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ІУДАЇЗМ Б КОНТЕКСТІ 
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РЕЛІГІЯ Б Н АЦ ІО Н АЛЬН О М У Ж ИТТІ УКРАЇНЦІВ

ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ!
Той, хто уважно слідкує за моїми Передмовами і добірками інформацій до кожного числа 

часопису Р П , оцінками в них подій релігійного життя, певно помітив нашу українську національну
зорієнтованість. Ми не вникаємо в суть конфесійних 
віровчень, не висловлюємо щодо них якісь критичні 
судження, але там, де відчуваємо навіть незначну 
антиукраїнськість в позиціях і діях тієї чи іншої релігійної 
спільноти, ми безкомпромісні. Більше того, ми вважаємо, 
що їй не місце на наших теренах. Ц е є виявом тієї 
української націоналістичності, яка ще в складні 
шестидесяті роки м.ст. була сформована в мене і яку я ще 
з більшою гостротою відчуваю зараз, коли історія 
востаннє дарувала нам можливість збудувати незалежну 
Українську Державу, а ми можемо знову (і назавжди) 
втратити цей шанс.

Нині ми хоч вільно можемо говорити про Українське 
відродження, сприяти йому у сфері своєї професійної діяльності. В комуністичні роки приходилося 
робити це різними витонченими шляхами. Але вони не залишалися непоміченими. Тут я мав і доноси 
«друзів», і партійні стягнення за націоналізм, і виключення з партії, і навіть втечу до Житомиру від 
Сибіру. Тотальне оросійщення, нищення кращих виявів української культури і духовності, 
витіснення української мови у сферу сільського побуту, зросійщення вищої освіти, закриття 
Українських національних християнських Церков, насадження повсемісно Московсько- 
шовіністичного Православ’я — багато інших шляхів погрому українства тут можна назвати. 
Говорилося про інтернаціоналізацію різних сфер суспільного життя, а насправді під гаслом 
формування нової історичної спільності «радянський народ» нас всіх прагнули зробити народом без 
родства, а зрештою — зросійщити. У цьому неабияку роль зіграла та Церква, яка нині за кількістю 
своїх парафій є найбільшою в Україні — Російська Православна Церква. Ц е вона разом з 
Компартією довела наш народ до того, що він, як пише В.Сосюра, забув, хто він є. Коли в українця 
про це питали, то він відповідав: я — православний. Щ об позбавити нас нашого історичного кореня, 
навіть першу нашу державу Київську Русь стали називати «Давньою», утверджуючи обстоювану 
толочківською історичною «наукою» ідею нашої одності з московитами, але якщо вони тут 
поставали великоросами, то ми — малоросами, якимсь незграбним тимчасовим шмельцем. Д о речі, 
цю концепцію й понині обстоює у своїх публікаціях (та певно й у проповідях) тульчинський 
єпископ-малорос У П Ц  М П . Але якщо в цьому ще можна зрозуміти закинутих в Україну владик- 
русаків Агафангела з  Одеси чи Іоанафана з  Херсона, які всіляко протидіють виокремленню 
Українського Православ’я в незалежну Помісну Церкву, іншого від росіян чекати не можна, бо ж  
для них, як то в пісні вони співають, «куда не поеду...всё вокруг моё».(То ж може краще не пускати 
за стіл). А  ось малороство родом з України владик Дніпропетровська, Запоріжжя, Криму, 
Чернівців та й деяких інших єпархій У П Ц  М П  просто дивує. Як то можна так не любити той 
народ, який тебе породив, щоб бажати йому вічне життя в колоніальній неволі! Прочитайте, 
зокрема, ті періодичні православні видання, які з благословення митрополита Іринея поширює 
московсько-православний Дніпропетровськ. Вони твердять і про відсутність такого народу як 
український, і неблагодатність української мови, і про непідпорядкованість українській владі, і про 
якусь Новоросію, що не є Україною. Україна в них постає як «окраина» якоїсь слов’янської 
держави. Конференція, яка проводилася в Дніпропетровську з благословення єпархії У П Ц  М П , 
розпочиналася співом «Боже, царя храни». Якого Царя? Мені сказали, що то є Ісус Христос. Але 
ж  мелодія цього Російсько-імперського гімну всім відома. Страшно стає, коли бачиш як відкрито в 
Церкві Московської юрисдикції обстоюється ідея малоросійства чи новоросійства її єпархами. Але 
цьому ж  навчають і в духовних учбових закладах! Такими з них виходять майбутні батюшки, а не 
українськими патріотами.

Закінчення на 3-й стор. обкладинки.
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСП ІЛЬНЕ БУТТЯ  
РЕЛІГІЇ І Ц ЕРК ВИ

Довгий час довіра до Церкви і ду
ховенства в Україні трималася на по
значці 65-75%. Церковні діячі часто 
апелювали до цих цифр, хоч вони 
були високими скоріше із-за незнан
ня громадянами країни того, хто є 
хто. Включення і втручання Церкви 
в перебіг Президентських виборів, 
бігборди церковні на вулицях, за
мовні оплачувані т.зв. хресні ходи з 
різними «протестами», співпраця 
біляцерковних спільнот з різними 
партіями, зокрема з політичними ек
стремістами, розтринькування гро
шей вірних на різні пишні церковні 
заходи, міжцерковні протистояння, 
прагнення церков влізти в світську 
освіту й інші сфери суспільного жит
тя, описані в пресі моральні збочен
ня служителів культу та ін. -  все це 
спричинило те, що Церква і духо
венство втратили значною мірою 
довіру народу. Репрезентативні 
соціологічні дослідження відомої 
фірми «Соціс» та Інституту соціо
логії НАН України, проведені напе
редодні Різдва, дали такі наслідки: 
цілком довіряю -  20,4%; швидше 
довіряю -  32,1%; важко сказати -  
28,8%; швидше не довіряю -  9,4%; 
зовсім не довіряю -  9,1%; не 
відповіли -  0,2%. (День. -  24 грудня)

Донецький Інститут штучного 
інтелекту й Українське Реєстрове ко
зацтво провели 15 грудня Міжнарод

ну науково-практичну конференцію 
«Толерантність і духовність в ук
раїнському суспільстві та сучасне ос
мислення проблем антисемітизму і 
ксенофобії». Відділення релігієзнав
ства Інституту філософії ім. Г.С.Ско- 
вороди НАН України не було співор- 
ганізатором цієї конференції, як це 
значиться в її програмі і запрошенні. 
Жодний з його співробітників не 
брав участі в цьому заході. Конфе
ренція організовувалася якось по
жежно і заздалегідь неузгоджено, бо 
ж інформування про неї надійшло в 
Академію наук лише 9 грудня. Офі
ційне запрошення на конференцію у 
Відділенні релігієзнавства було одер
жане лише 16 грудня, тобто після за
ходу. Відтак воно не може бути 
відповідальним за ті документи, які 
ухвалювала конференція. Ще одне. 
Ми не можемо бути серед тих, хто на 
весь світ трубить про Україну як ан
тисемітську державу, виконуючи в 
такий спосіб чиюсь заявку на паплю
ження її високого іміджу після По
маранчевих подій.

Як би Віктор Ющенко не молив
ся на «бурого ведмедя», як би він не
їздив на поклони і сповідь до 
Патріарха Московського, як би його 
слідами не їздив прем’єр Ю.Єхану- 
ров, але, скажемо тут образно слова
ми Шевченка, там на небесах 
смієшся, батечку, над нами. В дано
му разі сміхом «батечки» засміявся 
шовіністично налаштований Прези
дент Росії. То ж треба мати гідність 
українця й голову і не шукати за
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ступництва у нового Бога Росії, а шу
кати енергетичні джерела на ук
раїнських теренах. А вони є! Тоді не 
треба було б грати на скрипку повер
нення до імперії Російської під про
водом Путіна через збереження ду
ховної основи цієї єдності Церкви 
Московського Патріархату.

Податкова служба видала наказ, 
яким засвідчила право громадян 
здійснювати платежі і одержувати 
зарплату без персонального іден
тифікаційного номера. Цим самим 
вона пішла на поступку тим вірую
чим, які в цих номерах вбачають 
«витівку диявола». І це при тому, що 
кожний з них вже має свій номер. В 
цьому можна переконатися надто 
просто: відкрийте паспорт! Проте 
відмова від ідентифікаційного номе
ра має бути офіційно оформлена в 
державній податковій службі. Проте 
ця служба не буде нести відповідаль
ність за те, що з цими людьми неба- 
жатимуть мати справу комерційні 
підприємства. Не зможе одержати 
ця особа і позичку, взяти кредит в 
банку. То ж пропаговане Право
слав’ям середньовіччя чогось добро
го засліпленій марновірством лю
дині не принесе.

Міністр оборони України ^Гри
ценко 24 грудня зустрівся з пред
ставниками окремих Церков і ре
лігійних організацій. В ході зустрічі 
розглядалися питання про духовно- 
пастирське забезпечення військово
службовців Збройних Сил України, 
створення християнської програми 
морального виховання військово
службовців. Представники армії і ду

ховенства вирішували питання ство
рення міжконфесійної ради при 
Міністрові оборони. Після завер
шення зустрічі А.Гриценко подару
вав гостям монографії про ук
раїнські миротворчі операції. 
(pravoslavye.orу. иа)

Державна політика в релігійно- 
церковній сфері потребує переос
мислення соціальної та культур
ницької ролі Церкви, окреслення на
явних проблем і визначення шляхів 
та механізму їх розв’язання. Така го
ловна думка виступу голови фракції 
Народного Руху України, народного 
депутата В.Коваля на пленарному 
засіданні Верховної Ради України 14 
грудня. У Заяві НРУ щодо релігійної 
ситуації в Україні також наголоше
но, що Народний Рух України 
завжди вважав, що одним з найваж
ливіших здобутків молодої ук
раїнської держави є свобода совісті 
та релігійна свобода. У заяві підкрес
люється, що «мінімізація міжкон
фесійних суперечностей та гар
монізація взаємин між конфесіями в 
Україні є основним завданням як 
держави, так і Народного Руху Ук
раїни». Для Руху була і лишається ак
туальною проблема утворення за 
згодою всіх православних конфесій 
єдиної і Помісної Церкви, виразниці 
української національної ідеї. Тому 
сьогодні, -  підкреслюється у доку
менті, -  є такою важливою проблема 
подолання розколу і протистояння 
між Православними Церквами. 
Оскільки ж за кожною з Церков сто
ять певні політичні сили, церковний 
розкол політизує релігійне середови
ще і постійно живить протистояння
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в суспільстві». Народний Рух Ук
раїни засуджує спроби окремих 
діячів політизувати релігійну ситу
ацію в України шляхом втручання в 
релігійне життя, дестабілізувати 
міжцерковні відносини, залучити 
релігійні організації до безпосеред
ньої участі у виборах, агітації за пев
ну політичну силу. «Ми всі добре 
пам’ятаємо попередні вибори, коли 
тони провокаційної макулатури бу
ло вилучено з храмів, підпорядкова
них УПЦ Московського Патріарха
ту. Коли російськоорієнтовані кон
фесійні провідники брали пряму 
участь не лише у виборчих акціях, а 
й у сепаратистському антиконсти- 
туційному з’їзді в Сєвєродонецьку. 
Проблема ж лишається в тому, що 
суспільство чомусь забуває прояви 
цих брутальних агітаційних техно
логій. Народний Рух давав і давати
ме рішучу відсіч усім державним ан
тиукраїнським провокаціям такого 
роду. Народний Рух України вважає 
проявами найвищого цинізму фак
ти впливу на виборців в святих хра
мах. Єдність Церков задля України -  
ось заклик Народного Руху України 
до віруючих усіх конфесій», -  сказа
но у заяві. (uaorthodox.org)

Держдеп у справах релігій Мінюс- 
ту України має намір здійснити при 
собі якусь акредитацію журналістів
друкованих та електронних ЗМІ, 
створивши пул з числа представників 
мас-медіа, які спеціалізуються з 
релігійної тематики. Названо при 
цьому представників тих інфор
маційних агентств, газет, журналів, 
теле- і радіокомпаній, інтернет-ви- 
дань, які мають ввійти в цей пул. При

цьому сказано, що одним із завдань 
пулу буде формування у журналістів 
неупередженого і толерантного 
підходу до різних аспектів питань 
державно-конфесійних відносин і 
діяльності релігійних організацій.

Партії з прикметником «христи
янська» стають нікому непотрібни
ми, як би вони не реклахмували свою 
значимість. Щоденно звучать по 
радіо заяви лідера Християнсько-Де
мократичної партії України В.Жу- 
равського про надання статусу дер
жавного службовця освітянам і ме
дикам, про введення в школах «За
кону Божого», про зменшення зар
плат і пенсій державним службов
цям. Слухаєш і думаєш, а чому ж це 
не робив чи до цього не закликав 
В.Журавський, коли був фактично за 
своїми правами міністром освіти! 
Дивує також бігання з блоку в блок 
лідера Республікансько-християнсь
кої партії М.Поровського. Христи
янсько-ліберальна партія Л.Черно- 
вецького подалася в блок з народни
ми демократами, а лідер чомусь опи
нився у списку «Нашої України». В 
блоці «Нашої України» Українська 
Християнсько-демократична партія 
В.Стретовича. Читаєш про митарст
ва лідерів цих партій в газетах і за
даєш собі питання: а чи є такі партії 
насправді, а чи ж вони -  це їх лідери 
і невеличке довкілля однодумців? 
Скоріше останнє, бо ж в християнсь
ких конфесіях, а тим більше в народ
ному загалі про них навіть і не чули.

СІЛА постають як американсь
кий Ізраїль своїми жонглюваннями 
поправкою Джексона-Веніка. Про
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блема антисемітизму МАУП -  це не 
проблема відносин США й України, 
а відносин України й Ізраїлю. Те, що 
владні структури США підспівують в 
оцінках МАУП Ізраїлю, свідчить про 
несамостійність і залежність цієї 
країни-гіганта від країни-карлика, 
підпорядкованість їх зовнішньо
політичного курсу велінням ізраїль
тян, єврейського лобі. Але чи варто 
із-за того, що США не знаходять за 
потрібне відмінити поправку Джек- 
сона-Веніка, піднімати якийсь ґвалт, 
розглядати це як якусь трагедію. Ми 
вже стільки років жили при її дії і не 
відчували, що це велике лихо. 
Більше того, її дія відгороджує Ук
раїну від засилля на наших ринках 
американських товарів, які не 
відзначаються високою якістю і при
родною основою. А США тим, що 
вчора говорили про відміну цієї по
правки (до речі, не вперше), а сьо
годні раптом міняють своє рішення, 
викликають лише огиду до себе. Це -  
вияв імперського духу і водночас 
плювок українцям в обличчя. Ми 
культурніші від США і, сподіваємо
ся, не будемо своїми некультурними 
діями відповідати американцям. Та 
й про яку культуру тут говорити, ко
ли 11 млн. мешканців США не 
вміють читати по-англійському, а ЗО 
млн. здатні якось, нижче середнього 
прочитати текст. Ми йдемо в Євро
пу, а американці хай сидять ,сам на 
сам в оточенні двох океанів-. Жили 
не один рік без них проживемо і далі. 
З врахуванням цього не засуджувати 
МАУП треба, а лише дякуваїи, що 
вона стала на дорозі американського 
непотребу в торгівлю України. Хоч 
водночас зауважимо, що ті форми, в

які виливається антисемітизм цієї 
установи, не робить честі Україні у 
світовій громадській думці. (Газета 
по-киевски. -1 7  грудня)

Пам’ятки історії і культури здат
на зберегти лише держава. Навряд 
чи вдалося б зберегти фрески Ки
рилівської церкви Києва, якби вона 
належала якійсь громаді православ
них. В деяких фрагментах її стін во
логість досягала 20%, в той час як до
пустимі її показники складають 3- 
4%. Із-за підвищеної вологості 
страждали не лише фрески храму, а 
й із-за водяних підтоків почали 
тріщати стіни. Відсутність во
довідводу сприяла поступовій пов
ній руйнації святині. «Нині, про
вівши серію профілактичних за
ходів, -  розповідає директор запо
відника «Софія Київська», до якого 
належить і Кирилівська церква, -  ми 
позбавили можливості зовнішнє аг
ресивне середовище руйнувати наш 
пам’ятник. Тепер, завдяки гідроізо
ляції фундаменту й стін церкви, 
рівень вологи став стабільним -  
3,86%. Це дає можливість в наступ
ному році провести реставрацію всіх 
фресок храму».

Голова Верховної Ради України 
Володимир Литвин вважає, що для 
держави важливо не втручатися у 
справи церкви, не керувати церк
вою, а створити умови, щоб віруючі 
могли вільно обирати церкву і 
релігію. Це він сказав під час зустрічі 
із кардиналом Роже Ечегараєм -  
віце-деканом кардинальської колегії 
Римо-Католицької Церкви. Глава 
парламенту зауважив, що втручання
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держави спричиняє розкол у церкві, 
призводить до політизації, не прита
манної духовному життю.

В своїх прагненнях отримати для 
голосів своєї партії електорат в сере
довищі віруючих Московсько-Пра
вославної Церкви і нехтуючи своїм

офіційним статусом Спікера Верхов
ної Ради, що вимагає рівновіддале- 
ності від офіційно зареєстрованих 
державою релігійних спільнот, Во
лодимир Литвин з’явився в палац 
«Україна» на відзначенні 70-річчя 
глави Православної Церкви України 
Московського Патріархату митро
полита Володимира Сабодана (на 
недавньому відзначенні ювілею гла
ви УПЦ Київського Патріархату 
Філарета його не було). Нещодавно 
під час свого візиту до Москви він не 
обминув своєю присутність і 
Патріарха Московського Олексія II. 
Враховуючи вияви прагнення до по
вернення в якийсь новий Союз в се
редовищі Московсько-Православної 
Церкви, наявну антиєвропейську і 
антинатовську налаштованість в ній, 
зразу ж згадуєш прислів’я: з ким по
ведешся від того й наберешся. (Ве
черние вести. -  №185)

Володимир Литвин переписує 
рішення Верховної Ради. Так, в

прийнятій 3 листопада Верховною 
Радою України Ухвалі «Про утворен
ня Тимчасової слідчої комісії ВР Ук
раїни з питань розслідування фактів 
порушення права громадян на сво
боду совісті» не було слів «у 
Рівненській області», на чому напо
лягала Партія регіонів. В підписано
му тексті ці слова з’явилися, навіть 
персональний склад комісії з пе
ревірки, хоч цей склад навіть не го- 
лосувався. (Інформаційний бюле
тень. 2005. -  №11)

Та безрезультативність дій з ре
алізації ідеї Президента В.Ющенка 
про утворення в Україні Єдиної Пра
вославної Церкви і передуючого 
цьому об’єднанню УПЦ КП та 
УАПЦ повертає до комплексного 
висновку: це не є справою держави 
вирішувати питання церковного 
об’єднання. Та й чого лише право
славного. А хіба немає розколу в ка
толицизмі, баптизмі, п’ятидесят- 
ництві, іудаїзмі, ісламі, рідновір- 
стві... То ж і їх тоді, якщо слідувати 
логіці Президента, треба також дер
жаві якось об’єднувати. Незро
зуміло, чому це стосується лише пра
вославних? Треба усвідомлювати як 
факт, що Україна вже не є право
славною країною, хоч ця конфесія і є 
найбільшою. Згідно соціологічних 
досліджень до православних себе 
відносять десь 46-48% опитаних, а 
релігійних громад хоч і маємо 52% 
від загальної кількості релігійної ме
режі України, але ж ця цифра є 
штучною. Справа в тому, що колись 
в селі, скажімо, була одна громада, а 
нині із-за розколу в Православ’ї Ук
раїни там їх стало 2-3. До того ж, самі
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Церкви визнають, що мають недіючі 
громади чи монастирі ( що то за мо
настир, якщо в ньому 2-3 монахи). 
Ще одне. Досвід історії засвідчив, що 
країни з домінуючим православ’ям 
нічого не досягли в своєму історич
ному поступі. То ж сподіватися на те, 
чого не буде (історія не топчсгься, а 
рухається, і не все традиційне вона у 
своєму поступі зберігає), не варто. 
Якщо й вирішувати питання утво
рення в Україні самостійної Право
славної Церкви, то треба: по-перше, 
відроджувати її на тій традиції, яка 
була притаманна Київській право
славній митрополії до поглинення її 
в 1686 р. Московським Патріарха
том, а не механічно міняти вивіску 
(що маємо) у назві «Московська» на 
«Київську» при несприйнятті таких 
рис українського Православ’я як де
мократизм, соборноправність, со- 
фійність, відкритість, національ- 
ністність та ін.; по-друге, треба раху
ватися з тим фактом, що десь 20% 
населення України є росіяни (а ще ж 
є і зросійщені) і для них має діяти 
своя православно-церковна структу
ра; по-третє, прагнення Президента 
до утворення в Україні Псмісної 
Православної Церкви створює уяв
лення про наявність в країні якоїсь 
державної релігії, а відтак і про праг
нення В.Ющенка мати (на зразок 
В.Путіна) свою підручну церковну 
структуру; по-четверте, вирішення 
питання формування в Україні Єди
ного Православ’я не на часі, врахову
ючи складну політичну ситуацію, на
явність сепаратистських настроїв, 
ще фанатичну, бездумну промос- 
ковсько-православну зорієнто- 
ваність багатьох вірних. Останні

більше вірять ти побрехенькам, які 
виходять з усного і друкованого сло
ва московських батюшок, ніж 
сприймають благість намірів глави 
держави.

Так звані традиційні Церкви 
Київської традиції, які звикли до го
лих застарілих обрядодійств і не 
вміють нести в інший спосіб вірним 
Слово Боже, занедбали роботу 
недільних шкіл, не маючи для них 
навіть спеціальних підручників і не 
орієнтуючи на постійну єван- 
гелізаційну роботу своїх священно
служителів, настирливо домагають
ся від держави, щоб вона організува
ла їм аудиторію у формі уроків хрис
тиянської етики. Бо ж дивись мо
лодь вже не йде в храми, а якщо і йде 
до Бога, то не в їх церкву. При цьому 
вони ліктями відштовхують римо- 
католиків і протестантів, бо ж праг
нуть через поєднання цієї етики з 
культурою організувати в шкільних 
класах своєрідний храм Божий, не 
рахуючись з тим, що там навчаються 
діти різних світоглядних і кон
фесійних орієнтацій їх батьків. Не- 
хтується те, що протестанти, які за 
кількістю громад становлять в Ук
раїні вже 25% її релігійної мережі, не 
приймають обрядове виявлення 
християнства. Про це свідчить Заява 
їх Координаційної Ради. То ж не тре
ба їм руки викручувати під час 
засідань Всеукраїнської Ради Церков 
в прагненнях одержати згоду на по- 
всемісну православну катехизацію. А 
ще ж є і 30-40% громадян, які під час 
соціологічних опитувань заявляють 
про свою нерелігійність. Місце хрис
тиянської етики -  в недільних шко-
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пах. Це відповідає демократичності 
нашої Конституції, що чомусь підда
ють сумніву т.зв. традиційні Церкви.

Спостерігаючи за реакцією впади 
на два ювілеї -  10-річчя патріарше

ства глави УПЦ КП Філарета і 70- 
річчя з дня народження предстояте
ля УПЦ МП Володимира, відомий 
журналіст-політолог Ю.Дорошенко 
зауважує: «Наявність вищого пред
ставницького рівня чиновників у 
Палаці «Україна» і вручення держав
ної відзнаки митрополиту УПЦ МП, 
було заграванням помаранчевої вла
ди з Московським Патріархатом. 
Візьмемо того ж Юрія Єханурова, 
він завжди відзначався особливим 
пієтетом до УПЦ МП. Так само і го
лова Верховної Ради Володимир 
Литвин. Мало хто знає, що останні 
роки президенствування Леоніда Ку
чми, коли був відроджений Успенсь
кий собор Києво-Печерської Лаври, 
з’явилася одна цікава дуже за своїм 
складом парафія. Головою Свято- 
Успенської парафії УПЦ МП, як 
випливало з документів, був тодіш
ній голова Адміністрації Президента 
Володимир Литвин, серед членів 
значилися, наприклад, Микола Аза
ров і Юрій Єхануров -  тодішній пре
м’єр-міністр. А найцікавіше, що

скарбником громади була... тодішня 
«всеукраїнська матушка» — Людмила 
Миколаївна Кучма! Тепер стосовно 
ордена.... Патріарх Філарет для ук
раїнської Держави зробив незрівня
но більше, ніж митрополит Володи
мир. Якщо прихильники Бла
женнійшого стверджують, що він 
прислужився Церкві та Світовому 
Православ’ю, то я не маю нічого 
проти -  для цього існують відзнаки 
УПЦ МП, а також інших Православ
них Церков. Нехай і отримує ці ор
дени і медалі! А державні нагороди 
повинні вручатися за заслуги. Сумно 
стає, якщо пригадати, що у Святішо
го Філарета набагато нижчий сту
пень Ярослава Мудрого, ніж у мит
рополита Володимира, конфесійно 
орієнтованого на Москву -  столицю 
іншої держави». І далі: «Тут пробле
ма не в образі когось із ієрархів. Си
туація складніша. Думаю, що 
проігноровано не Патріарха Філаре
та (на його ювілеї був лише заст. Гла
ви Секретаріату Президента І.Васю- 
ник, а на ювілеї митрополита -  
В.Литвин, Ю.Єхануров і в додачу 
В.Янукович. Орденом Патріарха не 
нагородили. -  Ред.)... Справа навіть 
не в образі і дискримінації віруючих 
однієї конфесії перед іншою... Мені 
здається, що Вселенський Патріарх 
нині дуже уважно спостерігає за 
всіма подіями у нашому релігійному 
житті... Не можна просити одне (тут 
мається прохання В.Ющенка до Вар
фоломія І під час візиту до Стамбулу 
-  Ред.), а потім їхати на Чистий про
вулок у Москву і говорити (патріар
ху Олексію II -  Ред.), що нам нічого 
не треба. Ми задоволені московсь
кою милістю» (obozrevatel.com). То ж
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після всього постає питання: а чи 
має наш Президент пам’ять на те, 
що сам говорить? Де тут декларована 
ним рівність Церков і конфесій? Де 
незаангажованість? Де відсторонен
ня Церкви від політики?

Директор 
Державного 
департаменту 
у справах ре
лігій Мінюсту 
України Ігор 
Бондарчук в 
своєму інтер
в’ю RISU на 
питання про 
засади, на яких 
ґрунтується сучасна державна по
літика щодо релігії, Церкви та 
релігійних організацій, відповів так: 
«Ця політика ґрунтується на засадах, 
неодноразово задекларованих Пре
зидентом України В.А.Ющенком, а 
саме: відкритості і прозорості; послі
довного дотримання принципу сво
боди совісті, невтручання у внут
рішні справи церков і релігійних ор
ганізацій; забезпечення вільного 
розвитку усіх релігійних спільнот, 
діяльність яких не суперечить чин
ному законодавству України; рівно
го ставлення з боку держави до усіх 
релігійних течій; сприяння з боку 
держави суспільно значущій діяль
ності релігійних організацій, пошуку 
механізмів співпраці державних ор
ганів і релігійних інституцій задля 
подолання гострих соціальних про
блем (зокрема дитячої безпритуль
ності, поширення наркоманії та ал
коголізму тощо) і їх попередження у 
майбутньому; недопущення розпа

лювання міжрелігійної ворожнечі і 
нетерпимості, розв’язання проблем
них питань між державою і Церквою 
та у міжцерковних відносинах ви
ключно шляхом конструктивного 
діалогу; впровадження духовних 
цінностей у навчально-виховному 
процесі, духовно-просвітницькій 
роботі у Збройних Силах, правоохо
ронних органах тощо, формування 
умов для партнерства держави і 
релігійної спільноти в інтересах усь
ого українського суспільства. В кон
тексті реалізації даних базових поло
жень українська держава, неухильно 
дотримуючись конституційної нор
ми про відокремлення Церкви від 
держави (ст. 35 Конституції Ук
раїни), Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації», на
дає всілякого сприяння діяльності 
релігійних інституцій, спрямованих 
на духовне зростання суспільства, 
проведення масштабних акцій, які 
мають формувати морально-етич
ний світогляд та патріотизм її грома
дян». (RISU)

Відомий політолог і журналіст з 
релігійної тематики багатьох власне 
українських газет Юрій Дорошенко 
в своєму інтерв’ю чітко охарактери
зував нинішній рівень державно- 
конфесійних відносин: «Якщо гово
рити про релігійну політику країни, 
то її, як явища, просто не існує... Ле
онід Кучма зумів налагодити систе
му, яка, попри всі суперечності і не
доліки, була більш продуманою, сис
темною. Скоро відзначатимемо 
річницю, як Держкомрелігій, а те
перішній Держдеп паралізований і 
не працює... Керівник Держдепу пан
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Бондарчук -  це просто якась ано
малія релігійного життя! Наскільки 
мені відомо, пан Ігор Бондарчук ... 
вчиться чи то вчився на одному з 
курсів семінарії УПЦ Московського 
Патріархату. Якщо це так, то знання 
пана Ігоря обмежуватимуться на 
рівні: канонічна Московська Патрі
архія і всі інші... Всі знають, що наче 
б то державно-релігійним відноси
нам у нас надано надзвичайно висо
кий статус. Вони -  під особистою 
опікою Віктора Андрійовича, а на 
практиці -  повний бардак». Це, на 
думку Ю.Дорошенка, засвідчують 
перші інтерв’ю пара Бондарчука на 
посаді. У з’ясуванні проблем право
славного життя вони нібито списані 
з видань Московського Патріархату, 
а може й кимось звідти написані. Ко
лишній керівник Держкому релігій 
все ж міг відрізняти католиків від 
протестантів, а протестантів -  від ха- 
ризматів, а всіх інших -  від право
славних. (obozrevatel.com)

Зустрічі керівників лише христи
янських Церков останнім часом про
водяться майже щомісячно. В роботі 
грудневої зустрічі брали участь пред
ставники московсько- і київсько- 
православних, греко- і римо-като- 
ликів, баптистів, п’ятидесятників, 
українських лютеран і харизматів. 
Йшла мова про викладання в загаль
ноосвітніх школах християнської 
етики, про одержання релігійними 
організаціями землі на постійне ко
ристування, про підвищення духов
ності і захист моралі в українському 
суспільстві. З великою серйозністю 
церковні діячі розглядають ці (як і 
інші) питання, але їх ухвали залиша

ються невідомі широкому загалу в 
нашій країні, не мають якогось 
помітного впливу на суспільні про
цеси нинішньої України.

