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ІІ. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЮВІЛЕЙ ПЕТРА МОГИЛИ

У рамках святкування оголошеного ЮНЕСКО міжнародного
року П.Могили, 15-17 березня ц.р. в Києві на базі Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України і університету “КиєвоМогилянська Академія” відбулася міжнародна наукова конференція
“Петро Могила і сучасність”. Із вступним словом виступив академік
П.Толочко - віце-президент НАН України, голова державного оргкомітету з Відзначення 400-річчя від дня народження П.Могили. Учасників
конференції вітали директор Інституту філософії НАНУ, академік
В.Шинкарук, голова Держкомрелігії України А.Коваль, патріарх УПЦ
Київського патріархату Філарет, Президент Папської ради з питань
культури Поль Пупар. В роботі конференції брали участь науковці із 8
країн, зокрема проф. А.Жуковський (Франція), поф. Г.Бобине (Молдова), С.Ярмусь (Канада), К.Рижакевич (Румунія) та ін.. Працювало три
секції - “Митрополит Петро Могила як церковний діяч і богослов”; “Петро Могила і проблеми культури”, “Спадщина П.Могили і сучасні релігійно-церковні процеси в Україні”.
Було заслухано біля 70 наукових доповідей і повідомлень.
Конференцією було започатковано цикл наукових форумів, присвячених ювілею Київського митрополита. Зокрема в квітні в м.Ногінську,
що під Москвою, Російська єпархія УПЦ Київського патріархату провела конференцію “Митрополит Петро Могила - видатний богослов,
філософ, культурний діяч”. В травні Львівський музей історії релігії
провів круглий стіл “Феномен Петра Могили”. Свого землякабуковинця в жовтні ювілейною конференцією вшановували Чернівці.
На київській конференції було прийнято Підсумковий документ, текст якого подаємо нижче.
Підсумковий документ міжнародної наукової конференції
"Петро Могила і сучасність"
Ми, учасники міжнародної наукової конференції "Петро Могила і сучасність" - філософи, історики, релігієзнавці, культурологи, богослови, представники Православної, Греко-католицької,
Римо-католицької церков, інших християнських віровизнань,
зібравшись у Києві з різних
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країн - Канади, США, Італії, Польщі, Молдови, Німеччини, Росії,
Румунії, Франції, України, вважаємо, що титанічна діяльність
Київського митрополита Петра Могили в реформуванні Православної Церкви, в піднесенні освіти, культури, духовності Української Церкви і українського народу, в справі примирення, зближення і об"єднання одновірних, однообрядових, однонаціональних християн-ських Церков в Україні заслуговує якнайбільшої
уваги з метою використання досвіду могилянської доби і його
популяризації.
Уроки широкомасштабної діяльності Київського митрополита Петра Могили в служінні Православній Церкві, в спробах покласти край міжцерковному конфлікту, який роз"єднував "Русь з
Руссю", ослаблював духовну силу українського народу, як ніколи
раніше актуальні для України і українських Церков в наші дні.
Враховуючи це, вважаємо за потрібне звернутися до всіх державних організацій, українських Церков - православних, грекокатолицької, римо-католицької, до української громадськості, науковців і освітян, засобів масової інформації всіляко сприяти реалізації ювілейних заходів, передбачених постановою Кабінету міністрів України N 247 від 7 квітня 1995 року по відзначенню 400-річчя
Петра Могили, для піднесення духовності і національної культури
українського народу, виховання релігійної толерантності, започаткування міжцерковного порозуміння і, зрештою, здійснення українського екуменізму.
З цією метою пропонуємо реалізувати такі заходи:
1. Видати наукову біографію та вибрані твори Петра Могили,
монографії та збірники праць про митрополита, відповідно профінансувавши і проспонсорувавши цю важливу справу.
2. Провести тематичні вечори, виставки у школах, вузах, закладах культури, присвячені життю і діяльності Петра Могили.
3. Провести студентські наукові конференції, присвячені Петру
Могили і його місцю в історії України в Національному університеті
"Києво-Могилянська Академія", Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Львівському державному університеті
ім.І.Франка, Він-ницькому педагогічному інституті, Острозькому
Вищому колегіумі та інших вищих навчальних закладах України.
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Встановити Міносвіти України іменні стипендії студентам, які
вивчають українську богословську думку.
4. Організувати широку популяризацію життя та діяльності Петра Могили у засобах масової інформації, заходами
товариств "Україна", "Знання", "Просвіта".
5. Створити документальний телевізійний фільм про Петра Могилу.
6. Організувати в архівах та музеях України спеціальні
виставки книг доби Петра Могили, праць і досліджень, присвячених Київському митрополитові.
7. Обладнати та впорядкувати місце поховання Петра
Могили (руїни Успенського собору у Києво-Печерській Лаврі).
8. Присвоїти ім"я Петра Могили одній з вулиць м.Києва,
Відкрити меморіальні дошки на фасадах Києво-Могилянської
академії та Успенської церкви у Львові.
9. Провести у травні 1996 р. на базі Львівського музею
історії релігії наукову конференцію "Феномен Петра Могили".
10. Організувати виставку ікон доби Петра Могили у
Львівському музеї історії релігії.
11. Створити наукову Раду з видання творів П.Могили і
дослідження творчої спадщини і діяльності митрополита, надавши їй координаційні, бібліографічно-інформаційні, пошукові та
ін. повновадження. До складу Ради включити В.Нічик,
В.Климова(координатор Ради), С.Головащенка, А.Колодного,
Д.Степовика, А.Жуковського, єпископа Даниїла (Чокалюка),
о.Миколу Забугу.
12. Створити сторінки, присвячені П.Могилі на сервері
WWW в заповіднику “Києво-Печерська Лавра”
13. Продовжити проведення наукових конференцій та
читань, присвячених П.Могилі в Національному університеті
“Києво-Могилянська Академія” разом з духовними навчальними
закладами Києва та інших міст України, проводячи раз в три
роки Могилянські читання з видруком матеріалів.
14. Випустити поштову марку, виготовити значки із зображенням Петра Могили.
Матеріал підготували: д.філос.н. А.Колодний
і к.філос.н. В.Климов
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