роки 
війни костел був у значній мірі 
зруйнований вибухом, і потім буди
нок відновили вже як кінотеатр. В 
Севастополі неповерненими, крім 
споруди колишнього костелу, зали
шаються ще два православні храми, 
що орендуються Чорноморським 
флотом РФ.

IpQdXQbnQStifWW'W)

Діяльність Інституту екуме
нічних студій (ІЕС) отримала благо
словення Константинопольського 
патріарха. Як вже повідомлялося в 
«РП», при Українському Католиць
кому Університеті (Львів) створена 
нова інституція, одним із координа
торів діяльності якої є Антуан Ар- 
жаковський. Зустріч А.Аржаковсь- 
кого із Вселенським Патріархом 
відбулася у рамках проведення кон
ференції «Мир та толерантність у 
Південно-Східній Європі, Кавказі 
та Центральній Азії» (Стамбул, 7-9 
листопада). Патріарху дуже імпонує 
основна мета діяльності Інституту -  
сприяння «екуменізму життя» у по
всякденному житті мільйонів хрис
тиян у всьому світі. А тому, за сло
вами Аржаковського, Патріарх Вар
фоломій II благословив діяльність 
ІЕС та підтримав усі його ініціати

ви. Він також висловив прохання 
про те, щоб його регулярно інфор
мували про проекти інституту та 
висловив готовність посилати своїх 
представників на певні наукові кон
ференції, організовані Інститутом. 
ІЕС створив магістерську програму 
з Екуменічних Студій у співпраці з 
Львівським Національним Універ
ситетом та започаткував Українське 
Християнське Академічне Товари
ство, яке працює над питанням 
Київської Церкви. Інститут також 
почав роботу над створенням бази 
даних про Православний світ, ре
алізація якої буде здійснюватись у 
позаконфесійний спосіб. ІЕС видав 
книгу-ілюстрований альбом, яка 
відкриває духовні та екуменічні 
виміри «Помаранчевої революції» 
тощо. (f’Qumenwktudkw rgiW )

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Протестантські церкви України

разом зі всім українським народом 
вшанували пам'ять жертв голодо
мору 1932-1933 років. В спільній 
скорботі на Михайлівській площі 
біля Пам’ятного знака голодомору 
були і представники протестантів. 
Звучало їх слово пам’яті. Проте 
журналіст А.Сміян із УТ-1 при ко
ментуванні передачі з Михайлів
ської площі чомусь кинув репліку, 
що разом з Церквою Московського 
Патріархату не беруть участі у вша
нуванні жертв голодомору і протес
танти. Першому каналу слід в ефірі 
вибачитися за цю некоректність, бо 
ж вона формує негативну гро
мадську думку щодо рекламованих 
конфесій.
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На Синоді Німецької Євангель
сько-Лютеранської Церкви України 
(НЄЛЦУ), який відбувся в Одесі, з 
доповіддю «Завдання лютеранських 
Церков в 0 6 ‘єднаній Європі» висту
пив єпископ лютеран Баварії Йоган 
Фрідріх. Мова йшла про значення і 
вплив церкви на європейські органи 
влади і роль Церкви в сучасній інте
грованій Європі. Синод не обирав на 
місце вакантної посади глави 
НЄЛЦУ нову особу. Було лише прий
нято на посаду єпископського візи- 
татора НЄЛЦУ декана Георга Гонча з 
Баварії терміном на рік. В 2006 р. 
Президентом Синоду НЄЛЦУ буде 
пастор Ніколас Бендус.

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ
Приміщення харизматичної 

церкви «Нове життя» в місті Сміла на 
Черкащині вже не вперше піддається 
глумлінню. Розміщена церква в 
арендованому ДК ім. Шевченка, як 
тут кажуть, на Загреблі. Стіни ДК не
щодавно виявилися обписаними не
цензурщиною, образливими вислов
люваннями щодо церкви. А між тим 
саме ця релігійна спільнота веде 
помітну роботу із людьми з криміна
льним минулим, у в’язницях, а також 
із алко- і наркозалежними. Місцеві 
органи правопорядку виявляють при 
цьому свою байдужість до злодіянь 
над офісом «Нового життя».

Міжнародна християнська кон
ференція «Одне Слово від Бога може 
змінити все твоє життя!» зібрала в 
Донецьку багаточисельну аудиторію. 
В її роботі взяли участь всесвітньо- 
відомі священики Кеннета і Глорії

Коупленл (США), пастор Ульф Ек- 
ман (Швеція), а також головний пас
тор Української Християнської 
Євангельської Церкви Леонід Падун. 
Власне ця Церква постала основним 
організатором форуму в столиці 
Донбасу. До Донецька з’їхалося біля 
9 тисяч вірних не лише з України, а й 
з Росії, Молдови, Грузії, Польщі, 
США, Ізраїлю, Болгарії, Німеччини. 
Атмосфера конференції була прони
зана духом віри, любові, радощі і 
свободи. Учасники конференції 
одержували зцілення й оновлення у 
своєму житті. Саме проблемам 
зцілення було присвячено два 
служіння з одинадцяти. Одне із 
служінь конференції було присвяче
не Україні, її незалежності і єдності. 
Урочисту молитву за Україну виго
лосив шведський пастор У.Екман. 
Почесними гостями конференції був 
народний депутат В.Стретович, вла
дика УПЦ КП Юрій, кембріжський 
професор Г.Штейн. (Камень Крае
угольный. -  №10)

Президент Об’єднання незалеж
них християнських харизматичних 
Церков України (Повного Єван
гелія) Анатолій Гаврилюк вітав чер
гових випускників Інституту роз
витку християнського лідерства із 
одержанням дипломів магістра тео
логії. Заснований у 1996 р., цей 
Інститут вже дав дипломи бакалав
ра біля 300 християнським служите
лям. Програма на степінь магістра 
теології була започаткована в Інсти
туті в 2003 р. Дипломи бакалавра і 
магістра теології вручаються від 
імені Міжнародного університету 
«Видіння».

32 Релігійна панорама Nq 11 ’2005



Релігійне ж иття України

Харизматичні церкви, як і Греко- 
Католинька, останнім часом приділя
ють особливу увагу розвитку різних 
змагань між молоддю їх громад. Так, 
в жовтні в Запоріжжі відбулася фіна
льна зустріч всеукраїнської першості 
християнських молодіжних команд з 
брейн-рінгу. За звання переможця 
боролося 8 команд із 6 міст України. 
Кубок завоювала молодь запорізької 
громади «Слово життя». Зустріч в За
поріжжі була фінальною. До цього 
півфінальні зустрічі відбулися в 
Світловодську, Дніпропетровську і 
Новій Каховці. Турнір з брейн-рінгу 
проходив під патронатом Інституту 
розвитку християнського лідерства. 
(Камень Краеугольный. -  №10)

Церква Християн Євангельської 
Віри «Двері в небо» відстоює право на 
будівництво власного храму в 
Дніпропетровську. Храм Поклоніння 
будується вже протягом трьох років, 
освоєно приблизно 30% обсягів 
робіт. Проте зараз будівництво храму 
перебуває під загрозою із-за пере
шкоди з боку міської влади і деяких 
депутатів. За словами віруючих, одна 
з комерційних фірм, що розташова
на поруч храму, вирішила, що будів
ництво розважального центру на 
місці храму -  «це краще рішення для 
міста. І, схоже, місто в особі голови з 
цим погоджується», -  йдеться у 
повідомленні віруючих. (RISU)

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
У листопаді мусульмани відзна

чили одне з головних свят ісламу -  Ід 
аль-Фітр (Ураза-байрам) «свято роз
говіння», яке відбувається після за

вершення мусульманського посту 
Рамадан. У мечетях України відбули
ся урочисті намази. Ураза-байрам 
(тюркська назва свята) знаменує со
бою закінчення посту, що тривав 
протягом священного місяця Рама
дан. Вважається, що саме в цей 
місяць Аллах послав людям Коран. 
Свято відзначали протягом трьох 
днів. У цей час правовірні відвідують 
мечеть, присвячують час читанню 
Корана. Святкування продовжували 
за святковим столом, коли в кожно
му домі зустрічали гостей, дарували 
один одному подарунки. Прийнято 
також допомагати знедоленим, щоб 
усі могли взяти участь у святкуванні. 
У ці дні мусульманам необхідно 
зібрати разом усіх родичів, оскільки 
вважається, що на Ураза-байрам в 
будинок приходять душі померлих. 
Крім того, кожен мусульманин вва
жає своїм обов’язком відвідати мо
гили своїх предків. До свята були 
влаштовані ярмарки, різні розва
жальні заходи. Муфтій мусульман 
Криму Аджі Еміралі Аблаєв каже, що 
кримські мусульмани щасливі, бо 
можуть святкувати Ораза-Байрам на 
батьківщині -  в Криму: «Це для нас, 
всіх мусульман світу і всіх мусульман 
Криму найдорогоцінніше і найкра
ще свято. Це -  найрадісніші дні», -  
сказав Аджі Еміралі-ефенді. (ега- 
fm.net)

Українка Оля Фріндак прийняла 
іслам із-за своєї незгоди з таїнством 
сповіді, яке практикується в греко-ка- 
толицькій Церкві. «Чого це я маю роз
повідати священику про свої гріхи, як
що прощення їх можна одержати ли
ше від Бога»,- розповідає Оля. Такого
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в ісламі немає. «Коли я дізналася, що в 
ісламі ти просиш прощення лише в 
Аллаха, мені стало зрозуміло, що це є 
та релігія, яку я шукала. Сповідь -  осо
биста справа, твоя і Бога. Ще що мене 
лякало, так це те, що християнство не 
бореться з алкоголем. На багатьох 
прикладах я бачила, як він нищить 
молодь, сім’ї... Іслам став для мене не 
просто релігією, а скоріше способом 
життя». Чоловіком Ольги Фрідман 
став уроженець Молдавії, який також 
прийняв іслам. Оля вважає, що вони -  
щасливі. На завершення свого 
інтерв’ю (Газета по-киевски. -  5 нояб
ря) вона сказала: «Я стала мусульман
кою але ж і українкою залишилась, а 
ми, українці, -  гостинний народ».

Етнічний склад мусульманських 
громад Луганщини надто різно
манітний. Тут і татари, і узбеки, і 
башкири, і киргизи... Є вихідці з 
Азербайджану, Чечні, Дагестану. 
Порівняно недавно 15-тисячну гро
маду області поповнили алжирці, 
палестинці, йорданці, тунісці. Етно- 
національні особливості вдається 
урівноважувати і водночас шанувати 
їх. В семи містах області діють ме
четі. Розпочалося будівництво вели
кої мечеті в Луганську. Вона 
розміститься в центрі міста, що 
дасть можливість багатьом мусуль- 
манам-луганчанам часто бувати в 
ній. (Арраид. -№ 11)

Давнє мусульманське кладовище 
Бахчисарая «Азізлер» використо
вується для розміщення речового 
ринку. Меджліс кримськотатарсько
го народу вимагає від органів влади 
перенесення його в інше місце. На
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території кладовища знаходяться 
чотири мавзолеї -  дюрбе 15-17 
століть, які занесені до пам’яток 
історії і культури. (Дуслык.-NQl)

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
В Україні буде створений Фонд ре

ституції власності єврейської грома
ди. У Єрусалимі пройшло засідання 
керівництва Всесвітньої єврейської 
реституційної організації (ВЄРО), на 
якому розглядалося питання про по
вернення єврейській громаді влас
ності в Україні. Після обговорення 
ситуації в Україні учасники засідання 
прийняли рішення провести в Києві 
в середині січня 2006 р. установче 
засідання спільного з єврейською 
громадою України фонду, до завдан
ня якого входитиме розгляд питання 
про реституцію в Україні. До 
правління створюваного фонду 
увійдуть на паритетних засадах пред
ставники міжнародних єврейських 
організацій, що представляють 
ВЄРО, та представники єврейської 
громади України. На відміну від 
Польщі, в Україні ВЄРО не припускає 
передачі частини повернутого майна 
вихідцям із країни, що проживають в 
Ізраїлю й іншій частині єврейської 
діаспори. Уся власність, що повер
тається, буде використовуватися ви
нятково єврейською громадою Ук
раїни. (jn.com.ua)

Уперше після майже сімдеся
тирічної перерви хасиди з Ізраїлю, 
Великобританії, Франції, Бельгії, Ка
нади та США здійснили масове па
ломництво до могили цадика Ізраїля 
Фрідмана, що в колишньому пе-
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редмісті Чернівців -  Садгорі. Раніше 
до столиці Буковини також приїзди
ли автобуси з хасидами, проте па
ломництво 5766 року, який зараз на 
їхньому календарі, вирізнялося 
особливо великою кількістю палом
ників. Цьогоріч їх з’їхалося майже 
400 осіб. Ще однією особливістю 
став приїзд старого й немічного на
ступника чудотворного садигурсько- 
го ребе, який, проте, вважав за свя
тий обов’язок відвідати могилу сво
го славетного попередника в рік 
річниці його смерті. Таке масове па
ломництво стало можливим лише 
після того, як Чернівецька міська ра
да продала обласному благодійному 
фонду «Ор Авнер» за 308 тисяч гри
вень право довгострокової оренди 
на будівлю по вул. М.Тереза, 192, для 
відновлення в ній історичної синаго
ги. Уже понад два століття чер
нівецька Садгора відома як один зі 
світових центрів хасидизму. Саме 
тут священна для всіх хасидів могила 
садгорського цадика Ізраїля Фрідма- 
на, відомого також як великого або 
чудотворного рабина. Як вважають 
хасиди, 200 років тому Садгора 
процвітала саме через цього особли
вого мешканця. Згідно з повір’ям, 
ще за життя цей рабин зцілював 
навіть безнадійно хворих. Проте 
дехто вірить, що його дух Садигер- 
ререббе, як його інколи ще назива

ють, робить це й дотепер. Цього дня 
хасидів, які зібралися в напівзруйно- 
ваній синагозі, де відразу після війни 
ремонтували танки, прийшли 
привітати перший заступник голови 
Чернівецької ОДА Петро Гасюк і 
чернівецький міський голова Мико
ла Федорук. Окрім того, що гості 
завітали в ярмолках, вони ще й стан
цювали разом з усіма декілька 
єврейських народних танців. Якщо 
обласний благодійний фонд «Ор Ав
нер» знайде 4-5 млн. дол., не
обхідних для капітального ремонту 
клойз-синагоги та палацу цадика, а 
також реалізує решту своїх планів, 
на кшталт створення в Садгорі му
зею історії та культури єврейського 
народу, ліцею, готелю, кошерних ре
сторанів, бібліотеки, пансіонату, 
офісних центрів тощо, можна 
сподіватися, що вже зовсім незаба
ром це передмістя Чернівців пере
твориться на один зі світових 
центрів хасидизму. fgazeta4viyrua)

Контакти між єврейськими гро
мадами і організаціями світу та Ук
раїни відіграють значну роль у 
відродженні повноцінного єврейсь
кого життя в країнах колишнього 
СРСР. Єврейські громади України 
усіх напрямків до сих пір відчувають 
недостатню кількість рабинів, про
фесійних общинних працівників та 
канторів. Перш за все це стосується 
громад прогресивного іудаїзму. Рух 
тільки нещодавно одержав другого 
рабина громад прогресивного 
іудаїзму -  рабина Михайла Ка- 
пустіна, рабина Харкова та громад 
прогресивного іудаїзму України. У 
покращенні ситуації реформі
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стським громадам в Україні надають 
допомогу єврейські організації з 
Ізраїлю, США, Британії та інших 
країн світу. Саме з цією метою до 
України прибув відомий рефор
містський рабин Девід Вілфонд, 
який свого часу стояв у витоків 
відродження прогресивного іудаїзму 
в нашій країні. Вілфонд та кілька 
студентів коледжу прибули до Ук
раїни на свята місяцю Тишрей допо
могти рабинам та канторам України 
провести повноцінно, у відпо
відності із єврейською традицією та 
її розвитком, свята в громадах Кри
му, Одеси, Києві та інших містах і 
містечках, де до сих пір немає ра- 
бинів та канторів. В країнах СНД 
існує близько 80 реформістських 
громад, але у Росії, Україні та Біло
русі працює лише 6 рабинів. В зв’яз
ку з цим, за підтримки відомого аме
риканського філантропа Лін Шус
терман, було створено програму 
Rabbinical infusion -  «Вливання ра
бинів». У відповідності із цією про
грамою, Хіброу Юніон коледж над
силає студентів вузу на стажування 
до реформістських громад СНД на 
шість тижнів. Такі студенти, перш за 
все, на великі єврейські свята, вико
нують функції рабинів в тих грома
дах, де відсутні рабини та кантори. 
«Результати чудові. Всього за кілька 
тижнів роботи рабина або кантора 
люди в громаді змінюються. Почи
нає змінюватися єврейське само
усвідомлення, самоідентифікація 
євреїв. Я особисто відчув це у грома
дах Криму та Одеси. Ближче знайом
ство з єврейськими традиціями дає 
їм надію на єврейське майбутнє», -  
вважає рабин Девід Вілфонд. Рабин

Духовний цілком згоден із Вілфон- 
дом: «Ця програма дає високі ре
зультати і продовження її розвитку є 
важливим». На сьогодні в Україні 
працює ЗО громад прогресивного 
іудаїзму, які очолює рабин Олек
сандр Духовний. (В.Матвеев)

Могилу Рабе Нахмана в Умані
щороку відвідують тисячі хасидів зі

всього світу. Такою ж євреємасив- 
ною була Умань і в перші місяці 
осені цього року. Для прийняття па
ломників тут побудовано багато 
спеціальних пансіонів, відкривають
ся додаткові кафе, автобусні марш
рути. Правнук засновника хасидиз
му Бааль Шем Тома Нахман значно 
розширив рух хасидизму. Він зали
шив після себе величезну кількість 
літературних і філософських праць. 
Нахман не створював якусь тео
логічну теорію, а розповідав історії, 
казки, які відображали його бачення 
світу. Головний метод Рабе -  на жарт 
відповідати жартом, на історію -  
історією. Кажуть, він «одягнув мас
ку, щоб знайти Бога». Нахман нена
видів традиції і майно, бо ж вони 
стримували свободу людини. Рабе 
казав: «Своїми успіхами я зобов’яза
ний ворогам. Мені потрібні люди, 
які сперечаються зі мною».
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Обурення єврейської громадсь
кості України викликали спроби 
нардепа П.Кузьменка, що належить 
до СДП(о) приватизувати кладови
ще в Умані, де знаходиться могила 
рабе Нахмана, до якої на поклоніння 
щороку приїздять зі всього світу по 
декілька тисяч паломників. У своїх 
спробах «приватизувати» могилу, 
Кузьменко дійшов до того, що 
навіть відключив електроосвітлення 
навколо «святого місця» для палом
ників. Лише втручання губернатора 
області і міністра внутрішніх справ 
допомогло відвернути світовий 
скандал. Влітку П.Кузьменко вже 
пробував захопити уманську синаго
гу, але вдалося вчасно не допустити 
цю наругу. «Паломництво не повин
не перетворюватись у «кормушку» 
для тих, хто, прикриваючись депу
татською недоторканістю, є на
справді мошенником», -  заявив 
Президент Всеукраїнського єврейсь
кого конгресу В.Рабинович.