«Бог і Україна -  понад усе!». Таке 
гасло має створений Українською 
консервативною партією передви
борчий блок. Хоч він і обстоює ідею 
єднання православних українців в 
Єдиній Помісній Православній 
Церкві, але в першому списку пре
тендентів на депутатський мандат у 
Верховній Раді України значиться 
один із лідерів українського нео- 
язичництва В.Куровський. То ж не
зрозуміло, як можна поєднати зазна
чене вище. До того ж, відомо, що 
при заявленій консерваторами їх 
проукраїнській зорієнтованості, во
ни активно співпрацюють із Церк
вою Московського Патріархату. Дея
ким її владикам при мовчанні Пред
стоятеля митрополита Володимира, 
явно імпонує ідея повернення до 
якогось нового Союзу, сприйняття 
українця як малороса, ігнорування 
української мови тощо. Знаючи все 
це, порушуєш перед лідером консер
ваторів питання: Ви за кого, пане 
В.Щокін?

Безпардонність журналістів не 
має меж. Так писаки з «Газеты по- 
киевски» (аж троє) організували 
прямо таки переслідування екс-голо
ви Комітету Держбезпеки О.Турчи- 
нова. Зрештою їм вдалося прослуха
ти його проповідь в баптистському 
храмі Києва по вулиці Щекавицькій. 
Зауважимо на незграбності оповіді 
про зміст проповіді пастора «Зрад
ництво Іуди». О.Турчинову припи
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сують тут такі вигадані висновки, на 
які він певнощо й не сподівався. З 
незрозумілих аргументів журналісти 
заявляють, що саме однодумність 
баптистів дала можливість попасти в 
парламент «Громаді» в 1998 р. і стало 
«фундаментом прориву» в 2002 р. 
для «Батьківщини». (Газета по-киев- 
ски. -1 5  грудня)

20 грудня через митний перехід 
«Рава-Руська -  Гребенне» українські 
пластуни перенесли Вифлеємський 
вогонь, Вони його традиційно діста
ють в цей день грудня від своїх 
польських колег -  гарцеріз. Але 
перш ніж попасти до України, во
гонь, взятий із Вифлеємської печери 
(з місця, де народився Ісус Христос), 
мандрував ще Австрією, Чехією, 
Словаччиною та Польщею. Вогонь 
горить у всіх парафіяльних церквах 
УГКЦ. Його кожна сім’я може при
нести до себе в оселю і запалити там 
лампадку. Вифлеємський вогонь в 
храмах і помешканнях горітиме до 
Йордану -  19 січня. 4 січня вогонь 
урочисто принесуть в Михайлівсь
кий Золотоверхий собор, звідки він 
буде переданий у всі регіони Ук
раїни.

Майбутнє дерев’яних храмів Іва- 
но-Франківщини сумне: їх їсть 
шашіль. Особлива небезпека зни
щення нависла над дерев’яними 
вівтарями. Дерево розсипається, по
рохнявіє. Як храми, так і вівтарі 
будь-якого дня можуть впасти. Така 
доля зокрема дерев’яної церкви в Ро
гатині -  храму. В якому була хреще
на і приймала причасті славнозвісна 
Настя Лісовська-Роксолана. П’ятия-

русний ренесансно-бароковий іко
ностас храму має більше 450 років. 
Мільйон гривень потрібно для рес
таврації цього храму, але де візьмеш 
такі кошти. Шашіль знищив пов
ністю іконостас в селі Чесники. Наші 
ж «нові українці» по десять разів бу
дують і руйнують свої дачі-палаци, а 
ось на культуру вони в масі своїй і 
копійки не дадуть.

В Києві було декілька Софійських 
соборів. Якщо у «Повісті врем’яних 
літ» говориться, що Свята Софія 
стояла вже в 1037-1038 роках і була 
побудована на честь перемоги над 
печенігами в 1036 році, то в книзі 
митрополита Макарія «История Рус
ской церкви» говориться про святу 
храму митрополитом Іларіоном в 
1051 році. А ось Іоакиміський літо
пис (1030 р.) згадує про те, як княги
ня Ольга, повернувшись із Царгоро- 
да, побудувала в Києві дерев’яну 
церкву святої Софії, а ікони для хра
му нібито прислав сам патріарх Кон
стантинопольський.

Тисячі ялинок і сосон гинуть в 
передріздвяні дні від самовільної ви
рубки їх браконьєрами з метою на
живи в Карпатах Львівщини. В ми
нулому році було виявлено понад 
200 таких самовільних заготівель 
різдвяно-новорічних ялинок. Львів
ські лісгоспи цього року будуть про
понувати 90 тисяч придатних для ре
алізації ялинок. Водночас з метою 
збереження зелених красунь від без
думної вирубки буде організована 
лісова охорона. В торгівельній ме
режі Львівщини з’явилися прекрасні 
штучні ялинки. Водночас львів’янам
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пропонують повернутися до старого 
українського дідуха.

Українська християнська Авст
ралія не забуває академічних релі- 
гієзнавців України. В переддень свят

Різдва Христового чи Великодня во
ни одержують святкові вітання від 
отців Івана Шевціва і Степана 
Сеніва, від сестер-василіанок із 
Сіднея. Українські науковці -  керів
ники відділів Відділення релігієзнав
ства ІФ НАНУ з приємністю згаду
ють ті дні, коли їх тепло і гостинно 
приймали в себе в невеличкому Ук
раїнському Греко-Католицькому 
Кварталі Лідкомбе з його знамени
тим храмом святого Андрія місцева 
українська спільнота. Привертала 
увагу гостей багата книгами біб
ліотека монастиря, самовіддана му
рашина праця сестер, які, не маючи 
в своєму садочку дітей з українських 
сімей, займаються доглядом і вихо
ванням маленьких китайчат. То ж 
подумки в ці святкові дні науковці- 
релігієзнавці з Академії наук України 
там, в Сіднеї, де живуть українолюб- 
ні наші щирі друзі.

«Прихильники відновлення Де
сятинної церкви, археологічні роз
копки фундаментів якої будуть про
довжені в наступному році, спекулю

ють великим історичним і культур
ним значенням пам’ятника, -  відзна
чив один із наукових співробітників 
заповідника «Софія Київська» В. 
Піоро. -  Подібні псевдопатріотичні 
розмірковування часто підкріплю
ються такими прикладами, як зано
во відновлені собори Михайлівський 
Золотоверхий чи Успенський Києво- 
Печерської Лаври. Проте такі 
порівняння неприпустимі і зрештою 
непрофесійні».

Меморіалом гетьмана Івана Ма
зепи і його соратників стане ме
моріальний храм в Полтаві, до
будівництва якого прилучилася Хар
ківсько-Полтавська єпархія Ук
раїнської Автокефальної Православ
ної Церкви. Храм буде споруджено 
поблизу поля Полтавської битви -  
визвольної битви українців проти 
військ-колонізаторів Російської 
імперії. Біля Свято-Юріївської кап
лиці Полтави відбулося освячення 
хреста пам’яті козаків, які полягли 
смертю хоробрих у борні ,1709 р. з 
фашистськими ордами Петра І. 
Хрест освятив архієпископ Ігор 
Ісіченко.

«З нами Бог і Росія» -  саме під та
ким гаслом денікінська білогвар
дійська зграя у 1919 р. плюндрувала 
Україну. Взявши це гасло на озб
роєння, новоявлені політики таким 
чином показують своє ставлення до 
України. Як, зрештою, це роблять і у 
Москві, організувавши пишне пере- 
поховання генерала -  ката України. 
Не дивно, що згодом його ще й свя
тим зроблять — заклики до цього вже 
звучать. Слава Богу, в Україні знай
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шлися патріоти, які планують на бе
резі р.Ятрань (Голованівський рай
он) збудувати пам’ятник генералу се
лянської армії Нестору Махно, який 
вщент тут розбив денікінську білог
вардійську армію.

Святі місця в Феофанії, що поруч 
із Пантелеймонівсьхим монастирем 
і святими джерелами згідно рішення 
ще Кабінету міністрів В.Януковича 
віддані під забудову віл для «яроф- 
фесора». Нещодавно він разом з 
Р.Ахметовим відвідав ці місця. Див
ним є те, що цим нібито державним 
будівництвом в 112 млн. грн. не 
зацікавився ні кабінет Тимошенко, 
ні кабінет Єханурова. Питання ни
щення заповідної зони порушила в 
суді лише Партія зелених. (Газета 
по-киевски. -  №242)

ПРАВО СЛ АВ’Я

В день святого Андрія 13 грудня в 
Київській опері відбувся Всеук
раїнський церковно-громадський 
форум «За українську Помісну Пра
вославну Церкву». На захід з’їхалися 
не тільки ієрархи, священики і пра
вославні активісти УПЦ КП, а й ши
рока громадськість, яка вболіває за 
долю Українського Православ’я. Бу
ли представники політичних партій, 
наукової і творчої інтелігенції. Було 
озвучено привітання Президента 
В.Ющенка до учасників форуму. Ос
новну аналітичну доповідь виголо
сив Патріарх УПЦ КП Філарет. 
Потім були виступи переважно вла
дик і депутатів. Якщо зробити ко
роткий підсумок сказаному, то він 
зводиться до таких тез: незалежна

держава не може постати без неза
лежної Помісної Церкви; така Церк
ва вже є, це -  Київський Патріархат, 
на основі якої Держава має створити 
Єдину Помісну Православну Церкву 
України і добитися визнання її Все
ленським Православ’ям; єдиним 
можливим главою цієї Помісної 
Церкви може бути лише Патріарх 
УПЦ КП Філарет. В своєму виступі 
останній висловив стурбованість 
тим, що В.Ющенко не приділяє на
лежної уваги УПЦ КП, що він все 
більше схиляється до думки про не
можливість втручання держави в 
церковні справи, а Церква чекає від 
нього іншого -  саме втручання. 
Обґрунтуванню права і необхідності 
цього було присвячено ряд виступів 
на форумі. Було прийнято звернен
ня до Вселенського Патріарха і Пре
зидента України. Співголовами фо
руму було обрано народного депута
та Лілію Григорович та архиеписко
па Переяслав-Хмельницького Ди- 
митрія. Вони очолили церковно- 
громадський комітет «За Українську 
Помісну Православну Церкву». Одне 
лише тривожить: форум залишився 
непоміченим засобами масової 
інформації України, а відтак прий
няте ним звернення до народу Ук
раїни зависло в повітрі.

Церковно-громадський форум 
«За Українську Помісну Православ
ну Церкву», що відбувся у Києві мав 
міжнародний резонанс. Зокрема 
привітання цьому заходу надійшли 
від Омбудсмена Грузії С.Хозара, в 
якому він зазначив, що питання то
лерантності, релігійних прав і сво
бод мають величезне значення в
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процесі інтеграції України до євро
пейських структур. Законодавство 
української держави про релігійні 
організації є позитивним прикладом 
для дуже багатьох країн і політика 
нового українського уряду, під 
керівництвом В.Ющенка гарантує 
захист всіх прав і свобод особистості 
в українському суспільстві. Це є ви
разом ідеалів Помаранчевої Рево
люції. Незалежна Українська По- 
місна Православна Церква, на дуку 
Омбудсмена Грузії, покладе край 
конфесійної залежності значної час
тини населення України від іншої 
держави і припинить використову
вання «православного чинника» як 
інструмент антиукраїнської політи
ки. Незалежна Українська Помісна 
Православна Церква зможе внести 
вагомий внесок в національному са
мовизначенні і національній са- 
моідентифікації, в зміцненні грома
дянського миру і злагоди, кон
солідації суспільства.

Ситуацією щодо конституюван
ня в Україні Помісної Православної 
Церкви затурбовані і в Парламенті 
Грузії. У своєму вітанні з нагоди про
ведення в Києві церковно-громадсь
кого форуму «За українську Помісну 
Православну Церкву», голова одного 
із найбільших комітетів Парламенту 
Грузії -  безпеки і оборони -  Гіві Тар- 
гамадзе написав: «Український на
род вибрав шлях реальної державної 
незалежності і це нездійсненно без 
духовної незалежності, без незалеж
ної Української Православної Церк
ви, якій належить значна частина на
селення вашої країни. Братерські 
відносини між Україною і Грузією

Релігійне ж иття України

почалися багато століть назад. У 
1154 р. київський князь Ізяслав 
Мстиславович одружився на дочці 
грузинського царя Деметрі І, онучці 
великого Давида Будівника. Тоді 
Київська Русь якраз боролася за пра
во на автокефалію, за те, щоб глава 
Церкви призначався не з Візантії, а 
обирався на місці. Грузія таку авто
кефалію мала і обіцяла підтримувати 
київського князя. Історично, доля 
Української Православної Церкви 
дуже подібна на долю Грузинської. 
Особливо на початку XX ст., коли 
діячі нашої Церкви відновили авто
кефалію, яку вкрала Російська 
імперія. В цей час українські право
славні не мали єпископів, тому про
тоієрей Стефан Орлик звернувся з 
проханням до Католікоса-Патріарха 
всієї Грузії Леоніда Окропірідзе, щоб 
він висвятив єпископів для України. 
Святійший Леонід погодився, а тому 
у 1921 р. протоієреї Стефан Орлик і 
Павло Погорілко поїхали з Києва в 
Тбілісі. Але, на жаль, в Херсоні їх за
арештували більшовики. І сьогодні, 
для грузин, Святійший Католікос- 
Патріарх Леонід є символом нашої 
підтримки українських православ
них братів в їх боротьбі за церковну 
незалежність. Ми сподіваємося, що 
незабаром відновиться історична 
справедливість і Українська Право
славна Церква Київського Патріар
хату займе своє законне місце у Все
ленському Православ’ї і більш ак
тивно буде трудиться для відроджен
ня духовного і культурного життя, 
для відстоювання загальнолюдських 
цінностей і внесе значний внесок в 
інтеграції України в європейський 
простір».
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Релігійне життя України

Богом по
кликаний до 
себе на 47-му 
році життя 
м итрополит  
Даниїл (Чока- 
люк) -  глава 
Р і в н е н с ь к о ї  
єпархії УПЦ 
КП. Будучи 
р е к т о р о м  
Київської ДА і 
ДС УПЦ, майбутній владика одним із 
перших сприйняв рішення про утво
рення Церкви Київського Патріарха
ту. Виявляючи свою злість, мос
ковсько-вірнопіддані із цієї духовно- 
навчальної установи не дозволили 
ректору взяти звідти свої особисті 
речі, навіть білину, не то що книги. 
Не будемо тут називати того, хто 
вдався до такого знущання (хай 
совість його мучить за це, бо ж у хво
робі і смерті митрополита Даниїла є і 
його часточка провини), але відзна
чимо, що мужній ректор став: вище 
цього глумління. Для нього голо
вним була поява Православної Церк
ви Київського Патріархату. Даниїл 
очолив в Києві духовні навчальні'за
клади УПЦ Київського Патріархату. 
Ґрунтовна богословська освіченість 
(а владика мав диплом Салоніксько- 
го університету), комунікативність, 
скромність, толерантність, ор
ганізаційні здібності виокремлювали 
його серед владик Церкви. Будучи 
ректором, він розумів, що вилучення 
Синодом Церкви з навчальних 
планів духовних навчальних закладів 
світських предметів призведе до то
го, що вони «готуватимуть лише ка- 
дильників», що такий священик да

лекий від потреб сьогоднішнього 
дня Православ’я. Владика турбувався 
розбудовою Церкви Київського 
Патріархату, не сприймав відсутність 
в неї соборноправності, демократиз
му, українськості і відкритості, при
лучався до роботи тих церковних де
легацій, які опікувалися питаннями 
поєднання Православних Церков, 
визнання їх Об’єднаної спільноти 
Вселенським Православ’ям. Він зна
ходив себе там, де був, робив значи
ме і пам’ятне. Хоч волею життя мит
рополита й було закинуто на Рівнен
щину, але він все одно залишався і 
поставав як діяч загальноцерковної 
православної ваги, з великою пер
спективою. Він не мав якихось 
кар’єристських устремлінь і боляче 
сприймав несправедливість. Може 
це й шкодило його здоров’ю, бо ж 
владика вважав за краще промовча
ти. Митрополит був великим. 
Приємно з ним було розмовляти, 
вирішувати питання, співпережива
ти за долю Українського Право
слав’я. Він розумів, що останнє -  це 
не лише україномовне Богослужіння, 
не шише діяльність в союзі з ук
раїнськими політичними силами, а й 
слідування Могилянській право
славній традиції. Шкода, що такі по
статі рано покликуються Богом. Во
ни потрібні ще Українській Церкві і 
загалом Україні. Колектив «РП», 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 
висловлює щирі співчуття рідним і 
близьким покійного, Церкві вцілому 
з приводу непоправної втрати.

Київський Патріархат має свій 
новий Сайт www.kievpatriarh.org.ua
Його створено за допомогою най
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Релігійне життя України

новіших розробок в галузі констру
ювання і функціонування Інтернет- 
сторінок. Нині сторінка функціонує 
в тестовому режимі, але це тимчасово. 
Поруч з цим функціонує стара сто
рінка УПЦ КП www.kievpatr.org.ua.

Вшановуючи пам’ять Патріарха 
УПЦ КП Володимира (Романюка) і
80-річчя від дня його народження, 
Фонд сприяння розвитку мистецтв 
влаштував виставку прижиттєвого 
його портрета, намальованого ху
дожником Леонідом Гопанчуком. 
Владика зображений на ньому на 
фоні «Оранти» Софії Київської, яку 
він вважав своїм Патріаршим хра
мом ці в якій мріяв служити Богу. 
Портрет потім буде знаходитися в 
Національному художньому музеї 
України.

Якби Бог дарував життя Патріарху 
УПЦ КП Володимиру (Романюку) і 
не покликав його до себе, то в грудні 
ц.р. ми відзначали б його 80-річчя. 
Патріарх міг би сказати словами по
ета «караюся, мучаюсь, але некаюсь». 
Не каявся він тому, що любив понад 
усе Україну і за неї 19 років відсидів у 
сталінських ГУЛАГах. Владика був ча
стим гостем на конференціях, які ор
ганізовувало Відділення релігієзнав
ства ІФ НАНУ з метою утвердження 
права Українського Православ’я на 
свою автокефалію. Володимир (Ро
манюк) за складом свого інтелекту 
був мислителем. Він на відміну тоді 
ще приналежного до УАПЦ митро
полита Антонія (Масендича) не бояв
ся йти в аудиторію професіоналів- 
філософів і виступати перед ними з 
глибокозмістовними доповідями.

Шкода, що ми їх тоді не стенографу
вали. Особливо любив Владика поси
латися в своїх словах на думки 
Г.С.Сковороди. Вагомі аргументи бу
ли в доповідях владики про 
своєрідність Київського християнст
ва, за відродження якого він взявся, 
ставши Патріархом. Святійший про
сив нас допомогти почистити цер
ковний календар від засилля в ньому 
Московщини. Його муляло те обря- 
довірство, яке насаджують навіть Ук
раїнські Православні Церкви, слідую
чи Московській традиції. Тут варто 
згадати, що будучи Предстоятелем 
Церкви Київського Патріархату, пер
шою роллю в Різдвяних чи Пасхаль
них Богослужіннях у Володимирсь- 
кому Соборі він поступався тоді мит
рополиту Філарету. «Ніколи неза
лежність України неь буде повною, 
якщо 60 відсотків її православних на
лежатимуть до іншого духовного 
центру, як це ми маємо тепер з Ук
раїнською Православною Церквою 
Московського Патріархату, -  слушно 
зауважує Патріарх Володимир. -  То
му єдиним нашим порятунком у 
даній ситуації є об’єднання всіх пра
вославних України саме довкола 
Києва як духовного центру, нашого 
національного Єрусалиму». «Чорний 
вівторок» засвідчив, що незалежна 
Україна не мала тоді української вла
ди. Саме вона на догоду Московсько- 
православній Церкві протидіяла си
лою похорону Святійшого біля стін 
храму, який він розглядав як кафед
ральний Церкви Київського Патріар
хату, бо ж скрізь в підписаних ним 
офіційних церковних документах 
засвідчував, що його Патріаршим 
осідком є «Свята Софія». Але воля
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Божа була такою, що Патріарха все ж 
поховали в землі Святої Софії, якщо 
взяти до уваги давніші її орамлення. 
То ж питанням є, а чи варто його ще 
раз турбувати. Скоріше там слід ви
будувати той Пантеон Слави України, 
де б знайшли свій довічний спокій 
інші знаменитості нашого народу.

Глава Московсько-Православної 
Церкви України митрополит Воло
димир (Сабодан) не схвалює по
зицію Президента Віктора Ющенка.
«Як Президента, може я його і 
підтримую, але як віруючу людину -  
ні. Відвідуючи храми різних кон
фесій, він підтримує всі православні 
Церкви України, зокрема й ті, начолі 
яких стоять розкольники. З погляду 
світового Православ’я так звана 
УПЦ КП не є помісною і ка
нонічною, та й Церквою взагалі».

Предстоятель УПЦ МП митропо
лит Володимир (Сабодан) має 
рідкісну колекцію шевченківських 
раритетів. Любов до поета породила 
у нього його мама. Потім Шевченко 
став цікавити владику як людина і 
православний християнин. Відвіду
ючи букіністичні магазини, він 
відбирав для своєї колекції видання 
Т.Г.Шевченка, як і інших ук
раїнських письменників.

Предстоятель УПЦ МП митропо
лит Володимир (Сабодан), який 
відвідав Святу землю, мав зустріч із 
Патріархом Святого Граду Єрусали
му та всієї Палестини Феофілом III. 
Він вітав Патріарха із недавньою 
інтронізацією й подарував Святій
шому комплект панагій і фотоаль

бом, що розповідає про Києво-Пе
черський монастир. Феофіл III вис
ловив підтримку УПЦ, яка перебуває 
в євхаристійному єднанні із Право
славним світом.

Ті з Московсько-православної 
Церкви України, хто настирливо 
стверджує про єдиноістинність хри
стиянської моралі в черговий раз 
можуть червоніти. Шість свяще
ників Донецької єпархії цієї Церкви 
вийшли із юрисдикції митрополита 
Донецького і Маріупольського Іла- 
ріона (Шукало), звинувативши його 
в сексуальних збоченнях. Раніше на 
такі домагання владики були скарги 
від семінаристів й іподияконів. 
Клірики звернулися з листом ана
логічного змісту й прямо в Мос
ковську Патріархію, інтереси світ
ського глави якої -  Президента 
В.Путіна -  обстоював в дні Прези
дентських виборів митрополит 
Іларіон, тиняючись зборищами се
паратистів. (Інформаційний бюле
тень. -  №11)

Злорадство Московсько-право
славних батюшок. Газета «Мир» роз
глядає підпал греко-католицької 
каплиці в Києві (з іронією «патриар
шая церковь») як сповнення «мо
литв верных чад Украинской Право
славной Церкви» (№24). Вони ніяк 
не можуть змиритися з тим, що Ук
раїнська Греко-Католицька Церква 
має більшу причетність до Київської 
християнської традиції, ніж Мос
ковський Патріархат, що нека- 
нонічно виокремився з Київської 
митрополії, а опісля поставав в ролі 
п’ятої канцелярії царської влади ( не

________________Релігійне ж иття України

Релігійна панорама № 12’2005 17



Релігійне ж иття України

дарма він так підносить ікони-порт- 
рети російських імператорів) і 
сталінського режиму (покищо 
Сталін не канонізований).

Московсько-православна Церква 
роздмухує в своїх газетних виданнях 
питання претензій Греко-Католиць- 
кої Церкви на Софіївський собор.
Незрозуміло лише, на чому ґрунту
ються такі вигадки. Відомо, що глава 
цієї Церкви (а не якась там Оксана 
Мосій) заявив, що храм взагалі 
ніякій Церкві не слід передавати, бо 
ж він є загальнонаціональною свя
тинею і потребує особливого пле
кання. Владика Гузар застеріг Церк
ви від претензій на нього, зауважив
ши при цьому, що питання його по
вернення може постати лише тоді, 
коли Церкви Київської традиції 
поєднаються. То ж читати треба те, 
що говорить керівництво УГКЦ, а не 
займатися вигадками з метою розпа
лювання міжконфесійних протисто
янь. Вони потрібні лише ворогам 
України і до їх провокування вда
ються лише вони.

Православне братство Олександ
ра Невського УПЦ МП просить 
Міністерство закордонних справ по
вернути їм приміщення Олександ- 
ро-Невського храму, що загубилося 
на розі вулиць В.-Житомирської і 
Десятинної в Києві. Небажання МЗС 
повернути залишки храму мос
ковські батюшки пояснюють тим, 
що ця інституція є «головним роз
робником зовнішньої політики, 
зорієнтованої на вступ України в 
примарні і навіть ворожі право
слав’ю Цивілізаційні структури -

НАТО і Європейський Союз». А, як 
відомо, Російська православна Церк
ва всіляко протидіє цьому, організо
вуючи човгання із відповідними гас
лами по вулицях Києва своїх брат
чиків.

Вірною союзницею Московсько- 
Православної Церкви України по
стає лідерка Прогресивної Со
ціалістичної Партії Наталія Вітрен-
ко. Її добре рекламують «православ
ные газеты» . Ось що зокрема пише 
газета «Мир» (№24): «Многим ка
жется странным участие в жизни 
Церкви политика, партия которого 
использует символику богоборцев- 
болыневиков. Но будем помнить, 
что символ -  это не больше чем про
сто символ. И красный флаг -  совсем 
не обязательно разгорающийся 
огонь общемировой революции. 
Красный флаг может быть и воспо
минанием о славных днях нашей Ро
дины и символизировать не только 
стремление разрушить «тот старый 
мир», но и вполне благое желание 
просто избавить Украину от охва
тившей её оранжевой чумы». То ж 
постає питання: хто приїхав? Чи 
православна прогресивна соціа
лістка, що є вірною марксистською- 
ленінкою, а чи ж соціалістично-пра
вославний автор? А може обоє разом 
із прогресивною провокаторкою на- 
додаток?

Союзниця Московсько-право
славних братств УПЦ Наталія 
Вітренко твердить, що «за всі 
століття нашої дружби Росія нас 
жодного разу не зрадила» (ВВ. -  
№191). Незрозуміло тільки, який
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зміст вкладає ця «православна про
гресивна соціалістка» в слова «не 
зрадила». Для неї нібито невідомо, 
що в 1686 році Московська Церква 
поглинула Київську митрополію і 
зрештою знищила Київське христи
янство. Що колонізувавши право
славних України, Церква Московії 
привела їх до того, що вони навіть 
забули свою національну належність 
і підмінили конфесійною: ми -  пра
вославні. Саме Росія зробила Ук
раїну Малоросією, якоюсь своєю 
«окраиной», а мову українську -  сур
жиком польської і російської. Мос- 
ковія і назву «Росія» у нас вкрала, бо 
ж русськими називалися ті, що були 
поселені на берегах Росі й Роставиці. 
А хто нищив духовний цвіт ук
раїнської нації? Імперська влада 
Московії разом зі своєю Церквою. 
Хто забороняв у вжитку мову нашо
го народу? Вони ж. В романі Войнич 
є такі слова: захисник вбивць -  сам 
вбивця. То ж варто вчитатися в них 
пані Вітренко, яка в своїх передви
борчих баталіях легко використовує 
слабодумність Московсько-право
славних біляцерковних спільнот.

Користаючись послугами Союзу 
православних громадян України 
прогресивна соціалістка Наталія 
Вітренко провела в Києві 1 грудня 
акцію протесту проти вступу Ук
раїни в НАТО* На мітинг були при
везені московсько-православні зі 
всієї України. Виступаючи, голова 
Союзу Православних громадян Ук
раїни Кауров заявив, що «саме для 
того, щоб Україна стала «колектив
ним Мазепою», зрадником право
славних народів, прагнуть відірвати

УПЦ від Московського Патріарха
ту». Вступ в НАТО організатори 
мітингу кваліфікували як зраду пра
вославної віри.

Знання принципів християнської 
моралі від злочинства не стримує
навіть ченців УПЦ МП. Стало відо
мо, що послушник Токмацького чо
ловічого монастиря, що на За- 
поріжчині, скоїв злочин -  вбив лю
дину. У вбивці із особистих речей 
вилучили пістолет з боєприпасами. 
А ось Біблії там не було. Цікаво, що 
послушник настоятелями монастиря 
характеризується «порядним і тру
долюбивим». (Україна молода. -  7 
грудня)

СВІТ ГРЕКО-
IР И М О -К А Т О Л И Ц И ЗМ У

Власний погляд УТКЦ на пробле
му міжконфесійних відносин та 
можливі шляхи до об’єднання було 
дано Главою УГКЦ, кардиналом Лю
бомиром (Гузарем) на прес-конфе
ренції «Єдність людей та віри», що 
відбулася у Києві 19 грудня 2005 р. 
Глава Церкви констатував, що до 
сьогоднішнього дня всі спроби на 
шляху досягнення єдності між 
Церквами були невдалими. Дивля
чись на міжконфесійний поділ ви
никає питання про те, чи можливе 
об’єднання. За словами Глави УГКЦ, 
надія на порозуміння та зближення 
є тоді, коли ми навчимося вбачати у 
ближньому своєму таку ж людину, 
як і ми і, виходячи з цього, будемо 
готові приймати його таким, як він 
є. Таким має бути перший крок. Ли
ше тоді можна організовувати кон
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ференції, засідання тощо, на яких 
шукати шляхи до єдності. За пере
конанням Глави УГКЦ, переїзд до 
Києва і будівництво Патріаршого 
собору Воскресіння Христового має 
служити справі зближення Церков, 
оскільки це дає більше можливостей 
для зустрічей, дискусій, для опрацю
вання концепції майбутнього 
об'єднання. «Нам бракує візії мож
ливого об’єднання. Як ми його собі 
сьогодні уявляємо? Або всі греко-ка
толики приєднуються до Право
славної Церкви і стають православ
ними, або всі православні приєдну
ються до Греко-Католицької Церкви 
і стають греко-католиками? А це не 
єдиний варіант. Є інші можливості. 
Ми лише почали робити перші кро
ки, які могли б привести до такої 
розв’язки, де ніхто нічого, що в ньо
го є доброго, не втратив би, а однак 
всі ми перебували б у повному со- 
причасті. Так, як цього хоче Ісус 
Христос», -  сказав Глава УГКЦ. 
.6Ugcc^t&uaJ

Аж через два роки завершать 
будівництво Патріаршого собору 
Воскресіння Христового УГКЦ в 
Києві. Про це інформував глава гре
ко-католиків кардинал Любомир Гу- 
зар. Згадаймо, що термін завершен
ня будівництва вже не один раз 
відтягувався. Мотив: не вистачає 
коштів. Хто їздив останнім часом по 
Галичині, то певно бачив там новоз- 
будовані в селах краю за 2-3 роки 
греко-католицькі храми-красені. Ви
никає питання: чому так довго буду
ють храм в Києві, хоч, здається кош
ти на його будівництво надходили зі 
всього світу? Чи тому, що своя со

рочка ближче до тіла, а чи ж не спра
цював принцип з миру по нитці -  
батькові сорочка? Для чого тоді тре
ба було спішити з перенесенням 
офісу Церкви до Києва, якщо кафед
ральний храм Церкви прийшлося 
практично розміщати в недавно 
згорілій капличці? Шкода, що все так 
як мокре горить. Та й не лише про 
храм мова може йти. А куди поділа
ся загальноцерковна газета «Мета»? 
Чому з нового року зникла перед
платна «Агенція релігійної інфор
мації»?

Глава УГКЦ кардинал Любомир 
Гузар видав наказ, згідно якого у 
всіх храмах Церкви після кожної 
літургії тепер будуть виголошувати
ся молитви «Отче наш» і «Богоро
дице Діво» за чесні парламентські 
вибори. Саме в такий спосіб УГКЦ 
виражає свою участь у політичному 
житті країни. Нагадаємо, що саме 
греко-католики першими виступи
ли свого часу за чесні президентські 
вибори.

Здійснюючи пастирський візит 
на Житомирщину, кардинал Любо
мир Гузар -  глава УГКЦ -  здійснив 
урочисте богослужіння у кафедраль
ному храмі св. Софії. Громада греко- 
католиків користується в цьому 
храмі гостинністю римо-католиків, 
оскільки свій храм ще тільки будує, 
передбачає його освячення в жовтні 
2006 року. Співслужив кардиналу 
єпископ-ординарій РКЦ Ян Пур- 
вінський. Під час зустрічей з жито
мирянами Любомир Гузар поділився 
своїми роздумами про долю греко- 
католицької Церкви в Україні, стан 
міжконфесійних відносин, пробле-
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ми викладання християнської етики 
та ін. (О.Л.Пивоварський)

Кадрова перетасовка Президента 
В.Ющенка залишається незро
зумілою для глави УГКЦ Любомира 
Гузара. «Вереснева урядова криза 
здивувала всіх і вся, бо люди не зро
зуміли, у чому справа,- зауважує 
кардинал. -  Я й сам великою мірою 
не зрозумів, у чому, власне, відбуло
ся розходження. Безперечно, ті кад
рові пересування мають свою логіку 
і пояснення, але ними з народом не 
поділилися, але ними з народом не 
поділилися. Я не розумію, що 
діється. Ця внутрішньополітична 
криза була для мене і підозрюю, що 
й для багатьох інших, цілком непро
зорою». (Україна молода. -  25 листо
пада)

В.Ющенко бандитів не посадив у 
тюрми, як обіцяв, залишив на сво
боді фальсифікаторів виборів, бо ж 
хоче бути добреньким для всіх, стати 
Президентом всіх, хоч життя 
засвідчує хибність такого шляху. 
«Мені здається, що тих людей не
обхідно дуже суворо покарати,- по- 
іншому міркує глава УГКЦ Любомир 
Гузар -  Вони мали бути не лише усу
нуті з посади, а й покрані, посаджені 
за грати, бо вони чинили моральний 
злочин проти народу». (УМ -  25 лис
топада)

Глава УГКЦ затурбований думкою 
мирян про священиків своїх парафій.
Він звернувся до них писати всю 
правду про священиків до секре
таріату Синоду. Основною темою 
чергового його засідання буде вихо

вання священиків. Дивись їм будуть 
читати курс «Християнської етики», 
який нині в школах Галичанського 
регіону викладається під егідою Гре
ко-Католицької Церкви. Як тут не зга
дати висловлену пропозицію Гри
горію Сковороді посповідатися перед 
смертю. Відомо, що великий філософ 
відмовився від цієї пропозиції, по
славшись на те, що грішний сповіда
ти грішного не може. А чи може неви- 
хований виховувати інших? Як би на 
це питання відповів Г.С.Сковрода?!

В Україну 
в статусі єпи
скопа повер
тається відо
мий в Україні 
католицький 
ф і л о с о ф  
Діонісій Ля- 
хович. До його призначення на 
керівника ордену василіан отець 
Діонісій знаходив можливим 
співпрацювати з нами. Тепер він їде 
до Києва бути помічником глави 
УГКЦ кардинала Любомира Гузара. 
Вітаємо його і сподіваємося на поро
зуміння у праці.

Папська Рада душпастирської 
праці серед мігрантів і тих, хто в до
розі, призначила єпископа Василя 
Івасюка -  екзарха Одесько-Кримсь
кого УГКЦ промотором морського 
апостолату в Україні. Його завдан
ням є сприяння розвитку, заохочен
ню та координації морського апос
толату в Україні й залучення до цьо
го специфічного духовного слу
жіння інших українських душ пас
тирів. (RISU)

________________Релігійне ж иття України
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В столиці Гуцулії місті Косові, що 
на Івано-Франківщині, розпочато 
будівництво костелу Матері Божої.
Храм буде споруджено на тому само
му місці, де стояла зруйнована у по
воєнні роки римо-католицька святи
ня. Вже в 2006 р. будуть зведені стіни 
будови, накритий дах.

Кровоточаче 
розп’яття Ісуса 
Христа виявлено
в приватній 
збірні новоград- 
в о л и н с ь к о г о  
хірурга Е.Со- 
ломіна. На стату
етці Спасителя, 
вік якій десь 300 
років, саме в тому 
місці на нозі, де 
Ісус був прибитий 
до хреста цвяхом, 
з’явилася червона 
краплина. «Церк
ва надто при
скіпливо ставить
ся до такого роду 

явищ, перевіряючи їх достовірність, 
-  сказав ординарій Києво-Жито- 
мирської єпархії Римо-католицької 
Церкви єпископ Ян Пурвінський, -  
бо ж інсценування знамен було нема
ло». Владика радив спостерігати за 
«чудом» і залучити до його до
слідження вчених. Бо ж вже був випа
док біля містечка Калинівка, який ви
давали за знамення. А виявилося, що 
на прибитій на придорожньому 
хресті жесті був намальований образ 
Хреста. Ще у війну його пробила ку
ля. Іржа разом із фарбою попала в 
пробиту дірочку. Через деякий час

волога, яка попала в цей отвір, почала 
витікати назовні. Віруючі сприйняли 
її як сліди крові Христової. «Покищо 
кровоточення не розглядається як та
ке, що має святе походження, -  заува
жив єпископ, -  чия це кров і яка при
чина її появи, з’ясується пізніше». 
(Сегодня. -  9 грудня)

Ватикан втручається в релігійне 
життя України. Маючи на меті «поша
нування православних церков Ук
раїни», кардинал Роже Ечегарай -  віце- 
декан кардинальської колегії Римо-ка- 
толицької Церкви, перебуваючи з 
візитом в Києві, мав зустріч лише з 
ієрархами Московсько-православної 
Церкви України. Такий контекст візи
ту засвідчує визнання Ватиканом 
вічного підпорядкування українських 
православних Москві, неправо
мірність намірів українців мати свою 
Православну Церкву. З власне Ук
раїнськими Православними Церквами 
із-за свого принизливого плазування 
перед Москвою в надії на її змилуван
ня у вирішенні питання про візит Па
пи до Росії кардинал зустрічі так і не 
мав. Адже все в московській канце
лярії, як і в небесній, відслідковується і 
враховується. То ж що поробиш! 
Німці, які знищили в роки минулої 
війни десь до десятка мільйонів ук
раїнців, зруйнували всю господарку 
України, нині з більшою любов’ю 
спілкуються через своїх лідерів (прямо 
чи опосередковано) з російськими 
світськими і релігійними можновлад
цями. Згадаймо принагідно візити до 
Москви кардинала Каспера чи колиш
нього канцлера Шрьодера. То ж карди
нал Роже Ечегарай справно виконує 
доручення Папи-німця Бенедикта XVI.
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Львівська архидієцезія Римо-Ка- 
толицької Церкви в Україні очікує, 
коли їй передадуть у користування ко
стел св.Марії Магдалини у Львові. Н а
разі у цьому приміщ енні знаходиться 
Будинок органної та камерної музи
ки, а римо-католики мають щ одня 
відправи. Як запевнив єпископ- 
помічник Львівської архидієцезії РКЦ 
М ар'ян Бучек, органні концерти там 
відбуватимуться і після передачі кос
телу римо-католицькій громаді. Вла
дика М ар 'ян  також  зазначив, щ о 
інформація про те, щ о римо-католи
ки прагнуть, аби їм віддали усі ко
лиш ні костели, не відповідає 
дійсності. «Ми намагаємося виріш и
ти питання передачі костелу мирним 
шляхом, не здіймаючи бучі, не ор
ганізовуючи акцій протестів перед бу
динками влади і не вдаючись до посе
редництва мас-медіа, -  каже він. -  
Кардинал М ар'ян Яворський є при
хильником іншого, більш мирного 
шляху. Деякі каплиці влада передає 
нам, інші ми будуємо самі*. У римо- 
католиків в Україні, за словами єпис
копа М ар'яна Бучека, практично не
м ає проблем з храм ам и у Ч ер
нівецькій, Тернопільській та Івано- 
Ф ранківській областях. Н атомість 
досі вони не можуть отримати храму 
в Комарно (Львівська обл.). Наразі 
Служби Божі відбуваються у каплиці, 
але та надто маленька і не може 
вмістити усіх вірних, яких налічується 
до 60 осіб. Ще гіршою є ситуація у Хи- 
рові. «В тамтеш ньому костелі розта
шувався козацький курінь ім . Б .Хме
льницького, -  розповідає владика 
М ар’ян Бучек. -  І вони не віддають 
нам костел попри ріш ення обласної 
влади, львівських та київських судів

на нашу користь. Відправи тривають 
у приватному будинку, а римо-като- 
лицька громада Хирова налічує 70 
осіб», (zik.com.ua)

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Хоч в документах офіційної реє

страції п'ятидесятницька спільнота 
України значиться як Всеукраїнсь
кий союз Х ристиян віри євангельсь
кої, але п озачерговий  з 'їзд  цього  
хри сти ян ського  о б 'єд н ан н я , яки й  
відбувся у Чернівцях, виріш ив зм і
нити його назву. Відтепер воно нази
вається Ц ерква Х ристиян віри єван 
гельської. О фіційну, документально 
заф іксовану  назву  к ер івн и цтво  
Ц еркви не спіш ить зм іню вати із-за 
того, щ о у нас Ц ерква не має статусу 
ю ридичної особи. Оскільки головою  
Ц еркви є Ісус Христос, то керівник 
Ц еркви ХВЄ у відносинах з держ а
вою називається президентом, а в 
духовному значенні перед церква
ми -  єпископом.

Дехто в Церкві Християн віри 
євангельської ставить питання про 
недоцільність існування якогось її 
загальноукраїнського керівного ор
гану. П резидент ЦХВЄ М .П аночко 
вважає, щ о нині існуюча структура 
Ц еркви є норм альною . «Я вважаю 
себе не якимсь діячем-керівником , а 
служителем Ц еркви в масш табі Ук
раїни. Н аш а мета не організація, а 
проповідь Євангелії і відкриття н о 
вих церков. М и є для того, щ об ре
презентувати Ц еркву перед держ а
вою, інш им и країнами... «П артизан
щ ина», роздроблен ість  багато не 
зроблять: нема однієї думки, одного
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напрямку, доктрини. Це -  привід для 
ви н и к н ен н я єресей, ухилення від 
євангельської віри... Я кщ о хто заяв
ляє, щ о кож на церква мусить мати 
автономію , то це егоїстична амбіція. 
Та лю дина не знає П исання... Якщ о 
приходять труднощ і, переслідуван
ня, зазвичай такі люди ш видко ро 
зум н іш аю ть і погодж ую ться, щ о 
братство  таки  потрібне». (Бла
говісник. -  2005. -  №4)

Свідки Єгови турбуються не лише 
про матеріальні, а й про духовні запро
си людей. Саме тому вони останнім ча
сом активно будують в країнах своєї 
наявності Зали Царств, які слугують 
завданням духовного навчання. В Ук
раїні також щороку будуються нові За
ли Царств. Пік будівництва їх за типо
вими проектами припав на 2001 і 2002 
роки. Тоді їх було побудовано 
відповідно 124 і 61. Зали будуються за 
типовими проектами і за рахунок тих 
пожертвувань, які надходять у спе
ціальний Фонд Залів Царств.

Шлюб прихожан баптистської 
Церкви Галину і Павла Сніцаренків в
роки Радянської влади не був визна
ний, бо ж, дивись, відм овилися 
реєструвати його в ЗАГСІ. Загони 
міліції розганяли одновірців молодят 
( а їх було до 200), які приїхали до лісу 
під М ереф ою  (Х арківщ ина), щ об 
вш анувати появу нової сім'ї. Колись 
історія ця прозвучала на весь світ. Бо 
ж  Павлу прийш лося відсидіти 15 діб 
за організацію  без дозволу зібрання 
вірую чих, звертатися до райком у 
ком партії, навіть в ЦК КПРС до 
Л.Брежнєва, з проханням дозволити 
провести весілля. Незважаючи на всі

ці поневіряння, Галина і Павло одру
жилися і живуть щ асливо вже скоро 
тритдцять років, виховують двох до
нечок -  Ділю і Оленку.

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ
Об’єднання незалежних христи

янських харизматичних Церков Ук
раїни (президент -  А.П.Гаврилюк)
взяло участь в роботі альф а-конф е- 
ренції, щ о відбулася в Л ондоні. 
Й ш ла мова про можливості викори
стання альф а-курсу  в п роповід і 
Євангелія. Історія альфа-курсу в Ук
раїні сягає своїми корінням и кінця 
90-х років м.ст. П рограм у цього  
євангельського служіння перш им и 
використали  Ц ерква «Аллілуйя» 
(Скадовськ) та «Рема» (М акіївка). 
Альфа-курс -  це навчальна програ
ма, яка складається із півтора десят
ка клю чових питань Біблії. (Камень 
краеугольный. -№ 12)

Українська Християнська Єван
гельська Церква, очолювана ст. єпи
скопом Леонідом Падуном, ор
ганізувала і провела в Донецьку
м іж народну  християнську  к о н ф е
ренцію , присвячену духовній та гро
мадянській єдності українського на
роду, духовном у відродж енню  
країни, зокрема її Східному регіону. 
В ній брали участь більш е 10 тисяч 
осіб зі всіх регіонів України, багатьох 
країн світу. В ролі спікерів конф е
ренції виступили всесвітньо відомі 
свящ еннослуж ителі Ульф Екман з 
Ш веції та Кеннет і Глорія Коупленд 
із США. К онф еренція пройш ла під 
назвою  «Одне слово від Бога може 
зм інити все твоє життя!».
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Українська Християнська Єван
гельська Церква останнім часом все 
частіше виходить на центральний май
дан Донецька молитися за своє місто, 
за майбутнє дітей, за Донбас. Службу 
веде старший єпископ Церкви Леонід 
Падун. Церква молиться за вирішення 
складних проблем буття донечан, за 
порядок в Донбасі, за краще життя і 
світле майбутнє донецької молоді. 
Особливу тривогу у Церкви викликає 
моральна деградація, зростання зло
чинності, злодійства, корупції. В місті 
ростуть казино, стриптиз-бари, різні 
забігаловки, а водночас -  надто мало 
тут будівель морального характеру. 
«Мені соромно з дітьми приходити на 
Майдан, коли тут святкують День пи
ва», -  наголошує пастор.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Партія мусульман України зник

ла. Її П ’ятий з ’їзд одноголосно ухва
лив ріш ення про саморозпуск і вступ 
повним  складом до П артії регіонів. 
З ’їзд прийняв звернення до мусуль
ман України, в якому поставлене за
вдання їх активної участі у виборчій 
кампанії 2006 року на боці Партії 
регіонів. В роботі з ’їзду взядц участь 
370 делегатів із 17 регіонів України. 
Партія Брагіна вбачає велику небез
пеку «пом аранчевих пріоритетів» 
для У країни і висловлю є вп ев
неність, щ о лиш е П артія регіонів 
«зуміє поліпш ити ж иття всіх і кож 
ного, в регіоні і країні». З привітан
ням до з ’їзду звернувся В.Янукович.

Мусульманська громадська ор
ганізація України «Партія Аллаха» в
своєму утвердженні в наш ій країні

прагне використати посольства му
сульманських країн. Так, посольство 
Туреччини звернулося до влади 
Кам’янця-П одільського з проханням 
передати в користування цій  о р 
ганізації м інарет, збудований біля 
будівлі каф едрального П етропав- 
лівського костьолу під час перебуван
ня турків у місті в 1672-1699 роках. 
П ри цьому було використано фунда
мент зруйнованої каплиці костелу. 
Відомо, щ о після відходу турків, по
ляки встановили на верхівці мінарету 
мідну статую Діви Марії. То ж  п о 
сольство Туреччини своїм прохан
ням ставить під питання збереження 
оригінальної пам ’ятки історії. Влада 
Кам’янця-П одільського вважає, щ о 
якщ о держава з метою збереження 
п ам ’ятки  не мож е її передати 
релігійній громаді, то вона могла б 
компенсувати їй її вартість.

Глибоке обурення в мусуль
манській спільноті України виклика
ла стаття «дослідника» І.В.Кукулен- 
ка-Лук’янець «Г либинно-психоло
гічні основи агресії у носіїв мусуль
манської ідентичності», яка п ри п и 
сує, власне, всім мусульманам го
товність стати екстремістом, н и щ и 
ти й трощ ити , вбивати й спалювати. 
Імам Черкаської мечеті ДУМУ ш ейх 
М айорбек зауважив у зв ’язку з цим, 
щ о такі оцінки знаходяться в супе
речності навіть із назвою  цієї світо
во: релігії. Адже слово «іслам» вже 
говорить про «покірність», а відтак 
вм іщ ує в собі м ир і злагоду.

Різні зовнішні чинники працю
ють на роз’єднання мусульман Кри
му, відторгнення їх від Духовного
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Управління мусульман Криму. М ова 
йде насамперед про ваххабітів (або 
як  їх щ е називаю ть, салафітів), а та
кож  хізб ів (послідовників  партії 
«Хізб ут-Тахрір»). В доповіді на 4-й 
сесії Ч етвертого Курултаю крим сь
котатарського народу М .Джемільов 
сказав, щ о загальна їх кількість в 
Криму становить десь біля однієї ти 
сячі осіб. Тих, хто поводить себе з 
викликом  і агресивно, нараховується 
десь 70-80 осіб. Н аявна тенденція їх 
збільш ення.

Відповідаючи тим мусульманам 
Криму із ваххабітів й хізбут- 
тахірівців, які вдаються до критики і 
прокльонів на адресу Америки, М ус
таф а Джемільов зауважив: «Певно ці 
критики не усвідомлюють те, щ о як 
би не ці «прокляті» А мерика і Захід, 
то вони скоріш  ж или б нині у м ісцях 
висилки тоталітарним  комуністич
ним реж им ом  і були б справним и 
ком сом ольцям и».

Кримські татари прагнуть призу
пинити імперські замашки кримсь
кої єпархії УПЦ МП. Вони бачать 
відмінність між християнством  доби 
незалежності і християнством  М ос
ковського  П равослав’я, при вн есе
ним на кримські терени в час завою 
вання їх російським и колонізатора
ми. Відтак вони не дозволяю ть буду
вати храм під Бахчисараєм на місці 
зруйнованого середньовічного храм. 
Кримськотатарська організація «Азі- 
злер» чітко заявила православним  
москвичам: «Середньовічна церква 
належ ала К онстантинопольськом у  
П атріархату і не має ніякого відно
ш ення до патріархату М осковського.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Свято Хануки іудеї відзначали з 25 
грудня по 2 січня. Ц им  святом 
єврейська спільнота вшановує пере
могу над великою армією греків у 
війні за свободу. Релігійний сане свята 
розкривається у диві світильника та 
ритуальної олії до нього. У ханукальні 
дні в Києві недалеко від синагоги 
Бродського перед Палацом спорту бу
ло запалено Велику Ханукію (25 груд
ня) і Головну Ханукію (26 грудня).

Біля ЗО тисяч паломників-хасидів 
із 18 країн світу приїхали цього року 
до іудейської святині Умані. Незважа
ючи на святість заходу -  відзначення 
Рош-Гаш ани на могилі цадика Н а
хмана -  дехто з іноземців вдається до 
хуліганських витівок. По 12 годин на 
добу приходилося чергувати велико
му загону українських міліціонерів. 
С воєрідним и координаторам и між 
ним и і гостями-хасидами були два 
поліцейських, які приїхали з Ізраїлю. 
В наступному році очікується заїзд 
біля 50 тисяч хасидів.

Вчетверте в Звенигородській сина
гозі проводиться свято Тори. В урочи
стостях беруть участь всі 10 громад 
регіону районів Черкащини. Під час 
ритуальної частини всі присутні до
торкувалися до священного сувою То
ри, танцювали з ним, передаючи з рук 
в руки. Під час свята Вічної Книги го
ворилося про її глибокий і різнопла
новий дух, значення для сучасності. 
Пізнавальна розмова завершилася по
дорож жю  у світ біблійних імен. 
Своєрідною ілюстрацією для дійства
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були пісні, які виконував канівський 
дитячий ансамбль «Маел тов». (Еврей
ская Украина. -  Листопад)

Надто знаменну подію зафіксували 
євреєредаговані російськомовні газети 
України -  «обрезание крайней плоти в
честь годовщины «оранжевой рево
люции» и победы Ю щенко на выбо
рах» у ниніш нього губернатора За- 
поріжчини Євгена Червоненка. «За до
помогою обрізання людина встанов
лює зв’язок із Всевишнім, -  роз’яснює 
сенс обряду рабин київської синагоги 
М оше Асман. -  Це -  знак завіту. В та
кий спосіб людина входить в руки Гос
пода, віддаючи плоть і душу, яка зна
ходиться у їх крові. Це -  відкривання 
душі перед Богом». Що саме побачив 
Всевишній і душі Євгена Альфредови
ча, відправивши його губернаторству- 
вати в Запоріжжя, -  залишається за
гадкою. (Сегодня. -1 0  грудня)

Іудеї Сімферополя (як і кримські 
татари) зазнають нападів скінхедів,
а Кримська влада заявляє про вияви 
просто якогось хуліганства. Н ачаль
ник слідчого відділу Управління 
МВС України в Криму Є.Баранівська 
щ е до слідства заявила, щ о « у цій 
справі не буде сенсації, п ов’язаної із 
скінхедами, антисемітизмом , ш ові
нізмом і ксенофобією». Вона потім  
доповнила: такого явищ а як скінхе- 
ди в Криму немає. Депутат ВР Ук
раїни Рефат Чубаров вим агає від 
правоохоронних органів А втономії 
виявити злочинців.

Обов’язок влади -  захищати права 
громадян будь-якої нації чи вірос
повідання. Українська влада буде й

надалі послідовною у своїй політиці з 
питань боротьби з будь-якими про
явами дискримінації людей у нашій 
країні за національними, расовими чи 
релігійним и ознаками. Так сказав 
Президент В.Ю щенко, оцінюючи на
явні в Україні прояви антисемітизму і 
ксеноф обії. Хоч газета «2000» й 
безпідставно підносить побиття десь 
особи єврейської національності чи 
якусь наругу над святинею іудейської 
релігії ледь не державою сплановану 
акцію, проте організована МАУП ан- 
тиєврейська компанія також не при
носить честь наш ій молодій державі, 
а тим більше роздмухування проти
стояння між українцями і євреями в 
доленосний для України час. 
Скажімо, якби навіть і було доведено, 
щ о Юлія Тимош енко має в якійсь 
своїй родинній  лінії єврейське 
коріння, то хіба це є підставою для 
підніж ки їй  в цей час, коли 
вирішується питання орієнтацій на 
Схід чи Захід. Складається враження, 
щ о МАУП своїм антиєврейством ви
конує кимось тонко задумане «анти
українське завдання». Підстави для 
таких висновків дають не лиш е опри
лю днені Вадимом Рабиновичем  
єврейські коріння в сім’ї ректора Ака
демії Георгія Щ окіна (див. газ. «Сего
дня» за 9 грудня), а й та настир
ливість, з якою підтримують в МАУП 
загалом непроукраїнську Православ
ну Церкву М осковського Патріархату. 
Дійшло до того, щ о на базі цієї Ака
демії хочуть готувати богословські ка
дри для М осковсько- Православної 
Церкви. Відділення релігієзнавства ІФ 
НАНУ, яке має чітко виявлену ук- 
раїноцентричність, МАУП до спів
праці з нею не запрошує.