Регіональний семінар ліги МА- 
ГЕН відбувся в Севастополі. До його 
роботи були запрошені голови 
релігійних громад, директори хе- 
седів, керівники молодіжних ор
ганізацій та ін. Єврейські лідери 
Криму ознайомилися з особливостя
ми діяльності місіонерів із навернен
ня євреїв у інші релігії, шляхами 
відвернення впливів місіонерської 
пропаганди.

Спеціальний Сувій Тори придбав 
в Землі Обітованій народний депу
тат України Олександр Фельдман і 
подарував його Харківській хо
ральній синагозі. Ця важлива в житті

громади подія відбулася в канун Рош 
а-Шана -  Нового, 5766 року за 
єврейським календарем. Перед пере
дачею Тори в резиденції головного 
рабина Харкова Моше Московича у 
сувій шановані люди міста вписали 
свої букви. Народна єврейська 
мудрість свідчить: «Кожний єврей, 
як буква в Торі».

Молодіжний реформістський Клуб 
«Нецер» при релігійній громаді про
гресивного іудаїзму «Надія» продовжує 
виконувати повний цикл релігійних 
програм, а також проводить благо
чинні акції У листопаді юнаки та дівча
та з клубу привели в порядок єврейсь
кий сектор на Київському міському 
кладовищі Берковці. Після закінчення 
робіт було прочитано єврейську поми
нальну молитву кадіш за померлими. 
«Повертаючись додому, я подумав, що 
дай Бог, щоб наші нащадки пожинали 
плоди наших добрих справ, як і ті ро
дичі похованих на Берківцях, які поба
чать прибрані могили», -  сказав коор
динатор релігійного реформістського 
клубу «Нецер-Київ» Олексій Гайдар. 
Асоціація єврейських общин та ор
ганізацій Криму та єврейський 
релігійний молодіжний центр (м.Сім- 
ферополь) провели конкурс єврейської 
культури та краси «Міс Естер». Його 
переможницею стала Яна Гарбузова. 
«Це захід надає нам можливість попу
ляризувати єврейську культуру серед 
єврейської та неєврейської молоді. Це 
шлях до єднання молоді різних віру
вань та національностей», -  сказав 
Сергій Борухович, директор Єврейсь
кого молодіжного центра, координа
тор руху «Нецер» в Криму. (В.Мат- 
веев)
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Свиток Тори викрадено у Одесь
кої громади. Рабин Олександр Ду
ховний, головний рабин руху про
гресивного іудаїзму в Україні, 
повідомив про викрадення Тори з 
общинного центру Одеської грома
ди прогресивного іудаїзму. Свиток 
Тори, що у квітні 2004 р. Одеській 
громаді подарувала реформістська 
громада Темпль Емануель з США, 
було викрадено напередодні свята 
Єврейського нового року. Рабин Ду
ховний після нещодавнього візиту 
до Одеської громади сказав: «Грома
да шокована». Він висловив спо
дівання на те, що міліція проведе ре
тельне розлідування цієї справи й 
святиню буде повернуто громаді. 
(В.Матвєєв)

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ
Караїмську кенасу в Києві нині 

займає Будинок актора. Прохання 
караїмської громади Києва якщо не 
повернути їй, то хоч би на умовах 
партнерства із акторами користува
тися приміщенням, чомусь не знахо
дить відгуку. Водночас, посилаючись 
на хибний аргумент, що караїми 
нібито є відгалуженням іудаїзму, на 
будинок почали претендувати 
єврейські спільноти. Але караїми є 
такими ж іудеями, як і християни. 
Останні також користуються Ста
рим Завітом Біблії, але ж їх чомусь 
ніхто на підставі цього не проголо
шує відгалуженням іудаїзму і євреї 
не претендують на їх храми. То ж як 
християни, так і караїми не є іудея
ми. Вони не приймають другу святи
ню іудеїв -  Талмуд. Та й Старий 
Завіт читають по-своєму. Відтак

єврейська спільнота Києва не має 
ніяих підстав претендувати на буди
нок караїмської кенаси. Вона -  не 
їхня. Шануймо цей маленький на
род. Бо ж аргумент, що якщо він ма
лий, то його можна грабувати, не 
працює в демократичній країні. «Га
зета по-киевски», яка видрукувала 
заміточку про караїв, права в тому, 
що вони відносяться до тюркської 
групи, мають тюркську мову, але во
на не права, коли розглядає караїзм 
як одну із відгалужень іудаїзму. Тут 
вірто згадати іронічне українське 
прислів’я: що сіре -  те й вовк.

Караїмська кенаса Києва будува
лася за проектом архітектора Горо- 
децького. Урочисте освячення її

відбулося в 1902 р. Збудована вона 
вівтарем на південь. У північній час
тині приміщення знаходиться бал
кон для жінок із спеціальним вхо
дом. У дворику є виноградна бесідка. 
В радянські роки приміщення у ка
раїмів забрали, перебудовували його 
відповідно до потреб розміщених 
там інституцій, зокрема кінотеатру 
«Зоря». Купол будинку взагалі зняли. 
З 1981 р. -  це Будинок актора. Акто
ри всіляко ігнорують прохання гро
мади караїмів про повернення їм ке
наси.
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Новий язичницький храм плану
ють звести відповідно до сучасних 
стандартів у Вінниці. Тут має бути і

головний храм, і головний офіс ду
ховного правління Собору рідної ук
раїнської віри. Конфесія належить 
до однієї з найновіших -  їй близько 
десяти років. Документи на 
реєстрацію вперше були подані 1995 
р., але зробила це влада після трива
лого зволікання у 2000 р. За словами 
голови правління Олега Безверхого 
(священика Орія), поки що вона не
численна -  в ній близько тисячі 
вірних, які об’єднуються у дванад
цять громад на Вінниччині, в Києві, 
Запоріжжі та Донецьку. Оскільки 
вінницька громада найчисленніша 
та найактивніша, то саме тут роз
міщено правління, тут має бути і 
всеукраїнський соборний храм. На 
прохання рідновірів, міська влада 
виділила гектар землі на околиці 
Старого Міста, і саме тут встановле
но й освячено камінь капища Єди
ному Богу Всесвіту Дажбогу. Сьо
годні вже існує ескізний проект май
бутнього храму, на стадії виготов
лення -  робочий проект. Після його 
затвердження розпочнуться буді
вельні роботи, які виконуватимуться 
переважно силами членів громади. 
О.Безверхий впевнений, що на спо

рудження основної частини святи
лища загальною площею близько 
400 кв.м. знадобиться два з полови
ною роки. Ще стільки ж часу займе 
будівництво службових приміщень 
та упорядкування території. Не 
обійшлося також без проблем. 
Невідомі, прийшовши на ділянку 
майбутньої будови, спалили посад
жене рідновірами дерево, спробува
ли розбити камінь. Рідновірам по
грожували захопити ділянку віруючі 
однієї з християнських конфесій. 
О.Безверхий закликав органи влади 
вжити заходів, щоб уникнути 
міжрелігійного конфлікту. Він наго
лошує: «Ми проповідуємо мир і лю
бов між усіма людьми і хочемо мир
них, толерантних стосунків із вірую
чими всіх конфесій». (RISU)

Українські язичники відзначили 
в Києві 6 листопада свято Сварога -
творця Всесвіту. Сотні прихильників 
гловного прабога зібралися на 
Софійському майдані біля Світови- 
да. Потім вони перейшли на київські 
пагорби, де раніше існували язич
ницькі храми. «Свароже, -  співали 
неоязичники, здійнявши руки дого
ри і ставши навколо ватри,- ти, що 
сотворив світло...». Мед-суру нали
вали в ріг і передавали його колом за 
Сонцем. Кожен, відпивши диво-на- 
пою, славив Сварога і вітав інших зі 
савятом. «У язичництві зібрана ве
лика мудрість наших предків, їхнє 
розуміння Бога», -  каже жриця Яри
на. (Експрес. - 9  листопада)

Громада «Галицькі українські 
язичники православ’я» відзначили 6 
листопада Сварогів день у львівсько-
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му парку 
«Знесіння».
Ф а к т и ч н о  
він минув 1 
листопада ,  
але святку
вання пере
несли на 
в и х і д н и й  
д е н ь .  
Д і й с т в о  
відбулося на 

давньому капищі Світовида та роз
почалося з розпалення вогнища. 
Потім віруючі здійснили жертво
приношення -  щоправда, в жертву 
принесли звичайне печиво. Після 
цього розпивали з ріжка ритуальний 
напій «суруж». За словами учасників, 
рецепти приготування «суружу» за
гублено у віках, тому сучасні язични
ки інтерпретують його дещо по- 
своєму. Громада існує вже понад чо
тири роки, хоча офіційно -  лише рік. 
Налічує вона близько ЗО осіб віком 
від 18 до 60 років. (ggzetaMvMa}

МІСТИКА
Сатаністи Дніпропетровська

скоїли акт вандалізму в храмі князя 
Володимира. Вони, скориставшись 
тим, що храм ремонтується і обстав
лений риштуванням, вночі залізли в 
святиню, розмалювали чорними 
фарбами ікони. Вандали навіть 
хотіли підпалити храм.

Від яких хвороб і залежностей 
тільки не лікує Світлана, за рекламу 
якої (певно що за солідну винагороду) 
взялася газета РІО. При цьому невідо
мо, чи має якийсь дозвіл на такі во
рожбитства рекламована. Газета без 
будь-якої відповідальності пропагує 
це, правда, застерігаючи, що вміщує це 
«в порядку реклами». При цьому зву
чать імена тих, кому вона нібито при
несла якесь блаженство (Антоніна, 
Марія Петрівна, Людмила Сергіївна та 
ін.), але не зазначається ні їх адреса, ні 
місце роботи. То ж агіток таких можна 
вигадати безмежну кількість.
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕШТИ І СВІТ
Лише 16% естонців вірять в Бога. 

Це найнижчий показник в Європі.
Зате 54% їх вірять у якогось «духа» 
або «життєву силу». За Естонією 
йдуть Чехія (19%) і Швеція (23%). 
Середній показник по Європі стано
вить 52%. 26% естонців заявило, що 
вони не вірять ні в Бога, ні в чорта, 
ні в якого духа.

Населення СІЛА відрізняється 
релігійною нетерпимістю, і це відри
ває від Америки навіть найближчих 
її союзників. Американці також ма
ють більш яскраво виражену тен
денцію змішувати релігію з політи
кою, аніж жителі- інших країн. Такі 
результати соціологічних опитувань, 
що опублікувало агентство Делфі 
(Delfi) з посиланням на звіт про 
дослідження проведених компанією 
Іпсос (Ipsos). Мексиканці вірять не 
менш щиро, ніж американці, але во
ни не створюють релігійне лобі в за
конодавчих органах. Водночас, 
згідно даним Іпсос, населення країн 
Західної Європи усе більше секуля
ризується, і храми навіть в неділю 
пустують. Опитування проводилося 
в Сполучених Штатах, Австралії, Ве
ликобританії, Канаді, Франції, 
Німеччині, Італії, Мексиці, Півден
ній Кореї й Іспанії. Майже всі амери
канські респонденти заявили, що 
віра є для них величезною цінністю. 
Лише 2% опитаних визнали, що не 
вірять у Бога. Для порівняння: 19% 
французів є, за їх власним визначен

ням, атеїстами і 85% різко виступа
ють проти втручання клерикалів у 
політику. Дослідники сперечаються 
у визначенні причин підвищеної 
релігійності американців. Дехто вва
жає, що відмова від віри в Бога -  
нормальна реакція людства на на
уково-технічний прогрес. З цього 
погляду американці тоді є якоюсь 
незбагненною аномалією. Інші, на
впаки, доводять про аномалії в 
Європі. На їхню думку, саме розви
ток науки і техніки змушує людину 
більше цінувати віковічні традиції і 
вірування.

60-та сесія Генеральної Асамблеї
ООН одноголосно 4 листопада 
прийняла резолюцію про заохочен
ня культурного і релігійного взаємо- 
порозуміння, гармонії і співро
бітництва. В документі наголо
шується, що діалог і порозуміння 
між релігіями, в тому числі ро
зуміння відмінностей і спільності 
між народами і цивілізаціями, спри
яють мирному вирішенню конф
ліктів і зменшенню вірогідності во
рожнечі, конфліктних ситуацій і 
навіть насилля. Генеральна Асамблея 
відзначила, що всім народам і 
націям важливо розвивати і зберіга
ти свою культурну спадщину і тра
диції в атмосфері миру, терпимості і 
взаємної поваги.

«У Росії поки що немає системи 
нормативно-правового регулюван
ня, що дозволяє залучати релігійні 
спільноти до виховання військово
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службовців», -  заявив начальник 
Служби кадрової і виховної роботи 
Міноборони РФ генерал армії Мико
ла Панків. «Проте, Міноборони ак
тивно працює з усіма традиційними 
релігіями, представленими в Росії, в 
інтересах виховання і духовного 
окормлення віруючих, минаючу 
військову службу», -  сказав Н. 
Панків. За його словами, у військах 
уже накопичений багатий досвід 
подібної взаємодії. Зокрема, повідо
мив він, у червні 2006 р. в Сибірсько
му військовому окрузі пройде учбо
во-методичний збір, до роботи якого 
будуть запрошені священнослужи- 
телі-буддисти. «Вільний формат ро
боти збору, як ми розраховуємо, доз
волить плідно обговорити різні 
варіанти роботи з військовослужбов
цями, що сповідають буддизм». -  
сказав Н.Панків. Проте представник 
Міноборони уточнив, що переваги 
якій-небудь конфесії не надаються. 
Коментуючи недавню заяву головно
го військового прокурора Росії О.Са- 
венкова про недостатню взаємодію з 
Руською ПЦ, Панків відзначив, що 
«не прийшов ще час твердо розстав
ляти акценти». «У деяких підрозділах 
до 50-60% солдатів і сержантів є му
сульманами», -  сказав Панків. Він 
підкреслив, що Міноборони, незва
жаючи на збільшення обсягу взає
модії з конфесіями, «і надалі буде ут
римуватися від наказового регулю
вання цієї сфери».

В перших числах листопада ц.р. в 
Амрітсарі (Індія) на базі Нанах- 
університету відбулася міжнародна 
конференція -  асамблея релігій світу
на тему «Злагода: створення парт

нерства заради побудови миру». 
Конференція відбулася в системі тих 
заходів, які проводить Голдін інсти
тут (Чикаго, СІЛА). На конференції 
були присутні представники різних 
конфесій з понад ЗО країн світу. По
страдянський простір презентувала 
лише українська делегація, до якої 
входили, зокрема, професори А.Ко- 
лодний і Л.Филипович. На конфе
ренції відбулася презентація Ук
раїни, говорилося про шляхи толе- 
рантизації в ній міжконфесійних 
відносин.

У Дрездені освячено реставрова
ний Собор Богоматері (Фрау- 
енкірхе). На урочисте богослужіння 
у столицю німецької федеральної 
землі Саксонія Дрезден прибуде ви
ще керівництво держави, а також ба
гато іноземних гостей. Загалом у 
Дрездені в ці дні очікують до 100 ти
сяч осіб. Собор Богоматері було май
же повністю зруйновано в останні 
місяці Другої світової війни. Відбу
дова храму в стилі барокко почалася 
після об’єднання Німеччини й три
вала понад 11 років. Загальна 
вартість проекту -  майже 180 
мільйонів евро, що надійшли пере
важно з пожертв у Німеччині та за 
кордоном. Активно допомагали
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відбудовувати Собор і колишні про
тивники німців у війні, зокрема, Ве
ликобританія. Сьогодні дрезденська 
Фрауенкірхе вважається символом 
замирення між народами, (dwelle.de)

В кінці жовтня прогриміли вибу
хи в декількох районах столиці Індії 
Делі. Кількість жертв -  більше сотні

вбитих і біля двох сотень поранених. 
В суспільно значимих об’єктах і 
місцях масового скупчення людей 
було організовано патрулювання 
поліцейських. Причетними до ор
ганізації терактів підозрюють членів 
одного із сикхських угрупувань. 
Справа в тому, що в ці дні у зруйно
ваних кінотеатрах демонстрували 
фільми, які знайшли осуд з боку 
сикхських лідерів. Дехто розглядає 
теракти як своєрідну реакцію му
сульманських екстремістів, як їх 
відповідь на угоду між Індією та Па
кистаном про відкриття «лінії кон
тролю» між двома країнами. Зреш
тою відповідальність за замахи взяла 
на себе маловідома організація каш
мірських сепаратистів «Інквілаб Ма- 
хаз» («Фронт за ісламське повстан
ня»). Її представник Ахмад Яар Ган- 
заві заявив, що це -  акт помсти за дії 
Індійських сил безпеки у штаті 
Кашмір.