_______________ Релігійне життя України
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НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Унікальний пам’ятник вірменсь
кої і української середньовічної 
архітектури Львівський кафедраль
ний собор XI ст., щ о належ ить 
В ірм енській  Ц еркві, щ одн я п ід 
дається нападам  вандалів. Н евідомі 
розбиваю ть вікна і об стіни пляш ки, 
ламаю ть загородж ення. Настоятель 
храму о.Тадеос Геворгян визнає, щ о 
вони не маю ть кош тів для виплати 
послуг охорони. Н а звернення до 
влади остання не відповідає. М оже 
для врятування храму від вандалів 
доречно було б організувати чергу
вання добровільних друж инників із 
вірних.

Кенаса в Бахчисараї, як свідчать 
архівні документи, була побудована в 
кінці XIX століття. П отім  в 
прим іщ енн і знаходилися різні ор 
ганізації. Часто мінялися її «госпо
дарі» в радянські часи. І ось, посилаю
чись на це господарювання й нібито 
цим загарбникам належність, Бахчи
сарайська адм іністрація відм овляє 
громаді караїмів у її законному праві. 
До речі, своїм Розпорядж енням П ре
зидент У країни зо б о в ’язав владні 
структури повернути конф есіям  
анексовані колись у них культові 
будівлі до кінця цього року. То ж  вла
да Бахчисарая коїть протизаконно. 
Будівлю слід повернути її законному 
господарю -  караїмам, 3 ним и також 
слід узгоджувати і питання побудови 
«канатки» до святинь Чуфут-Кале.

Духовне управління караїмів Ук
раїни провело 3 грудня в Сімферо

полі свою конференцію. В її роботі 
взяло  участь ЗО осіб з р ізних  
спільнот караїмів України. Тут були 
послідовники конфесії з Києва і Хар
кова, Євпаторії і Дніпропетровська, 
інш их міст. Заслухавши звіт голови 
духовного управління Дауда Елля, 
делегати кон ф ерен ц ії п ідтвердили 
його повноваж ення. Звернута увага 
на неповернення ім кенас в С ім ф е
рополі, Бахчисараї і Києві, на ті 
відписки, до яких вдаються владні 
структури цих міст. Учасники кон
ф еренц ії висловили свою стурбо
ваність реанімацією  проекту побу
дови канатки до святині караїмів 
Чуфт-Кале.

Всеукраїнська організація носіїв 
звичаєвої віри-віди українського на
роду «родове Вогнищ е Рідної П раво
славної Віри» з метою вш анування 
Віри Батьків ініціює зведення в 
Києві діючого Капища. Збудувати 
його пропоную ть на Києвій горі. Як 
зазначається в листі за п ідписом  
Верховного Волхва РВ РПВ В.Ку- 
ровського , «К апищ е К иєвої гори 
особливе: воно знакує Славу м ину
лих літ, має Святість дарунку Яві од 
П рави». Н а сьогодні спадок від 
Вирію громада має біля ганку Істо
ри чн ого  музею. Тут проводяться 
П рославлення (нед ільний  обряд). 
О рганізація клопочеться про о ф і
ційне передання їй Замкової Гори і 
спорудження саме на ній Капища. 
Вона п роп он ує назвати  м ісцину 
після її облаш тування Парк культури 
і відпочинку «Острів Богів». «Разом 
із наш им  К апищ ем  і «О стровом  
Богів» Київ і Україна одержить свою 
Казку, Казку М инулих Літ.
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Рідна віра є невідємною части
ною світогляду Характерного ко
зацтва, верховним отаманом якого є 
волхв В.Куровський. Вона полягає у 
вірі в рідних богів, вш ануванні їх. 
Богом -дем іургом  для рідновір ів  є 
Род, всі інш і -  це його прояви. О б
ряд відхрегцення і обряд посвячення 
в рідновіри проводиться так. Розпа
люється вогнищ е, приноситься п о 
ж ертва у вигляді хліба і м олока, 
потім  спалю ється стара сорочка і 
одягається зовсім  нова, щ о си м 
волізує перенародження.

Газета «Шлях Перемоги» засудила 
у своїй публікації характерне ко
зацтво. П ри цьому вона виявила не
допустиму в дем ократичном у сус
пільстві нетолерантність щ одо 
оф іційно зареєстрованих в Україні 
рідновірських спільнот, називаючи їх 
(правда, цитованим и  словами) 
підлими поганцями, звинувачуючи в 
непатріотизмі. Правда, видрукуване 
нею інтерв’ю із козаком-характерни- 
ком, а заодно і рідновіром Сергієм 
Ковбасю ком, засвідчує «сліпий 
патріотизм» авторів публікації. Так, 
твердження, щ о українське неоязич- 
ництво -  це зрада своїх батьків, тут 
же породжує питання, а чи не зради
ли віру батьків ті, хто прийняв і 
опісля переприймав християнство? 
Ще одне. Газета засвідчує словами 
інтерв’ю, щ о під час помаранчевої ре
волюції козаки-характерники, будучи 
національно налаш тованими, гото
вими до співпраці з будь-якими м о
лодіжними організаціями, п ідтрим а
ли Ю щенка, брали активну участь в 
акціях на його підтримку. «Київський 
полк брав активну участь в житті на

м етового м істечка на М айдані. У 
перш і дні організували охорону 
містечка спільно з «Тризубом» і «Сво
бодою». А чи були так організовано 
на М айдані ті полки, які відносять се
бе до Українського козацтва? Кого 
підтримували в ті дні полки в Д о
нецьку і Запоріжж і, які заявляю ть 
про свою духовну підлеглість Ук
раїнському П равослав’ю? А щ о ук
раїнського в Богослужінні (крім мови 
в деяких) тих православних Церков, 
які називають себе Українськими? Чи 
не зрадили вони Володимирове хрис
тиянство на користь Московського? 
(Шлях Перемоги. -  № 45)

НОВІ РЕЛІГІЇ УКРАЇНИ
Прихильників Церкви Ісуса Христа. 

святих останніх днів в Києві біля 10 ти
сяч. Мормони зараз моляться тут важно 
в орендованих і пристосованих примі
щеннях. Але з часом з’являться в сто
лиці їх молитовні будинки, а також 
храм. Той, хто став членом ЦІХСОД, 
відмовляється від того, щ о не поміча
ють, зокрема, в православних спільно
тах. Це -  алкоголь, паління, вживання 
наркотиків, кави, навіть чаю. Подеколи 
пишуть про багатожонство мормонів, 
але це далеко не так. Вже більше сотні 
років мормони обстоюють моногамну 
сім’ю. Більше того, сім’я у мормонів в 
центрі постійної уваги. Тут не допуска
ються ніякі збочення, особлива увага 
приділяється освіті і вихованню дітей, 
яких в мормонських, як правило, багато.

Де і як відсвяткувати Різдво Хрис
тове? Розмірковуючи над цим питан
ням, вірна Церкви Ісуса Христа Свя
тих останніх днів Т.Медвецька гадає,
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щ о можна було б повторити мину
лорічне відзначення. Члени М ос
ковського приходу усвідомили тоді, 
щ о найкращ ою  ф орм ою  цього буде 
знаходження там, де ти найбільше 
потрібний. Саме тоді ти  відчуєш  
справжній Дух Різдва. В минулому 
році на Різдво громада відвідала хос
пис, де знаходяться практично без
надійні тяж ко хворі люди. Брати і се
стри в цей святковий вечір підійш ли 
до кожного хворого, порозмовляли з 
ним, підтримали словом і молитвою, 
залиш или їм маленькі подаруночки. 
Заверш илося відвідання хоспису кон
цертом, який з нетерпінням чекали 
хворі. Діти в хороводі навколо ялин
ки співали «У лісі ось у темному».

Церква Ісуса Христа Святих ос
танніх днів видрукувала у своїй ду
ховній столиці Солт-Лейк-Сіті ук
раїнською мовою однією  книгою  
свящ енні писання конфесії. До неї 
ввійш ла «Книга М ормона», «Учення і 
Завіти» та «Дорогоцінна перлина». 
Читача привабить останній розділ 
видання «Путівник по Писаннях». 
Тут вміщ ено насамперед алфавітний 
перелік євангельських статей з корот
ким описанням кожної. Зверне увагу 
читача книги «Хронологія», яка дає 
йом у м ож ливість відчути послі
довність подій, щ о відбувалися в 
біблійні часи та часи Книги М орм о
на. Ранню історію Церкви Ісуса Хрис
та Святих останніх днів і Писання до
поможуть кращ е зрозуміти вміщ ені в 
книзі карти, а також ілюстрації.

На вулицях великих міст України 
інколи можна зустріти місіонерів 
Церкви Ісуса Христа Святих останніх

днів. Вони як правило ходять по двоє, 
виявляють активність у спілкуванні, 
розповідаючи при цьому про особли
вості своєї віри. Практично кожний 
молодий мормон має два роки бути на 
місії. До речі, він цю місію має 
профінансувати самостійно, навіть не 
за рахунок батьків чи ЦІХСОД. П о
вчитися б тут організації місіонерської 
роботи у Церкви Ісуса Христа СОД на
ш им т.зв. традиційним церквам, а не 
прагнути за рахунок держави о р 
ганізувати собі умови для місіонерства 
пролізанням в державні школи. Ще 
одне. Хоч рідною мовою мормонів- 
місіонерів є переважно англійська, але 
перед поїздкою в ту чи іншу країну во
ни вивчаю ть мову її народу. Ось 
тільки в Україні вони при цьому 
зіткнулися з незрозумілим для них ка
зусом: вивчена ними українська не 
стає придатною до використання під 
час місії в наш ій країні. Саме цим по
ясню ється те, щ о молодим людям 
приходиться тут у нас, пристосовую
чись користуватися англійською. Але 
свою священну «Книгу Мормона» во
ни не продають, як це пиш е «Газета 
по-киевски» (№ 259). Більше того, ця 
книга разом  з інш им и святиням и 
мормонів видрукувана українською 
мовою.

Українські місії Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів в цьому 
році очолили нові президенти. До
Києва приїхав Р.Кім Девіс, а до Д о
нецька -  Дейл Е. Андерсен. Н ового 
президента в цьому році отримала 
третина м орм онських місій світу, а 
це -  122. Н ині ЦІХСОД має в світі 
339 місій. Н айновіш ою  з них є М о
за м б іц ьк а . Хоча в різних країнах
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світу служатьнині понад 2100 зрілих 
місіонерських пар, але існує у Ц ерк
ви велика потреба у їх збільш енні. 
Водночас на часі питання удоскона
лення їх роботи.

МІСТИКА
Гороскопи -  це лінгвістика 

брехні. С оціологічні опитування 
засвідчують, щ о десь 30% опитаних 
засвідчили свою байдужість до горо
скопів, 28% визнаю ть якийсь ьплив 
зірок на долю лю дини і лиш е 2% вва
жають, щ о передбачення гороскопів 
зд ійсню ється. Але почитайм о 
декілька гороскопів, зорієнтованих 
на один і той же часовий проміжок, і 
ми дійсно відчуємо брехню, прихо
вану за багатозначимим словоплети- 
вом. Проте, незважаючи на це, мода 
на гороскопи  не зм енш ується. Її 
підтримую ть переважно російсько
мовні засоби масової інформ ації, ви- 
друк ними, як додатків, спеціальних 
збірників, а також пропаганда горо
скопів перш им  каналом українсько
го радіо. То ж  містика процвітає за
вдяки світоглядній неосвіченості і 
пустозвонстві деяких наш их ЗМІ. Не 
скупляться на гороскопні видруки і 
видавництва, зокрем а Росії. Це 
см іття тонам и завозять  на наш і 
книж кові ярм арки  і в книж ково- 
торгівельну мережу. Вже навіть із-за

цього гною не м ож еш  купити якусь 
добротну книжку релігієзнавчого чи 
богословського змісту. Як слуш но 
пиш е газета «2000» (9 грудня), астро
логія, як і інш і її брати з гадального 
жанру (карти, лінії руки, кавова гус
тина та ін.) -  це не стільки наука чи 
тати по зірках, скільки мистецтво 
творити тексти, психологічно відто
чені, такі, які будуть достовірними 
завж ди. До чого тут світила і їх 
розміщ ення? Головне, щ об людина 
довірливо «приміряла їх» і повністю  
погодилася. Це виявляється не має 
ніякого значення при складанні го
роскопів . Тут б ільш е ц іниться 
вм іння складати тексти, які б якось 
враховували всі м ислим і вар іанти  
майбутнього. Чого чекають ці ш уле
ри від пацієнта, то це щ об він мав 
над ійно насадж ену легковірність, 
щ об не задавав непотрібні питання і 
не виявляв якийсь сумнів, а причини 
неспівпадінь гороскопних прогнозів 
і реальності ш укав винятково у собі. 
Із знаних астрологів лиш ився хібащ о 
Павло Глоба (реш та -  то грош іш ука- 
юча ш мельц), який вміє красиво «пе
редбачати» страхітливі катаклізми, 
достовірність чого потім  ніким не 
перевіряється. То ж дослідженнями 
ловкацько ї м ан іпуляц ії словам и 
творців гороскопів мали 6 зайнятися 
наш і лінгвісти, щ об засвідчити їх 
брехливість.
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РЕЛІГІЯ І СВІТ
Рівень релігійності різний в різних 

країнах світу. Використовую чи 
міжнародний проект «Voice of People- 
2005», дослідницька компанія «Gallup 
International» опитала влітку 2005 ро
ку 50 тис. осіб в 65 країнах. Дві трети
ни опитаних виявилися релігійними 
незалежно від того, чи виявляю ть во
ни якось це зовні. До переконаних 
атеїстів віднесли себе лиш е 6% опита
них. Найрелігійніш им виявився аф 
риканський континент (91%) Лише в 
Ефіопії про свою релігійність заявило 
66%. В Туреччині 83% населення є 
релігійними, але лиш е 1% тут переко
наних атеїстів. На Близбкому Сході 
релігійного населення 79%, а ось в Ла
тинські Америці трош ки більш е -  
82%. Але й тут маємо неоднаковість. 
Так, в Гватемалі 64% віруючих, в 
Уругваї -  54%. В П івн. А мериці
релігійними себе вважають 73% опи
таних, чверть (25%) -  нерелігійними, 
лиш е 1% -  атеїстами.Але це так пере
важно у СІЛА, бо в Канаді релігійне 
населення становить 58%, нерелігійне 
-  33%, а атеїсти -  6% . Н изький рівень 
релігійності в Зах. Європі -  60%. Най- 
релігійнішою тут є Греція (86%), а ось 
Норвегія найбільш  секуляризованою 
(36%). 6 з 10 респондентів у Центр, і 
Східн. Європі є релігійними. Н ай
вищ і циф ри  релігійності дали М аке
донія,Румунія і П ольщ а (по 85%), ось 
в Чехії нерелігійних -  51%, одна п ’ята 
(20%) -  взагалі атеїсти. Великі контра
сти в А зіатсько-Тихоокеанськом у 
регіоні. Дуже сильна релігійна

свідомість на Філіпінах (90%) і в Індії 
(67%). Нерелігійними сеюе назвали 
65% в Тайланді і 59% -  в Японії. В 
Гонконзі кількість преконаних 
атеїстів сягає 54%. Ж інки більш  
релігійні ніж чоловіки. Кількість не
релігійних і атеїстів серед них стано
вить відповідно 22% і 5% до 28% і 7%. 
Релігійність з віком наростає: до ЗО 
років вона становить 63%, а після 50 -  
70%. Рівень освіти також п озн а
чається на релігійності: початкова -  
76%, середня -  62%, вищ а -  64%. 
Впливає на неї і дохід: низький -  70%, 
середній -  63%, високий -  62%. (Арка. 
-№23)

За даними соціологів, 88% опита
них росіян не вірять у відродження з 
мертвих. За даними Всеросійського 
центру вивчення громадської думки 
(ВЦВГД) (опитано 1600 осіб у 153 на
селених пунктах в 46 областях, краях і 
республіках Росії), 58% росіян також 
повідомили, щ о вірять у Бога. Проте, 
як відзначають соціологи, збільш ен
ня віруючих у Бога не означає п ош и
рення серед них догматичних устано
вок. Так, багато респондентів з тих, 
хто зараховує себе до віруючих у Бога, 
одночасно вірять у прикмети (21%), 
гороскопи (9%), чаклунство й магію 
(8%), інопланетян (6%). При цьому 
ні в які надприродні сили і явищ а не 
вірять 14% опитаних.

Американські соціологи із 
університету Західного М ічигану 
провели в Росії дослідження з пи
тань релігійної нетерпимості. Опи-
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тано 2972 респондента. Соціологи 
визначали релігійну нетерпимість як 
«небажання надати представникам  
інш их  релігій  право  вільно  їх 
сповідувати». Відповіді дали підста
ву їм стверджувати, щ о релігійна не
терпимість не є в Росії ф еном еном  
релігійним. Н а неї тне впливає вклю- 
ченість лю дини у сферу релігійного 
ж иття. Визначені основні чинники 
вияву релігійної нетерпимості: авто
ритарн ість  пол ітичного  устрою ; 
етнічні забобони  і упередж еність; 
релігійний етноцентризм . Д ослідни
ки виявили високий рівень п о ш и 
рення рел ігійної н етерпим ості в 
Росії. Лиш е 30% православних ви з
нали мож ливою  публічну пропаган
ду ісламу в країні. До іудеїв і нових 
західних течій цей відсоток стано
вить в ідповідно  26% і 17%. 
Н айбільш  агресивно православні на
лаш тован і щ одо залучення к ато 
ликів і протестантів до викладання 
основ своїх віровачень в ш колах  
(92%). Допустимою  благодійницьку 
д іяльн ість цих конф есій  визнали  
40,1% православних. (День..- №236)

У Британії більше людей вірять у 
примар, аніж у Бога. Число жителів 
Великобританії, які вірять у прим ар 
(68% ) перевищ ує число тих, хто 
вірить у Бога (55%). Такі результати 
опитування, проведеного компанією  
«Choices UK» (вибірка -  понад 2 тис. 
осіб). П ри цьому 26% заявили про 
те, щ о визнаю ть існування іноплане
тян, 19% вірять у переселення душ, а 
4% -  у чудовиська Лох-Несса. П ри 
цьом у 12% респондентів заявили, 
щ о вже зустрічалися із прим арам и.

Відвідування релігійних служб не 
тільки збагачує душу, але й сприяє 
росту добробуту віруючого, вважає 
співробітник економ ічного департа
менту Інституту технологій М ассачу
сетса Д.Грабер. Так, зб ільш ення у два 
рази  відвідуваності храм у веде до 
росту на 9,1% доходу родини, заявив 
експерт у своїй доповіді, опубліко
ваній  Н ац іон альн и м  бю ро ек о 
н ом ічн и х  дослідж ень США. П ри  
цьому віруючі лю ди м енш  піддані 
стресам, щ о у свою чергу позитивно 
п озн ачається  на ри н ку  праці. 
Релігійний ф актор також  зм іцню є 
основи родини й сприяє скорочен
ню числа розлучень. Дж.Грабер у 
своєму дослідженні розділив людей 
у віці 25 років і більш е на сім груп: 
католиків, іудеїв, а також  лібераль
них, п ом ірн и х  і к он сервати вн и х  
протестантів, атеїстів і всіх інш их.

Тепер симво
лом відомої у 
світі організації 
Червоного Хреста 
і Півмісяця буде 
червоний ромб.
С права в тому, 
щ о наявність на 
символі цієї гуманітарної організації 
символів лиш е двох релігій -  хрис
тиянської і мусульманської певною  
мірою  слугувало переш кодою  для її 
пош ирення і діяльності. Була п роп о
зиція додати д них щ е ш естикутну 
іудейську зірку Давида. Але, врахову
ю чи те, щ о релігійний світ не обм е
ж ується лиш е ц им и  трьом а рел і
гіями, було запропоновано визнати 
на м іж народном у рівні нейтральний 
символ -  червоний ромб.

_________________ Релігія в сучасному світі
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Японці воліють 
жити за символа
ми. Заверш ився рік 
ієрогліфу «любов». 
До нього в м инуло
му десятилітті були 
роки «катастрофи», 
«краху», «отрути», 

«землетрусу» та інш і устраш аю чі 
символи. П роте символ 2005 р. для 
м еш канців «країни сходу Сонця» був 
найпривабливіш им . С вящ еник ре
лігії сінто, який майстерно володіє 
м истецтвом  каліграфії, публічно на
писав ієрогліф -перем ож ець на вели
кому аркуш і в храмі Кіомізудера в 
Кіото. Рік «любові» дав можливість 
японцям  заявити у світі про свою 
стабільність і успішність.

Враховуючи декларовану Кон
ституцією СІЛА світськість країни,
М айкл Н ью доу звернувся в Консти
туційний суд США з вимогою  визна
ти неконституційною  ф разу «перед 
Богом» у ш кільній «Клятві вірності». 
І він переміг. Тепер М айкл Нью доу 
подав нову скаргу у суд. Авін вимагає 
зняти ф разу «Ми вірим о у Бога» з 
ам ериканських  м онет і банкнот. 
Д іяльн ість Н ью доу викликала 
тш квал критики  з боку християн. 
«Ми -  нація релігійних біженців, за
явив президент консервативної хри
стиянсько ї ради свободи  М етью  
Стейвр. -  М олитва була істотною  ча
стиною  А мерики і її історії. Всю на
ш у історію  пронизую ть релігійні 
висловлю вання».

Захід вигадав міф про масове 
вбивство євреїв з метою  створення 
єврейської держави «у серці мусуль

манського світу», заявив П резидент 
Ірану Махмуд Ахмадінеджад. Він на
звав Голокост м іф ом  і запропонував 
західному світу створити Ізраїль десь 
у Є вропі, на Канаді або Алясці. 
Раніш е П резидент Ірану закликав до 
знищ ення держави світового єврей
ства. Її «треба стерти з карти світу», -  
повчав Махмуд Ахмадінеджад. Зане
покоєння словами іранського П ре
зидента висловив глава М ЗС Ізраїлю 
Сільван Шалом: «Ми повинні зроб и 
ти все, щ об зупинити його, зупини
ти зусилля Ірану у створенні атомної 
бомби. Країна, яка не визнає право 
на існування держави Ізраїль, зро 
бить все, щ об цю державу зн и щ и 
ти».

Не лише співробітники Папської 
Академії наук визнають можливість 
вивчення теорії еволюції Дарвіна. В
багатьох ш татах Америки вона вив
чається в ш колах як єдиноістинна. 
П роте в пош уках компром ісу її з 
т.зв. теорією  «розумного задуму», 
щ о визнає створення Землі і її посе
ленців якою сь невидимою  силою -  
Богом, прийш ли в ряді ш татів до 
висновку про  кож ну з означених 
версій говорити  як про «неодно
значну», неєдиноістинну. То ж  кон
ц епція створення Адама Богом  з 
глини, а Єви -  з його ребра, постає 
як мож лива в з ’ясуванні питання п о 
ходження людини.

Президент Іраку Д.Талабані під 
час приватної аудієнції з Папою 
Римським Бенедиктом XVI завірив 
Понтифіка, що християнським мен
шинам в Іраку буде гарантована 
релігійна свобода. «Я завірив Його
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Святість, щ о іракська Конституція 
визнає рівність всіх іракців, вклю ча
ю чи християн . Він запитав про 
ш аріат і закони Іраці. Я розповів до
кладно про цьому, і він був удоволе
ний», -  заявив Д.Талабані на зустрічі 
з журналістами в Римі після бесіди з 
П онтиф іком . Талабані також  вва
жає, щ о «Святий Престол відіграє 
важливу роль у встановленні миру в 
Іраку, тому щ о він несе м оральну й 
духовну розраду всім іракцям». В 
Іраці прож иває 800 тис. християн 
(приблизно 3% від загального насе
лення країни), з них 300 тис. -  като
лики.

Мер Віфлеєма В.Батарсе заявив 
про те, що місто, де народився Ісус 
Христос, перебуває в скрутному еко
номічному стані. «Ми чуєм о про 
християн , щ о допом агаю ть Віф- 
леєму, християнському місту, але ми 
не одержуємо нічого. Нуль», -  п о
скарж ився Батареє. М ер, зокрем а, 
розповів , щ о поруш ував питання 
про ф інансування В іф леєм а на 
зустрічі • з П апою  Р им ським , але 
відповіді з Ватикану не надійш ло. 
«Віфлеєм -  місто, де народився С па
ситель. І ми хочемо, щ об він зберіг 
свою особливість», -  підкреслив мер.

В іншій обстановці відзначили в 
цьому році Різдво у Віфлеємі. Щ об
свято пройш ло спокійно, мер рідно
го міста Ісуса Христа Віктор Батарса 
звернувся до ісламістського угрупу- 
вання ХАМАС, яке США та Ізраїль 
вваж аю ть найб ільш  екстрем іст
ським, з проханням допом огти за
безпечити  спокій. «П рийш ов час 
відкрити наш і серця і розум для ХА-

МАС», -  сказав мер. Ісламісти не 
тільки  доп ом огли у  забезпеченн і 
спрокою , а й щ е зібрали кош ти  для 
належного відзначення християнсь
кого свята. Як бачимо, мусульмани 
дію ть по-лю дськом у до тих, хто 
ц інить в них людське.

Панахиди й хрещення можуть 
стати джерелом бюджетних доходів.
Так виріш ила влада Курганської об 
ласті Росії, які прирівняли церковні 
таїнства до «побутових послуг насе
ленню» і встановили на них податок. 
Згідного п рийнятого  ріш ення, всі 
релігійні організації Курганської об
ласті зобов’язані щ ом ісяця сплачу
вати скарбниці по 4500 рублів (біля 
150$ США) за кож ного працю ю чого 
(свящ еника). С права в том у, щ о  
російське законодавство надає право 
місцевим законодавцям  визначати, 
скільки і з чого збирати податки. Ви
бирати регіональна влада можуть із 
700 видів бізнесу, перерахованих в 
«Загальноросійському класифікаторі 
послуг населенню». Ц ерковних об
рядів у цьому списку немає, зате є 
«ритуальні послуги» і «побутові п о
слуги». «Ріш ення депутатів виклика
ло гіркоту в серцях віруючих», -  ж у
риться єпископ Курганський М ихай
ло. На його думку, постанова депу
татів «не м ає н іякого  змісту», 
оскільки Ц ерква не робить послуг 
населенню. «За обряди й таїнства 
православні вносять пож ертвування. 
А церковні пож ертвування присвя
чені Богу, їх не мож на трактувати як 
торгівлю  або «реалізацію ». П роте 
чиновники  не відступили і вваж а
ють, щ о дійсно, пож ертвування п о 
датками не обкладаються. Але якщ о
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надання послуг оплачується, вихо
дить, це п ідприєм ництво. В цілому 
не лиш е російські ю ристи, але й ч и 
новники інш их регіонів вважають, 
щ о з обрядам и курганські депутати 
переборщ или . РП Ц  зареєстрована 
як неком ерційна організація й ви п 
лачує всі податки, щ о стягують з та
ких організацій.

К А Т О Л И Ц И З М
В ніч на 25 грудня в Соборі Свя

того Петра в Римі Папа Бенедикт 
XVI відслужив урочисту месу. Свято

зібрало в Соборі і на площ і перед 
ним  десятки кардиналів, тисячі па
лом ників із р ізних країн світу. Служ
ба велася декількома м овам и, транс
лювалася на весь світ, в т.ч. й на Ук
раїну. Святкове слово П онтиф іка бу
ло виразно  Х ристоцентричним . У 
своєму зверненні до палом ників 25 
грудні Бенедикт XVI закликав людей 
Землі Третього тисячоліття п роки
нутися й переосм ислити  у світлі 
вчення Х риста своє ставлення до 
ж иття. Хоч наш  вік входить в 
історію  як вік пробудж ення від сну, 
від тем ряви, проте без Христа, заува
ж ив Папа, не може бути світла розу
му. Саме Христос просвітлю є кожну 
людину. Сучасна лю дина хоч і діяль

на, але вона слабка у своїй мислі і 
волі. Треба їй довіритися дитинці з 
Єрусалиму, щ об вона вела її по ж и т
тю. Світло Христове допом ож е буду
вати новий порядок в сфері еко
ном іки і політики. Ісус робить всіх 
єдиною  родиною . Бенедикт XVI на
голосив на тому, щ о лиш е об’єднане 
людство може здолати проблеми, які 
турбують сучасну людину. Він за
стеріг від тероризму, братовбивчих 
воєн, закликав до діалогу у вир іш ен
ні всіх проблем життя.