Порозуміння між релігіями стало 
розглядатися в наш час конфесіями 
як засіб збереження їх авторитету.
Так, в Посланні з нагоди індуїстсько
го свята Дівалі Папської Ради з 
міжрелігійного діалогу говориться: 
«В епоху помітного зростання агре
сивного секуляризму й падіння по
ваги до фундаментальних людських 
цінностей діалог і співпраця між 
людьми різних релігій можуть спри
яти створенню нової поваги до 
релігії». Свято Дівалі в індуїзмі сим
волізує перемогу світла над пітьмою, 
добра над злом. В цьому виявляється 
його співзвучність з основами хрис
тиянської віри. Саме тому в Індії 
християни відзначають його разом з 
індуїстами.

К А Т О Л И Ц И З М
Католицька Церква не відступила 

від традиції щодо безшлюбності 
свого духовенства. Сподівання, що 
черговий Синод Церкви, який зби
рається раз в три роки, дозволить 
священикам вступати в шлюб, не 
зреалізувалися. Вимога обов’язково
го дотримання целібату, яка значи
лася в списку із 50 рекомендацій, 
підтвердилася голосуванням 250 
єпископів. Водночас Синод засвід
чив вірність Церкви забороні по
вторних шлюбів. «Таких людей не 
слід допускати до присяги», -  гово
рить Список рекомендацій.

Відвідавши синагогу в м.Кельні, 
папа Бенедикт XVI виступив там із 
засудженням поширюваного по 
світу антисемітизму. Папа помолив
ся біля стіни-меморіалу, де викарбу-
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вані імена 11 тис. євреїв міста, які за
гинули в роки нацизму. Виступаючи, 
понтифік наголосив на спільності 
коренів християн та іудеїв. «Той, хто 
зустрічає Ісуса Христа, зустрічає та
кож іудаїзм. Ми повинні... сприяти 
щирому та праведному діалогові 
євреїв і християн, бо лише в такий 
спосіб можна наблизитися до 
спільної інтерпретації спірних істо
ричних питань».

Папа Бенедикт XVI завершив ро
боту над своєю першою Ен
циклікою. Вона присвячена питан
ням зв’язку людини з Богом. 
Оригінал документу написано 
німецькою мовою. Оприлюднення 
його заплановане на 8 грудня.

Католицька Церква відсутність 
фахівців із виганяння диявола
вирішила усунути шляхом ор
ганізації в римському університеті 
Pontifical Regina Apostolorum чоти- 
рьохмісячних курсів «Екзорцим і 
молитва про звільнення». На курси 
прибуло 120 богословів і священиків 
з різних країн світу. Церква фіксує 
зростання кількості сатаністських 
організацій. Отець-екзорцист Він- 
ченцю Тарабореллі повідомляє, що 
за 15 років його праці кількість 
«одержимих дияволом» зросла уд
воє. Лише в Італії кількість членів са
танинських організацій становить 
десь 5 тисяч осіб віком 17-25 років 
осіб.

Незважаючи на незрозумілу улес
ливість і приниження Ватикану пе
ред Московським Патріархатом, 
зустріч між Папою Римським і гла

вою Російського Православ’я, як 
повідомив кардинал Вальтер Каспер, 
скоро не відбудеться. Перепоною 
для цього є ті ж мотиви, які чув у 
свою адресу покійний Іван Павло II, 
а насамперед -  прозелітизм. Бене
дикт XVI виступив з ідеєю провести 
першу таку зустріч у Ватикані.

«Екуменізм майбутнього насам
перед має усвідомити свої підвали
ни, які, на думку кардинала Вольтера 
Каспера, є не якимсь туманним по
чуттям солідності, розбавленої гу
манізмом, чи «релігією для всіх» з її 
релятивізмом та індиферентизмом. 
Головною підставою екуменічного 
руху має бути «спільне свідчення Св. 
Письма» та «Хрест». Саме вони є 
фундаментом взаємного визнання 
того, хто є «християнин». «Не всі од
наково розуміють поняття єдності, 
якої ми прагнемо досягти, -  заува
жує кардинал, -  хоча всі добре ро
зуміють, що єдність зовсім не озна
чає уніформізм. Всі говорять про 
єдність у різнорідності та про 
різнорідність у єдності. Але чи всі 
розуміють ті формули однаково? -  
запитує кардинал. На його думку, ба
гато теологів роблять акценти на 
різнорідності, забуваючи при цьому 
про дійсну єдність. Між тим серцем 
та душею екуменізму має бути еку
менізм духовний, екуменізм навер
нення до віри, але навернення не 
тільки інших, а насамперед -  себе. 
Не йдеться, звичайно, про навернен
ня людей до інших конфесій..., адже 
жодна Церква не хоче прозелітизму. 
Йдеться, насамперед, про навернен
ня всіх до Христа та до християнсь
кої любові». (День. -№ 171)
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Католицькі астрономи, які пра
цюють у Ватиканській обсерваторії і
в обсерваторії літньої резиденції 
Пап Гандольфо, почали обговорю
вати питання про навернення в 
істинну віру представників позазем
них цивілізацій. Але при цьому для 
них проблемними постали наступні 
питання: Чи стосується інопланетян 
первородний гріх Адама і Єви ? Чи 
поширюється на них таїна викупної 
жертви Ісуса Христа? Чи були в 
інших районах Всесвіту свої Спаси- 
телі? Чи має Церква відправляти на 
інші планети своїх місіонерів? та ін. 
Ці питання зокрема розглядаються в 
книзі католицького науковця Гая 
Консольманьо «Чи є розумне життя 
у Всесвіті? Католицька віра і 
дослідження розумного інопланет
ного життя».

У Румунії православна Церква 
повернула конфіскований у ко
муністичні часи храм місцевим ру
мунам греко-католикам. З цієї наго
ди 19-20 листопада 2005 р. кардинал 
Любомир (Гузар), на запрошення 
владики Вірґіля (Перчеа), єпископа- 
ординарія в Орадеа Маре Румунської 
Греко-Католицької Церкви (РГКЦ), 
перебував у Румунії. У Румунії після 
Другої світової війни, подібно як і в 
Україні, представники комуністич
ної партії робили все для ліквідації 
Греко-Католицької Церкви. Відтак 
всі храми РГКЦ були передані Ру
мунській Православній Церкві, яка 
єдина мала дозвіл на існування. 
Після падіння режиму Чаушеску 
розпочався процес відродження Гре
ко-Католицької Церкви. Найбіль
шою проблемою Церкви, яка вийш

ла з підпілля, став брак храмів, які 
православні не поспішали повертати 
законним власникам. „Я не знаю до
стеменно, що спонукало місцевого 
православного єпископа та його 
помічників до прийняття рішення 
про повернення цього храму, -  ска
зав у коментарі кардинал Любомир, 
-  але однозначно, що такий крок 
сприятиме покращенню відносин 
між православними та греко-католи
ками у цій країні. Це справедливий 
жест». (w\VW,UgCC,Qrg,m)

ПРОТЕСТАНТИЗМ
В жовтні в Брюсселі у Європарла- 

менті офіційно відкрилося представ
ництво Європейської пятидесят- 
ницької федерації Це стало можли
вим завдяки фінансовій підтримці 
місіонерського департаменту амери
канської церкви Асамблеї Божої. Го
ловним завданням представництва 
буде координація служіння і роботи 
п’ятидесятницьких церков Європи, 
інтеграція європейського п’ятидесят- 
ницького руху, представництво інте
ресів європейських п’ятидесятниць- 
ких спільнот у Європарламенті та ін.

Храм Англіканської церкви скоро 
з’явиться в столиці Катару Досі.
Будівництво храму обійдеться у 7 
млн. доларів. Більшість населення 
цієї арабської країни сповідує іслам, 
але тут є і 70 тисяч християн (з низ 7 
тисяч -  англікани).

П’ятидесятницька церква Брент
вуда (Великобританія) одержала 
право на використання плакатів з 
обіцянкою чудес. Реагуючи на ті
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скарги на Церкву, які надходили до 
Управління з рекламних норм, ос
таннє в своїй ухвалі заявило: «Ми 
врахували, що більшість людей в 
Об’єднаному Королівстві знає осно
ви християнської віри і розуміє, що 
рекламні плакати мають на оці ду
ховні, а не фізичні чудеса і зцілен
ня». Єпископ Майкл Рід, який очо
лює Церкву п’ятидесятників Велико
британії, назвав розслідування з 
приводу плакатів нонсенсом. «Вилу
чити чудеса із християнства -  це оз
начає заперечити Біблію», -  заявив 
він. (Камень Краеугольній. -№10)

Обмеження прав протестантів, 
на яке вони скаржаться в ряді 
регіонів Росії, на думку голови 
російських п’ятидесятників єписко
па Сергія Ряховского, може 
підігріватися ззовні для досягнення 
чиїхось політичних цілей. «Хтось 
свідомо підігріває пристрасті, щоб 
протестантизм протиставити право
слав’ю, «щоб зробити протестантів 
«п’ятою колоною», інструментом 
«Помаранчевої» революції», -  за
явив сьогодні єпископ. Він також на
гадав, як у розпал «Помаранчевої» 
революції в Україні виступив із за
стереженням тим віруючим, котрі 
дозволили втягти себе в політичну 
діяльність. На думку С.Ряховского, 
деякі сили прагнуть сьогодні в 
політичних цілях завдати шкоди ав
торитету керівництву Росії, Москви, 
намагаються зробити так, щоб цей 
авторитет упав, як в очах росіян, так 
і в західної громадськості. «Не сек
рет, що західне суспільство -  це в ос
новному протестантське суспіль
ство, -  нагадав єпископ. - 1, на жаль,

сьогодні є спроба дискредитувати 
Росію в очах інших протестантів 
світу». Тим часом, за переконанням
С.Ряховского, «будь-які подібні про
вокації приречені на провал, тому 
що російські протестанти -  патріоти 
своєї країни, люди, що особливо ша
нують російську владу».

Підводячи підсумок своєї видав
ничої діяльності, керівний орган 
Свідків Єгови подає таку статистику: 
брошур -  167854462; відеофільмів -  
3168611; журналів -  1179266348; ка
лендарів -  5405955; книг -  47490247; 
маленьких брошур -  6834790. (Сто- 
рожева башта. -  1 листопада)

В «землі орла», як називають Ал
банію, діє нині біля 90 зібрань і груп 
свідків Єгови. До них входить біля 
3520 вірних. На Вечерю згадки смерті 
Ісуса Христа цього року тут з’явилося 
10145 осіб. До 6 тисяч осіб тут залуче
но до вивчення Біблії. Видруко- 
вується література албанською мо
вою. Активно працюють в країні за
рубіжні піонери, зокрема з Греції та 
Італії. Відомо, що комуністичний 
уряд Енвера Ходжі прагнув зробити 
Албанію першою атеїстичною 
країною світу. В ті часи тут була забо
ронена будь-яка релігійна діяльність.

Лише четверо зборів і шість груп 
діє нині на теренах етнічної території 
Косово. Нині тут активно працюють 
130 возвісників. Зокрема їм допомага
ють піонери з Албанії та Італії. В При- 
штині відбувся спеціальний одноден
ний конгрес свідків Єгови, який зібрав 
252 особи. Серед них були представ
ники різних національностей.
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ПРАВОСЛАВ’Я 
Консисторія УПЦ Америки 

приймала членів сесії Канонічних 
Православних Єпископів Америки.
Сесія проходила 15 листопада у Саус 
Бруку (США). Керував нею архиепи
скоп Димитрій Греко-Католицької 
архиєпархії Америки. Митрополит 
Костянтин (Баган), який очолює Ук
раїнську Православну Церкву в Аме
риці, організув проведення сесії у 
консисторії цієї Церкви. Учасника
ми сесії стали сім православних єпи
скопів, члени комісій та директори 
чотирьох агентств сесії Канонічних 
Православних Єпископів Америки. 
На зустрічі було затверджено рішен
ня про створення при сесії Ка
нонічних Православних Єпископів 
Америки православної християнсь
кої служби для праці з людьми, які 
перебувають у закладах позбавлення 
волі. Така служба вже розпочне 
діяльність на початку 2006 р. Члени 
сесії обговорили роботу Міжнарод
ної Православної Християнської до
брочинної організації, яка на сесії 
була представлена виконавчим ди
ректором Діном Тріантафіло. Йшло
ся про допомогу потерпілим від бу
ревіїв „Катріна» і „Ріта» та про доб
рочинні проекти цієї організації, 
скеровані на допомогу Лівану, 
Ефіопії, Румунії, сектору Газа, Сербії 
для ліквідації наслідків цунамі та 
землетрусів в Азії. Єрархи дали пози
тивну оцінку цій діяльності. Було ух
валено порядок денний наступної 
сесії, запланованої на жовтень 2006 
р. у Чикаго. Йшлося про нові напра- 
цювання у сфері розробки програми 
релігійної освіти у православних па

рафіях. Заплановано вже на початку 
2006 р. провести у Даласі семінар для 
духовенства на тему християнсько- 
мусульманських стосунків. (RISU)

Глава Македонської Православ
ної Церкви, яка є невизнаною у Все
ленському Православ’ї, звернувся до 
влади Туреччини з проханням 
відмінити декрет 1767 р., згідно з 
яким була ліквідована самостійність 
Охрідської православної архиєпис- 
копії на території Македонії і Церква 
підпорядковувалася Константино
польському Патріарху. На початку 
XX ст.. Охрідська архиєпископія по
падає в підпорядкування Сербської 
Православної Церкви, яка й понині 
визнає її своєю частиною, хоч в 
1967 р. церковно-народний Собор в 
Охріді проголосив незалежність Ма
кедонської ПЦ.

Спільне звернення таїнства при
частя лютеранами і православними
не суперечить Заповідям Божим. Та
ке міркування висловив митрополит 
Хельсинський Амвросій з Фін
ляндської ПЦ, що в юрисдикції Кон
стантинополя. На перший раз, на 
думку владики, до цього можна вда
тися при укладанні змішаних 
шлюбів між православними і люте
ранами. Звернув увагу на цю пропо
зицію як слушну духовний лідер 
фінляндських лютеран архиєписком 
Юка Паарма. Але проти цього вже 
виступила найбільш консервативна 
Церква Московської Патріархії, яка 
визнає себе лише за найбільш вірну 
християнству. Секретар відділу 
зовнішніх зв’язків РПЦ нагадав 
фінам на недоречність спільного
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причащання православних з протес
тантами.

Священний Синод Російської 
Православної Церкви направив 
Звернення до органів влади країн 
СНД і Балтії. Приводом до цього по
служила боязнь віруючих, викликана 
електронною ідентифікацією грома
дян, створенням і об’єднанням елек
тронних баз особистих даних, а та
кож видачею особистих документів 
із інформацією про природні влас
тивості людського тіла (біометричні 
данні).

Патріарх Московський Олексій II 
не вітає ідею відмови православних 
від користування Інтернетом, телеба
ченням й іншими сучасними засоба
ми комунікації. Прихильники ідеї 
відмовлення посилаються на те, що 
через сучасні засоби комунікації сьо
годні часом ведеться пропаганда 
аморальності. «Зовсім очевидно, що 
Інтернет, телебачення -  це лише 
технічні засоби, що можуть викорис
товуватися по-різному. Неприпусти
мо зневажати ними тільки тому, що 
хтось поставив їх на служіння гріху і 
пороку», -  заявив Патріарх. При цьо
му він відзначив, що Церква за всіх 
часів використовувала кожну мож
ливість для місіонерської роботи. 
«Римські дороги, -  сказав Олексій, -  
видатне досягнення людської 
цивілізації того часу -  стали шляха
ми поширення євангельської про
повіді. Подивіться на карту місіо
нерських подорожей апостола Павла: 
шляхи, по яких він прямував з міста 
в місто, від однієї громади до іншої, 
пролягали по військових і торгових

шляхах Римської імперії». Вважаючи 
Інтернет не менш видатним досяг
ненням сучасної цивілізації, Олексій 
II відзначив, що «всесвітня павути
на» давно стала «засобом христи
янського благовісту» і що «наші ре
сурси в цьому напрямку далеко не 
вичерпані». Те ж саме стосується і те
лебачення -  могутнього і найбільш 
доступного для рядового громадяни
на ЗМІ, додав Патріарх. Він підкрес
лив, що «Церква вкрай зацікавлена в 
присутності на телебаченні, тому що 
така присутність дає можливість до
нести слово Христової істини до 
кожного будинку». Говорячи про це, 
Олексій II закликав не забувати, що 
«у світі є сили, що тільки зраділи б, 
побачивши православних християн, 
які закрилися в соціальному гетто, 
стали глухими до викликів сучасності 
й зберігають мовчання, замість того, 
щоб свідчити ближнім і усім світом 
про нескінченне багатство життя в 
Христі».