Папа Бенедикт XVI благословив 
Олімпійський вогонь Зимових 
олімпійських ігор, які відбудуться в 
Турині (Італія) 10-26 лютого наступ
ного року. «Хай цей вогонь нагадує 
всім про загальнолю дські ц ін н ос
ті -братерство  і мир, на яких засно
вано ол ім п ійський  рух, -  сказав 
П онтифік.

Божа милість стала темою пер
шої Енцикліки Папи Бенедикта XVI.
В ній він пиш е про справедливість, 
відповідальність і солідарність між 
лю дьми. Оригінал Енцикліки напи
сано німецькою  мовою , його обсяг 
50 м аш инописних сторінок.

Папа Бенедикт XVI під час однієї 
з традиційних служб у грудні гостро 
розкритикував  ком ерц іоналізац ію  
свята Різдва: «В сучасному спож и
вацьком у суспільстві свято Різдва 
стало, на жаль, ж ертвою  своєрідного 
комерційного забруднення, щ о за
грож ує автентичном у  духу цього 
свята, яке повинно характеризувати
ся зосередженням на внутріш ній, не 
зовніш ній  радості».
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«У правді мир». З таким Послан
ням звернувся Бенедикт XVI до всіх 
людей доброї волі у Всесвітній День 
м иру-2006. «М ир м істить у собі 
внутріш ню  нездоланну правду й 
відповідає наш им  невгамонним  пал
ким прагненням  й надії всередині 
нас», -  підкреслює П онтиф ік. Він на
голош ує на тому, щ о «справжній п о 
шук миру має починатися з усвідо
млення того, щ о проблема «правди -  
неправди» є виріш альною  для м ай
бутнього миру на наш ій  планеті».

Католицька Церква скоро відмо
виться від ідеї лімбо -  м ісця між 
раєм  і пеклом, де перебувають н іби
то душі неохрещ ених немовлят. Ця 
концепція сформувалася щ е в XIII 
столітті. Вважалося, щ о таке дитя 
зберігає на собі тавро первородного 
гріха, а том у повинне попасти в пек
ло. Н и н іш н ій  П апа Р им ський  не 
схвалює цю концепцію . Його схиля
ють тут на свою сторону ті теологи, 
які вважають, щ о нехрещ ені діти п о 
падають в небеса. Ще Іван Павло II 
писав, щ о «Церква може довірити 
долю нехрещ ених дітей Господньо
му милосердю».

Оригінально вирішив зустріти 
цьогорічне Різдво Папа Бенедикт 
ХУІ. В костюмі Санта Клауса він п ри 
був у свою резиденцію , де провів 
Різдвяну месу. Ця витівка П онтиф іка 
для багатьох виявилася несподіван
кою. Справа в тому, щ о Ватикан не 
визнавав до цього часу Санту.

Ізраїльський президент Моше 
Кацав під час бесіди з Папою Бене
диктом XVI запросив його відвідати

Святу Землю. Запрош ення прийняте 
із вдячністю: візит відбудеться в на
ступном у роц і. Зустріч К ацава з 
П онтиф іком  поклала край том у не
порозумінню , яке з 'явилося тоді, ко
ли Папа, виступаю чи проти терориз
му, ж одним  словом не згадав атаки 
іслам ських екстрем істів п роти  
Ізраїлю.

Папа Бенедикт XVI з метою 
відродження давнього духу свята 
Різдво Христове порадив всім поста
вити дома Різдвяний вертеп -  ясла з 
дерев’яними фігурками Діви Марії, 
новонародж еного Христа і східних 
мудреців. «Це гарний спосіб виявити  
віру і передати її своїм дітям», -  ска
зав П онтиф ік. П ри цьому він також  
закликав спож ивати їжу в міру і не 
вж ивати спиртного.

У Римсько-Католицькій Церкві 
посилюється рух за дозвіл священи
кам одружуватися. Зокрема кардинал 
Анджело Відколу недавно заявив у 
присутності П апи Бенедикта XVI, щ о 
деякі єпископи «висувають вимогу 
про висвяту одружених кандидатів, 
відомих своєю побожністю й чесно
тою . Н ині за одним  свящ еником  
“закріплено» приблизно 2677 като
ликів. А щ е ЗО років тому один свя
щ еник доводився на 1797 віруючих. У 
США, де Церква одержала серйозний 
удар із-за сексуального скандалу, чис
ло свящ еників скоротилося з 58909 
до 42528. Тим часом кількість като
ликів в Америці виросло з 48 до 65 
млн. осіб. В Англії й Уельсі кількість 
семінаристів зменш илося вдвічі за 10 
років, і сьогодні в семінаріях учаться 
близько 200 чоловік. Середній вік
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збільш ився з 25 років в 1984 році до 
31 року нині. У Вестмінстерській 
єпархії у 1990 р. було 843 свящ еники, 
а зараз залиш илося 623. У Європі 
один свящ еник оф орм ляє 1386 віру
ючих. Кількість католиків в усьому 
світі збільш илося з 757 млн. в 1978 р. 
до 1,085 млрд. у 2003 році. Водночас 
кількість свящ еників у Європі зм ен
ш илося з 174 тис. до 140 тис.

Ірландський юрист Ф.Мерфі по
дав своєму уряду доповідь, у якій 
розкриваються факти сексуальних 
домагань католицьких священно
служителів до дітей. П ротягом  двох 
років відставний  суддя аналізував 
скарги потерпілих у єпархії Фернс на 
п івденно-сход і країни . У його 
розслідуванні згадані 21 свящ еник -  
всі вони зробили злочини на сексу
альному ґрунті щ одо неповнолітніх 
параф іян. У цьому зв ’язку М ерфи 
звернувся до церковних ієрархів з 
питанням : «Чи готова католицька 
Ц ерква в Ірландії визнати більш е ста 
випадків сексуального насильства, 
зроблених її свящ еникам и за останні 
40 років?». Ю рист вважає неадекват
ним  розслідування цих злочинів  
поліц ією  й критикує поводж ення 
Ц еркви. За його словами, вчинки 
п ідозрю ваних, як правило, «чуде
сним чином» перекваліфікую ться з 
«кримінальних» в «недостатньо м о
ральні», а самих церковників лиш е 
на час переводять в інш і приходи, 
після чого вони спокійно вертаю ться 
на свої колиш ні місця. У свою чергу 
глава ірландських католиків  Ш он 
Б рэди  заявив, щ о «Ц ерква соро 
миться своїх минулих пом илок сто
совно охорони дитинства».

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Польські п’ятидесятники (або як 

їх тут називають «Зеленосвятці») на
раховують нині біля 200 громад. До
них входить десь 25 тисяч членів. 
С п ільноті тяж ко діяти  за умов 
домінування в країні католицизму. 
Донедавна польські п ’ятидесятники 
сподівалися на еф ективну допомогу 
у своїй  д іяльності на Захід. Але 
очікуваного результату так і не доче
калися. В ідвідавш и гром ади  ук
раїнських п ’ятидесятників , вони  
звернулися до них з проханням  до
п ом огти  налагодити  м ісіонерську 
діяльність. «Ми не хочемо стверджу
вати, щ о ми дуже духовні, -  зауважує 
П резидент Ц еркви  християн віри 
євангельської України М .Паночко, -  
але відчуваємо серцем, щ о місія п ро 
повідування здорової євангельської 
науки лежить саме на українських 
місіонерах, чого, на жаль, не мож на 
сказати  про Захід». П резидент 
сподівається, щ о П ольщ а послужить 
трам п лін ом  для п о ш и рен н я п р о 
повід і Є вангелія далі в Європу. 
Польські п ’ятидесятники запросили 
на свою чергову конференцію  деле
гацію українських одновірців. (Бла
говісник. -  2005. -  №4)

Найбагатодітнішою сім’єю в 
СІЛА стала сім’я п’ятидесятників 
Черненків -  вихідців із України. Ро
дом вони з Черкащ ини. Із-за релі
гійних переслідувань в радянські ча
си вони зм іш ені були емігрувати. 
Сім років том у вони з 12 дітьми 
приїхали до А мерики. У країнська 
гром ада К аліф орн ії і п ’ятидесят- 
ницька Ц ерква допомогли Чернен-
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кам влаш туватися на новому місці. 
За короткий час воникупили тут бу
динок. Який опіслі декілька рвзів 
приходилося добудовувати. Н ині 
Черненки мають 17 дітей віком від 
місяця до 22 років. Але, як каже 
Зінаїда Іванівка -  їх мати, у подаль
ш ом у зростанні сім’ї вони поклада
ються на Бога. «Наш а родина ре
лігійна, ми разом  з дітьми постійно 
відвідуємо церкву, ш ануєм о всі зви 
чаї та обряди українського народу».

Консультативна рада протестантсь
ких Церков Росії погодилася на прове
дення з Російською Православною 
Церквою семінару на тему «Християн
ство і моральні цінності в сучасному 
суспільстві». 1 грудня відбулося робоче 
засідання Ради, на якому йшла мова з 
приводу спільної позиції протестантів 
на семінарі. Оскільки цей сеімінар буде 
першою зустріччю а Росії пррте-стантів 
і православних з питань християнсько
го віровчення, то домовлено, 1ІІО він 
пройде у вузькому колі (глави протес
тантських Церков і співробітники 
Відділу зовнішніх церковних зв’язків 
РПК) в напочатку в закритому режимі. 
Семінар не буде богословським диспу
том. Сторони виріш или, як сказав 
представник російських п ’ятидесят
ників К.Бендас, «не торкатися тих ре
чей, які нас розділяють, а зосередитися 
на тому, щ о нас поєднує, а це -  христи
янські цінності».

Труднощі німецької економіки 
позначилися на фінансах Єван
гельської Церкви Німеччини. На ос
танньом у синоді н ім ецьких лютеран 
зазначалося, щ о тенденція зм енш ен
ня грош ових надходжень стосується 
насамперед основного джерела над
ходж ення кош тів -  церковного п о 
датку. Відомо, щ о гром адяни Н ім еч
чини відраховую ть приблизно 9% 
своїх доходів на користь Ц еркви. 
Зростання безробіття, а також  ре
ф орм и  податкової системи призвели 
до зм енш ення рівня доходів.

Шведського пастора-п’ятидесят- 
ника Ааке Гріна Верховний суд 
країни звинувачує в розпалю ванні 
ненависті до сексуальних м енш ин. 
П астора судять не вперш е. Із таким  
звинуваченням  він вже відбув 
м ісяць ув’язнення. Я кщ о на цей раз 
суд доведе винуватість пастора, то 
йому прийдеться бути ув’язненим  
щ е десь на два роки. Ааке Грін нази
ває гомосексуалізм «раковою пухли
ною наш ого суспільства».

67-річний квакерський пастор 
Біл Мартін має намір відкрити в 
місті Тампа (штат Флоріда) ну-
дистський табір під назвою  «Нату
ра». П астор впевнений в тому, щ о 
«багато християн будуть приходити 
сюди, щ об переконатися. Яку духов
ну користь п риносить  відсутність 
почуття сором у свого оголеного 
тіла». В таборі, окрім  50 будинків, бу
де збудовано храм, який мож на буде 
відвідувати у напівголом у вигляді. 
Так як Адам і Єва «перед Богом 
м ож на бути голим і не сором итися 
цього», -  обґрунтовує свою затію п а
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стор. Вперш е християнське виправ
дання ідей нудизму затіяв щ е в 1930 
році у США баптистський пастор 
Ілслі Бун. Ц ій темі він навіть присвя
тив організовану ним М іж народну 
нудистську конференцію .

ПРАВОСЛАВ’Я

Митрополит РПЦ Кирило в 
своєму листі держсекретарю СІЛА 
КРайс висловив своє обурення зви 
н уваченням и  Росії в п оруш енн і 
релігійних свобод своїх громадян. 
Зокрем а владика не погодж ується з 
тим , щ о  Російська православна 
Ц ерква в щ орічном у звіті Держде
партам енту США названа такою, щ о 
за своїм статусом «наближається до 
державної», щ о в РФ відсутній рух «з 
просування міжрелігійного діалогу». 
О собливо обурило владику те, щ о у 
звіті поруш енням  прав батьків на 
навчання дітей відповідно до своїх 
св ітоглядних п ереконань названо  
повсемісне введення в ш колах як 
обов’язкового предмету «Основ пра
вославної культури». Як бачимо із 
цих протестних заяв м итрополита 
К ирила, Росія не є країною  
релігійної свободи. (День. -  №226)

Митрополит Смоленський і 
Калінінградський Кирило (Гундяєв), 
заявив, що в Росії було б корисно 
закріпити на законодавчому рівні 
особливі відносини держави із чо
тирма провідними релігійними кон
фесіями країни (православ’ям , ісла
мом, іудаїзмом і буддизмом ). «Сьо
годні є такі православні країни, як, 
наприклад, Греція й Грузія, у К он
ституціях яких закріплене особливе

п олож ення П равославної церкви , 
оскільки переважна більш ість насе
лення цих держав є православним. 
Н а мій погляд, немає нічого погано
го й загрозливого щ одо свободи лю 
дей інш их вір, якщ о держава привсе
лю дно заявляє про свої особливі 
відносини з релігіями більш ості на
селення своєї країни. У цьому випад
ку, вважає він, з ’являю ться чіткі й 
усім зрозум ілі правила церковно- 
держ авних взаємин, які кращ е підда
ються суспільному контролю.

«Держава і Церква в багатьох пи
таннях своїх відносин мають бути 
партнерами». Так вважає П атріарх 
РКЦ Олексій II. Як приклад, він п о 
слався на м ож ливість сп івпраці у 
сфері боротьби з наркоманією . «Ми 
прагнемо прилучити владу і бізнес 
до боротьби з подолання цього зла», 
-  сказав Олексій II. Н а його думку, 
нині в Росії такі добрі відносини 
Ц еркви і держ ави, яких «не було 
протягом  всієї наш ої історії». «Коли 
виникаю ть якісь питання, -  заува
ж ив Патріарх, -  то я розм овляю  по 
телефону із П резидентом, зустріча
юся з будь-яким  м ін істром ». 
П атріарх категорично виступив п ро 
ти відтворення в Росії колиш ньої Ра
ди у справах релігій.

Московський патріарх Олексій II 
постійно підкреслює важливість 
співробітництва РПЦ й МВС Росії у 
справі зміцнення держави й підви
щення її безпеки. Патріарх зокрема 
заявив, щ о за останні роки чимало 
зроблено для відновлення перерва
ного співробітництва між Церквою й 
правоохоронним и органами. За пе
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реконанням патріарха, метою такої 
взаєм одії є «духовно-м оральне й 
патріотичне виховання, зм іцнення 
державності й підвищ ення безпеки». 
«Церква завжди благословляла не
легке служіння людей, покликаних 
оберігати життя й спокій у наш ій 
країні, молилася про дарування миру 
й згоди в суспільстві», -  говориться у 
вітанні патріарха учасникам цере
монії прийняття присяги й вручення 
перш их офіцерських погонів курсан
там М осковського університету МВС 
Росії. Як відзначив Олексій II, «сьо
годні саме співробітники м іністерст
ва внутріш ніх справ забезпечую ть 
безпеку громадян Росії, мужньо про 
тистоять діям терористів, п рипиня
ють злі наміри злочинців». П редсто
ятель РПЦ також звернув увагу на те, 
щ о загальними працям и свящ енно
служителів і співробітників право
охоронних установ створю ю ться 
ум ови для духовного окорм лення 
міліціонерів і членів їхніх родин, щ о 
«робить досить доброчинний вплив 
на зм іцнення їхньої віри  й тр а 
диційних м оральних основ». «П а
м ’ятайте, щ о Російська Православна 
Церква -  з вами, ваш им и родинами, 
рідними й близькими. Вона м олить
ся й буде молитися за вас, сподіваю 
чись спасіння у ваш ому нелегкому 
служінні, в ірячи  у ваш у духовну 
стійкість і вм іння із честю й д о 
стоїнством переборю вати всі тим ча
сові труднощ і й випробування», -  
сказав патріарх.

Інтронізація Патріарха святого 
града Єрусалима і всієї Палестини 
Феофіла III відбулася 22 листопада у 
храм і В оскресіння Х ри стового  в

Єрусалимі. П атріарха вітали п ред
ставники П равославних Ц ерков. Від 
Р осій сько ї П р аво сл ав н о ї Ц ерк ви  
був тут м и тр о п о л и т  К ирило. Він 
оголосив п р и в ітан н я  патр іарха  
Олексія II. П атріарх запевнив М ос
ковський П атріархат, щ о оскільки 
він відіграв одну із провідних ролей 
у зм ін і П редстоятеля Є русалим ської 
Ц еркви й здоланні кризи  в ній, то « 
відтепер братські в ідносини  двох 
Ц ерков будуть все більш е зм іц н ю 
ватися».

Предстоятель Елладської ПЦ ар
хиепископ Афінський і всієї Еллади 
Хркстодул застеріг Європу від «по
туречення» у зв ’язку з переговорам и 
про вступ Т уреччини в Є вропейсь
кий Союз. Христодул нагадав про 
злочини , зроблені туркам и п роти  
Греції і висловив таку думку: «Не 
дум аю , щ о  Т уреччина євр о п е їзу 
ється. Я бою ся, як  би не отуречила
ся Європа». А рхієпископ висловив 
жаль з приводу того, щ о турки, «на
род у сутності гарний», дозволили  
«захопити себе, п ідкоритися кер ів
ництву  ф анатиків  і робити  злочи 
ни» на кш талт р ізанини  у С м ірни у 
1922 р., у результаті якої загинули 
тисячі греків.
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Глава Єкатеринбурзької єпархії 
дозволив парафіянам молитися на 
ікони з Інтернету після їхнього освя
чення. А рхиепископ Єкатеринбурзь- 
кий Вікентій дозволив віруючим м о
литися на ікони, роздрукован і з 
Інтернету. Віруючим необхідно розд- 
рукувати ікону, вставити її в рамочку 
й освятити в церкві. «Найкращ е при
нести ікону в церкву, попросити свя
щ еника, щ об він зробив чин освя
чення», -  сказав архиепископ, і після 
освячення на роздруковану з Інтер
нету ікону м ож на буде молитися.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Позачерговий саміт мусуль

манських держав відбувся в М ецці. 
Біля 50 глав держав і урядів з ’їхалися 
на нього за запрош енням  короля Са- 
уд. Аравії Абдалли ібн Абдель Азіза. 
М ета саміту -  затвердити пом іркова
ну тенденцію  в ісламі і поставити пе
репону на шляху поширення екст
ремістських ідей. С аміт п ри й н яв  
«Декларацію свящ енної Мекки» і де
сятирічну програм у сумісних дій і 
сп івпрац і, щ о  одерж ала назву 
«ісламської дорож ньої карти».

М у с у л  ь - 
манські лідери 
Росії заклика
ють усунути з 
герба країни 
православну  
символіку. Во
ни м отивую ть 

це тим , щ о  РФ є держ авою  багато
к о н ф ес ій н о ю . Л иш е м усульм ани  
становлять  тут 10%. Згадайм о, щ о 
в центр і герба Росії вм іщ ен о  зо б р а

ж ення святого Георгія П ерем ож ця, 
а голови двоголового  орла п р и к р а
ш аю ть корон и  з хрестами. Ще один 
хрест три м ає в своїй лапі орел. Але, 
як  зауваж ує глава Д уховного уп 
равл іння м усульман А зійської час
ти н и  Росії Н аф ігулла А ш иров, м о 
ва йде не тільки  про герб. «По- 
клінні хрести ставлять на п р и к о р 
донних  заставах і в ’їздах у м іста, у 
каб ін етах  в и сять  ікон и . А п р и 
св о єн н я  х р и сти ян сь к и х  ікон  
військам  РФ. Н аявн ість  на р о сій 
ськ ом у  герб і ч о т и р ьо х  вели ки х  
хрестів говорить  про тиск хри сти 
ян сько ї сим воліки . У К онституції 
РФ сказано, щ о  Росія -  держ ава 
світська, том у варто взагалі ун и ка
ти  будь-яких рел ігійних сим волів . 
Релігія -  п р и в а тн а  справа, її не 
м о ж н а ви н о с и ти  на д ер ж авн и й  
рівень... В інш ом у разі треба зм ін и 
ти  К онституцію  і прям о  заявити , 
щ о  Росія -  християнська держава». 
П ерекладач К орану В .П орохов за 
явив, щ о російський  герб в ід н о в
лю є м онархічну  сим воліку Р осій 
ської імперії.

Фашиствуючі скінхеди з центру 
Російського Православ’я Сергієвого 
Посаду здійснили напад на м олитов
ний будинок мусульман. П ’яні бри
тоголові юнці, озброєні кусками ар
матури, покалічили багатьох вірних, 
викрикую чи при цьому російсько- 
націоналістичні гасла, закликаю чи 
мусульман до виїзду з Росії. Більш е 
всіх постраж дав керівник відділу з 
роботи з м ісцевими релігійними ор 
ган ізац іям и  ДУМ Росії Арслан 
Садрієв, який, до речі, є корінним  
росіянином.
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У Нижньому Новгороді засуджені 
члени осередку «Хізб ут-тахрір». Суд
Нижегородського району Н ижнього 
Н овгорода виніс звинувальний ви 
рок щ одо трьох членів м іжнародної 
організації «Хізб ут-Тахрир». Один із 
звинувачуваних -  уродженець м.Хев- 
рон (Палестина) Аммар Махмуд Аль- 
Ж унайді, який  у 1999 р. прийняв 
російське громадянство, засуджений 
до 4 років і 8 місяців позбавлення 
волі. Двоє інш их -  дегестанці М .Нур- 
магомедов і Ю .М агомедов -  засуд
жені на 3 роки кожний. Звинувачу
вані у своєм у останньом у слові 
повністю визнали свою провину й 
розкаялися. У ж овтн і 2004 р. 
співробітники УФСБ Росії у Нижего- 
родській області, у взаємодії із про
куратурою й ГУВД регіону, а також 
ГУ МВС РФ у П риволзьком у ф еде
ральном у окрузі прип и н и ли  
діяльність організації «Хізб ут-Тах- 
рир» на території Н иж егородської 
області. М етою  ц ієї організації, 
відповідно до статутних документів, 
є усунення неіслам ських урядів і 
встановлення ісламського правління 
у всесвітньом у м асш табі ш ляхом  
відтворення «Всесвітнього ісламсь
кого Халіфату». О сновними ф орм а
ми її діяльності є войовнича ісламсь
ка пропаганда, щ о сполучить із не
терпимістю  до інш им  релігіям, ак
тивне вербування прихильників, 
цілеспрямована робота із внесення 
розколу в суспільство. Щ одо о р 
ганізації є ріш ення Верховного суду 
Росії від 14.02.2003 р. про визнання її 
терористичною  й заборона д іяль
ності на території РФ. Співробітники 
УФСБ вилучили в затрим аних дві 
гранати , велику кількість аудіо-,

в ідео- й друкованих матеріалів, ру
кописні тексти, електронні носії та 
інш і докази, щ о підтверджують п ро 
типравну діяльність даної групи осіб.

Видрукувано «Послання світу» 
Усами бен Ладена. «О, народ А мери
ки, -  говориться у його П ередмові, -  
я звертаю ся до тебе з цим  словом, 
щ об навчити тебе уникнути п овто
рення того, щ о трапилося в М анхет- 
тені». В книзі даю ться поради, як 
треба праведно ж ити, щ об їх не зр и 
вали мусульмани. Треба всім п р и й 
няти  іслам, заборонити алкоголь і 
ни н іш н ю  ам ериканську  к о н сти 
туцію , закрити  банки, в ідправити  
гомосексуалістів у в ’язниці, не вид- 
руковувати  зоб раж ен н я ж інок, 
увільнити ж інок з роботи у сф ері об
слуговування та ін. У висновках Уса
ма пиш е: «Людина з того моменту, 
як вона прийняла іслам і усвідомила 
себе м усульм анином , н енавидить  
американців, євреїв і християн».

Мусульманське збройне форму
вання Індонезії «Basner» під час
різдвяних свят охороняло христи
янськ і церкви  від проявів  екст
ремізму. В такий спосіб воно п ідтри
мало заклик П резидента країни Аб
дурахмана Вахіда до миру. М усуль
м ани закликали приєднатися до їх 
акц ії захисту спокою  також  буд
дистів та індуїстів. Крім того, щ е 
держ ава виділила 18 тисяч п о л і
цейських для охорони  храм ів . В 
Індонезії 85% населення є мусульма
нам и і близько 9% -  християнам и. 
К ерівництво країни прагне зняти  ту 
міжрелігійну напруженість, яка існує 
тут десятки років.
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Після своєї 
біганини по 
різних нових 
р е л і г і й н и х  
течіях су- 
перзірка ест
ради минулих 
рок ів  Майкл 
Д ж е к с о н  
вирішив ви
пробувати се
бе ще й в 
ісламі. Гині 
він живе в Ба

хрейні, де сп ілкується з королем  
країни і його родиною . Дебора Рове, 
мати дітей М айкла, не в захопленні 
від нових  вибриків  актора. Вона 
боїться, щ о М айкл їх дітям  (а вони є 
іудеями, як і мама), нав 'яж е іслам. 
Щ об спасти дітей від цього, Дебора 
заявила, щ о батьком  дітей є якийсь 
анонім ний донор сперми. М айкл в 
свою чергу зауважив, щ о він лиш е 
найм ав Д ебору для ви н ош уван н я 
своїх нащ адків -  сина П рінса і донь
ки Періс. А відтак вона не є їх закон
ною  мамою. Чи стане М айкл Джек
сон мусульманином, то це також  щ е 
під питанням . Відомо, щ о мусульма
ни не вж иваю ть алкоголь. Н ещ одав
но стало відомо, щ о він отруївся 
якою сь суміш ш ю  сильнодію чої нар
котичної речовини і віскі.

Будівництво мечетей у Франції 
перебирає на себе держава. В такий 
спосіб прагнуть скоротити вплив на 
м усульм анське населення Ф ранції 
закордонних ісламських фондів. За 
р о зп о р яд ж ен н ям  м ін істра вн ут
ріш ніх справ Ф ранції Н іколи Сар- 
козі в П ариж і утворено спеціальну

комісію, яка покликана внести від
повідні зм іни і подати доповнення 
до Закону про відокремлення церкви 
від держави.

Індійські мусульмани борються 
із вільним сексом. Саме так вони  
розц ін и ли  ін іц іативу  уряду Таміл 
Даду встановити  автом ати із п рода
жу презервативів. Але як щ о  влада 
це розглядала як засіб боротьби  із 
п ош и рен н ям  СН ІДу (в Індії п р о ж и 
ває біля 5 млн. В ІЧ -інф ікованих, 80 
% яких заразилися вірусом через 
статеві к онтакти), то м усульм ани 
розглядаю ть це як  умову п о ш и р ен 
ня сексу поза ш лю бом  серед м оло
дого покоління. В ийш овш и одяг
н утим и в чадру на вулиці м іст, м у
сульманки несли гасла: «Не руйнуй
те наш у культуру. Заберіть ці м а
ш ини».

Духовне управління мусульман 
Башкирії і депутатн-мусульмани 
Держзборів автономії виступили із 
закликом узаконити в своїй країні 
багатош лю бність. « У нас в Баш кирії 
дуже багато мусульман, -  заявив де
путат Д ерж зборів Едвард М урзін. -  А 
згідно ісламу чоловік може м ати чо 
тири  дружини. До того ж у нас п о 
рядних чоловіків мало, на всіх дам 
не вистачає. Саме тому й народж у
ваність низька -  без чоловіка мало 
хто наваж иться дитину мати». П ро
ти цього законопроекту виступила 
У ф имська єпархія Російської П раво
славної Церкви. Її свящ еник Сергій 
Дроздов заявив: «Мати дві друж ини 
або більш е канони православ’я не 
дозволяю ть. Бо ж це мож на розц ін и 
ти як тваринну хіть».
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БУДДИЗМ У СВІТІ
Духовний лідер буддистів Тибету,

який прож иває у вигнанні в Індії, 
може тепер спілкуватися із своїми 
земляками за допомогою  Інтернету. 
Будь-хто тепер має м ожливість осо
бисто направити йому листа. Сайт 
Д алай-лам и такий: w w w .dalailam a. 
com

Найбільшу в Європі статую Буд
ди виготовлять у м.Волгодонську 
(Ростовська область). Таке ріш ення 
п ри й н яла республіканська робоча 
комісія з будівництва буддійського 
релігійного ком плексу в Елісті. 
Д ев’яти м етрова  скульптура Будди 
буде виготовлена з м еталоконст- 
рукцій і покрита золотом. Вона зай
ме головне місце в Європейському 
центрі буддизму, щ о відкриється в 
столиці Калмикії. Гіпсова м одель 
м айбутньої скульптури царевича 
вже виготовлена калм и ц ьки м и  
скульпторам и. Н ині н ай ви щ а в 
Європі статуя Будди висотою  в сім 
метрів перебуває у Бурятії. Для виго
товлення 17 скульптур архатів -  учи
телів, які будуть оточувати по пери
метру новий храм овий комплекс в 
Елісті, запрош ені фахівці з індії й 
Непалу.