Хоч Патріарх Московський Алек
сій II і заявляє про те, що «не
сумісною є комерція з церквою», 
проте від цих слів до реалій в РПЦ 
дистанція велика. З Московським 
Патріархатом пов’язані десятки 
різних комерційних структур. Тут і 
ТОО «Софра» (видавничий бізнес), і 
ЗАО «Вертекс-Трейдінг» (торгівля і 
будівництво), і ЗАО «Авіакомпанія 
«Вертекс-Аеро» (вантажоперевозки) 
та ін. Від одержаного Церквою права 
на ввезення підакцизних товарів во
на одержує величезні доходи. Так, 
від завезення сигарет лише щотиж
нево РПЦ одержує мільярд рублів. А 
ще ж є доходи і від завезення вин за
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рубіжного виробництва. То ж слова 
Патріарха про недопустимість для 
Церкви комерційної діяльності є пу
стим звуком. (Коммерсант. -  кві
тень)

Молдавські православні все 
більше непокоять Патріарха Мос
ковського Олексія П. Під час недав
нього свого візиту до Молдови він 
закликав до православного єднання. 
Справа в тому, що ще в 1992 р. туї 
була утворена Бессарабська митро
полія в юрисдикції Румунської Пра
вославної Церкви, до якої все більше 
відходять невдоволені Москвою 
молдавські православні спільноти. 
Справа дійшла до того, що її глава 
митрополит Петро (Педурару) ство
рив навіть Московське благочиния 
своєї митрополії.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Загибель в передмісті Парижу 

двох молодих емігрантів-мусульман
стала мотивом масових безпорядків 
не лише в столиці, а й в  інших містах 
Франції. В ніч на ЗО жовтня було 
підпалено біля 1,5 тис. автомобілів. 
Погромники-мусульмани діють ма
лими групами, що дає їм можливість 
уникати поліції. Проти неї вони ви
користовують не лише каміння, а й

зброю. Десятки поліцейських діста
ли поранення. В наступні дні горіли 
вже школи, дитячі садочки, склад
ські приміщення, магазини, ресто
рани, навіть церкви. Загалом спале
но біля 5 тис. автомобілів. Поліція 
виявилася не в стані забезпечити по
рядок. Прийшлося звернутися до 
армії. У Франції нині проживає біля 
5 млн. мусульман. І така ситуація не 
тільки в цій європейській країні/ В 
багатьох інших корінне населення 
старіє, до роботи запрошують все 
більше вихідців з Африки й Азії, що 
веде до ісламізації Європи, де з ча
сом біле населення буде в меншості. 
Підпали авто в ніч на 31 жовтня пе
рекинулися пізніше в Брюссель, 
Берлін.

Висловлюючи обурення тими 
злочинами, до яких вдалася молодь 
під час безпорядків у Франції, часто 
вину за це списували на мусульман- 
іноземців. Спростовуючи це, один 
молодий бунтівник сказав: «Ви поми
ляєтеся, коли думаєте, що в Парижі 
бардак влаштували іммігранти. Це 
французи -  сини мароканців, єгип
тян, алжирців. Вони вимагають права 
на життя і працю. Вони не хочуть бу
ти гіршими своїх однолітків. їх не 
влаштовують 300 евро субсидій: будь 
хороший, дотримуйся закону. Вони 
не такі, як ми, які, сидячи в цьому 
багні, вдоволені, що приїхали в Євро
пу. Вони народилися в Європі, вони 
французи зсередини і зовні, навіть за 
документами». У Франції кожна друга 
молода людина є безробітною. То ж 
не за підвищену терпимість і політ- 
колректність розплачувалася Фран
ція, як це писалось в деяких наших
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газетах, а загалом за порушення нею 
ж прав своїх громадян.

Із 144 млн. населення Росії до 
етнічних мусульман відносять себе 
близько 14,5 млн. осіб. Ісламські 
релігійні лідери вважають, що 
кількість мусульман в РФ становить 
десь 20 млн. осіб. Голова Ради 
муфтіїв Росії Рахіль Гайнутдін цю 
цифру збільшив до 23 млн. і наголо
шує на її стрімкому зростанні: 
«Йдеться про корінних мешканців 
нашої країни, не про мігранті чи 
іммігрантів, а про тих, хто живе тут з 
давніх часів». Крім корінних 
російських мусульман, у країні про
живає ще десь 3-4 млн. мусульман, 
які емігрували з країн колишнього 
Радянського Союзу. Це -  близько 2 
млн. азербайджанців, 1 млн. казахів і 
по декілька сотень тисяч узбеків, та
джиків і киргизів». Відзначається на
вернення в іслам і представників 
слов’янських народів. Етнічні молоді 
росіяни, українці та білоруси в 
більшості своїй віднаходять в ісламі 
відповіді на свої проблеми життя. В 
Росії нині діє близько 5 тис. мечетей. 
Зростання кількості мусульмансько
го населення викликає занепокоєння 
у Російської Православної Церкви, 
бо хоч вона й твердить про на
явність в країні 80 млн. православ
них, але соціологічні опитування 
свідчать лише про 40 млн. їх і водно
час про їх постійне скорочення. Екс
перт з релігійних питань О.Мала- 
шенко відзначає: «Істинна проблема 
не в збільшенні чисельності ісламсь
кого населення, а в демографічній 
кризі російського населення. І, зви
чайно ж, для росіян православ’я не

має тієї сили і значення, як іслам для 
мусульман. Це означає, що за 
декілька років Росія стане мусуль
манським суспільством...»

Мусульманський Північний Кав
каз -  це більмо на оці Російської 
імперії, яка всіляко прагне душити 
прагнення його народів здобути са
мостійність. Сповідуючи нібито 
православне християнство, росій
ський Президент пропускає у За
повідях Мойсея заповідь «Не вбий». 
Він уже винищив стільки тут борців 
за свободу, що покарання пеклом 
йому певно не уникнути. Корупція, 
яка проникла в середовище постав
лених Москвою в північнокавказь- 
ких республіках представників вла
ди, спричинила появу і поширення 
серед тутешньої молоді радикальних 
ісламських настроїв. Заснована в 
липні 2002 року в Нальчику група 
джаамат «Ярмук» спробувала в сере
дині жовтня ц.р. взяти владу в сто
лиці Кабардино-Балкарії Нальчику. 
Але сили були (всього 150 бойо
виків) явно нерівні, враховуючи на 
присутність в регіоні величезних 
формувань російської армії. Проте 
розголос спротиву став великим. Він 
засвідчив, що чеченці у протисто
янні тут Росії не одні. Вся біда, що 
між загонами бойовиків різних 
регіонів відсутня координація дій. 
Повстання вдалося придушити, але 
дух народу до незалежності відтепер 
став явним. Угрупування «Ярмук» 
заснував 30-річний Муслім Атаєв -  
виходець з гірського Ельбруського 
району, що має університетську 
освіту. Відповідну підготовку його 
бійці пройшли під керівництвом
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відомого чеченського польового ко
мандира Руслана Галієва. Джаамат 
«Ярмук» закликає мусульман до свя
щенної війни «джихаду» проти 
нав’язаної Росією «кишенькової вла
ди» Кабардино-Балкарії.

Ісламістська екстремістська ор
ганізація «Абу-Сайаф» із Філіппін
готує серію терактів з участю жінок- 
шахідок. Вони з великою кількістю 
вибухівки вже є в містах Замбоанча, 
Пагадіан, Кідаван, що на о-ві Мінда- 
нао. До міста Замбоанча очікується 
прибуття ще 15 терористок-смерт- 
ниць. Декілька десятків шахідок блу
кають вулицями Маніли. «Абу-Сай
аф» утримує десятки вкрадених лю
дей, неодержання викупу за яких 
закінчується їх смертю. Дії 50 
шахідок в Туреччині контролює 
«Аль-Каїда». Мусульманам-
сунністам настав час покінчити з яр
мом «невірних» в Іраці, -  заявив їх 
лідер аз-Заркаві.

Королева Англії Єлизавета II на
звана «Аль-Каїдою» другим голо
вним ворогом мусульман. Один із 
ближніх помічників Бен Ладена Ам
ман аз-Завахірі покладає на королеву 
вину за британські «хрестоносні за
кони». На виявленій Службою без
пеки Великобританії плівці звучать 
попередження британським мусуль
манам, які висловлюються на під
тримку Єлизавети II -  глави Англі
канської Церкви.

Образ пророка Мухаммеда датсь
ке видавництво Jyllands-Posten вико
ристало для зображення типового 
ісламського фундаменталіста. В

листі до датського уряду посли 10 
мусульманських країн вимагають за
борони такого використання. Ху
дожники, які вдалися до цього, одер
жали анонімні листи із погрозами. 
Це вже не перше такого змісту звер
нення від імені країн ісламу до уряду 
Данії. Прем’єр країни Расмуссен 
відповідає, що в них в Данії існує 
свобода слова і він не має права на
казувати пресі, що друкувати, а що 
ні. Водночас закони ісламу заборо
няють зображати Мухаммеда будь- 
як. Саме цим посли ісламських країн 
обґрунтовують свою вимогу.

Часопис «Нокук-е-зан» («Права 
жінок») видрукував статтю із
сумнівами щодо необхідності жор
стоких покарань віровідступників, 
злодіїв та інших злочинців. Група 
мусульман-шиїтів звернулася з лис
том відповідного гнівного змісту до 
Хаміда Карзая. За вимогою радника 
з релігійних питань Президента Аф
ганістану головного редактора часо
пису Мохакіку Насабу арештовано. 
Афганський суд виніс вирок -  два 
роки в’язниці.

В Палестині (сектор Гази) нарос
тає протистояння між поліцейськи
ми і екстремістською організацією 
«Хамас». Дійшло до того, що 
поліцейські навіть захопили буди
нок парламенту з вимогою розпра
витися з послідовниками радикаль
ного ісламізму. Звучать вже заклики 
до палестинського народу вийти на 
вулиці і продемонструвати своє «ні» 
незаконним збройним формуван
ням, тому хаосу, який вони творять у 
державі. Водночас керівництво «Ха-
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мас» пригрозило палестинській 
владі громадянською війною, якщо 
будуть мати місце спроби роз
зброїти його. В дні місяця Рамадан, 
коли вірні ісламу мають віддатися 
духовним роздумам, зросла кількість 
замахів терористів-самогубць, ос
кільки вони вважають, що за жер
товну смерть під час Рамадану отри
мають додаткове благословення Ал
лаха. (Україна молода. -  6 жовтня)

Конференція «Світ без сіонізму», 
яка відбулася в Тегеранському 
університеті і спонукала Президента 
Ірану Махмуда Ахмадінежада сказа
ти про необхідність «стерти з карти 
світу» Ізраїль, викликала відповідну 
реакцію в цій країні. Представник її 
уряду заявив, що якщо йде мова про 
виживання, то тут ніякі варіанти ви
ключити не можна: Ізраїль від
повість Ірану ударом. Але що то бу
де? Хоч СІЛА вимагають від інших 
країн регіону позбутися ядерної 
зброї, але ця вимога не стосується 
Ізраїлю. Наявна думка про те, що 
країна має і ядерну зброю.

БУДДИЗМ
Глава гіма

лайського буд
дизму -  школи 
Карма Каг’ю Кар- 
мапа 17-й, який 
нещодавно побу
вав в Україні, не 
розглядає себе як 
якесь божество. 
«Сам я вважаю се

бе просто вчителем для моїх учнів, 
які живуть у всьому світі, на всіх кон

тинентах, -  заявив він. -  Досвід, знан
ня нашої практики, вдосконалення в 
ній дозволяють ставати духовно 
більш зрілими, досягати певних вер
шин... Будь-яка жива істота має 
здатність стати Буддою. Ми радимо 
людям продовжувати своє звичайне 
життя, а більше того -  у доповнення 
застосовувати вчення Дхарми. Дхар
ма -  це таке вчення, яке поширював 
Будда: він пропонував людям самим 
вирішувати, чи хочуть вони слідувати 
цьому вченню». (День. -  №214)

ІУДАЇЗМ
У Торонто (Канада) відбувся з’їзд 

(генеральна асамблея) єврейських 
громад і організацій Північної Аме
рики. Як почесний гість, на з’їзді був 
присутній рабин з України Моше Ре- 
увен Асман. Організатори з’їзду 
виділили павільйон під експозицію 
єврейської громади України. За час 
роботи з’їзду експозицію відвідало 
кілька тисяч осіб. Рабин Асман вис
тупив на відкритті з’їзду. У своєму 
виступі він розповів про життя 
єврейської громади України, і зміни, 
що відбулися в країні за останній 
рік, і попросив делегатів з’їзду допо
могти Україні в скасуванні поправки 
Джексона-Венніка. На прес-конфе
ренції рабин Асман закликав лідерів 
Західного світу побачити в Україні 
партнера в бізнесі і політиці. У 
підсумковому комюніке Генеральної 
Асамблеї делегати підтвердили своє 
прагнення допомогти Україні в ска
суванні поправки Джексона-Венніка 
і підтримати Україну в її прагненні 
побудувати вільне демократичне 
суспільство. (RISU)

52 Релігійна панорама № 1Ґ2005



Релігія в сучасному світі

Всесвітній союз прогресивного 
іудаїзму (ВСПІ) -  найбільша у світі 
єврейська організація. Вона нарахо
вує понад 1,5 млн. членів у 41 країні. 
ВСПІ був створений у Лондоні в 1926 
р. діячами реформістських і лібе
ральних течій в іудаїзмі. На відміну 
від ортодоксальних іудеїв, цей рух 
проповідує рівність жінок (вони мо
жуть навіть стати рабинами), 
відмовляється від деяких древніх ри
туалів, як, наприклад, жертвоприне
сення тварин, модернізують старо
давні тексти, додаючи до них уривки 
із сучасної єврейської прози і поезії. 
ВСПІ -  «найбільш ліберальний рух в 
іудаїзмі, який поєднує віру в Бога з 
науковим підходом», -  вважає вико
навчий директор ВСПІ рабин Урі 
Рєгєв. Вищий суд Ізраїлю (в цій 
країні знаходиться офіційний офіс 
ВСПІ) визнав законність ре
формістського руху. Що ж сто
сується відносин з іншими кон
фесіями, то ВСПІ виступає за 
міжконфесійний діалог і релігійну 
терпимість, зокрема за розвиток 
дружби між послідовниками христи
янства, ісламу та іудаїзму.

Найбільша на Далекому Сході си
нагога, що знаходиться в столиці ки
тайської провінції Хейлунцзян -  
місті Харбін -  відкрилася для вірую
чих. Синагога була побудована у 
1921 р. і вміщає близько 800 осіб. Її 
висота 23,6 метрів. Роботи з відбудо
ви храму розпочалися в серпні 2004 
р. їхня вартість склала 600 тис. до
ларів. Щороку сюди з усього світу 
стікаються численні групи єврейсь
ких прочан, що бажають віддати да
нину пам’яті своїм предкам і од

новірцям. Наприкінці XIX ст. багато 
хто з них саме в Харбіні знайшли 
собі пристанище. За словами Чі 
Шусіао, заступника голови Центру 
єврейських досліджень при Академії 
соціальних наук провінції, у двадця
тих роках минулого століття тут 
проживали 25 тис. євреїв -  у той час 
це була найбільша єврейська грома
да на Далекому Сході.

Група авторитетних рабинів 
Ізраїлю оприлюднила список імен,
які небажано давати єврейським 
дітям. Серед них імена Аріель і Омрі, 
ім’я нинішнього прем’єра країни і 
його старшого сина. Ім’я Аріель но
сить ангел, а коли його носитиме лю
дина, то, часто виголошуючи його, 
можна викликати гнів небесної сили. 
Біблійний цар Омрі має негативний 
для євреїв історичний контекст. Не
бажаними є також західні імена, зок
рема англомовні. Рабини не реко
мендують дівчаткам давати імена, 
які співзвучні з чоловічими.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Індуїсти Британії звернулися до 

Королівської пошти з вимогою зня
ти з обігу різдвяну марку, на якій чо
ловік і жінка -  індуїсти тримають на 
руках дитятко Ісуса. Поштова служ-
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ба країни сподівалася, що цими мар
ками будуть користуватися при 
відправці листів до Індії. Оцінюючи 
марку, генсек Індійського форуму 
Британії Рамеш Каллідаї сказав: «Це 
все одно, що вікарій в ошийнику 
схилиться над богом Рамою на 
марці, присвяченій дивалі -  
індуїстському святу вогнів».

Індуїстська релігія забороняє ку
патися з оголеним тілом у священ
них озерах. Цим знехтувала фінська 
туристка. Вона оголеною зайшла у 
води озера біля міста Пушкар, на бе
резі якого стоїть знаменитий храм 
Брахми. Туристці висловлені звину
вачення за законами штату Раджас
тан. їй прийдеться відсидіти три 
місяці у в’язниці.

Про те, як складуться в Японії 
справи із імператорським престол о- 
успадкуванням ще невідомо. Справа

в тому, що одна із трьох дочок імпе
ратора Хірохіто 36-річна принцеса 
Саяко на початку листопада вийшла 
заміж за співробітника міського уп
равління Йошікі Курода, тобто про
столюдина. Із-за цього вона втрати
ла королівський титул. Церемонія 
шлюбу Саяко відбулася не в імпера
торському палаці чи храмі, а в готелі 
«Імперіал». Одержавши компен

сацію в 1,3 млн. доларів, Саяко тепер 
буде жити з чоловіком в невеличкій 
орендованій квартирі. Вона попро
сила вибачення за свій життєвий 
вибір у всіх попередніх імператорів 
Японії і благословення своїх батьків. 
Згідно синтоїстської традиції, мо
нарша особа має брати шлюб в храмі 
цієї релігії, які присвячені богині 
Сонця Аматерасу, яка вважається 
родичкою японського імператора 
Дзімму.

Відблиском богині Сонця Амате
расу в Японії вважається імператор 
країни. Право імператорського на
ступництва поширювалося вже біля 
2600 років лише на чоловіків з імпе
раторської родини, тобто імперато
ром тут може стати лише син попе
реднього імператора. Нині спеціаль
на комісія при прем’єр-міністрі 
підготувала документ експертів, 
згідно якого унаслідувати імпера
торський трон в Японії може й 
жінка. Документ має ухвалити пар
ламент на початку наступного року. 
Це зумовлено тим, що вже більше 40 
років в імператорській родині не на
роджуються хлопчики, а посадження 
на трон з якоїсь сторонньої родин
ної лінії, ніж та, яка імператрує в 
країні вже третє тисячоліття, вважа
ють недоречним. Після того, як в 
імператорській родині з’явиться 
хлопчик ця зміна в престолонаступ- 
ності втратить свою силу. А даремно: 
богиня Аматерасу все таки жінка.

Токійський храм Ясукуні, який 
вважається духовним центром 
японського мілітаризму, все частіше 
стає місцем паломництва керівних
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діячів Японії. Зокре
ма прем’єр-міністра 
Дзюнітіро Коїдзумі.
Прем’єр кланяється 
до головної будівлі 
храмового комплек
су. Саме в цьому 
храмі на видному 
місці висить список 
14 головних японських військових 
злочинців, повішених в 1948 році 
згідно вироку Міжнародного війсь
кового трибуналу для Далекого Схо
ду. Сусіди Японії, зокрема Китай, 
розглядають відвідини Коїдзюмою 
храму Ясукуні як вияв симпатій до 
мілітарного минулого. Половина 
японців вважають, що він має при
пинити ці відвідини.

МІСТИКА
X е л - 

лоуїн стає 
все більше 
п о п у л я р 
ним святом 
серед мо
лоді. При
падає його 
відзначення 
в ніч на 1 
листопада, що передує католицькому 
святу Дню всіх святих. В цю ніч вірні 
прагнуть наряджатися пострашніше, 
щоб відганяти злих духів, які нібито 
всіляко прагнуть вселитися в живі 
тіла на проживання в них протягом 
всього наступного року. Майже у всіх 
нічних клубах з’явилися його програ
ма типу: «Запрошуємо вас провести 
найстрашніший... Ні, найве- 
селіший... Ні, найстрашнішевеселий,

потаємний і загадковий святковий 
вечір Хеллоуїн!». Тому клієнтам мо
лодіжних клубів радять також одяга
тися в костюми вампірів, чортів, 
іншої нечисті. Правда, оскільки мо
лодь погано орієнтується у змісті свя
та, то все зводиться до гадань, різних 
спіритичних сеансів, вирізування 
страшної гарбузової морди, з якої ви
пивають різні соки. Проти Хеллоуїну 
активно виступають православні, на
зиваючи його «святом сатани». Прес- 
секретар Московсько-Православної 
Церкви України В.Анісімов зауважив, 
що це -  пропаганда чортівщини». 
Мало хто задумується над тим, що, 
переймаючи на себе образ сатанинсь
кої нечисті, а відтак дещо й са- 
таністський світогляд, люди сподоб
ляють себе чортам і тим самим зни
щують свій образ, який даний їм Бо
гом! Саме тому язичники, сатаніти, 
чародії і відьми розглядають це свято 
як своє. Релігійних сатанізм в змісті 
Хеллоуїну виявляється буквально у 
всьому». Довідка. Свято Хеллоуїн з’яви
лося ще в 7 ст. в Ірландії. Припадало воно 
на ніч, коли осінь переходить на зиму. 
Ірландці вірили, що в цю ніч душі помер
лих, щоб погрітися біля вогню, прагнуть 
відвідати свої попередні житла. Але за ни
ми вслід нібито йдуть і демони, різні са- 
таністські сили. їх можна відлякати або 
задобрити солодощами. Хеллоуїн має 
свій обов’язковий атрибут -  гарбуз із 
вирізаною мордочкою. Його вигадав 
ірландський п’яничка Джек, який обма
нув диявола, а тому не попав в пекло. В 
рай із-за алкоголізму його також не взяли. 
Ось і блукає він в пітьмі, очікуючи страш
ного суду. При цьому душу він освітлює 
свічечкою, вміщеною у випотрошений 
гарбуз. І так -  до страшного суду.
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Релігія в сучасному світі

Гнів своїх односельців викликали 
на себе два мешканці одного 
індійського сільця -  брати Ізвар та 
Харіпада. їх вину односельці вбача
ють в тому, що вони нібито посели
ли в себе «слугу диявола» й із-за цьо
го на село звалилися великі нещастя. 
Його старійшини висунули братам 
штраф у розмірі 633 доларів. Щоб 
його виплатити, братам прийдеться 
у завдаток віддати землю, що їм на
лежить.

Автора книги «Код да Вінчі» Дена 
Брауна звинуватили у плагіаті 
співавтори видрукованої в 1982 р. 
книги «Священна кров і святий Гра
аль». Попередні читання відбудуться 
вже в цьому році, а судовий процес -  
в наступному. Звинувачувальний 
наполягають на незаконному вико
ристанні Браном основних ідей 
їхньої праці. В останній автори де
тально розглянули середньовічні ле
генди Південної Франції про поход
ження династії Меровінчів від на
щадків Христа й Марії Магдалини. 
Тамплієри і таємний пріорат Сіону 
знали про це й вели складну політич
ну інтригу в XIII-XVI століттях, 
прагнучи повернути нащадкам Ме
ровінчів втрачений трон.

Відьми Голландії тепер під захи
стом Суду. 39-річна слухачка школи 
відьом із міста Леувардена через суд 
добилася визнання того, що курси 
чарівної майстерності (на яких во
на навчалася) визнані способом 
підвищення її професійної ква
ліфікації. Відтак, оплата нею свого 
навчання (а це десь 2 тис. евро) не 
буде обкладатися податком. Після

закінчення цих курсів відьма пла
нує навчати мистецтву магії інших. 
Відьма в Голландії -  це мудра 
жінка, яка знає добре магію життя і 
магію землі. В школі майбутньої 
відьми вчаться тут не лише готува
ти чарівне зілля, а й працювати з 
магічними кристалами та лікувати 
камінням, використовувати енер
гію полів і лісів.

На одній із ферм британського 
графства Девоншір виявили 6 овець
із зламаними шиями і виколотими 
очима. Аналогічні випадки мали 
місце і в минулому. Вважають, що 
це -  справа рук окультистів, ак
тивність дій яких останнім часом 
зросла. Мертві вівці при цьому вкла
даються так, що утворюють коло.

3 11 липня 1991 р. Мексика стала 
країною частого відвідування «іно
планетянами». В названий день дех
то Хільєрмо Аррехін надто довго 
спостерігав якийсь нерухомий 
об’єкт, що завис над мексиканською 
столицею. Особливо часто з’явля
ються НЛО над містом Тепослан. 
Тут не зустрінеш жодного мешканця 
міста, який би не бачив НЛО. Уже 
навіть з’явився гуру Хайме Моссан, 
який нібито літав по «інопланетних 
містах». За його спогадами пройшла 
двохгодинна телепередача під на
звою «Найвеличніші містерії 3-го 
тисячоліття». Архів «проповідника 
літаючих тарілок» нараховує понад 
10 тис. знімків, які йому надіслали з 
різних куточків Мексики. Такий бум 
на НЛО в цій країні пояснюють тим, 
що ще ацтеки нібито були свідками 
прильоту позаземних істот.
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КОНФЕРЕНЦІЇ 
МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ

V Міжнародна науково-практична конференція «Церква і підпри
ємництво» відбулася 17-18 листопада у Львові. Учасники заходу розглянули 
підприємництво з християнської точки зору та обговорили проблеми ор
ганізації товариства християн-підприємців. До участі у роботі конференції 
були запрошені доповідачі не лише з України, але й з Німеччини та Австрії. 
Так, Г.Нюхель з Німеччини виступив з промовою, в якій охарактеризував 
роль, значення та духовність підприємця на прикладі Німеччини. Про Като
лицьку соціальну науку Церкви як одне з джерел етики підприємництва роз
повів Г.Копецький з Австрії. Г.Преннер з Австрії презентував практичний 
проект генеральної реконструкції міста Пінкефільд. Про етичні проблеми 
сучасного українського бізнесу розповів директор видавництва «Свічадо» 
Б.Трояновський. З доповіддю про моральні цінності в Пастирських послан
нях єрархії УГКЦ, присвячених суспільним проблемам, виступив віце-рек- 
тор Українського католицького університету М.Маринович. За його слова
ми, у пострадянський час Церква і підприємництво залишаються надто 
віддаленими. «Це є наслідок того, що у свідомості віруючих світ віри і прак
тичного життя є розділеними. На подолання такого спотвореного уявлення 
спрямована робота цієї конференції», -  наголосив він. Організаторами кон
ференції виступили: Інститут релігії і суспільства (УКУ), Львівський 
регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові Ук
раїни, Комісія у справах Родини Львівської архиєпарії, Асоціація робото
давців Львівщини, Фонд святого Володимира.

* * * * *

У Києві відбувся Перший Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості 
«Світ дитинства». Триденне свято дітям подарували християнські благодійні 
організації: Альянс «Для дітей України», Міжнародна благодійна фундація 
«Отчий Дім», Міжнародний благодійний фонд «Сонячне світло», Асоціація 
милосердя «Еммануїл», міжнародна благодійна організація «Погляд», церк
ва «Спасіння». Підтримали починання християн Міністерство України у 
справах родини, молоді і спорту, Служба у справах неповнолітніх Київської 
обласний держадміністрації, Фонд «Україна-3000» і програма «Родина для 
дитини в Україні», а також низка українських і іноземних спонсорів. Участь 
у заході взяли близько 300 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської 
опіки, які виховуються в недержавних дитячих установах. 23 делегації з 11 
областей України приїхали в столицю, щоб взяти участь у фестивалі, девізом 
якого були слова: «Ви ще будете нами пишатися». Головна мета, яку поста
вили перед собою організатори фестивалю -  звернути увагу громадськості
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на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, і змінити ставлення 
суспільства до проблеми дитячої безпритульності і сирітства. «Ці діти -  
скарб, який потрібно побачити, відкопати, відчистити і дати їм можливість 
засяяти. Вони -  наше майбутнє: майбутні президенти, міністри, депутати, 
артисти, учителі, люди, які будуть творити країну, у якій нам доведеться жи
ти», -  сказав один із організаторів фестивалю президент МБФ «Отчий дім» 
Роман Корнійко. Два конкурсних дні проходили в оздоровчому таборі 
«Лідер» у Пущі-Водиці. Професійне журі оцінювало виступ дітей у 
номінаціях «вокал», «хореографія», «гра на музичних інструментах», «теат
ральне мистецтво» і «художнє мистецтво». Потім було нагородження пере
можців і призи від спонсорів. Закінчився Фестиваль гала-концертом у залі 
Національної Музичної Академії України ім.П.Чайковського на Майдані Не
залежності. (pmhurch,infQ)

* * * * *

Відкрилася виставка про папський візит до Львова. «Святіший Отець 
Іван Павло II у Львові 25-27 червня 2001 року. З вдячністю за канонізацію,» -  
так називається виставка, експозиція якої розгорнута у Львівській римо-ка- 
толицькій митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії. Її відкрит
тя відбулося 10 листопада після урочистої подячної Служби Божої за прого
лошення святими архиепископа Йосипа Більчевського і отця Зигмунда Го- 
раздовського. Про це Західну інформаційну корпорацію повідомив 
львівський кореспондент радіо «Ватикан» і Католицького Інформаційного 
Агентства Кость Чавага. «Ця виставка організована Національним музеєм 
Перемиської землі в місті Перемишлі, -  розповів директор музею Маріуш 
Ольбромський. -  На виставці представлені експонати, надані Львівською 
римо-католицькою Курією, є тут твори Христини Нєбутек з польського 
міста Жешува, а також комплект фотографій, відзнятих під час візиту 
Святішого Отця Івана Павла II до Львова 25-27 червня 2001 р. Ці світлини 
виконали польські, українські та словацькі фотомайстри, котрі об’єднані в 
групу «Біле і чорне», яка діє під патронатом Національного музею Перемись
кої землі. Найважнішим експонатом на виставці є шати Святішого Отця 
Івана Павла II, надані Львівською римо-католицькою Курією. До організації 
виставки долучився також Львівський музей історії релігії, який надав вітри
ни для експонатів, та редакція часопису «Львовскє Спотканя -  Львівські 
зустрічі». (zik.cQtn,m)

Конференції, круглі столи, мистецькі заходи_______________________________________

58 Релігійна панорама №11*2005



НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Християнське милосердя і світська емпатія: деонтологічний аспект. На
уковий збірник. За ред МАндрейчина і А. Гудими. -  Київ-Тернопіль, 2005.
Збірник вміщує статті за розділами: Філософсько-богословські засади мило
сердя. Психолого-педагогічні засади емпатії. Етнокультурні засади милосер
дя. Деонтологічні засади християнського милосердя і світської емпатії.

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра. Альбом. -  К , 2005. Цей альбом 
вперше за багато років розповідає про Лавру як монастир., а не музейне схо
вище. Спеціальний розділ розповідає про історію обителі. В другому розділі 
йде мова про лаврські печери. В Альбомі зафіксовано не тільки Бого
служіння, а й фрагменти монастирського життя.

Південний Архів. Історичні науки. Вил. XIX. -  Херсон, 2005. В черговому 
випуску «Південного Архіву» є великий розділ «Релігія та Церква в Україні», 
який вміщує ряд змістовних статей з історії релігії на українських теренах, 
про стан і прогнози релігійних процесів в Україні, ставлення нової влади до 
вирішення релігійних питань тощо. Цікаві статті вміщує і розділ «Філософія 
і релігієзнавство».

Оле Нидал, лама. Современное введение в учение Будды. -М ., СпБ, К , 
2005. Ця книга є більше ніж підручник з буддизму. Говориться про те, які мож
ливості показав нам Будда для того, щоб ми змогли здолати усталені уявлення 
і прийти до усвідомлення розуму як безмежного простору і необмеженої ра
дості. Лама Оле Нідал подає вчення буддизму свіжим стилем мислення.

Богомолов О. та ін. Ісламська ідентичність в Україні. - К. 2005. В моно
графії розглянуто низку питань, пов’язаних із соціально-політичними 
вимірами функціонування ісламської ідентичності в Україні, починаючи від 
соціально-географічних параметрів, опису та характеристики мусульмансь
ких інститутів, що діють сьогодні в Україні, і закінчуючи аналізом спе
цифіки ісламської ідеології та дослідженням рецепції ісламу та мусульман в 
українських дискурсивних практиках.

Саннікова Л. Свята Мова Творця у Звичаї Народу: еніфеменологія староук
раїнської культури. -  К , Аррата. 2005. Автор книги є єдиним фахівцем з еніфе- 
менології. Вона зауважує, що українські народні традиції, які мають тися
чолітню історію і збереглися у своєму первісному змісті, допомагають нам зро
зуміти ті закони і знання гармонії Всесвіту, які були відомі ще десятки століть 
тому. Так, головним призначенням загадкових орнаментів на трипільських 
глечиках є гармонізація інформаційно-енергетичного поля людини.
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СОФЫ КИЇВСЬКА НА МЕЖІ ЗНИЩЕННЯ
Забудова Києва рекордними темпами знищує не лише парки, а й духовні 

цінності. На жаль, не стала винятком й Софія. В Києві існує територія ко
лишнього міста Ярослава (Золоті ворота, Майдан незалежності, Ми
хайлівський собор, Андріївська церква, Львівська площа і Ярославів Вал). За 
міжнародними правилами вона визначається як «охоронна зона». Але і в 
1972 р., й у 2002 р. Київрада ухвалила рішення назвати цю територію не «охо
ронною зоною», а межею міста Ярослава. Цей нюанс і став зручною 
лазівкою, яка дає змогу давати дозвіл на будівництво під стінами Національ
ного заповідника «Софія Київська». -  «Нами було підготовлено пропозицію, 
щоб Київрада внесла корективи, назвавши межі міста Ярослава охоронною 
зоною Софії Київської, але поки що вона вкривається пилом на полицях 
Київради», -  сказав завідувач відділом охорони пам’ятників архітектури 
Національного заповідника «Софія Київська» Є.Кожан. -  Результат, як 
завжди, сумний. Режим використання цієї території був порушений, і Софія, 
загубившись у новобудовах, уже не виглядає так велично. Якщо об’єктивно 
судити, то й цей паркінг, і готель, які виникли поруч із нами кілька років то
му, побудовані законно. Адже є всі дозволи, всі узгодження. Той, хто буду
вав, не винен, йому дозволили. Винні ті, хто дозволяє тут будувати. Так, дво
поверховий будиночок у Георгіївському провулку, 5 перетворився на семи
поверховий будинок із мансардою. Будівництво велося за 10 метрів від тери
торії Софії. Всього лише за 150 метрів від церкви, на розі Михайлівського 
провулка і вулиці Софіївської, з’явилась і нова висотна будівля». За словами 
Є.Кожана, якщо дивитися з Майдану, то ця будівля перебиває погляд люди
ни, яка дивиться в цей бік. З’явилися в охороній зоні й інші будівлі. Таким 
чином, якщо раніше об’єктом, який приваблює зір, була Софія, то зараз во
на ніби загубилася, стала непомітною. Нижче Софіївською вулицею з’явив
ся банк. Вони зробили шатроподібну, скляну облонку золотавого кольору. 
Якщо дивитися на цю будівлю, перебуваючи поруч із готелем «Україна», то 
хрести Софії опиняються під цим куполом. Виходить, що банк стоїть під 
хрестом. Елементарне архітектурне невігластво.

Існує і ще один нюанс, який міська влада вперто не помічає. У 1989 р. Ук
раїна ратифікувала міжнародну конвенцію про охорону пам’ятників. Там 
передбачені всі заходи: де і що можна будувати. У списку Всесвітньої спад
щини ЮНЕСКО місто Ярослава офіційно визначене як охоронна зона. У 
нашій Конституції сказано, що, якщо міжнародні закони більш жорсткі й у 
них міститься більше вимог, то керуються ними, а не національними. На
шим чиновникам на це начхати. Скоріше за все, пропозиція про переймену
вання кордонів міста Ярослава на охоронну зону ще довго буде припалати
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пилом у Київраді. «Коли нестала незалежність, і для всіх документів знадоби
лася нова форма, ми попросили нову форму акту землекористування на наш 
заповідник «Софія Київська». Ми його чекали п’ять років! Спочатку казали, 
що документ загубили, а потім -  що бланки закінчилися. Вигадували все, 
тільки 6 будівництва, вигідні їм і руйнівні для заповідника, відбулися. Адже 
без акту землекористування ми нічого не могли зробити», -  зазначає Є.Ко- 
жан. Основні скарби Софії Київської -  це фрески і мозаїки, котрих у світі 
більше ніде немає. Вік цього історичного чуда -  968 років, а приблизна 
вартість -  від 5 до 9 млрд. доларів (!) Одна плита огорожі другого поверху -  
5 млн. доларів, а невеличкий шматочок мозаїки на підлозі Десятинної церк
ви -  3,5 млн. доларів. Існує велика вірогідність того, що вібраційні наванта
ження, породжені будівництвами, уб’ють їх. Фрески і мозаїки -  обсипляться, 
а всі решта скарбів вкриються тріщинами, як нині стіни Софії. -  «Якщо по
руч із нами щось будується, то створюється додаткове навантаження на наш 
грунтовий масив. Природньо, це навантаження викликає на нашій території 
відповідні зміни», -  говорить Євген Кожан.