Це -  реінкарнація Будди. Так вва
жаю ть послідовники перш ої світової 
релігії буддизму. П івроку в джунглях 
Бора у стані трансу знаходиться 15- 
річний хлопчик Рама Бахадур Банд- 
жан. Всі ці дні він нічого не їсть і 
нічого не п ’є. Х лопчина сидить під 
деревом у стані «лотоса» із закрити
ми очима, не виявляю чи при цьому

ніяких ем оцій .
Сотні буддистів 
приїздять щ од
ня до нового  
Будди. Вночі 
х л о п ч и к а-р е ін - 
карнац ію  о то 
чую ть кільцем  
охорони і н іко
го до нього не 
д о п у с к а ю т ь .
Вдень до реін- 
карнації мож на 
н а б л и з и т и с я  
лиш е на 50 метрів. «Спочатку я пере
живала за нього, -  каже мама юнака, 
-  а тепер я щаслива. Він же втілення 
П росвітленного».

Тіло буддистського монаха Хам- 
бо-лами Даша-Доржо Ітигілова,

як и й  п ом ер  щ е в 1928 р., з а л и 
ш ається, за визнанням  російських 
вчених, ж ивим  і знаходиться в п ре
красном у стані. Зовн і воно н ічим  не 
нагадує пом ерлу лю дину. М онах си 
дить у спеціальном у коробі у позі 
лотоса. О дна із дослідниць ф ен о м е
ну Галина Є рш ова сказала: «Його 
суглоби згинаю ться, м ’які тканини  
продавлю ю ться як у ж ивої лю дини.
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Н ині, зрозум іло, Ітигілов не ж ивий. 
Він не мож е п іднятися і піти. П роте, 
відходячи в інш ий  світ в стані м еди
тації, він перейш ов не у стан смерті, 
а в ін ш и й  стан. Результати дослі
дж ень даю ть м ож ливість для п р и 
пущ ення, щ о лама ш тучно ввів себе 
у стан анабіозу». Д ослідниця заяви 
ла, щ о  вона навіть відчувала те теп 
ло, яке виходило з рук покійника. 
Вивчення тіла ченця засвідчило, щ о 
воно відповідає тілу лю дини, яка 
п ом ерла  12 годин  том у. Б ілкова 
структура тіла не зм ін и лася  і 
в ідп ов ід ає  такій  структурі ж и в о ї 
лю дини. Буддистські лідери вваж а
ють, щ о Д аш о-Д орж о вв ійш ов пе
ред смертю  у такий стан м едитації- 
самадхі, при  яком у залиш ається ж и 
вим  тіло. До тіла ченця почалося 
вже палом ництво . Довідка. Хамбо-ла- 
ма Даша-Доржо Ітигілов (1852-1927) 
був главою буддистів Східного Сибіру в 
1911-1917 роках. Все своє життя він 
провів у Бурятії. Лише один раз виїздив 
до Петербургу на святкування 300- 
ліття дому Романових. В більшо- 
вистські роки він приклав багато зусиль, 
щоб не допустити погрому буддистських 
святинь. Багато легенд розповідають 
про ченця. В 1927 р. він прийняв позу ло
тоса і наказав своїм учням похоронити 
його тіло в спеціальному кубі із кедрових 
дошок на сільському кладовищі. Через ЗО 
років Даша-Доржо велів відкрити його. 
Нині тіло ченця знаходиться в Івол- 
гінському дацані у скляному саркофазі. 
Через певний час головний наглядач 
міняє на «нетлінному» ламі одяг. Шість- 
сім разів на рік під час буддистських 
свят віруючих допускають до тіла лами. 
Говорять про його зцілюючі власти
вості. (Столичка. -  7 грудня)

Релігія в сучасному світі_________________

ІУДАЇЗМ
Сотні листів щодня поштарі до

ставляють до Стіни плачу, а там їх
місцевий головний рабин сортирує 
відповідно до змісту і декілька разів 
на рік вм іщ ує між  кам інням  
н ай б ільш ої святин і іудейського 
світу. Вважають, щ о послання, зали
ш ене в Стіні плачу, яку в іудейській 
традиції називаю ть щ е Західною, до
сягає Всевишнього, а відтак вислов
лені в них прохання можуть збутися.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
На скасування рішення про 

будівництво храму в Москві кріш- 
наїти відповідають довгостроковим 
постом. Як відом о, прокуратура

М оскви дом оглася скасування р і
ш ення столичного  уряду про 
будівництво кріш наїтського храму у 
М оскві. «У строгому пості (у миру це 
називається голодуванням ) візьм е 
участь більш е півтисячі московських 
послідовників Товариства», -  гово
риться в повідомленні прес-служби 
МТСК. П роти криш наїтів виступили 
й російські науковці. Так, за даними 
Інституту етнології й антропології 
Російської Академії наук, російські 
кріш наїти є маргінальною  сектою, 
яка не м ає в ідн ош ен н я до тр а 
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ди ц ій н ого  індуїзму. Точка зору 
Інституту відображ ена в енцикло
педії «Народи й релігії світу», щ о 
вийш ла друком у 1998 р. й відзначе
на Д ерж авною  прем ією  Росії. 
В ідповідно до цього  довідника, 
«М іжнародне товариство свідомості 
Кріш ни -  неоіндуїстська секта, щ о є 
європ еїзован и м  варіантОхМ кріш - 
наїзму».

Показником зростання Церкви 
Ісуса Христа Святих останніх днів є 
спорудження храмів. Храм у м ор
монів -  це не те, щ о храм в історич
них християнських Церков. Для п о 
всякчасних богослужінь вони мають 
молитовні будинки. Храми ж -  це 
святині, де здійсню ю ться таїнства. В 
храм  Ц ІХСОД не м ож е зайти  не 
тільки не член Ц еркви, а й не кож 
ний її вірний. В ньому не м ож на бу
ти без потреби  зд ійснення п о 
таєм ного  обряду. «Кожна особа, 
гідна храм ової перепустки, -  заува
жує П резидент Ц еркви  іс р д о н  
Хінклі, -  визначається також  як 
авірний святий останніх днів». М и
нулого року в храмах було здійснено 
32 м ільйони обрядів. Це більше, ніж 
було здійснено в будь-який інш ий з 
попередніх років. Н ині Ц ерква Ісуса 
Христа Святих останніх днів має 122 
храми. Вони вщ ерть заповнені і пе
реповнені. Віруючі м орм они  з Ук
раїни їздять для здійснення обрядів 
переважно до Ф ранкфурта або С ток
гольма. Саме тому для них нагаль
ним  є побудова храм у в Україні. 
Будівництво його вже розпочалося. 
Ц ерква ІХСОД надає необхідну 
інф орм ацію  про свої храми в Інтер- 
неті. До ресурсів цієї сторінки мож на

добратися за адресою (www.Ids.org 
/temples)

Церква Ісуса Христа Святих ос
танніх днів у цьому році 23 грудня 
відзначила 200-ту річницю від дня 
народження свого пророка Джозефа 
Сміта і 175-ту річницю заснування 
ним Ц еркви. В цей день П резидент 
ЦІХСОД Гордон Хінклі був у Вер- 
монті, де збудовано п ам ’ятник  на 
честь П ророка і м ем орівльний ко
ледж. В Солт-Лейк-Сіті у великому 
К онф еренц-залі відбулися урочис
тості, які через спутник торанслю ва- 
лися на весь світ. Ісус є Христос, ви- 
купитель людства, а Д ж озеф  Сміт 
відновлю вач його діянь в цей ос
танній і заклю чний час, як це вчить 
П резидент Ц еркви Г. Хінклі. Саме 
Дж. Сміт вчив, щ о спасіння є все- 
охоплю ю чим, щ о весі люди стануть 
при часн и кам и  В оскресіння через 
Спокуту, здійсненну Спасителем.

Нова християнська секта з’явила
ся в Пуерто-Ріко. Її лідер Едвін Гон
салес оголосив себе реінкарнацією  
П апи  Івана-П авла II. П ри  цьом у  
нйніїцнього П онтиф іка пуерторика
нець оголосив «антихристом ». 
О скільки «реінкарнований» не за
явив заздалегідь про свій вихід з Ри- 
м о-К атолицької Ц еркви, то це дало 
їй  право  відлучити його від ц ієї 
Церкви.

Євангельська харизматична Церк
ва «Нове життя» Мінська втратила 
право власності на землю і будівлю 
колиш нього корівника, які вона ку
пила з метою реконструкції під м о 
ли товн и й  будинок. Це трапилося

_________________Релігія в сучасному світі

Релігійна панорама № 12*2005 47

http://www.Ids.org


Релігія в сучасному світі

після того, як  влада р ізн и м и  
м ахінаціям и не давала можливості 
Церкві орендувати для богослужінь 
хоч якесь із п ри м іщ ен ь  в центрі 
міста. Д ивовиж ним  є р іш ення «лука- 
ш енківського суду» щ одо корівника. 
Виявляється громадою  будівля вико
ристовується не за призначенням , 
хоч є заборона використовувати в 
межах міста будівлі для утримування 
великого рогатого  скоту. П астор 
євангельської громади В.Гончаренко 
закликав вірую чих збиратися для 
проведення м олитви за всіх гонимих 
білоруським реж им ом  Лукашенка.

ІНШІ
РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

В Японії великою популярністю 
користуються місцеві релігійні свя
та. їх, як  правило, присвячую ть яко
мусь синтоїстськом у святилищ у. 
П роте не всі м еш канці країни Сходу 
Сонця можуть відвідати ці храми, 
побачити  їх. Щ об цього не було, 
сінтоїстські л ідери висунули ідею

будівництва точних копій відомих 
храмів на спеціальних рухомих плат
ф орм ах (о-м іносі). Такі копії-храми 
возять по різних містах країни, на
самперед віддалених. П роцесію  су
проводять биттям  ритуальних бара
банів, танцям и, релігійними п існя
ми. З ’ясувалося, щ о о-міносі збирає 
б ільш е пож ертвувань, ніж  той  
стаціонарний храм, копія якого во
зиться по країні.

МІСТИКА
Мер бразильського міста Вірити - 

ба-Міріб оприлюднив дивний закон,
який  забороняє м еш канцям  міста 
відправлятися в потойбіччя. Вступи
ти в боротьбу з волею Бога мера Ро
берто П ерейра да Сільва спонукала 
відсутність місць для поховання п о 
мерлих на м ісцевом у кладовищ і і 
відсутність м ож ливості відкрити  
нові. Справа в тому щ о 89% тери
тор ії м іста займ аю ть р ічки , а 
тропічні джунглі, щ о навколо міста, 
не дозволяю ть рубати.
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ТЕМА НОМЕРУ
«МІСІЯ -  МОРЕПЛАВЦЯМ» У СВІТІ Й УКРАЇНІ*

На початку нового періоду в історії українського мореплавання, коли 
вихід наш их м оряків на берег у загранпортах став вільним, м оряки стали 
частіш е зустрічатися з працівникам и різних Х ристиянських місій, щ о п ро 
понують їм гостинність на березі. Оскільки інф орм ації на цю  тему вкрай м а
ло, ми виріш или ознайом ити читачів РП про нову, досі невідому в Україні 
ф орм у релігійної активності -  духовне окормлення моряків. М ова йтим е 
про діяльність однієї з найбільш  респектабельних і найстарш их всесвітніх 
благодійних організацій для м оряків -  The Mission to Seafarers.

«Місія -  М ореплавцям» (ММ) відома в 
усьому світі завдяки символу, щ о запам 'ято
вується -  зображенню Ангела, щ о летить. Він 
став своєрідною емблемою місії в 1856 р., ко
ли Місія М ореплавцям була оф іційно визна
на. Основа символу -  свящ енний вірш  зі 
Святого Писання (Об 14:6): «І побачив я 
інш ого ангела, щ о летить посередині неба, 

щ о благовістував вічне Євангеліє жителям землі і кожній нації, і племені, і 
мові, і народу...». Цю емблему можна побачити в центрах або клубах у багать
ох портах світу (Flying Angel Centers) або у вигляді значків, які носять 
працівники та добровольці, щ о допомагають Місії в її роботі на благо м о
ряків.

У світі успіш но діє чимало аналогічних організацій, як християнських, 
так і світського характеру* 1. Однак найбільш  представницькою  в Україні є 
«Місія -  мореплавцям», чия діяльність тільки розгортається в наш ій країні 
як м ореплавної державі.

На сьогодні М М  -  це місіонерська організація Англіканської Церкви, 
визнане добровільне співтовариство Ц ерков, щ о сповідаю ть принципи  п о 
ваги самостійності П омісних Ц ерков, відкритого причастя, щ о зберегли

* Матеріал підготував капітан далекого плавання, член М орського Інституту України, 
капелан М ісії мореплавцям О.В.Сорокін, різні варіанти якої друкувалися в «М орском  
Бюллетене» Федерації морських профспілок України та «М орском Ревю» М орського  
інституту України.

1 Перш за все це католицька Апостолатус Марис (Apostleship o f the Sea -  AoS) з сіткою 
клубів Stella Maris й Британським та М іжнародним товариством моряків (British and 
International Sailors Society- BISS або ISS), щ о є вільним зібранням різних громад протестантсь
кого толку (в Україні цю організацію презентує одна з Баптистських Церков). Ці міжнародні 
Християнські місії, разом із рядом національних -  Німецькою, Фінською, Шведською та ін. -  
координують свою діяльність у складі Міжнародної Християнської Морської Асоціації 
(ІСМА) і часто спільно тримають клуби або центри для відпочинку моряків.
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апостольську наступність від почат
ку християнської ери і які визнаю ть 
авторитет Архієпископа Кентебер- 
р ійського  як  «перш ого серед 
рівних» пастиря, щ о поєднує членів 
С п івтовариства на періодичних, 
т.зв. Л ам бетських, К онф еренц іях  
для координації своєї діяльності. 
Раніш е знане як  «М ісія-М орякам» 
(The Missions to Seamen) ниніш нє 
товариство піклується про духов
ний і практичний добробут м оре
плавців та їхніх родин усіх рас і 
віросповідань.

За допом огою  добре організова
ного в за єм о зв ’язку  м іж  усіма її 
працівникам и -  ш татним и капела
нам и, п очесним и  капеланам и, 
св ітським и сп івробітн и кам и  і 
пом ічникам и, щ о справами виявля

ю ть Божу лю бов до м оряків у більш  ніж 300 портах по всьому світу. У 
б ільш ості портів  М ісія також  керує Ц ентрам и  для м ореплавц ів . Всі 
працівники М М  завжди готові запропонувати допом огу будь-якого роду. Це 
може бути допом ога потерпілим у нещ асті на морі, розрада страж денним і 
тим , чиї близькі загинули, відвідування моряків, щ о знаходяться в лікарні в 
інш ій  країні, підтрим ка родин моряків і допом ога в екстрених випадках. Во
ни також  даю ть мож ливість м орякам -християнам  приєднатися до бого
служіння, пош ирю ю ть Біблії і християнську літературу різним и мовами. 
Місія за допом огою  постійних співробітників через свої центри функціонує 
на постійній основі у більш  ніж 200 портах світу. Місія знає такий інститут, 
як почесні капелани. Ц ентри Місії у своїй діяльності керуються екуменічни
ми принципам и, разом  з інш им и Х ристиянським и організаціям и і Ц ерква
ми проводять різном анітні заходи. Як правило, центр М ісії -  це місце, де м о
реплавці можуть відпочити поза судном і де їм зроблять привітний прийом  
безкош товно. За це м оряки дуже вдячні, про щ о вони залиш аю ть записи в 
гостевих книгах. Такі записи є і в Одеській ММ.

У будь-якому порту є або каплиця, або місце, у якому проводяться бого
служіння, а також  телефони, щ о дають можливість м орякам  зв ’язатися з ро 
диною . У більш ості центрів є маленькі магазини, у яких продаю ться найне- 
обхідніш і товари; надаю ться послуги електронної пош ти  і створені умови 
для проведення дозвілля. П ри цьом у в центри заходять всі без винятку м о
ряки, поза залежністю від їхньої національності та віросповідання. Успішна 
робота Місії повністю  залежить від добровільних пожертвувань.
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Часто виникає питання, а 
нав іщ о п отр ібна така Місія?
Сама природа роботи м оряків 
означає, щ о вони маю ть потре
бу в особливому ставленні. Ізо
ляція від дому й родини ство
рю є тенденцію  до загострення 
колиш ніх чи появи нових п ро 
блем. їм  потрібні такі люди, щ о 
готові зорганізувати затиш ок, 
гостинність, доп ом огти  у 
виріш енні їхніх проблем (іноді досить просто доброзичливо вислухати лю 
дини), і дати м ожливість зв ’язатися з домом. Місія поєднує як соц іально-по
бутове, так і духовне служіння. П рактичне служіння не відокремлене від п р о 
повіді. Євангеліє вчить християн піклуватися про всіх чоловіків і ж інок, та
ких, які вони є, і це те, до чого прагне ММ.

В Одесі М М  працю є з 1992 року. О чолю є її капелан, капітан далекого пла
вання Олександр Сорокін.

С тавш и ф ундатором  поліконфесійного Ч орном орського Х ристиянсько
го Ц ентру (ЧХЦ), ММ зреш тою  зареєструвалася як самостійна організація. У 
рік свого 200-річчя Одеса урочисто відкрила центр М М  і в тісній взаємодії з 
інш им и учасниками ЧХЦ, щ о зберіг своє значення координаційного центру 
для служіння морякам, продовжує своє християнське служіння. Результати 
діяльності М М  мають конкретну результативність, наприклад, у справі неза
конного ареш ту декількох маріупольських моряків начолі з капітаном  у 
Нігерії кілька років тому назад. Н ью -Й оркський центр з прав м оряків при 
Інституті Ц еркви моряків, тісно п ов’язаної з ММ  і особисто його директор, 
комм одор Дуглас Стивенсон, приклали чималі зусилля, щ об спонукати уряд 
цієї країни втрутитися в ситуацію, том у щ о інакш е було нем ож ливо вирвати 
м оряків з ф актичного полону. У результаті цих зусиль Н ігерія постала перед 
загрозою  припинення важливих для неї відносин із країнами Британської 
Співдружності, щ о на додаток до протестів наш их диплом атів зреш тою  і 
привело до зв ільнення м оряків . Коли Д .С тивенсон  за зап р о ш ен н ям  
М іністерства закордонних справ України приїхав у Київ, його також  зап ро
сили в Державну М орську Адміністрацію , де від імені її тодіш нього глави 
адмірала Щ ипцова християнськом у ю ристу була вираж ена вдячність за 
еф ективні дії, так само, як і щ е в приблизно ш естидесяти задокументованих 
випадках надання дію чої допом оги наш им  м орякам , щ о виявилися в тяж ко
му положенні далеко від Батьківщ ини. М ож на згадати безліч подібних ви 
падків, пов’язаних з організацією  повернення додому м оряків, залиш ених в 
іноземном у порту несумлінним судновласником. П озитивне виріш ення 
конфлікту мож ливо не тільки через високо респектабельні християнські ка
нали зв ’язку, але й дуже складного, потребую чого особливого такту, відноси-
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нам и в рамках м іж релігійного діалогу. Це стосується проблем, щ о іноді ви 
никаю ть в арабських чи портах, щ о трапляю ться в портах Індії, Японії. Без
доганна репутація М ісія-М ореплавцям, щ о знаходиться під патронаж ем ко
ролеви Великобританії (а, як відомо, П резидентом The Mission to Seafarers 
багато років є принцеса Анна -  неоф іційна королева Ш отландії), допомагає 
проф есійним  м орякам  і свящ еннослужителям, з яких складається ш тат 
співробітників ц ієї організації, виріш увати будь-які питання і будь-якого 
ступеня складності. В Україні М М  ніколи не ухиляється від доручень, 
успіш не виконання яких здатне було б підняти рівень взаємин представ
ників України з м іж народним и м орським и організаціями.

Ж иття ММ  проходить у звичайних робочих буднях. Так само, як і в 
інш их портах, працівники місії щ одня відвідують судна, щ о знаходяться у 
портах, розм овляю ть з м оряками, організовую ть Службу Божу на борту су
ден, довірчу розм ову м оряка зі свящ еником, приносять новини, виступають 
посередниками в конфліктах, допомагаю ть виріш увати практичні питання і 
багато чого інш ого. Усе це, природно, робиться зовсім  безкорисливо, незва
жаю чи на істотні труднощ і, у перш у чергу недостачу ф інансових засобів. 
Крім цього, для українських м оряків по портах світу розсилався щ отиж не
вик українською  мовою  -  перш ий і поки єдиний у наш ій країні ін ф ор
м аційний бюлетень для моряків, які знаходяться в рейсі. Слід відзначити, 
щ о цей бюлетень користувався популярністю  не тільки серед українських 
моряків. О станнім  часом надходило все більш е замовлень від капеланів ав
стралійських й новозеландських портів у зв 'язку з тим , щ о збільш ується п о
пит на бюлетень серед російських м оряків із суден Далекосхідних компаній. 
Керівники Одеської М М  вірять, щ о з поновленням  їхньої роботи на новому 
місці в О деському портовом у клубі і відновленням розібраної в зв ’язку з пе
реїздом унікальної м орської Каплиці Св. Архістратига М ихайла ММ зуміє 
принести щ е більш е користі м орякам  і, вносячи ум иротворення в серця лю 
дей, послуж ити тим самим і справі безпеки м ореплавання в цілому.

М М  в Одесі -  вписана в конкретні реалії українського життя структура. 
Вона не обмежується виконанням  вузьких статутних завдань ММ. Люди, які 
там працю ю ть, маю ть державне мислення. Саме це спонукає їх нагадувати 
всім, кому не байдужа доля колись могутньої морської держави, подивитися 
на проблеми торгівельного і пасаж ирського ф лоту України по-українськи. 
Н а їх думку, існує загроза Україні як морській державі. П ро це пиш уть 
співробітники М М  у своєму недавньому звернені до уряду .

Н а другу неділю липня припало між народне свято М орська Неділя (Sea 
Sunday), яке відзначається в багатьох м орських країнах католицьким и, 
англіканськими, а також  різним и протестантськими місіями для моряків. Це 
м іж народний святковий день нагадує про традиційні сімейні цінності м оря
кам у рейсі. Це зайвий привід нагадати про важку морську працю  рідним і 
близьким  м оряка, якого з нетерпінням  чекають дома. У багатьох Церквах 
м орських країн Європи, А мерики, Австралії в другу неділю липня, крім свят-
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кових заходів на торгових і 
пасажирських судах, дитя
чих святах, сімейних і 
дружніх зустрічах, прово
дяться спеціальні С/іужби, 
під час яких моляться за мо
ряків та їхні родини.

В Одесі в цьому році вже 
всьоме відзначили Морську 
Неділю на цей раз еку
менічною службою Божою, 
яка була відправлена у кап
личці Св.Архистратига Ми
хайла представниками багатьох церков. Проте свято виявилося затьмареним 
у зв’язку з трагічними подіями в Лондоні за кілька днів до 10 липня. Тому 
тоді ж було затверджено текст нижчеподаної заяви, направленої в Посольст
во Великобританії. Сама панахида відбулася 8-го липня.

Як правило, у таких екуменічних заходах беруть участь громадські і бла
годійні морські організації, при участі в них ряду Церков Київської традиції, 
а також Церков, що представляють інші християнські конфесії. Все ак
тивніше до цього приєднуються православні Церкви, які проводять свої 
Служби у своїх храмах. Про важливість діяльності екуменічної каплички го
ворить той факт, що там побували міжнародні та всеукраїнські духовні ліде
ри. Патріарх Філарет благословив каплицю, встановивши свій патронат над 
нею. Відвідав каплицю і глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар.

Останні події свідчать про вірність обраного ММ екуменічного шляху. 28 
серпня в каплиці відбулася екуменічна Панахида ( при участі в ній УПЦ КП, 
УГКЦ, УАПЦ, ОМЦ) по загиолих і зниклих безвісти на п/х «Адмірал Нахи
мов» 19 років тому, у присутності частини близьких і родичів, а також мо
ряків -  членів екіпажа, що вижили, цього пароплава перед їхнім тра
диційним від’їздом до місця 
катастрофи в Новоросійськ, 
а також 31-го серпня -  у 
день трагедії. А 2-го верес
ня, в День Народження 
Одеси, вперше святкові за
ходи почалися о 9.00 з еку
менічної Служби Божої на 
честь засновників міста й 
одеситів в місійній каплиці 
Св.Архистратига Михайла.
Присутні представники 
відділу внутрішньої політи-
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ки Одеського міськвиконкому висловили свою щиру вдячність священно
служителям. Остання за часом подія -  11 вересня, коли з 2001 р. в нас відбу
вається Панахида по жертвах терористичних актів, транспортних катаст
роф, техногенних аварій і природних катаклізмів. Цього року такі Панахиди 
відбулися також і в Церкві Різдва Христового УАПЦ і екуменічна -  у Люте
ранській Церкві.

ММ планує відновити україномовний бюлетень для моряків, який би 
розсилався, як і раніше, в усі країни до центрів ММ. ММ ініціює створення 
спеціального телеканалу, через який висвітлювалися 6 різні аспекти життя, і 
насамперед духовний, наших чорноморських сусідів, про релігійне життя в 
Україні, що зняло б непоінформованість українських моряків стосовно пра
вославності Болгарії, Грузії, Румунії, збалансувало інформацію у світовому 
православному просторі про наше Українське Православ’я, бо у свідомості 
середнього іноземного моряка Україна -  це канонічна територія лише 
Російської ПЦ, що значно спотворює реальну картину. Відтак ММ -  це ор
ганізація, завдяки якій можна зняти свого роду блокаду в міжцерковних 
відносинах українських церков з церквами сусідніх держав. Це певною 
мірою сприятиме їхньому визнанню.
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СВОБОДА СОВІСТІ
ТАБЛИЦЯ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ 

В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ РІЗНИХ КРАЇН

Країна

Релігія не 
вивчається 
в державних 

школах

Наявний тут 
факультатив 

(курс) з релігії

Вивчається 
релігієзнавство або 

етика
Примітки

Албанія + - - Існує декілька іслам, шкіл

Австрія
Католицизм або 
протестантизм -

Щорічно три рази на тиждень

Англія -
Релігієзнавство у 
віці 11-14 років

10% дітей ходять в церков школи, які 
фінансуються Урядом

Бельгія
+

- -

40% учнів відвідують катол. школи, які 
фінансує держава Тут спочатку вивчають 

католицизм потім -  етику

Білорусь + —

Бразилія
+

- -
Лише в декількох провінціях вивчається 

католицизм факультативно

Венесуела + — —

Греція Правослайя -

Данія
+

-- -
Знайомлятьз протестантизмомв4 або5 

класах.

Іорданія Іслам Християни не відвідують

Іспанія Католицизм — Не в кожній провінції.

Індія + — — Багато різних церков шкіл.

Італія Католицизм — Щорічно, раз на тиждень

Казахстан + — . . .

Канада(окрім 
Квебеку)

+
~ -

Залежно від провінції Подеколи держава 
підтримує церковні школи.

Колумбія + — —

Мексика + — —

Монголія + — —

Нідерланди -
Історія

християнства
Вивчається протягом чотирьохрокіа

Німеччина
Католицизм або 
протестантизм

За вибором - етика
Щорічно два рази на тиждень

Норвегія Історія релігій Один рік християнство

Польща Католицизм За вибором- етика
Викладають католицькі священики 

Відвідування вільне

Росія + - - Багато експериментівв регіонах

С Ш А
+

* ~
Багато різних церковн шкіл, В деяких 
державнихшколах є релігієзнавство

Тайвань - Етика 4 роки
10% дітей відвідують католицькі школи

Україна
+

- -
Окрім галичан областейТут -  греко- 

католицизм

Філіппіни Різні релігії -
За виборомбатьків, якщо Церква дає 

священика і оплачує його працю

Фінляндія -
Релігієзнавство або 

етика
б годин на тиждень в останні три роки 

навчання

Франція
+

- -

Десь 15% дітей ходять у католицькі школи

Чехія
+

- -

Наявний огляд релігій на уроках географії 
чи історії. Є факаультат. година до занять 

для дітей католиків.