Відповідний режим експлуатації цієї зони складався століттями. Завдяки 
дванадцяти свердловинам, зробленим на території заповідника спеціально 
для гідрогеологічного моніторингу, працівники вивчили його «характер». 
Знають вони, і яким має бути постійний рівень вод їхньої гідрологічної зони. 
Вона починається від Львівської площі, Ярославовим Валом і до Золотих 
воріт. Якщо прорве в районі Львівської площі, то через деякий час почнуться 
неприємності й у заповіднику. Кілька років тому додаткове навантаження на 
гідрологічну зону заповідника створили і заглиблені двоповерховий підзем
ний паркінг та фітнес-центр. Ці будівлі перетворилися на підземну греблю. 
Виник так званий баражний ефект. У результаті моніторингу з’ясувалося, що 
рівень ґрунтових вод поруч із собором піднявся на 40 сантиметрів, а в районі 
бурси -  більше ніж на метр. Все через ускладнене стікання вод. У зв’язку з 
їхньою появою затріщали стіни на території заповідника, виникли й інші не
приємності. Наприклад, після того, як із декоративного басейна спустили во
ду -  під підошвою дзвіниці гранично зволожилися ґрунти. Це наслідок того, 
що під час будівництва не був врахований особливий характер території. За 
словами Є.Кожана, найстрашніше криється в самому фітнес-центрі. За його 
припущенням, у басейнах фітнес-центру може бути близько 300-350 кубів во
ди. -  «Якщо станеться прорив, то ні дзвіниці, ні собору у нас вже не буде. Вся 
вода піде в наш бік, і ми ці пам’ятники можемо втратити. Для того, щоб у ви
падку прориву ця вода завдала мінімальної шкоди навколишнім будівлям, ро
биться система залпового скидання. У фітнес-центрі її немає. Внаслідок його 
будівництва стіни споруд на території заповідника вкрилися тріщинами. Та 
що там уже говорити про систему залпового скидання. Ніхто навіть не сте
жить за тим, щоб поруч із нами не ставили машин. Це заборонено.

В Георгіївському провулку є дивовижна споруда, занесена до переліку 
спадщини людства -  це Брама Заборовського, названа на честь митрополи-
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та Заборовського, за часів якого вона була побудована. Колись її створили в 
стіні фортеці з урахуванням того, щоб людина, коли вийде зі стін Софії, опи
нялася навпроти Золотих воріт. Нині й ця перлина архітектури вкрита 
тріщинами. Ні вона, ні дивовижні фрески, ні бесцінна Софія не заслугову
ють на таку жорстоку, безглузду смерть».

То ж чи не стане скоро дзвіниця Софії нашою Пізанською вежею? Адже 
якщо дивитися з боку Михайлівського собору, то вже проглядається її нахил 
в бік новоспорудженого фітнес-центру. (rukhpress-center.kiev. иа)

ДО КРИМУ ПОВЕРНУЛИСЯ 
МІЖКОНФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ

«Як і в минулі роки, в основі всіх міжконфесійних конфліктів на півос
трові лежать апетити УПЦ МП, що поставила своєю метою прибрати до рук 
усі християнські памятники історії і культури на півострові». Про це гово
риться у статті Леоніда Іванова, опублікованій на сайті «Обком». За його сло
вами, скандал із релігійним відтінком стався у Феодосії, де міська влада на
прикінці березня наступного року хоче спорудити триметровий памятник 
Святому апостолу Андрієві Первозванному, а також чотириметровий хрест і 
православну каплицю. Місцева газета «Кафу» в одній зі своїх публікацій роз
повіла, що монумент планують розмістити в міському Морсаду, де раніше 
стояла найбільша в Криму мечеть Султана Селіма, відома також під назвою 
Біюк-Джамі (Велика мечеть). За інформацією «Кафи», проект монументу 
вже ухвалений мерією і отримав благословення митрополита Сімферо
польського і Кримського УПЦ МП Лазаря (Швеця). Намір міської влади 
спорудити християнську святиню на місці мусульманського храму викликав 
невдоволення місцевих прихильників ісламу. Імам і голови мусульманських 
громад Феодосії направили на ім’я міського голови Володимира Шайдерова 
звернення, у якому висловили здивування та тривогу з приводу намірів 
мерії. Мусульмани розцінили встановлення християнської символіки на 
місці колишньої мечеті, «як виклик мусульманам і спробу в черговий раз 
внести розкол у кримське суспільство». Мусульманські спільноти Феодосії 
зажадали від міської влади привселюдно спростувати повідомлення про спо
рудження пам’ятника і каплиці на території Морсада, а також «припинити 
сприяння провокаціям, що можуть мати серйозні наслідки для міжкон
фесійної і міжнаціональної рівноваги у Феодосії». Міська влада звинуватила 
газету «Кафу» у публікації хибної інформації. Керуючий справами Фео- 
досійського міськвиконкому Віктор Болотський в інтерв’ю газеті 
«Півострів» назвав повідомлення про встановлення пам’ятника Андрієві 
Первозванному на території Морсада «правдою навиворіт». «На обговорен
ня управління культури і архітектури міськвиконкому ще навіть не надходи
ло це питання, -  сказав Болотський. -  Композиція обговорена, конкурс 
пройшов, сам пам’ятник обрано, але, на відміну від того, що написано в
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зверненні, там немає ніяких окремих хрестів». Мечеть Султана Селіма у 1522 
р. побудував у районі нинішнього Морсада Феодосії відомий турецький зод
чий Хаджі Сінан. Подальша доля мечеті, що, як стверджують історики, була 
найбільшим мусульманським храмом у Криму, виявилася досить сумною. У 
1807 р. за наказом губернатора Феодосії А. Фенша був розібраний мінарет 
Біюк-Джамі, а роком пізніше імператор Олександр І звелів перетворити ме
четь у православний собор. Однак у 1833 р. мечеть розібрали, а в 1872 р. на її 
фундаменті заклали храм св.Олександра Невського. Останній також був 
зруйнований на початку 1930-х років, але вже більшовиками.

Інший міжконфесійний конфлікт виник в с.Голубинка Бахчисарайського 
району. Приводом для нього послужив намір місцевої православної грома
ди Московського Патріархату побудувати церкву на пагорбі Кільсе-баїр, де 
раніше розташовувався середньовічний християнський храм, що припинив 
своє існування в XVIII ст., і цвинтар. І в цій ситуації невдоволеною стороною 
виступили кримські татари, які сповідують іслам. Громадська організація 
«Азизлер» стверджує, що церква, яка належала Константинопольському 
Патріархатові, не має ніякого відношення до Патріархату Московського, а 
самі християни, що побудували її, були предками кримських татар. Ана
логічне звернення до районної влади направила і група з 86 кримських татар, 
що проживають у с.Голубинка. Вони просять не допустити будівництва 
церкви на місці поховання своїх предків. Робоча група з представників Бах
чисарайської райдержадміністрації, яка виїхала на місце конфлікту, після 
спілкування з Голубинським священиком о.Сергієм з’ясувала, що в право
славної релігійної громади оформлені всі необхідні документи, пов’язані зі 
землевідведенням на пагорбі Кільсе-баїр і з будівництвом на цій території 
православного храму. За словами о. Сергія, на цьому місці планується спору
дити церкву у візантійському стилі, а фундаменти старої церкви будуть під 
скляною підлогою, щоб можна було їх оглядати. При цьому священик 
підкреслив, що ніяких законних підстав для недопущення зведення храму на 
сьогоднішній день немає. У своєму листі на ім’я керівника громадської ор
ганізації «Азизлер» заступник голови Бахчисарайської райдержадміністрації 
Айдер Халілов повідомляє, що археологічні роботи, проведені в 2005 р., 
підтвердили, що там була християнська церква XV ст., і є поховання, зроб
лені за християнським обрядом. Цей об’єкт не внесений у перелік пам’ят
ників історії і культури і, відповідно, державою не охороняється. Проте, 
представники райдержадміністрації звернули увагу о.Сергія на те, що 
будівництво храму на пагорбі Кільсе-баїр викликає негативну реакцію з бо
ку мусульманського населення с.Голубинка. У зв’язку з цим районна влада 
запропонувала священику не починати будівництва до врегулювання всіх 
спірних питань, однак о.Сергій заявив, що він не має повноважень призупи
нити будівництво, і дане питання необхідно погоджувати з його 
керівництвом. Як повідомив голова Бахчисарайської райдержадміністрації 
Ільмі Умеров, конфліктна ситуація в с.Голубинка ще не полагоджена, але її
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вдалося локалізувати». «Те, що відбувається за останнє десятиліття з христи
янськими пам’ятниками історії і культури Криму прекрасно укладається в 
доктрину, розроблену Сімферопольсько-Кримською єпархією Московсько
го Патріархату, що одержала назву «Крим -  колиска православ’я».

Незаконність домагань УПЦ МП на середньовічні кримські монастирі і 
церкви змушений був визнати навіть заступник голови Республіканського 
комітету з охорони культурної спадщини АРК Вадим Мордашов, який є од
ним із лідерів російського руху Криму і парафіянином Московського 
Патріархату. Тим часом апетити Московського Патріархату продовжують 
підсилюватися і навіть закріплюватися договорами з тими структурами, що 
покликані охороняти пам’ятники історії і культури на півострові.

На початку вересня поточного року Сімферопольсько-Кримська єпархія 
УПЦ МП, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Кримська 
філія Інституту археології НАН України підписали тристоронній договір 
про співробітництво, згідно з яким церква і державні наукові установи 
«спільно подбають про монастирські обителі Криму». За інформацією сайту 
«Православна Україна», договір був підписаний на засіданні комісії з віднов
лення кримських печерних і гірських монастирів. Митрополит Сімферо
польський і Кримський Лазар відзначив, що до цього договору УПЦ МП 
йшла багато років, і «учасниками договору була проведена колосальна підго
товча робота». «Сьогодні, підписуючи його, ми сподіваємося, що загальни
ми зусиллями церкви, держави, науки нам удасться зберегти і збільшити для 
прийдешніх поколінь ту величезну культурно-історичну спадщину, якою во
лодіє наш прекрасний Крим, -  підкреслив митрополит Лазар, (obkom.net.ua)
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект про відновлення права 

релігійних організацій на постійне користування землею. З листопада у Вер
ховній Раді України зареєстровано законопроект „Про внесення змін до 
ст.92 Земельного кодексу України» (щодо права релігійних організацій на 
постійне користування землею), реєстр. №8409, автор -  Стретович В.М. та 
інші. Як зазначено у пояснювальній записці, законопроектом передба
чається надати релігійним організаціям право постійного користування зе
мельними ділянками із земель державної та комунальної власності, виходя
чи з їх неприбуткового статусу, духовної значущості для гармонійного роз
витку українського суспільства та необхідності підтримки релігійних ор
ганізацій з боку держави у їх соціальному і морально-виховному служінні. 
„Це вже п’ятий законопроект із зазначеної проблематики, який вноситься на 
розгляд Верховної Ради України протягом 2003-2005 років. Незважаючи на 
підтримку у минулому цих законодавчих змін Комітетами Верховної Ради 
України з питань аграрної політики та земельних відносин і з питань куль
тури та духовності, чотири попередні проекти було відхилено парламентом, 
коли із-за неучасті у голосуванні окремих депутатських фракцій і через 
політичне протистояння законопроекти не набрали необхідної кількості го
лосів депутатів». (Інститут релігійної свободи)

* * * * *

29 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив постанову „Про внесення змін у до
даток 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
державного майна» (№1033), відповідно до якої для релігійних організацій 
було встановлено розмір орендної ставки за користування нерухомим май
ном державної власності. Нагадаємо, що релігійні організації не були визна
чені в Методиці розрахунку і порядку використання плати за оренду держав
ного майна (затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 
4.10.1995 р. №786) та могли орендувати державне нерухоме майно за оренд
ною ставкою у 10 відсотків до вартості нерухомого майна, визначеного екс
пертним шляхом. Відтепер розміщення релігійних організацій на площах, 
які не використовуються для провадження комерційної діяльності та розмір 
яких не перевищує 200 кв. метрів, визначено у розмірі орендної ставки у 3%. 
Проте слід зауважити, що такий розмір орендної ставки не відповідає про
позиціям, які надавали Церкви і релігійні організації для вирішення цього 
питання. Зокрема, у зверненні до Президента України від 13 квітня 2005 р. 
члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій просили встано
вити для релігійних організацій орендну ставку за використання нерухомо
го державного майна в розмірі не вище 0,8% від його вартості. Також, вказа
на постанова Кабінету Міністрів України не відповідає дорученню Прези-
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дента України №35423/0/1-05 від 09.07.2005 р., в якому дається вказівка 
Прем’єр-міністру України опрацювати питання щодо встановлення для 
релігійних організацій мінімальної ставки орендної плати за використання 
нерухомого державного майна. Крім того, нововведене обмеження у 200 кв. 
метрів орендованої релігійними організаціями площі для застосування 
зменшеної орендної ставки не відповідає реальним умовам діяльності Цер
ков і релігійних організацій, оскільки їх Богослужіння та соціальна 
діяльність здебільше проводяться у будівлях значно більшого розміру. 
(Інститут релігійної свободи)

* * * * *

Народний депутат хоче законодавчо заборонити «тоталітарні секти». У
Верховній Раді України 2 листопада зареєстровано проект Закону „Про вне
сення змін та доповнень до Закону України „Про свободу совісті та релігійні 
організації». Його автор, народний депутат В.Співачук (фракція СПУ), про
понує на законодавчому рівні заборонити діяльність тоталітарних 
релігійних сект. Проект Закону складається з редакції нової ст.3.1 та допов
нень статей 3 та 21 Закону України „Про свободу совісті та релігійні ор
ганізації». У проекті Закону визначено поняття „небезпечний психологічний 
вплив», „тоталітарна релігійна секта», „потерпілий від небезпечного психо
логічного впливу тоталітарної релігійної секти». Як говориться у поясню
вальній записці до законопроекту, його завданням є „нормативно-правове 
закріплення заборони діяльності тоталітарної релігійної секти та порядку 
здійснення права на свободу совісті неповнолітніми особами». „До змісту 
особистого немайнового права на особисту безпеку, крім традиційної скла
дової -  безпеки фізичної, також відноситься і право на психологічну безпе
ку, -  йдеться у пояснювальній записці. -  Необхідність виділення такого еле
менту зумовлена окремими маніпуляціями з емоційно-вольовою сферою 
людини та схильністю багатьох людей до навіюваності, тобто схильності 
підпадати під психологічний вплив іншої людини.... Особливого загострен
ня набуває проблема навіюваності у контексті поширення впливу на грома
дян нетрадиційних релігійних культів, що мають „тоталітарний характер». У 
національному законодавстві не врегульовано проблему захисту громадян 
від небезпечного психологічного впливу тоталітарних релігійних культів, 
діяльність яких побудованих на засадах повного нівелювання людської осо
бистості, знищення пануючих у суспільстві моральних цінностей». Народ
ний депутат вважає, що тоталітарні релігійні культи носять суспільно-небез
печний характер, їх послідовники зазнають психологічного та фінансового 
тиску, можуть бути залучені до протиправних дій. Особлива увага у цьому 
плані звертається на безпеку неповнолітніх. Як приклади, він наводить 
діяльність таких організацій, як Церква об’єднання (уніфікації), Культ са
танізму, Товариство трансцендентальної медитації, Біле Братство. 
(roda,gov,ua)
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* * * * *

20 листопада Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторговельну 
поправку Джексона-Венніка для України. Відповідним законопроектом, ав
торами якого є 11 американських сенаторів, дозволене „поширення беззас
тережного і постійного режиму (режиму нормальної торгівлі на постійній 
основі) на товари з України». Документом, який одноголосно підтримав Се
нат США, скасовано для України дію поправки Джексона-Венніка, що була 
запроваджена проти СРСР й існувала в американському законодавстві з 1974 
р. як захід, що пов’язує зовнішню торгівлю з питаннями свободи еміграції. 
Україна з 1997 р. „повністю відповідає вимогам свободи еміграції, а також 
прихильна до забезпечення свободи релігії і недопущенню нетерпимості», 
записано документі. У ньому наголошується також, що Україна „зробила 
значні кроки, демонструючи свої наміри побудувати дружні відносини 
співпраці зі США, включаючи участь у миротворчих зусиллях в Європі». За
конопроект дозволяє Президенту США на свій розсуд поширити ^ д и с 
кримінаційний режим нормальної торгівлі на товари з України. З моменту 
ухвалення такого рішення дія поправки Джексона-Венніка в законодавстві 
США автоматично припиняється. Після ухвалення законопроекту Сенатом 
потрібне також голосування в палаті представників Конгресу США. У разі за
твердження законопроекту в палаті представників, він буде направлений на 
підпис Президенту США. На сьогодні обмежувальна поправка Джексона- 
Венніка, як і раніше, продовжує діяти відносно цілого ряду країн СНД, вклю
чаючи Росію (unian.net)

* * * * *

Держдепартамент СІЛА опублікував щорічний звіт про ситуацію зі сво
бодою совісті у світі за 2005 рік. Щодо України, то у доповіді перечислюють- 
ся як усі позитивні зміни у сфері дотримання свободи віросповідання, які 
відбулися після виборів нового Президента, так і ті проблеми, які ще зали
шаються у різних Церков та релігійних організацій у регіонах. У доповіді 
міститься статистика про чисельність релігійних організацій, кількість їх 
віруючих та храмів. Окремий розділ Звіту стосується проблем, з якими ок
ремі Церкви та релігійні організації зустрічаються у різних регіонах. Так, у 
звіті перераховані проблеми, з якими за час правління Л.Кучми зіштовхну
лися УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ та РПЦ на сході України, де перевага з боку вла
ди віддавалася УПЦ МП. У Дніпропетровській області прогресивні юдейські 
спільноти скаржаться на те, що влада регіону дала дозвіл лише на реєстрацію 
спільноти Шабат Любавич. Існують скарги з боку УПЦ МП, що після Пома
ранчевої Революції у Рівненській та Волинській областях з боку влади спос
терігаються утиски. Представники УПЦ МП скаржаться на дії губернатора 
Рівненщини В.Червонія, який видав указ про передачу УПЦ КП храму у селі 
Мил остів. Також представники УПЦ МП стверджують, що у Рівненській об
ласті вони зазнають утисків з боку прихильників УПЦ КП. З боку УПЦ КП є
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скарги на те, що в Одесі та Полтаві влада, до якої входять вірні УПЦ МП, 
відмовляється реєструвати спільноти, які виявили бажання перейти від УПЦ 
МП до УПЦ КП. Представники УПЦ КП звинувачують владу Дніпропет
ровська, Харкова і Житомира в тому, що до цього часу цій Церкві у цих 
містах не повертаються храми. Римо-Католики Києва до цього часу не мо
жуть отримати костелу св. Миколая та будинку, де колись була резиденція 
єпископа. Подібна ситуація з римо-католицькими храмами спостерігається 
в Одесі, Миколаєві, Севастополі, Білій Церкві, Умані, Житомирі. До цього 
часу не вирішені конфліктні ситуації довкола юдейських кладовищ у Во
линській (Володимиро-Волинськ) та Тернопільській (Чортків) областях. 
Кримські татари вимагають повернути мусульманський цвинтар у Бахчиса
раї (Крим), на місці якого розташований ринок. Мусульманські спільноти 
Києва та Криму скаржаться на складність з реєстрацією їх спільнот. Так, у 
Харківської області вже 11 років мусульманська спільнота не може отрима
ти реєстрації. Також провідники мусульманських спільнот звинувачують 
Міністерство освіти в тому, що те відмовляється реєструвати єдину ісламсь
ку школу. У мусульман України також є проблеми з поверненням їм культо
вих споруд у Миколаєві, Криму, Дніпропетровську. Буддистська спільнота 
України висловила свій протест проти заборони в’їзду в Україну буддистсь- 
кого монаха Терасави. У Звіті наголошується, що в Україні не зафіксовано 
жодного випадку ув’язнення через релігійні погляди та насильного навер
нення в ту чи іншу віру. У звіті також перераховані всі випадки вандалізму, 
вчинені в Україні. Найбільше це пов’язано з антисемітськими закликами та 
оскверненням єврейських цвинтарів та синагог. (RISU)

* * * * *

Федеральні та місцеві органи виконавчої влади обмежують права і свобо
ди релігійних меншин, а Російська православна церква користується явними 
перевагами у порівнянні з іншими релігійними організаціями. Про це
йдеться у щорічній доповіді Держдепартаменту СЩА про стан релігійної 
свободи у світі. Автори доповіді також піддали різкій критиці російські 
спецслужби, які розцінюють лідерів деяких релігійних меншин як загрозу 
безпеці. Так, у 2002 р. питання про надання віз було передано у відання МВС. 
При скороченні загального числа проблем з отриманням віз, зросла 
кількість скарг з боку представників релігійних меншин, у котрих з’явилися 
проблеми з отриманням довготермінових віз. ФСБ, на думку американців, 
також задіяна у вирішені питань про візи, особливо якщо це стосується «не
безпечних релігійних вчень та сект». Крім того, Держдепартамент критикує 
складну процедуру реєстрації, закладену в законі про свободу віросповідан
ня. Як приклад, наводиться заборона діяльності «Свідків Єгови». В цілому, 
на думку авторів доповіді, релігійні питання не є причиною соціальної на
пруги для основної частини росіян, які здебільшого вважають, що Російська 
Православна Церква є «невід‘ємною частиною національної самосвідо
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мості». На думку Держдепартаменту, РПЦ має більші права і привілеї у 
порівнянні з іншими конфесіями за рахунок тісного співробітництва з дер
жавними структурами, в тому числі -  з ФСБ. Аналітики Держдепартаменту 
також констатують, що ставлення до мусульманських етнічних груп у бага
тьох російських регіонах характеризується як негативне. Крім того, в країні 
відбуваються антисемітські демонстрації. Росіяни демонструють традиційне 
негативне ставлення до католиків та представників інших християнських 
конфесій. Країнами з найменшою релігійною свободою Держдепартамент 
також назвав Мьянму, Китай, КНДР, Еритрею, Саудівську Аравію, Судан та 
В’єтнам. (rukhpress-ceri ter, kiev. щ)

* * * * *

Російська православна Церква (РПЦ) стоїть на порозі адміністративної 
реформи. Зокрема приходи Церкви можуть бути позбавлені статусу юри
дичної особи. Такий зміст розроблених кулуарно (патріархією разом з 
адміністрацією Президента Росії) виправлень до закону «Про свободу совісті 
і релігійні організації». Цей захід, покликаний зміцнити духовну «вертикаль 
влади», фактично надасть світській владі повний контроль над провідною 
конфесією країни. У підготовлених для внесення в Думу змінах до Закону 
мова йде про позбавлення приходів статусу юридичної особи і «концент
рації управління парафіяльним майном у руках вищого керівництва 
релігійних організацій». Прийняття таких змін, на думку експертів, прихо
вує небезпеку «зловживань з боку посадових осіб високого рівня». Нині в 
Росії діють 22 тис. приходів РПЦ і 90 єпархіальних управлінь. Якщо поправ
ки будуть прийняті, то з 22 тисяч юридичних осіб залишиться лише 90. Во
ни матимуть повну владу над церковним майном і, відповідно, приходи в 
особі їхніх настоятелів і православних громадян будуть позбавлені будь-яких 
прав розпоряджатися цією власністю. Проте більшість російських експертів 
сходяться на думці, що зазначена поправка до Закону прийнята не буде, ад
же «юридична особа» -  термін цивільного права, зв’язаний із відокремлен
ням майна, а тому говорити про юридичну особу РПЦ, вважають фахівці, у 
цілому було б неправильно. У намірі Патріархії остаточно підім’яти під себе 
майно приходів і світської влади узяти все передане Церкви «під контроль» 
немає протиріччя: і ті, й інші далекі від реальних буднів простих віруючих, 
які за останні гроші проводять ремонт поверненого майна. У форсованій 
підготовці змін могли зіграти свою роль три обставини власне церковної 
політики. Перша -  тиха «підкилимна боротьба» груп архиєреїв на верхніх 
щаблях РПЦ. Друга -  ситуація в Україні, де кількість приходів «Московсько
го патріархату» може в перспективі швидко зменшитися. Зміни в російсько
му Законі спричинять за собою зміни в Статуті РПЦ, а, отже, й Статуті УПЦ 
МП, внаслідок чого будь-яка спроба парафіян начолі зі своїм панотцем пе
рейти в іншу юрисдикцію буде викликати судову тяганину на роки. Третя 
обставина пов’язана із перспективою об’єднання РПЦ із Закордонною
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Церквою. Оскільки вищою інстанцією стане Синод і Архиєрейський собор 
РПЦ, майно «зарубіжників», зрештою, буде контролюватися Москвою. Що 
ж стосується «світської влади», вона, швидше за все, готова нарешті підвес
ти риску під етапом своїх шанобливо-підлеслевих відносин з Церквою, що 
спровокувало ріст апетитів її кліриків. Образно кажучи, Церкві запропоно
вано стати не «халявщиком», а партнером. І крайніми тут виявляться не 
дрібні сошки -  парафіяни, а номенклатура -  правлячі архиєреї. Парафіяни 
можуть, якщо що, і виявити спротив, а номенклатура, коли треба, візьме, як 
кажуть в Росії, «під козирок». Натяк на це був даний Путіним ще осінню 2004 
р., коли він приймав у Кремлі учасників Архиєрейського собору РПЦ. «Як
що подивитися стенограму зустрічі, -  прокоментував цю подію директор 
Інституту вивчення релігії країн СНД і Балтії Микола Митрохін, -  то поба
чимо, що кожен архиерей звертався з якоюсь проблемою (в основному це 
стосувалося прямого виділення грошей і деяких законодавчих ініціатив). І в 
кожному випадку Путін чемно, але твердо говорив «ні». Однією з можливих 
причин охолодження відносин, вважає Митрохін, є провал соціальної діяль
ності Церкви. «У цій сфері РПЦ позиціонує себе як головний гравець серед 
неурядових організацій. Проте масштаби роботи дуже скромні. Соціологічні 
рейтинги ставлять Церкву у першу трійку найбільш популярних суспільних 
інститутцій. Але ми спостерігаємо суперечливу ситуацію. Мається консенсус 
із приводу потенційних можливостей Церкви в сфері моральності і доб
родійності (хоча в деяких групах вони вже піддаються сумніву). Разом з тим, 
категоричне заперечення викликають методи, за допомогою яких вони ре
алізуються (скандали з безмитним увозом тютюну й алкоголю пригадують 
Церкви донині), і зони впливу, у яких вона хотіла б затвердитися». Оскільки 
рішення із зміни законодавства не прийняте, його коментувати є невдячною 
справою. Проте можна згадати, що гоніння на віруючих після 1917 р. розпо
чалося саме із контролю більшовиків над церковним майном. Згодом поча
лося його розграбування і винищення, а після того -  репресії проти кліриків. 
Для нинішньої світської влади Росії не секрет, що корупція, «чорний нал», 
різного роду «кришування» у церковній огорожі так само поширені, як і за її 
межами. Процесів над «перевертнями у рясі» росіяни навряд чи дочекають
ся, але й у намірах влади зміцнити горезвісну вертикаль, тобто навести поря
док, повсюдно, і зробити це якомога швидше, сумніватися не приходиться.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЯ*

ВЧЕННЯ ПОРФИРМ ІВАНОВА»*

Становлення і розвиток системи природного оздоровлення Вчителя 
Порфирія Іванова відбувались протягом п’ятдесяти років, коли він, незва
жаючи на гоніння, нерозуміння, несприйняття, намагався донести свою 
ідею людям.

Послідовники системи вважають, що вона має не лише оздоровчу 
спрямованість, а й утримує в собі значно глибший зміст, постаючи водно
час як «саме життя». Але будучи, з одного боку, дієвим законом життя, си
стема П.Іванова, з іншого боку, виступає в ролі всеохоплюючої світогляд
ної концепції, що є «рятівним колом» в бурхливому океані сучасності. Са
ме завдяки їй, на думку івановців, окрема людина й суспільство в цілому 
зможе подолати всі свої труднощі і безвихідь.

Порфирій Корнійович 
Іванов народився 20 люто
го 1898 р. в селі Оріхівці на 
Луганщині в багатодітній 
сім’ї шахтаря. З 12 років 
почав працювати. Був од
ружений, мав двох синів. В 
книгах послідовників 
П.Іванова говориться, що 
в нього 25 квітня 1933 р. на 
Чувилкіному бугрі відбуло
ся якесь «просвітлення», а 
це було вселення Духа Свя
того. Відтак П.Іванов по
став засновником нової 
релігії, релігії другого при
шестя нового Христа. Сам 
Іванов неодноразово вка
зував своїм учням на зоб
раження розпитого Хрис
та, називаючи його «бра
том своїм». Проте, незва-

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії. 
** Матеріал підготовили О.Карагодіна, Г.Петренко, С.Холоднікова.
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жаючи на це, Іванов в Церкву 
не ходив, навіть говорив про 
брехливість всього в ній.

Як писав П.Іванов в одному 
із своїх зошитів, 25 квітня 1933 
р. у нього «природою народи
лась свідомість» і він дійшов 
думки, що всі біди й нещастя 
людини породжені самою ж 
людиною. Втіленню цієї ідеї 
П.Іванов присвятив все своє 
подальше життя. Він виходив з 
того, що люди, намагаючись 
добре їсти, одягатися та 
повніше задовольняти свої по
треби, споживають природу 
так, що тільки руйнують її, 
хворіють і завчасно вмирають. 
Але ж у природі є животворні 
сили, які містяться в повітрі, 
воді, землі. Саме за рахунок 
них людина може вести неза
лежне, автономне життя в при
роді. Спасіння людини в тому, 
щоб навчитися жити без 
технічних, хімічних, взагалі 
штучних чинників, за будь- 

яких природних умов. Така незалежна людина переможе хвороби і навіть 
смерть.

Природа, зокрема повітря, вода і земля, відкрилися Порфирію 
Корнійовичу як невичерпне джерело життєдайних сил. Він «ставить екс
перимент» впродовж п’ятдесяти років свого життя і випробовує на собі 
всі суворі якості природи: холод, спеку, голод, спрагу. Поступово він роз
дягається: спочатку знімає капелюх, потім взуття, а зрештою залишається 
в одних трусах, ходить босоніж влітку і взимку. Протягом тривалого часу 
Вчитель свідомо перебуває без їжі та води, без домівки, може довго знахо
дитися під водою. Відомо, що в 1962 р. жителі міста Кірова були приго
ломшені виглядом оголеної людини, яка вільно йшла босоніж засніжени
ми вулицями в 46-ти градусний мороз. Порфирій Іванов відчув, що при
рода наділила його могутніми силами, завдяки яким він може повертати 
здоров’я безнадійно хворим. На його думку, це не було якимсь надпри
родним явищем. За свідченням тих, хто особисто спілкувався з цією лю
диною, він здобув славу і значну повагу саме завдяки своїй простоті, лю
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бові, терпінню, мудрості, 
безкорисливості. Поступо
во в найближчому ото
ченні його почали назива
ти Вчителем народу, Богом 
землі.

Незвичайний спосіб 
життя та своєрідні ідеї 
П.Іванова вражали не 
тільки його близьких та 
знайомих. В 1934 р. він був 
звільнений з роботи на 
шість місяців. В лютому 
1936 р. ЛТЕК Ростовської 
залізничної лікарні визна
ла його інвалідом першої 
групи без права на роботу.
«Але моя хвороба -  це ідея.
Вона зі своїми силами по
стає на горизонті,» -  чи
таємо в зошитах Вчителя.
Протягом 12 років Пор- 
фирій Корнійович перебу
вав у в’язницях та психіат
ричних лікарнях. Пізніше 
він запише, що «лише в та
кий спосіб під виглядом душевно хворої людини й можна було проклада
ти в природі стежку...», проходити ту історію, яка на ньому розвивалася.

Головною справою життя П.Іванова стає розповідь про те, що йому 
відкрилося: люди обов’язково навчаться жити у злагоді з природою, не 
руйнуючи її. Результатом його «життєвого експерименту» є вчення, викла
дене в рукописних зошитах, залишені практичні поради загартування- 
тренування людини в природі під назвою «Дєтка». Учитель залишив та
кож такі праці як «Перемога моя», «Гімн», понад 200 рукописних зошитів. 
В 1971 р. за ідеями П.Іванова на Луганщині було збудовано Дім здоров’я, 
в якому він приймав всіх тих, хто потребував його порад та підтримки. 
Після того, як у 1983 р. Порфирій Корнійович пішов з життя, справу Вчи
теля продовжують його послідовники, які зустрічають в луганському Домі 
здоров’я численних відвідувачів, відповідають на листи, роз’яснюють йо
го ідеї.

Отже, центральна ідея оздоровчої системи Іванова -  це те, що причи
на всіх хвороб знаходиться саме в людині, в її неправильному мисленні і, 
як наслідок, в неправильних вчинках. Прагнучи вдосконалення, особа має
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здійснювати перемогу не 
над зовнішньою природою, 
а над внутрішніми ворога
ми, які притаманні її сут
ності: жадібність, лінощі, са
мовдоволення, користолюб
ство, страх, лицемірство, 
гордість. Таємниця життя, 
за Івановим, знаходиться в 
свідомому ставленні люди
ни до своєї долі.

Згідно вчення іванівців, 
Христос приніс соборність 
між людьми, а Іванов дав 
більш високу міру собор
ності людей і природи. Обо
жнивши природу, Іванівні 
об‘єднують її новою іпостас
сю Бога, поєднавшись з 
якою людина одержує 
спасіння. Іванівні заперечу
ють безсмертя душі, цер
ковні таїнства, неминучість 
потойбічної відплати, існу

вання пекла і раю. Вони не визнають церковну ієрархію, твердять, що для 
спілкування з Богом через природу ієрархія не потрібна: «Кожний 
іванівець сам собі піп і тільки один ходатай за нас перед Богом Духом 
Батьком і природою -  Господь животворний Порфирій Корнійович Іва
нов».

Важливе місце у вченні П. Іванова займає свідоме терпіння і прийнят
тя холоду як невід’ємної частки природи. Коли людина обирає для себе 
лише «добре і тепле», то вона таким чином обирає залежність і смерть, а 
«треба жити навчитися».

Сутність системи оздоровлення П.Іванова викладена у формі практич
них порад людині, до якої Вчитель звертається з проханням:

«ДЄТКА, ти сповнений бажанням принести користь всьому народові. 
Для цього ти постарайся бути здоровим. Сердечне прохання до тебе, 
прийми від мене декілька порад, щоб зміцнити своє здоров’я:

1. Двічі на день купайся в холодній природній воді, щоб тобі було доб
ре. Купайся, де можеш: в озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. 
Це -  твої умови. Гаряче купання завершуй холодним.

2. Перед купанням або після нього, а якщо можливо, то й водночас із 
ним, вийди на природу, стань босоніж на землю, а взимку -  на сніг хоча б
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на 1-2 хвилини. Вдихни ротом кілька разів повітря і подумки попроси собі 
та побажай усім людям здоров’я.

3. Не вживай алкоголю і не пали.
4. Старайся хоч би раз на тиждень повністю обходитись без їжі і води 

з п’ятниці 18-20 годин до неділі 12 годин. Це твої заслуги і спокій. Якщо 
тобі важко, то тримайся хоча б добу.

5. О 12-ій годині дня в неділю вийди на природу босоніж і кілька разів 
подихай і помисли, як написано вище. Це -  свято твоєї справи. Після цьо
го можеш їсти все, що тобі подобається.