Швеція -- Релігієзнавство
Протягом одного року 
один раз на тиждень

Швейцарія
+

-
Години релігієзнавства 

в курсі історії.
Японія - Етика Вивчається щорічно

ПІДСУМОК 18 8 9

Таблицю склав професор Дональд Джарвіс з Університету ім.Брігама Янга (П рово,
СІЛА). Ц ифрова інформ ація на жовтень 2002 р.
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* * * * *

Верховна Рада України 22 грудня розглянула проект Постанови про звіт 
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування 
фактів порушення права громадян на свободу совісті (реєстр. №8578). «З ог
ляду на те, щ о для ухвалення даного проекту постанови це питання одинад
цять раз виносилось на голосування, м ож на зробити висновок, щ о окремі 
політики використовую ть діяльність цієї Тимчасової комісії не для захисту 
прав громадян на свободу совісті та віросповідання, а виклю чно з особистих 
політико-конф есійних мотивів». За словами народних депутатів, комісія не 
врахувала ріш ень Господарського суду Рівненської області, які стосуються 
поруш ених комісією справ. Н ародний депутат М.Косів зауважив, щ о голова 
комісії, депутат Павло Сулковський, не врахував його пропозицій  в погодж е
ному варіанті проекту Постанови. Н ародний депутат К.Самойлик запропону
вала звернутися до Ради Європи щ одо поруш ення прав віруючих в Україні та 
переслідування за релігійними ознаками, але її пропозиція не була підтрим а
на присутніми народними обранцями. Вона також перерахувала інш і ф акти 
поруш ень прав віруючих, які не були згадані у звіті Тимчасової комісії. О соб
лива критика П.Сулковським була скерована на адресу голови Рівненської 
ОДА В/Червонія, якого він звинуватив у численних поруш еннях прав лю ди
ни. В результаті народні депутати в цілому прийняли Постанову ВРУ, в якій 
виріш ено «Рекомендувати Президенту України звільнити з займаної посади 
голову Рівненської обласної державної адміністрації Червонія В.М. у зв ’язку з 
системним поруш енням  ним Конституції України і законів України з питань 
поруш ення права громадян на свободу совісті». Також «рекомендувати П ре
зиденту України притягти до відповідальності голову Тернопільської облас
ної державної адміністрації Стойка І.М. та голову Ш умської районної дер
ж авної адміністрації Тернопільської області у зв ’язку з поруш енням ним и 
Конституції України і законів України». М атеріали комісії мають бути пере
дані до Генеральної прокуратури, якій запропоновано «реагувати на факти 
поруш ень, щ о маю ть місце у представлених матеріалах тимчасовою  слідчою 
комісією; посилити нагляд за дотрим анням  законодавства України щ одо сво
боди совісті та діяльності релігійних громад». Контроль за виконанням  цієї 
П останови покладено на саму тимчасову слідчу комісію, «повноваження якої 
продовж ити до реалізації зазначених у П останові заходів». Окрім цього, на 
розгляд депутатів було представлено проект нової редакції Закону України 
«Про загальний військовий обов’язок і військову службу» (законопроект 
реєстр. №8047), який був підтрим аний Верховною Радою України у перш ом у 
читанні і взятий за основу. Слід відзначити, щ о цим законопроектом ліквіду
ються неточності чинної редакції щ одо надання відстрочки від призову свя
щ еннослужителям на час виконання їх обов’язків на цій посаді та студентам 
середніх або вищ их духовних навчальних закладів із денною ф орм ою  на
вчання. Вказаним законопроектом  також врегульовується питання звільнен-
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ня священнослужителів та студентів духовних навчальних закладів від прохо
дження військових зборів. (Інститут релігійної свободи, RISU)

* * * * *

Знову гроші за рибу. Так у нас в Україні говорять, коли не знаю ть, щ о 
хотів хтось про щ ось сказати. Все частіш е останнім часом з ’являю ться 
«борці» з «тоталітарними сектами». Коли ж починаєш  з’ясовувати, щ о вони 
розумію ть під поняттям  «тоталітарні», то чуєш , щ о це ті, які тотально праг
нуть охопити все ж иття лю дини. Вони проникаю ть в сім ’ї, прагнуть 
пролізти в дитячі садочки і ш коли, у вузи і армію  своїми агітаторами (щ ось 
як капелани), постійно ведуть пропаганду за свою релігію всіма засобами і 
ф орм ам и. Але ж під це визначення підходить насамперед Греко-Католицька 
Церква, бо ж  православні, грубо кажучи, дещ о ледачі для такої роботи. Вони 
-  переважно літургісти: відслужив службу в храмі і додому. Що ж стосується 
прикладів тоталітарних сект, то, практично нічого про ці спільноти не зн а
ючи, називаю ть Біле Братство, АУМ -сінрікьо, мунівців, саєнтологів і щ е де
кого. Але чим  цим критиканам  зарадиш? П ерш  ніж  навіш увати такі ярлики, 
слід пізнати ці ф еномени, заспілкуватися з ним и, відвідати їхні моління, об 
рядові практики. М ож емо лиш е порадити журналістам: пізнай, а потім  п и 
ши. Так, Велике Біле Братство вже давно далеко не те, яким  воно було в ча
си лідерства в ньому надто жорсткого Івана Свамі, тобто Ю рія Кривоногова. 
Писати -  так писати правду. Бо ж, скажімо, не таким и є, як про них пиш уть, 
ті ж  послідовники Ц еркви Єднання. (Столичка. -1 1  листопада)

* * * * *

14-18 грудня в Україні перебував Генеральний Сек
ретар Міжнародної Асоціації Релігійної Свободи 
(МАРС), доктор філософії Джон Грац. Головна мета 
приїзду -  підтримати діяльність Української Асоціації 
Релігійної Свободи (УАРС), яка входить до складу 
МАРС. Д.Грац взяв участь у М іжнародній науково- 
практичній конференції «Актуальні питання м іж кон
фесійних взаємовідносин в Україні», яку організував 
Держдеп України у справах релігій, зустрівся з Радою 
директорів УАРС, на якій  він ознайом ився з 
діяльністю цієї організації та з планами на 2006 рік. Ге
неральний Секретар МАРС високо оцінив діяльність 
УАРС і висловив готовність до співпраці. 17 грудня було проведено День 
Релігійної Свободи. Ц ентральним служінням була проповідь Джона Граца 
«Свобода вибору. Це м оє рішення». На зустріч були запрош ені представники 
українських православних Церков, протестантських організацій , ісламу. 
МАРС була заснована 1893 року. Члени Асоціації працю ю ть у сфері зм іцнен
ня юридичного й політичного захисту свободи совісти і є прихильниками ш и-
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рокого тлумачення національних і м іжнародних документів, щ о гарантують 
захист цієї свободи, покликані відстоювати принципи свободи совісті для всіх 
людей. В світі існує сітка регіональних і національних відділень МАРС, зокре
ма, у Бразилії, Гані, Індії, на Карибських островах, у Перу, Росії, Україні, Ру
мунії і на П івденно-Тихоокеанських островах. (RISU)

* * * * *

Російський уряд пропонує обмежити приплив у країну місіонерів і впоряд
кувати реєстрацію релігійних об’єднань. М ін’юст РФ пропонує радикальні за
ходи щ одо посилення контролю над релігійними організаціями. Зокрема про
понується ускладнити порядок видачі в ’їзних віз місіонерам і спростити про
цедуру ліквідації релігійних центрів, говориться в доповіді міністерства. Доку
мент був підготовлений до жовтневого розш иреного засідання Ради безпеки. 
Його автори констатують, щ о Росія піддається «іноземній релігійній експансії» 
-  за останні десять років число релігійних рухів у країні виросло з 20 до 69. Пе
редбачається, щ о підставою для ліквідації можуть стати два вироки суду за 
«злочини екстремістської спрямованості», винесені її членам протягом року. 
П ропонується також увести адміністративну й кримінальну відповідальність за 
незаконну місіонерську діяльність. Проте, за словами директора департаменту 
конституційного законодавства й законодавства про безпеку Мінюсту Є.Сидо- 
ренко, ці ініціативи зараз не оформлені у вигляді законопроектів. Якась їхня 
частина, за словами чиновника, може бути реалізована в ході роботи над зако
ном про протидію тероризму, щ о з минулого року перебуває в Держдумі. 
Спростивш и ліквідацію, Мінюст одночасно хотів би й ускладнити реєстрацію 
релігійної організації. Зараз у Держдумі вже готуються виправлень в законі 
«Про Свободу совісті», якими, зокрема, передбачається введення обов’язкової 
релігієзнавчої експертизи при реєстрації релігійних організацій.

* * * * *

Борці за свободу віросповідань Росії висловлюють свою затурбованість 
прийняттям Держдумою практично без обговорення Закону про некомерційні 
та неурядові організації. Під дію цього Закону попадають і релігійні спільноти. 
А він такий неоднозначний і туманний в оцінках, щ о відкриває можливість для 
реалізації задумів М осковського Патріархату про обмеження свободи вірос
повідань. Зокрема Закон заявляє, щ о в реєстрації може бути відмовлено тим 
організаціям, чия мета, завдання чи ф орм и діяльності «суперечать Конституції 
і федеральному законодавству, створюють загрозу суверенітету, національній 
єдності та самобутності, культурній спадщ ині та національним інтересам РФ».

* * * * *

«Знищення прогресивного християнства -  державна політика в Білорусі».
Під такими гаслами в Мінську проходять мітинги і прес-конференції. їх учас
ники засуджують Лукашенківську владу за її прагнення позакривати всі моли-
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тонні будинки нозаправославиих релігійних спільнот.Ю рист повноєвангельсь- 
кої Церкви «Нове життя» Вячеслав Гончаренко розповідає, щ о три суди пере
жила Церква за останні два місяці. «Незважаючи на те, щ о закон був на наш ому 
боці, жодний з трьох судів не був нами виграний. Тут скоріше слід говорити про 
їх замовлений характер». «Церква -  це єдиний організм, її неможливо здолати»,
- заявив єпископ О б’єднаної повноєвангельської Цркви Олександр Сакович . 
Він зауважив при цьому, щ о влада не може здолати «Нове життя» щ е й тому, 
щ о на її захист піднялося все об’єднання, яке нараховує 64 церкви.

* * * * *

Китайські чиновники вже не вперше розпочали кампанію «патріотично
го виховання» ченців монастиря Дрепуїт в столиці Тибету Лхасі. їх  зо 
бов’язали підписати документ, в якому Далай-ламу оголош ено «сепаратис
том», і водночас визнати  Тибет невід’єм ною  частиною  Китаю. О скільки 
ченці відмовилися це зробити, то їх було передано в руки Бю ро громадської 
безпеки. П ’ятьох тих, які найбільш е висловлю вали своє обурення, в ідправи
ли в спецізолятор. Щ об розігнати пасивний сидячий протест понад 400 м о
нахів, до м онастиря було направлено чисельний загін озброєної поліції. 
Ченців було побито і силою загнано до келій. Всі прим іщ ення м онастиря 
блоковані й охороняю ться. Пекін віднаходить прям ий зв ’язок між  буддиз
мом і патріотичним и настроям и тибетців. То ж  брехливими були слова гла
ви Китаю Ху Дзіньтао, який під час свого візиту до США запевнив Джорджа 
Буша в тому, щ о у його країні норм альна ситуація з правам и лю дини.

* * * * *

Ідея відродження святої Русі з писань Московського Патріархату перейш
ла в реалії російських ультра. Все частіше на вулицях міст Росії з ’являю ться ті, 
хто ладен вбивати лиш е в «Россия была для русских». 21% росіян підтримують 
це гасло, а щ е 40% вважають мож ливим його існування. Реалізуючи на прак
тиці це гасло, фаш иствую ча молодь (без осуду її дій як владою, так і практич
но правлячою православною Церквою), вже вдається до вбивств чужоземців, 
зокрема студентів з інш их країн. Лиш е у Воронежі було вбито семеро молодих 
іноземців, а десятки -  травмовані. Ефіопського студента Геббре-Алемаю за 
період його навчання в Москві 1999-2004 роки скінхеди били 15 разів. На скар
гу в міліції почув: «Ти щ о, чорний, бананів захотів? М и мавпам банани не 
даємо». Ж иття 42 іноземців забрала пожежа в гуртожитку Університету друж
би народів. Особливо багато жертв на тлі релігійної і расової ненависті в П е
тербурзі. Із-за цього півтори тисячі іноземних студентів виріш или залиш ити 
місто. В Росії нині нараховується приблизно 50 тисяч скінхедів і десь до 10 ти 
сяч бойовиків неофаш истських організацій. Велика доля вини за пош ирення 
коричневої чуми в Росії лежить на Православній Церкві, яка прилучена через 
ідею Третього Риму до формування великодержавної ш овіністичної ідеології 
Росії. (Україна молода. -1 4  грудня)
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* * * * *
Атеїстичне товариство Росії звернулося в Конституційний суд Росії з ви

могою вилучити із держ авного гімну Росії слово «Бог». Голова ОВЦС М ос
ковського П атріархату м итрополит Кирило заявив: «Якщо це відбудеться, то 
ми одерж имо зворотну надзвичайно могутню реакцію. У цьому випадку бу
де задоволено курс надто вузької групи людей, які п ов’язую ть себе з атеїзмом 
як ф ілософією ». Владика вважає, щ о перш  ніж звернутися в Конституційний 
суд Товариство атеїстів мало б звернутися до російського співтовариства із 
проханням  висловити свою думку щ одо їх пропозиції.

* * * * *

Уряд Алжиру схвалив проект закону, який стримуватиме вплив протес
тантських місіонерів у цій країні. «Мета законопроекту -  ліквідувати «діри» 
у законодавстві щ одо сповідання релігій, відмінних від ісламу», - говорить
ся в прес-релізі кабінету міністрів. П ропозиції, внесені М іню стом країни 
«дають мож ливість покласти кінець прозелітизм у щ одо мусульман». Тепер 
проект закону повинен бути схвалений парламентом.

* * * * *

Релігія все більш активно впливає на суспільні процеси в сучасному світі, 
виходячи за рамки приватного життя. Така була одна із головних думок 
спільного ріш ення учасників третьої щ орічної сесії М іжнародного громадсь
кого форуму (МГФ) «Діалог цивілізацій. Родос-2005», щ о відбувся на о.Родос 
(Греція). Понад п ’ятсот зацікавлених громадських і державних діячів, інтелек
туалів, представників ЗМІ, ділового світу й різних конфесій з майже п ’ятдесяти 
країн світу одностайно відзначили, щ о озвучені у Родоській декларації 2003 р. 
завдання, заради здійснення яких створювався МГФ, стають все більш актуаль
ними. В центрі уваги третьої сесії МГФ стояла проблема інтеграції й самовиз
начення цивілізацій у XXI столітті. Учасники заходу відзначили, щ о інтеграція 
в сучасному світі охоплює всі сфери громадського життя: економіку, політику, 
освіту, культуру, науку і навіть новітні технології. Вона є базовим елементом 
глобалізації, щ о, з одного боку, зближає народи, усуває границі й установлює 
нові, немислимі щ е 10-20 років тому, зв’язки між людьми всіх континентів. З 
інш ого боку -  у тих формах, у яких вона розвивається зараз, глобалізація веде 
до подальш ого розш арування світу, збільшує розрив між бідними й багатими 
країнами. Тому необхідно шукати шляхи й механізми зміни пануючої моделі 
глобалізації на таку, яка дозволила б поставити її переваги й вигоди на службу 
всім країнам і цивілізаціям. Учасники зібрання висловили заклопотаність ста
ном справ у зонах напруженості й міжнародних конфліктів і наполягають на 
необхідності продовження пошуків їх дійсного мирного врегулювання. А тому 
завданням Форуму є створення умов для віруючих людей вільно творити своє 
життя -  особисте і громадське, перебуваючи в гармонії один з одним і з не- 
релігійною частиною суспільства. П озитивний вплив релігійних громад, їхній 
діалог і співробітництво один з одним, а також з державою й суспільством -  
повинні вільно розвиватися в сферах освіти й виховання, правозахисній діяль
ності, засобах масової інформації, в інш их суспільних процесах.
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КОНФЕРЕНЦІЇ,
КРУГЛІ СТОЛИ, МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ

«Релігія в умовах глобалізації» та «Етнос і релігія» - таким и двома науко
вими колоквіумами заверш или відділи Відділення релігієзнавства ІФ НАН 
України виконання своїх планових тем «Релігія в контексті глобалізаційних 
процесів сучасності» (наук, керівник докт. ф ілософ , наук А .Колодний) та 
«П роблеми сп івв іднош ення рел ігійного  і н ац іон альн ого  ч и н н и к а  у 
суспільному житті України» (наук, керівник докт. ф ілософ , наук Л .Ф илипо- 
вич). Н аписано рукописи м онограф ій  з виконаних тем, підготовлені науко
во-експертні матеріали для держ авних органів.

* * * * *

Кафедра політичних наук та культурології Черкаського університету 
ім.Богдана Хмельницького разом із Придніпровською радою міста провели 
Круглий стіл керівників релігійних організацій «Культура народів та релігія: 
пам ’яті жертв голодомору та політичних репресій». В роботі конф еренції, 
окрім науковців, учителів і держслужбовців, брали активну участь представ
ники Київського і М осковського Патріархатів, автокеф альної церкви і ха- 
ризм атичних спільнот, адвентистів і п ’ятидесятників, буддистів і мусульман, 
греко- і рим о-католиків, бахаїв і кріш наїтів. Актуальна тема заходу толерант
но поєднала на обговорення представників р ізних світоглядів і конфесій.

* * * * *

Конференція з питання першооснов буття. Ідея створення світу надсвіто
вим Розумом приваблю є дедалі більш е українських вчених. П рихильники 
цієї ідеї, об’єднавш ись, створили наукове товариство «Розумний Задум» і 10 
грудня 2005 р. в обсерваторії К иївського нац іонального  університету 
ім .Т.Ш евченка провели Всеукраїнську науково-практичну конф еренцію  
«Проблема перш ооснов буття та її висвітлення у навчальних закладах». Те
ми, п ов’язані з вивченням  ознак наявності креативного начала у Всесвіті, до 
казів інтелектуального устрою природи, дискусії навколо гіпотез походж ен
ня ж иття та матерії, неодарвінізму і креаціонізіму, стосовно меж наукового 
пізнання спричинили буквально хвилю величезного інтересу з боку учас
ників засідання та численних присутніх. Б ільш ість з них погодилася з гаслом 
конференції, взятим  з праць всесвітньо відомого вченого лорда Кельвіна: 
«Якщо ми подивимося в саму основу ж иття, то наука в остаточній ф орм і 
підтвердить існування предвічної Великої Сили». Н овітні наукові дані, які 
дедалі переконливіш е підтверджують цю парадигму, наводили представни
ки астроф ізики, ядерної ф ізики , м атем атики, обчислю вальної техніки, 
біології, м едицини, лінгвістики, ф ілософії. Н айбільш ий інтерес викликали
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ф ундам ентальні доповіді «Датування віку Всесвіту» та «Наукове знання і 
віра» д. ф із.-мат. наук В.С.Ольховського, «Фізика на порозі пізнання позама- 
теріальних сутностей» та «Концепція еволюції і концепція Розумного Заду
му» к.ф із.-мат.н . В.І.Гранцева, «Погляд лікаря: етичні насідки дарвінізму» 
О.В. Бринзи, «Етюди щ одо відродж ення тварин і рослин на Землі після 
Всесвітнього потопу» к.біол.н. І.О .Балахніна, «Фізика у Біблії» к. ф із.-мат. н. 
П авлю ка А.М. Рефреном  цих виступів стала думка Луї Пастера: «Що більш е 
я вивчаю  природу, то більш е перед лицем створінь Т ворця зростає моя віра 
в Н ього. Наука веде людину до Бога». П росим о повідом ити про контакти 
для зацікавлених: cris-evol@ ukr.net, h ttp ://N T -Creas.org.ua. (М.Кирюшко)

* * * * *

«Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні». Події 
останніх місяців даю ть підставу для твердж ення про певні прояви загострен
ня м іж конф есійних і м іж церковних відносин в наш ій країні. Розуміння не
обхідності нейтралізації ц ієї тенденції зібрало разом  учасників названої ви 
щ е М іж народної науково-практичної конференції. Вона відбулася 15? 16 
грудня 2005 р. в прим іщ енні Держдепу у справах релігій М інюсту України. У 
конф еренції взяли участь представники православних, католицьких і проте
стантських церков, мусульманських та іудейських релігійних об’єднань, ор 
ганів держ авної влади, провідні релігієзнавці, закордонні експерти в галузі 
релігійної свободи, представники мас-медіа. Конф еренцію  відкрив директор 
Держ авного департаменту у справах релігій І.В.Бондарчук. П рактично всі, 
хто виступав, гаряче підтримували ідею інтенсивного діалогу м іж  Ук
раїнською  державою  і Ц ерквою , визнавали, щ о Україна впевнено стоїть на 
позиції повном асш табного забезпечення свободи совісті, з чим  погодж у
ються зарубіжні експерти.. Водночас було обговорено корені і сутність 
конф ліктних ситуацій, які виникаю ть між православними церквами, латент
не протистояння м іж  православними і католиками. Також було наголош ено 
на суспільній небезпеці розвитку проявів радикалізму в мусульманському се
редовищ і. Чимало труднощ ів у релігійному ж итті пов’язано з тенденційним  
застосуванням полож ень Закону про свободу совісті і релігійні організації у 
р ізних регіонах країни, від чого досить часто потерпаю ть прибічники УПЦ 
КП у східних областях, УПЦ М П ? у західних, католики у південних та 
східних. Труднощ і п ов’язані з почерговим  використанням  храмів, одерж ан
ням  дозволу на будівництво, відведенням ділянок для нових споруд, повер
ненням  (реституцією) історичних споруд, від чого найчастіш е потерпаю ть 
рим о-католики і мусульмани. Виступаючі погоджувались у необхідності роз
ш ирення співпраці м іж  державою  і релігійними організаціями, напрацю - 
ванні нової редакції Закону про свободу совісті, збереженні і розш иренні 
ф ункцій  держ авної інституції, яка б сприяла норм альном у функціонуванню  
такого Закону. П ом ітний вплив на стан держ авно-церковних відносин має 
діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка акумулює
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й узгоджує конфесійні ініціативи щодо вдосконалення співпраці між держа
вою і Церквою, сприяє порозумінню між різними релігійними ор
ганізаціями. Відзначалася необхідність підняття її статусу, аби вона діяла 
при Президентові України, а також розширення складу її учасників за раху
нок повнішого представництва різних мусульманських, іудейських та нео- 
протестантських організацій. Спільне визнання здобула думка про не
обхідність підтримки діалогу між різними церквами, між християнами і му
сульманами тощо. Більшою має бути роль держави в цьому, оскільки на сьо
годні цим опікуються переважно громадські організації ? Українська 
Асоціація релігієзнавців, Український центр ісламознавства. Учасники кон
ференції висловилися за необхідність зосередити зусилля державних органів 
(виконавчої влади та місцевого самоврядування) на задоволенні потреб 
релігійних громад у культових приміщеннях, прискоренні передачі 
релігійним громадам культових будівель, що перебувають у державній або 
комунальній власності (але використовуються не історичними господарями 
чи не за призначенням), за поглиблення співпраці держави і Церкви у галузі 
доброчинства та морального виховання громадян. (М.Кирюшко, президент 
Українського Центру ісламознавства)

* * * * *

12-тисерійний телевізійний фільм «Планета Православ’я» має намір 
створити та ж творча група, яка працює над 30-титомною «Православной 
Энциклопедией». Проект знайшов благословення Патріарха Московського 
Олексія II. Очолює громадську Раду з виготовлення фільму, як і видруку Ен
циклопедії, спікер Російської Думи Борис Гризлов. Фінансову підтримку 
творча група одержала від «Газпрому», того «Газпрому», який підняттям цін 
на газ в 5 разів прагне поставити Україну на коліна перед Московією.

_______________________________________ Конференції, круглі столи, мистецькі заходи

Релігійна панорама № 12у2005 63



СТОРІНКА КОНФЕСІЇ4

ІУ ДА ЇЗМ  В К О Н ТЕКС ТІ спшьнотного життя 
ЄВРЕЇВ У К РА ЇН И * **

Єврейська громада України є однією з найбільших в Європі і світі. 
За різними даними можна з певною мірою похибки визначити кількість 
«розширеної популяції» євреїв України у межах 104-350 тисяч. Існують осно
ви професійної інфраструктури громади (єврейська освіта, структура 
соціальної та гуманітарної допомоги, єврейські ЗМІ тощо).

До визначальних рис громади належать поєднання світського і релігійно
го напрямків діяльності; в цілому відсутність відкритих «єврейських воєн» 
між основними єврейськими організаціями на загальноукраїнському рівні 
та між «парасольковими» організаціям.

В єврейському середовищі визначилися дві основні системи організацій. 
Одні є організаціями общинного типу, до яких входять безпосередньо 
фізичні особи, інші -  об’єднаннями і асоціаціями, до яких входять представ
ники цих структур, юридичні особи. Провести межу між цими типами ор
ганізацій іноді надзвичайно складно. Чимало організацій в Україні зароджу
валися як громади. Так було, наприклад, і з Київською громадою Прогресив
ного Іудаїзму «Надія», яка виникла у 1991 р. Майже відразу, вона почала роз
виватися як асоціативна структура, а в 1998 р. громади Прогресивного 
Іудаїзму об’єдналися у Релігійне об’єднання громад Прогресивного Іудаїзму 
України. Так було і зі створенням іудейських громад і з подальшою ор
ганізацією Єврейської Конфедерації України та інших.

За роки відродження єврейська громада України пройшла кілька основ
них етапів свого розвитку:

1987-1993 рр. -  створення єврейських організацій та значна еміграція. З 
розвитком незалежності України паралельно з громадами у Києві створюва
лося Товариство ім.Шолом-Алейхема. Створені громадські організації в ос
новному відіграли свою роль у задоволенні інтересів і прагнень асимільова
них радянських євреїв у перші роки відродження єврейського життя в неза
лежній Україні.

1993-1996 рр. -  початок розвитку «професійних» єврейських структур (з 
усіма їх ознаками), що продовжується і сьогодні. При цьому єврейські гро
мадські організації в державі знизили свій вплив на євреїв України. Початок 
роботи на території колишнього СРСР міжнародних єврейських ор

4 В кож ном у новом у числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** А втор тексту -  М атвеев  В олодим ир, кандидат ф ілологічни х  наук, доцент, ко р есп о н 

дент JTA.
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ганізацій -  «Джойнт», «Сохнут», Ізраїльський культурний центр та інші. 
Відбувалася «професіоналізація» громад та спад еміграційної хвилі.

З 1996 р. єврейські бізнесмени України почали не просто спонсорувати 
громаду, а й брати активну участь в управлінні нею. Виникло кілька «пара- 
солькових» організацій, зокрема ВЄК, Об’єднання єврейських громад Ук
раїни, Єврейська конфедерація та інші.

Значний вплив на єврейську громаду має скорочення з 2001 р. фінансо
вої допомоги їй з боку міжнародних та американських єврейських ор
ганізацій. Чимало єврейських громад і організацій, що звикли до такої допо
моги, виявились неготовими до здійснення внутрішнього фаундрейзінгу, 
ефективного менеджменту за умов змін, що вплинуло на скорочення їхніх 
програм та навіть релігійних громад.

Діяльність рабинів має значну позитивну роль у розвитку єврейської гро
мади. Вона значною мірою більш незалежна, ніж діяльність багатьох 
функціонерів різноманітних єврейських організацій. Разом з тим, ситуація з 
функціонуванням в Україні трьох головних рабинів дещо ускладнює ситу
ацію і, певною мірою, політизує її.

На сьогодні в Україні домінують наступні крупні, певною мірою, конку
руючі поміж собою, єврейські організації:

Федерація єврейських громад в Україні, яку очолює Рабин Азріель 
Хайкін, 75 років, обраний головним рабином України у вересні 2003 року 
(в основному, рухом Хабаду). Рабин Хайкін очолює Головний рабинат Ук
раїни. Федерація налічує близько 160 організацій та понад 40 рабинів, не ра
хуючи численних посланників. Вона входить до складу Федерації єврейських 
громад СНД, Президентом якої є Леві Леваєв, відомий бізнесмен і філант
роп, засновник і керівник Фонду «Ор Авнер». Згідно даних експертів, бюд
жет Федерації становить 70-100 мільйонів доларів на рік.