6. Люби навколишню природу. Не плюйся довкола і не випльовуй із се
бе нічого. Звикни до цього: це -  твоє здоров’я.

7. Здоровайся із всіма скрізь і всюди, особливо з людьми літнього віку. 
Хочеш мати у собі здоров’я -  вітайся із всіма.

8. Допомагай людям чим можеш, особливо бідному, хворому, скрив
дженому, нужденному. Роби це з радістю. Відгукнись на його нужду ду
шею і серцем. Ти набудеш у ньому друга й допоможеш справі миру!

9. Подолай в собі жадібність, лінощі, самовдоволення, користолюбст
во, страх, лицемірство, гордість. Вір людям і люби їх. Не говори про них 
несправедливо і не бери близько до серця недобрих думок про них.

10. Звільни свою голову від думок про хвороби, немочі, смерть. Це -  
твоя перемога.

11. Думку не відокремлюй від діла. Прочитав -  добре, але найго
ловніше -  роби!

12. Розповідай і передавай досвід цього діла, але не хвались і не звели
чуйся у цьому. Будь скромним.

Іванов Порфирій Корнійович».

В основі цих порад є довіра і любов до природи. Виконуючи їх, люди
на щоденно пробуджується її живими якостями і поступово повертає своє 
здоров’я: духовне, душевне, фізичне. Найголовніше при виконанні порад 
«Дєтка» -  просити здоров’я.

Хоч прихильники системи П.Іванова не розглядають свій рух як 
релігійну течію, проте вони вважають, що людство стоїть на порозі ново
го часу, який вимагає перетворення свідомості і способу існування в світі. 
На їх думку, вчення Іванова якраз і сприяє відродженню в людині особис
тості. Адже Вчитель пропонував будувати життя на таких засадах: своє 
став, іншому не заважай; зроби з ворога друга; не став себе вище за іншу 
людину; виховуй в собі терпіння, повагу та ввічливість до людей, неза
лежність, в тому числі від сторонньої думки; формуй свідоме ставлення до 
своїх вчинків. Стати на цей шлях пізнання самого себе можна лише по
чавши виконувати прості, на перший погляд, поради «Дєтка». Вони адре
совані кожній людині, яка в такий спосіб набуває власного досвіду, бо ця 
справа є життєвою наукою.

____________________________________________________Сторінка конфесії
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Як свідчить практи
ка, до людини, яка опа
новує цю науку, прихо
дить спокій, рівновага, 
відчуття повноти буття. 
Вчитель говорив: «Здо
ров’я -  то поняття про 
життя».

Слід відзначити, що 
в рукописах Учителя 
можна зустріти багато 
посилань на Божест
венне. В останній 
строчці праці «Перемо
га Моя» П.Іванов гово
рить про себе: «Пере
можець Природи, Учи
тель народу, Бог Землі». 
Його Гімн розпочи
нається словами «Люди 
Господу вірили як Богу, 
а Він Сам до нас на зем
лю прийшов...»
Оскільки прихильники 
вчення Іванова не 
об’єднано певною ор

ганізаційною структурою, то вони не вважають за потрібне дотримувати
ся якогось теоретичного джерела, окрім оригінальних текстів Учителя. 
Кожний з них може тлумачити ці тексти, приймати чи не приймати ідею 
Бога залежно від своєї власної світоглядної концепції.

Сучасний рух послідовників П.Іванова не є однорідною течією. Серед 
іванівців бачимо чимало науковців (наприклад, д.м.н. В.М.Фролов і 
Н.А.Пересадін з Луганська, к.м.н. Г.Г.Петренко з Києва), які на підставі ре
зультатів практичних досліджень обґрунтовують цінність іванівської сис
теми оздоровлення, її позитивний вплив на антиінфекційну резис
тентність, імунітет, емоційний тонус та стійкість, до дії стресогенних фак
торів. З іншого боку, в останні роки, особливо після смерті П.К.Іванова, 
з’явилася ідея про те, що його земне буття було лише одним з численних 
втілень душі, а нині він перебуває у вищих сферах, поруч з іншими Вчи
телями Людства. Проходить думка, що Вчитель був наділений якимись 
надприродними якостями, незвичайною, як для простої людини, вдачею. 
Декілька років тому видання «Аполлон» видрукувало збірку «Древо. По
слання Порфирия Иванова семье и роду», в якому наведені тексти-пора-
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ди, які нібито одержані багатьма людьми від Учителя по позачуттєвих ка
налах. Послідовники, які керуються тільки текстами П.Іванова, не згодні з 
таким тлумаченням вчення. Вони вважають, що єдине джерело, яке було 
залишене Вчителем, -  це його практичні поради. Крім того, вони наголо
шують, що ідея про можливість спілкування з кимсь на рівні підсвідо
мості, жити з постійним керівництвом суперечить доктрині особистої 
відповідальності людини та цілісності природи.

Широкій зацікавленості системою П.Іванова сприяло оприлюднення в 
1982 р. в журналі «Огонек» статті «Експеримент довжиною піввіку». В Ук
раїні ідею Вчителя Іванова вперше було представлено громадськості 10-11 
березня 1988 р. на Всесоюзних наукових читаннях, присвячених 125-річчю 
з дня народження В.І.Вернадського, що відбулися в Києві В 1989 р. на 
ВДНГ України в Києві та на ВДНГ СРСР у Москві відкрилися експозиції, 
присвячені системі природного оздоровлення П.Іванова. В багатьох 
містах, зокрема в Москві, Казані, Ленінграді, відбулися науково-практичні 
конференції, присвячені спадщині Вчителя. У жовтні 1992 р. в Києві 
пройшла науково практична конференція медичних та педагогічних 
працівників України «Зберегти життя на Землі. Природне оздоровлення 
людини за системою Учителя Іванова.» З ідеєю Учителя знайомлять 
кінофільми: «Я той, хто в мені» («Київнаукфільм», 1991), «Живе життя» 
(«Центрнаукфільм», 1993), «Я життя запропонував» («Леннаукфільм», 
1994), численні теле- і радіопередачі. Силами співробітників асоціації 
«Рух за здоровий спосіб життя» та Українського Центру здоров’я МОЗ Ук
раїни підготовлені до друку і видані матеріали Київської конференції, по
ради «Дєтка», брошури з іванівським досвідом природного оздоровлення, 
а також окремі зошити Вчителя.

Послідовники вчення Учителя Іванова ведуть широку і активну 
просвітницьку діяльність на громадських і добровільних засадах. Лекції та 
зустрічі проводяться ними в різних установах по всій Україні (в школах, 
лікарнях і поліклініках, у в’язницях і колоніях, у військових частинах) 
Наслідуючи досвід Учителя, прихильники системи наголошують насампе
ред на практичному впровадженні його порад, оскільки дія є основною 
частиною вчення. Коріння всіх сучасних проблем вони вбачають в тому, 
що протягом багатьох століть люди вважали себе господарями природи, 
безроздільно володіли, розпоряджалися її багатствами. Таке ставлення до 
довкілля на порозі XXI століття привело людство до критичної межі — ви
черпуються надра, отруюються повітря, вода, земля, погіршується стан 
здоров’я людей. Нескінчений перерозподіл природних багатств призво
дить до несправедливості, насильства, війн, дає поштовх зростанню без
духовності та злочинності. Руйнується природа, а з нею -  і сама людина

Вихід з цієї кризової ситуації -  в зміні відносин людини з природою і 
стосунків між людьми, які є частиною самої природи В основу вчення 
П.К.Іванова покладено думку про гармонійний розвиток особистості,
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життя в злагоді і єднанні з природою, і в першу чергу з трьома її «живи
ми тілами»- повітрям, водою, землею. Суть вчення полягає в тому, щоб 
пробудити в людині ті сили і якості, які первинно закладені в ній Матір’ю- 
Природою, і надати можливість повернути людству здоров’я, а найго
ловніше -  змінити свідомість людей. «Я прошу, я благаю всіх людей»,- пи
сав П.Іванов, -  «ставай і займай своє місце в природі. Воно ніким не зай
няте і не купується ні за які гроші, а лише власними справами і працею в 
природі собі на благо, щоб тобі було легко».

Послідовники системи П.Іванова -  це люди, які живуть за порадами 
Вчителя і не об’єднані в якусь організацію. Рух не має організаційної 
структурі і підлеглості по вертикалі. Особливістю його є насамперед доб
ровільність, відсутність певних центрів управління. Кожен приймає пора
ди Учителя так, як він їх розуміє, може за власним розсудом вважати себе 
послідовником П.Іванова або ж вільно залишити цю справу. Послідовни
ки ідей П.Іванова вважають, що їх рух не формує організацій за своєю 
сутністю. Це -  просто спосіб життя, який є значно ширшим за релігійний 
культ чи оздоровчу систему. Принципова ознака руху -  використання 
«еволюційної ідеї» Учителя, яка спрямована в майбутнє і слугує сьогоден
ню. Вона може бути практично застосована кожним, але сприймається 
індивідуально, через власну практику Це не та ідея, яка впроваджується в 
громадську свідомість лише через пропаганду та агітацію. Пробудження 
свідомості людини відбувається внаслідок щоденного «загартування-тре- 
нування» та через прохання, зверненого до Вчителя.

Для організації і проведення того чи іншого заходу (конференції, 
семінару, теле- чи радіопередачі, видання книг тощо) на добровільних за
садах з ініціативи людей створюється група, до складу якої може ввійти 
кожний, хто тільки забажає.

Руху послідовників Учителя Іванова в різний спосіб сприяють як гро
мадські, так і державні організації, зокрема Українська асоціація «Рух за 
здоровий спосіб життя», Центр загартування за системою П.К.Іванова 
«Джерело» Київського міського відділення Українського фонду милосердя 
і здоров’я, клуб природного оздоровлення при Будинку вчених НАН Ук
раїни, Український центр здоров’я МОЗ України, Управління гуманітар
ної освіти та виховання Міністерства освіти України, Київське міське 
об’єднання «Центр здоров’я», Головне управління з виконання покарань 
МВС України, обласні центри здоров’я та інші. У клубах іванівців відсут
ня будь-яка звітність, фіксоване членство, членські внески тощо.

Кількість послідовників вчення та географію його поширення в Ук
раїні можна оцінити лише приблизно, згідно листів, що надходять на 
радіо, телебачення, до редакцій газет. Є підстави вважати, що рух пошире
ний у всіх регіонах України Хоч соціологічні дослідження ставлення до 
нього не проводилися, проте можна стверджувати, що ця система набула 
значного поширення в країнах, які утворилися після розпаду СРСР. Зок-
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рема в Казахстані система природного оздоровлення П.К.Іванова прийня
та офіційною медициною як один із шляхів первинної та вторинної 
профілактики хвороб.

Система природного оздоровлення П.К. Іванова не суперечить діяль
ності державних установ, громадських організацій, релігійних та інших 
течій і рухів.

ЦІКАВО ЗНАТИ
□ Чи буде в 2014 р. для землян кінець світу? Це -  проблема дня. Справа в то

му, що відома американська обсерваторія НАСА виявила до цього часу невідо
му «хмару космічної пилюки», яка з'явилася із «чорної дірки» на відстані 28 тис. 
світлових років від нашої планети. Сіюча хаос «хмара» руйнує все на своєму 
шляху -  комети, астероїди, планети і зірки. Космічний об'єкт має протяжність в 
16 млн. кілометрів й відноситься до розряду «кислотного туману». Відтак, як за
явив астрофізик із Кембріджського університету А.Шервінський, «повне руйну
вання нашої Сонячної системи неминуче». Це відбудеться в 2014 р., якщо «хма
ра» не зверне із своєї нинішньої траєкторії. Щоб не сіяти паніку серед землян, 
НАСА приховує деталі інформації. (Факты. -1 6  листопада)

□ Кров на славновідомій Туринській плащаниці належить до однієї з 
найрідкісніших її груп - АВ. Носії цієї групи живуть переважно на території 
Палестини, Сирії, Йорданії і в деяких регіонах Туреччини. Групу крові АВ ма
ють менше 1,5 млн. осіб нашої планети. Повідомлення таке оприлюднив відо
мий французький режисер Іво Буассе, який одержав дозвіл на дослідження 
крові трьох святинь -  Туринської плащаниці, Туніки Аржантоя і Сударіуме 
Овьєдо -  при зйомках фільму «Чи можна клонувати Ісуса Христа?».

□ В Румунії Бог може постати перед судом. Позов на нього в судові 
інстанції міста Тімішоара подав правдолюбець, який, згідно вироку суду, 
ув'язнений на 20 років. Останній вважає, що під час обряду хрещення Бог 
взяв на себе зобов'язання оберігати його від витівок диявола і захищати від 
земних бід. Відтак потерпілий звинувачує Бога «за фактом шахрайства і зло
вживання владою».

□ Леніна поховано не по-православному, До того ж, не виконано його за
повіт про поховання у Санкт-Петербурзі біля матері. При цьому дехто по
клоніння трупу розглядає як вияв абсолютного язичництва. То ж і звучать 
вже вкотре заклики придати тіло Вождя Жовтня землі, бо ж душа його ніби
то вештається і просить християнського спокою. Але чути й протилежні 
думки. В традиції Російської Православної Церкви вшановувати мощі свя
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тих людей. То чому ж для декого, зокрема комуністів, виключають подібну 
ж можливість -  вшановувати мощі свого вождя.

□ В Японії існує особливе ставлення до писемних символів. Так, числа 4 і 
9 тут вважаються нещасливими. Справа в тому, що ієрогліф, який зображає 
цифру 4 читається так само, як і ієрогліф, що позначає «смерть», а ієрогліф 
числа 9 співпадає з ієрогліфом, що позначає «страждання». Саме тому в 
жодній з японських лікарень немає палат з номерами 4 і 9.

□
Геї і лесбіянки затурбовані негативним ставлення до гомосексуалізму 

релігійних спільнот різних конфесійних виявів. В жовтні вони зібралися в 
Києві в готелі «Братислава» за закритими дверима, щоб обговорити тему 
«Нові гомофонні тенденції в Східній Європі». Йшла мова про обмеження в 
правах секс-меншин і про відвернення войовничості щодо них, зокрема з 
боку різних конфесій. В роботі зібрання взяли участь не лише Геї та лесбіян
ки з України, а й з інших країн -  Росії, Чехії, Болгарії, інших країн Східної 
Європи.
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ти Христовою любов'ю, а він, як відомо, закликав виявляти таке почуття навіть до 
ворога.

Побувавши на таких форумах, відчуваєш, який тісний людський світ, але водно
час усвідомлюєш і який він з необхідністю різнобарвний. Певно сіро жилося б нам в 
ньому, якби всі одне й те їли, співали однакові пісні, однаково одягалися, однаково 
молилися. Мені приємно думати, що я маю тепер друзів в Японії і Австралії, в Індії 
і Афганістані, в Конго і на Тайвані, в Америці і Італії, багатьох інших країнах. Мені 
приємно усвідомлювати, що десь там у них є часточка моєї України у вигляді пода
рованого їм сувеніру або ж  якогось нашого наукового видруку. Через нас на цих фо
румах світ дізнається, що ми не «раш», а що є така країна і такий народ, який та ж  
Росія прагнула знищити, позбавити його своєї культури, віри, своєї Церкви. То ж  
глобалізація — це не лише економічна чи політична інтеграція, а й можливість зберег
ти свою культурну чи релігійну ідентичність шляхом діалогічного спілкування з  
носіями їх інших виявів. Коли бачиш, як толерантно і доброзичливо спілкуються на 
міжнародних форумах представники різних конфесій, думаєш, а чи ж  буде колись та
ке у нас. Зароджується бажання ініціювати проведення такого заходу всесвітнього 
масштабу й у нас в Україні. А  може це варто заздалегідь програти на всеукраїнсько
му рівні, щоб не виставити на посміховище світу нашу міжконфесійну і міжцерковну 
ворожнечу. Адже по цьому судять про ментальність і культуру народу.

У вересні наступного року в канадському Монреалі відбудеться черговий Пар
ламент релігій світу. Вже йде підготовка до нього, визначаються учасники цього 
всесвітнього міжконфесійного форуму. Хотілося б, щоб до його роботи прилучилися 
наші Українські Церкви, щоб вони у свій спосіб сказали слово про нашу мен
тальність, про особливість нашої релігійної духовності, про Україну. Формується ук
раїнська делегація в Монреаль. Довідку про умови участі у монреальському форумі 
можна одержати телефоном у професора Людмили Филипович (044 . 279 .04 .18).

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ

Закінчення. Початок на 2-й стор. обкладинки.

АНОНС
У Відділенні релігієзнавства ІФ НАН України підготовлено до друку 

збірник міжнародних і українських правових документів під назвою «СВО
БОДА СОВІСТІ І ВІРОСПОВІДАНЬ» (упорядник і редактор к.філос.н. Бабій 
М.Ю.). Книга потрібна кожній конфесії, кожній релігійній спільноті. Вона 
допоможе у вирішенні складних проблем правового буття їх в українському 
соціумі, проблем як державно-церковних, так і міжконфесійних відносин. 
Нині формується тираж видання. Вартість книги - десь до 10 грн. То ж якщо 
управлінські центри релігійних спільнот України виявлять бажання оптово 
придбати видання, вони можуть звернутися усно чи письмово (факс) за теле
фоном (044) 279.48.12 або ж зайти до нас в Києві у Відділення (вулиця Трьох
святительська, 4, кімнати 301, 323 або 324.



Відкрита передплата на часопис

«Релігійна панорама» на 2006 рік
Ми й надалі оперативно інформуватимемо Вас про головні 

події релігійного життя, свободи совісті в Україні та світі. 
Читаючи наш журнал, Ви матимете об'єктивну інформацію 
про конференції та круглі столи з релігійних питань, про 
новини релігієзнавчої та релігійної літератури. Кожне число 
часопису буде висвітлювати основи віровчення та обрядо
вої практики однієї із конфесій України.

Передплатний індекс 21953.
Каталог видань України -  2006. Журнали України