Ваад України, утворений у 1991 році, більш широко відомий як 
«Асоціація єврейських громад і організацій України», яку очолює колишній 
дисидент Йосип Зисельс, 59 років, голова генеральної ради Євро-Азіатсько- 
го єврейського конгресу. За даними Й.Зисельса, Ваад налічує понад 260 ор
ганізацій, включаючи понад 60 релігійних громад. Ваад є одним з основних 
засновників Єврейської Конфедерації України та Євро-Азійського єврейсь
кого конгресу.

Всеукраїнський Єврейський Конгрес (1997 р.) та Об’єднана єврейська 
громада України (1999 р.), лідером яких є відомий бізнесмен, медіа-магнат 
Вадим Рабинович. Організація під назвою «Об’єднана Єврейська громада 
України» налічує близько 140 організацій. За пропозицією Вадима Рабино
вича рабина Моше Асмана Реувені, 39 років, було обрано головним рабином 
Києва і області (рабин синагоги Бродського в Києві, яку на Хануку відвідує 
Віктор Ющенко) на зібранні світських лідерів у вересні ц. р. в Києві було об
рано головним рабином України, що викликало супротив переважної 
більшості рабинів в Україні (Див.: Матвеев В.І. Обрання нового головного
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рабина може поглибити розкол в громаді//Релігійна панорама. -  2005. -  
№10.-С . 52-54).

Єврейська Конфедерація України, яку очолюють рабин Яків Дов Блайх, 
41 рік, (представник столинських хасидів) -  один із трьох головних рабинів 
України, та Ілля Левітас, заснована у 1999 році в результаті об’єднання тоді 
близько 300 єврейських організацій і громад. Рабин Блайх, головний рабин 
Києва і України, є піонером відродження єврейського релігійного життя 
в Україні. Левітас також є багаторічним президентом Єврейської Ради Ук
раїни.

Релігійне Об’єднання громад Прогресивного Іудаїзму в Україні (1998 р.) 
очолюють рабин Олександр Духовний, якого у 1999 році обрано головним 
рабином громад прогресивного іудаїзму Києва та України, й композитор 
Олександр Злотник. Рабин Духовний закінчив рабинистичний Лео Бекко- 
ледж у Лондоні і одержав сміху. Він є громадянином України. Релігійне 
об’єднання є членом Всесвітнього союзу Прогресивного Іудаїзму, що 
поєднує євреїв реформістського, прогресивного, ліберального і реконструк- 
тивістського іудаїзму. Кількість членів руху коливається від 7 до 10 тисяч в ЗО 
конгрегаціях.

Якщо Всесвітній союз Прогресивного Іудаїзму витрачає на розвиток сво
го руху в країнах колишнього СРСР 1,6 мільйони доларів на рік, то рух Хаба- 
ду -  понад 70 мільйонів доларів.

Більшість рабинів, які постійно діють в Україні, пов’язані із Федерацією 
єврейських громад України. Як і деякі інші ортодоксальні рабини, хабадний 
рабин Асман не входить до федерації

Хабаду. Конфлікт навколо обрання його головним рабином України ско
лихнув єврейську громаду цієї осені, оскільки, на відміну від країн з розви
неною демократією, де «головний рабин» є більш символічним званням, 
в пострадянській Україні «головний рабин» представляє як титул, так і важ
ливу для єврейської релігійної громади та держави функцію зв’язку між ни
ми. Український уряд традиційно розглядає «головного рабина» як основно
го представника і основний зв’язок з єврейською громадою країни й не мо
же на сьогодні усвідомити до кінця наявність кількох основних єврейських 
організацій та головних рабинів. Обрання на світському зібранні ще одного 
головного рабина України вкотре довело відсутність єдиного визнаного ав
торитету в Україні і, певною мірою, відзеркалило ситуацію в єврейському се
редовищі та в Україні в цілому.

Звернемо увагу тут на той факт, що якась реальна координація діяльності 
між єврейськими організаціями на сьогодні відсутня.

Більша частина єврейських релігійних лідерів вважає, що обрання Асма- 
на головним рабином Києва та України лише погіршило ситуацію 
в єврейській громаді. Проте деякі єврейські лідери та експерти все ж гада
ють, що це обрання не матиме якогось серйозного визначального впливу на 
баланс влади в Єврейській громаді України. «Це не в перший раз за нашу
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єврейську історію в Україні, коли інтереси однієї єврейської громади став
ляться вище за інтереси Єврейської громади України в цілому», -  зазначає 
голова Вааду України Йосип Зисельс.

На теренах колишнього Радянського Союзу та України, зокрема з 2002 
року, діє найбільша єврейська парасолькова структура -  Єврейський Євро- 
Азійський Конгрес. Його створено за ініціативи єврейського бізнесмену з 
Казахстану Олександра Машкевича. Його основною метою є презентація 
всіх єврейських общинних організацій євреїв колишнього СРСР, Південної 
Азії та Австралії у Всесвітньому єврейському конгресі. Всі інші спроби 
об’єднати єврейські єврейські організації на рівні надміцних парасолькових 
структур закінчилися повною невдачею.

В Україні існує приблизно 600 єврейських організацій, з яких приблизно 
200 є релігійними.

Релігійний іудаїзм представлений в Україні таким спектром основних 
«two Jewish main streams» напрямків -  ультраортодокси (хасиди, Хабад) -  ре
формісти. Ультраортодокси займають ключові позиції в єврейських ор
ганізаціях, що оперують на теренах колишнього Радянського Союзу. В Ук
раїні немає рабинів сучасного консервативного напрямку та працює лише 
один рабин сучасного ортодоксального напрямку в Харкові та значна 
кількість інших хасидів та ортодоксальних рабинів.

Найбільш активними є Хабад та карлін-столинські хасиди. Хасиди пев- 
ною мірою розпорошені тим, що частина з них належить до Об’єднаної 
Єврейської Громади України та Єврейського Конгресу України, а решта -  до 
Єврейської Конфедерації України. Зазначені ультраортодоксальні іудейські 
організації не знаходять спільної мови у вирішенні деяких актуальних питань 
релігійного життя, що, зрозуміло, помітно позначається на ефективності 
їхньої діяльності. «Найближчим часом не варто й сподіватися на об’єднання 
кришових єврейських структур в Україні, хіба що це може бути на рівні окре
мих проектів», -  вважає Олександр Найман, один з лідерів Антидиффа- 
маційної ліги України, ректор Єврейського університету ім. Маймоніда.

Хабад має основний вплив, як на місцевому, так і на національному 
рівнях. Лідери цього руху мають, як в Україні, так і в Росії, контакти на най
вищому державному та політичному рівнях. За допомогою представників 
властей Хабад прагне стати найбільш впливовим представником єврейсько
го населення в Україні. Рабини, які є емісарами руху Хабад, служать духовни
ми лідерами в єврейських громадах в більшості міст і містечок України. 
«Найбільш представницькою і сильною за чисельністю своїх рабинів та по
сланників, а також громад в регіонах та за фінансами, є Федерація єврейсь
ких громад України,» -  говорить генеральний директор Єврейського фонду 
України Аркадій Монастирський. З ним співзвучні в своїх оцінках Йосип Зи
сельс, Ігор Куперберг та Олександр Найман.

Завдяки своїй активності та спонсорам (Ізраїль та США) Хабад утворив 
цілу мережу громад, релігійних та освітніх інститутів в усіх країнах колиш
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нього Радянського Союзу, зокрема й в Україні. Це -  заклади освітньої мережі 
«Ор Авнер», які створено за підтримки Міністерства освіти Ізраїлю, 
ЄА «Сохнут» та за участю Леві Леваєва. Хабад в більшій мірі стає ук
раїнською внутрішньою структурою та проводить активний внутрішній фа- 
ундрейзінг (приблизно 40-45 % внутрішнього фаундрейзінгу).

Найбільш відомий серед рухів, які оперують з центрів СІЛА та/чи 
Ізраїлю, але не контролюються Хабадом, є рух карлінгстонських хасидів, які 
більш активно працюють в Західній Україні. Обидві структури -  ВЄК та 
ОЄГУ, які очолює і спонсорує В. Рабинович -  є впливовими єврейськими 
спільнотами, що включають в себе чисельні єврейські громади та організації 
України. Ці організації було утворено у другій половині 90-х років м. ст., ко
ли частина єврейських бізнесменів, виявила бажання не тільки допомагати 
матеріально єврейській громаді, але обіймати при цьому посаду її лідера.

Рух Прогресивного Іудаїзму в Україні налічує на сьогодні понад ЗО кон- 
грегацій. Лідери руху намагаються залучати більше місцевих бізнесменів- 
спонсорів для підтримки необхідних общинних програм та розвитку руху. 
До участі в програмах громад прогресивного іудаїзму в Україні залучено 
приблизно 7-10 тисяч осіб (Див.: Матвеев В.І. Рух прогресивного іудаїзму 
України//Релігійна панорама. -  2002. -  №1. -  С. 88-98). Рух Хабаду більш ак
тивно діє в Україні і Росії, а лідери реформістського руху намагаються пере
творити свою стратегію на більш агресивну. Кожен рух відіграє свою роль 
в самоусвідомленні євреїв. Значна кількість рухів та напрямків в іудаїзмі не 
розмиває цілісну єврейську ідентичність, оскільки базується на одних і тих 
же основних іудейських цінностях.

Як би там не було, такий вплив далеко не завжди корелює повною мірою 
із впливом на більшість єврейського населення в Україні. Адже, згідно даних 
українських єврейських та ізраїльських організацій, більшість євреїв Ук
раїни вважають себе секулярними і відокремлюються від релігійних аспектів 
єврейської ідентифікації.

Важливо підкреслити, що не тільки деякі єврейські громади, а й 
Асоціації, є одночасно членами двох-трьох єврейських громад чи «парасоль- 
кових» об’єднань України. «Чимало єврейських лідерів та організацій є чле
нами кількох парасолькових організацій», -  говорить Михайло Френкель, 
голова Асоціації єврейських ЗМІ. «Майже всі лідери місцевих громад є чле
нами кількох «парасолькових» єврейських організацій, тому дуже важко го
ворити як про реальну чисельність єврейських організацій, так і про їхній 
реальний вплив на ситуацію в Єврейській громаді України в цілому», -  гово
рить Олександр Найман. При цьому, представники Хабаду не йдуть на 
співробітництво із реформістами і не бажають брати участь з ними навіть 
в одній Раді.

Вирішення проблем відсутності координації в єврейській громаді Ук
раїни та розвитку соціальних та інших програм лежить у площині усвідо
млення спільності завдань та розуміння визначення єврейської ідентичності
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на сучасному етапі розвитку. Разом з тим, останні спроби об’єднання зусиль 
провідних лідерів Єврейської громади України довели неможливість 
об’єднання її під координацією одного лідера, що пов’язано як з відсутністю 
визнаного всіма організованими євреями лідера, так і з великим рівнем осо
бистішого неприйняття лідерами один одного в ролі визнаного лідера усієї 
єврейської громади. «Особистіший рівень протистояння серед єврейських 
лідерів України та амбіцій настільки великий, що про об’єднання сьогодні не 
може бути і мови», -  сказав Ігор Куперберг, лідер Ліги «Маген» в Україні.

На відміну від початку розвитку Єврейської громади в незалежній Ук
раїні, коли рабина Якова Дов Блайха було обрано головним рабином Ук
раїни майже усіма єврейськими організаціями, висування і обрання наступ
них головних рабинів України мало скоріше специфіку висування їх перш за 
все окремими організаціями та напрямками в іудаїзмі, які розвинулися 
в країні, а в деяких випадках, мали і певні риси політизації.

Те, що сьогодні сприймається як єврейські національні риси, як 
єврейські якості, було закладено іудаїзмом. У зв’язку з цим існування 
єврейської громади України без іудаїзму -  в тій чи іншій його формі -  вва
жається сьогодні більшістю єврейських лідерів неможливим. Аналіз 
взаємодії єврейських громад західної діаспори і української, а також поши
рення сучасного іудаїзму в Україні, говорить про вірогідне посилення 
релігійного компоненту в житті єврейської громади України. Це, в свою чер
гу, сприятиме зближенню української моделі єврейства із західними моделя
ми, але не сліпого копіювання останніх, а створення нової моделі ук
раїнського єврейства (Матвєєв В.І. Сучасний іудаїзм і проблеми єврейської 
самоідентифікації в Україні // Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми 
сьогодення. Науковий щорічник. -  К., 2003. -С . 101-111).

Сьогодні декларація релігійності, приналежності до іудейської релігійної 
громади виступає певною мірою маніфестацією культурної та етнічної іден
тичності євреїв України. Разом з тим рамки єврейської громади України не 
розвинулися так, щоб залучити до неї більшу частину єврейського населен
ня, оскільки на сьогодні значна частина діяльності єврейської громади 
пов’язана з релігійними темами, в той час як більша частина євреїв, за дани
ми досліджень провідних єврейських та ізраїльських організацій, є секуляр- 
ною. За даними досліджень, більшість єврейського населення Україні не 
пов’язана з єврейськими організаціями і бере участь в них тільки маргіналь
но, якщо взагалі бере участь в організованій єврейській діяльності. Ця про
галина в функціональності між лідерами єврейських релігійних організацій 
та більшістю єврейського населення України є однією з основних причин 
досить низького рівня участі єврейського населення в організованій 
єврейській діяльності (в громадах, організаціях тощо).

Таким чином, більшість євреїв України є нерелігійними та не згуртова
ними. За даними Єврейської наукової ради (м. Москва), релігійні євреї скла
дають в Росії та Україні не більше 3% від загальної кількості євреїв (1% -
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відвідують синагогу практично кожного дня, 2% -  моляться дома). Дотри
муються традиції тією чи іншою мірою -  близько 10%. (Зисельс Й. Развитие 
общинного процесса в Украине // Евреи Евразии. -  2002. -  №1. -  С. 17).

Разом з тим, за умов вищезазначеної розпорошеності євреїв і наявності 
значної кількості секулярних євреїв, не залучених до єврейської організова
ної громади, слід очікувати виникнення в Україні «іудаїзму знизу» (grass-root 
Judaism), який матиме значні місцеві особливості.

Дослідження підтвердили виховану ще радянською владою релігійну 
байдужість. Ліквідація у паспортах та інших документах графи 
«національність» висуває національно-релігійну самосвідомість як визна
чальний фактор етнічної самоідентифікації українського єврейства. 
При цьому в сучасному українському суспільстві в цілому відбувається зро
стання релігійної свідомості. Це стосується і зростання релігійної свідомості 
в єврейському середовищі. Разом з тим, синагоги стають центром єврейсь
кого життя в основному на єврейські свята. Лише 5-6% євреїв України до
тримуються релігійних звичаїв.

Останніми роками відбуваються тенденції до збалансування єврейської 
еміграції з єврейською рееміграцією до України, посилення тенденції до 
стабілізації єврейської громади та більшого самофінансування із зменшен
ням фінансових надходжень із-за кордону. Разом з тим, ізраїльські та міжна
родні єврейські організації намагаються зберегти контроль за розвитком 
єврейської громади і продовжують надавати громаді досить суттєву ма
теріальну допомогу.

Найбільш вірогідною моделлю єврейства України є формування спе
цифічної української моделі єврейства й стабілізація Єврейської громади 
орієнтовно через 20 років. Майбутнє за розвитком нового типу єврейських 
громад в Україні, що об’єднуватимуть в собі релігійних та нерелігійних 
євреїв.

Сучасна синагога в Україні вже не обмежується лише богослужінням. 
В ній проводиться значна клубна робота. Йдеться не тільки і не стільки про 
ставлення до єврейської релігії як такої, скільки про іудаїзм як культурний 
фактор, що становить важливий аспект національної самосвідомості євреїв. 
Багато євреїв сучасної України сприймають іудаїзм як важливий елемент 
своєї національної культури та самоідентичності.

Проблема ідентифікації євреїв актуалізована сьогодні демографічною 
кризою, значними міграціями, зростанням міжетнічних шлюбів, залишка
ми радянського виховання та ментальності, нівеляцією етнічного, індивіду
алізацією життя і втратою групових маркерів ідентичності за умов гло
балізації. Більшість українських євреїв все ще зросійщені й продовжують 
вживати російську мову як основну. Всезростаюча кількість міжетнічних 
шлюбів є значною загрозою для збереження ідентичності українського 
єврейства. Багатьом з євреїв сьогодні іноді важко визначитися, на основі 
яких чинників вони визнають себе євреями.
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Єврейське населення в Україні зменшується через еміграцію, старіння 
громади, змішані шлюби та низький рівень народжуваності. В зв’язку з цим 
цілком припустимо спрогнозувати, що концентрація єврейського населення 
поза межами великих міст України значно знизиться, а кількість «розшире
ної популяції» євреїв становитиме через 10-20 років з певною мірою похиб
ки 130-150 тисяч.

Секуляризм є серйозним приводом для винесення вироку певним 
релігійним групам євреїв, так само, як існуюче становище в іудейських 
інституціях є небезпечним для багатьох євреїв сучасної України.

Значною мірою розвиток єврейської громади України і становлення мо
делі ідентифікації модерних українських євреїв буде залежати від того, як бу
де еволюціонувати неєврейська спільнота України. Адже західна релігійність 
не передбачає глибокої віри, а скоріше просту належність до певної конфесії, 
релігійної групи. В Україні релігія -  це віруючий, а не просто приналежність 
особи до тієї чи іншої релігійної групи.

Варто зазначити, що більшість ортодоксів сьогодні розвиваються за лібе
ральних умов, але при консервативному ритуалі. Утворення «іудаїзму зни
зу», з місцевою специфікою, є цілком вірогідним прогнозом для євреїв Ук
раїни. За цих умов у самовизначенні українських євреїв ще досить значну 
роль найближчим часом відіграватиме визначеність єврейства за 
національністю.

Іудаїзм виявляє достатню спроможність у мобілізації єврейських мас, 
збереженні старих та наданні нових ідентичностей цим сегментам. Відзна
чається багатоваріантність як особистого, так і колективного релігійного 
іудейського досвіду, плюралізація релігійного життя євреїв сучасної України, 
що не можна не враховувати при контактах з єврейською громадою.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
На острові Хортиця розкопали арійський храм віком понад 5 тисяч років.

Ця культова споруда одна з найдавніших на території півдня країни. їй, за при
близними підрахунками, п’ять тисяч років. Це вже шістнадцята культова спо
руду на острові. Це місце на одному з найвищих хортицьких пагорбів обрали 
жерці епохи каменю та міді, аби звести святилище і відправляти у ньому похо
вальні обряди та вшановувати предків. Викладені з каміння кола розташовані 
в центрі групи з тридцяти шести курганів. Вони об’єднували ці пам’ятки у єди
ний архітектурний комплекс. Однак знахідку поки що не вдається розшифру
вати. Дивовижною знахідкою зацікавилились і науковці з Інституту археології 
України. Дослідники переконані, що коло символізує сонце, на честь якого тут 
відбувалися магічні дійства із застосуванням вогню і жертвоприношеннями. 
Однак навряд чи вдасться відтворити обряди у первісному варіанті. Історики 
припускають, що вони поєднували тогочасні уявлення про Всесвіт, життя, 
смерть і життя після смерті. Знахідку пов’язують із так званою Середньос- 
тогівською культурою. М.Остапенко, заступник генерального директора 
національного заповідника «Хортиця» вважає, що щонайменше сім кам’яних 
кілець, які мають різну форму, різний розмір і різну систему кладки. Най
давніші з цих кам’яних кілець, за попередньою інформацією, датуються мідно- 
кам’яним віком, і їх давнина сягає більше 5 тисяч років. Нові знахідки можуть 
чимало розповісти про духовний світ пращурів. Історики сподіваються, що до
ля цих пам’яток буде щасливішою, ніж тих, що тут знаходили ще за часів 
будівництва Дніпрогесу -  і не зберегли. За новими проектами це святилище 
стане одним з павільйонів музейно-туристичного комплексу, на який має пере
твориться Хортиця. (golosiyiv.kiev. иа)

Вчені вважають, що народжений горилою Кішіна в парку дикої природи 
«Буш Гардене» (штат Флоріда) син зайвий раз засвідчує достовірність вчен
ня Ч.Дарвіна. Малятко не має волосяного покриття, а обличчя його значною 
мірою нагадує людське. Він надто подібний до людської дитини. Відсутність 
шерсті на тілі маляти вчені пояснюють невистачанням якихось мінералів

або в організмі його матері, або в ор
ганізмі дитини. Дехто з дослідників роз
глядає новонародженого як якусь при
родну аномалію. Відомо, що горила, як 
вид мавп, має багато спільного з люди 
но. Народжують дітей самиці через 9 
місяців, мають надто сильний мате
ринський інстинкт, годують малюків 
грудним молоком.
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Заперечуючи роль Церкви в національному відродженні, часто посилаються на євангельське 
вчення, що для християнина немає ні елліна, ні іудея, ні скита. При цьому ці слова витлумачують 
так як то випдно для імперських церковних утворень християнства. Але ж їх можна прочитати 
так, як їх розумів сам Ісус Христос: ти можеш бути християнином, залишаючись в своїй 
національності Згадаймо тут принагідно Христову П ’ятидесятницю. Посилаючи апостолів до 
різних народів, Христос велів говорити з  ними їхніми мовами. Саме на основі своєрідного, 
зумовленого історією і культурною традицією прочитання вчення Ісуса Христа кожним народом 
з ’являються в християнстві національні церкви. Х іба можна ототожнювати Грузинську 
Православну Церкву з Грецькою або ж Вірменську Апостольську з  Російською? Та й Українське 
Православ’я, оформлене Петром Могилою, у своїх виявах відмінне від Московського

Поняггя національна Церква фіксує своєрідно інституалізоване й ієрархізоване об’єднання 
Послідовників певної національної релігії, через яку вона виражає свою сакральну, етноінтегративну 
функціональність. В ролі національних Церков виступають конфесійні об’єднання певного етносу, 
які, функціонуючи в певний часовий проміжок історії, опираючись на свою етноконфесійну 
традицію, використовуючи мову свого народу як богослужбову й маючи масове поширення серед 
населення певної країни.чи території, сприяють розвитку етнокультури, національної самосвідомості 
й державності своєї нації, утвердженню її національної ідентичності. Відтак національною постає не 
та Церква, яка використовує у своїй назві щось від корінного етносу («українська» чи «України»), 
функціонує на його рідній землі чи має порівняно тривалу тут свою історію. Якщо Церква ігнорує 
в своїй діяльності національну мову корінного етносу, цілковито підпорядкована в своїй діяльності 
зарубіжному центру, який нехтує національні інтереси українства, а то й працює проти української 
суверенності, то вона не є українською навіть за умови належності значної кількості її парафіян до 
українського етносу. Вона у своєму функціонуванні постає як Церква центру своєї юрисдикції, 
зрештою — українофобською інституцією. Президентські вибори засвідчили хто є хто. Т і, хто 
молиться з Катусевим на бігборди « З  нами Бог і Росія», швендяє вулицями українських міст з  
портретами імператора Миколи II, явно є ма лоросами, а відтак — не українцями. В наших нинішніх 
складних і важких умовах національного виокремлення ;■ відродження в ролі українсько - 
національної постає та Церква, яка в своєму функціонуванні працює на незалежність нашої країни, 
сприяє розвитку і збереженню нашої національної культури, зокрема української мови, репрезентує 
в різних релігійних центрах та інституціях, як і в центрі своєї юрисдикції, на міжнародних релігійних 
форумах нашу суверенну державу. Нині в контексті українського національного відродження 
функціонують Церкви Київського Патріархту, Автокефальна Православна, Греко-Католицька і 
Українсько-Лютеранська, рідновірські спільноти. Нехтуючи українською мовою в своєму 
богослужбовому житті, проповідницькій і видавничій діяльності, протестантські і харизматичні 
спільноти за деяким винятком, нові релігійні течії України практично продовжують політику 
Комуністичної партії на оросіянення українців, а відтак постають перепоною на дорозі нашого 
національного відродження. Ц е дає нам підставу в своїй роботі всіляко пітримувати Церкви 
національної орієнтації і говорити про суспільну небажаність тих, для кого все українське є чужим. 
А  як відомо, в чужий монастир із своїми законами не ходять. Любити і підтримувати тих, хто не 
любить наш народ, це йти проти так тяжко вистражданої і здобутої ним незалежності.

Проблеми ролі релігії в національному житті українства я у своєму баченні всебічно розглядаю 
у своїй нещодавно видрукуваній книзі «Україна в її  релігійних виявах» (Л ьвів, 2 0 0 5 ) .  Тим, 
кого цікавлять питання включення релігійного чинника в процес нашого Українського відродження, 
радив би її прочитати. В ній зокрема йде мова про особливості релігійної духовності українця, 
типових виразників його релігійного духу — Івана Вишенського, Григорія Сковороду, Тараса 
Шевченка та Івана Франка. Окремі розділи книги присвячено змінам релігійної мережі України, 
ролі релігії в історичному бутті українського народу і її функціонуванню в умовах демократичної 
України. Зацікавлені книгою можуть звернутися у наше Відділення релігієзнавства (2 7 9 .0 4 .1 8 ).

З а к ін ч е н н я . П о ча т о к  на 2 -й  cmofj. обкла д и нки .

Професор Анатолій К О Л О Д Н И Й
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Час Назва М ісце проведення Орган ізатори

Січень
19-20

Релігія і освіта: сучасні 
моделі в ідносин (юридичні 

аспекти)
Київ

ЦеРІС УАР , М Ф ХШ  , 
„Благовіст", М О Н  
8-044-279-04-18 
067-959-92-81 
cerif@i.kiev.ua

Лютий
24-25

Взаємини між політикою  і 
християнством

Д онецьк
Дон. Християнський ун-т 
0622-97-22-10; 322-36-06 
politics@dcu.donetsk.ua

Березень
3-4

Україна: шляхи ф ормування 
д уховно ї цілісності

Чернігів
Педуніверситет 
04622-4-09-06,4-04-20

Березень
27-30

Релігієзнавство як 
м іждисциплінарна наука

Санкт-Петербург
СП 6. університет 
812-32-89-590

Квітень
Релігія в духовном у житті 

регіонів
Хмельницький

ХІРУП
03822-30-897

Квітень Релігія і суспільство: нові 
преф еренції

Чернівці
Черн івецькийун-т 
0372-550452, 584 826 
clq-sooh@chnu.cv.ua

Травень
16-18

Історія релігій в Україні Львів
М узей  історії релігії, 
(032) 293-9303; 72-9100

Травень Річинські читання Луцьк
Волинський ун-т 
0332-712-724 
03322-474-52,404-03

Травень
18-21

Сем інар для
держ служ 6овців« Релігійна 

свобода>
Київ

ВР ІФ, УАР , М Ц РП  
8-044-279-04-18 
067-959-92-81 
cerif@i.kiev.ua

Червень
Сем інар для юристів в сфері 

релігій
Харків

УАР , Ю ракадемія 
(044) 279-0418

Червень

Релігія вж итті особи  і 
суспільства: історія та 

сучасність
Херсон

Херсонський ун-т (0552) 
437-265; 24-23-34 
uchaeva@ksu.ks.ua

Червень
29-30

М олод іж на школа 
релігієзнавців

Україна

ЦеРІС УАР 
(044) 279-04-18 
067-959-92-81 
cerif@i.kiev.ua

Вересень
11-15

Світові релігії після 11 
вересня Св ітовий конгрес

Монреаль, Канада

УАР
8-044-279-04-18
067-959-92-81
cerif@i.kiev.ua

Вересень
Толерантність 

м іжконфесійних відносин
Запоріж жя

Запорізькаїнж енерна 
академій (0612) 60-13-56 
filos@zqia.zo.ua

Вересень
Особливості релігійності 

сучасного вірую чого
Л уцьк

Волинський ун-т, УАР 
0332-712-724 
03322-474-52,404-03

Ж овтень
Українське християнства  

історія трагедій і уроки  
сьогоденняО  596-1686-1946)

Тернопіль
Тернопільська медакадемія 
УАР
0352-26-80-10

Листопад
Наука і релігія в д уховном у 

відродженні суспільства
Одеса

Християнський гуманіт.- 
е коном  ун-т, 
(048)71-17-385 
hgeu.Odessa@m ail.ru
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