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християнській різноманітності, що посилює роль вчення Христа в
євангелізації народів світу.
Це стало можливим саме завдяки зусиллям Київського християнства, яке впродовж двох з половиною віків було формуючою
силою етнічної самосвідомості, етнічної самобутності, етнічної самодостатності народу, що забезпечило його самозбереження всупереч полонізації, румунізації, мад’яризації та трьохсотлітньому
оросіяненню. Проте, залишаючись при своїх інтересах, для одних
Київського християнства “никогда не было и быть не могло”, для
інших українське православ’я видається нешляхетною вірою
“схизматиків”, яка ототожнюється з московським православ’ям, а
ще для інших “руська віра” в лоні греко-католицької церкви видається зрадою “віри батьків”.
Насправді “київський досвід”, як “одне з найкращих досягнень християнства” - стрижень мудрості Берестейського собору,
мудрості, що провела оновлену етноконфесійну церкву по трясовині історичної драми і забезпечила доленосний шлях національної церкви митрополита А.Шептицького і патріарха Й. Сліпого.
Отже, пошуки міжцерковного порозуміння між УГКЦ і УПЦ аж
до утворення української християнської екуменічної церкви постає насамперед як розчищення замулених джерел нашого етногенезу, етнокультури, етнопсихології, етноконфесійності, духовність яких здатна
очистити згубні нашарування віків. Це здатне зробити Київське християнство, відроджене в нашій пам’яті і посилене в наших почуттях як
історична основа національної та етноконфесійної духовності.
Учасники конференції звернулися із закликом до всіх людей
України: нас об’єднує в лоні української православної чи грекокатолицької церков перш за все етнічна духовність, яку маємо оберігати і захищати іменем Христа. Україна і Церква повинні стати
одним поняттям для народу.
Конференція вийшла з ідеєю створення науковобогословського товариства “Київське християнство” з відповідним
часописом. Висловлюємо впевненість в підтримці товариства всіма, кому дороге національне і духовне відродження України на етнічних землях і в діаспорі.
До цього зобов’язують великі творці та сподвижники “Берестя-1596”, коріння якого в етнопсихологічному сприйнятті вчення
Хреста, у взаємовідносинах церкви і держави часів Руси-України, в
трагедії овіяної славою поколінь, в боротьбі за самозбереження
народу, в нев’янучих символах його свободи і незалежності.
Матеріал підготували А.Гудима і Б.Хаварівський
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“ЛЮДИНА: ДУХ, ДУША, ТІЛО”

Науково-теоретична конференція під такою назвою відбулася
13-14 листопада 1996 року в Сумах. Вона продовжила обговорення
проблем, піднятих на науково-теоретичній конференції “Дух, душа,
людина: витоки і пошуки”, що пройшла тут в 1993 році. Організаторами
нинішньої конференції виступили Сумський державний університет,
Інститут філософії Академії наук України, Українська асоціація релігієзнавців, Український філософський фонд, Сумський художній музей.
Велику допомогу в організації форуму виявило Сумське обласне відділення ліберальної партії України (голова - А. Гапон).
У роботі конференції взяли участь науковці - релігієзнавці,
філософи, психологи, історики, філологи з Києва, Сум, Харкова,
Одеси, Луцька, Севастополя, Дрогобича та інших міст України, а
також представники окремих конфесій (“Громадське об’єднання
Граля”, Віра Бахаї).
Учасники конференції працювали у двох секціях - “Філософсько-світоглядні основи науки про людину” і “Соціально-психологічні аспекти буття людини в світі”. Відбулося також засідання круглого столу
“Дух творчості”. На конференції зокрема були заслухані доповіді:
“Проблема людини в історії філософії” (В.Вандишев), “Душа як об’єкт
морального життя особистості” (В. Малахов), “Проблема духовності”
(В. Цикін), “Трансцендентні аспекти людського буття в містичній філософії Мейстера Екхарта і суфізмі” (О.Ярош), “Сакральний елемент у
духовному відродженні в Україні в ХIX ст.” (В.Кривцова), “Любов як
шлях до богоуподібнення душі в творчості Григорія Ніського” (І. Мозговий), “Детермінізм і релігія” (С. Щитов), “Іпостасна специфіка духу в
тринітарному вченні християнства” (В. Кальченко) та інші.
Роботу конференції відзначали глибока науковість і творчий
підхід, дискусійність і толерантність. Її учасники піднімали найрізноманітніші питання розвитку суспільної свідомості і духовності людини,
проблеми знання й інтуїції, покликання людини на Землі і переспектив
людського буття, взаємозв’язку духовності, релігії і міфології, ролі моралі в розвитку культури, місця психологічних факторів в людській
природі тощо.
За результатами конференції був прийнятий Підсумковий
документ:
Ми, учасники науково-теоретичної конференції - філософи, релігієзнавці, психологи, історики, богослови - констатуємо,
що за умов поглиблення духовної кризи в нашій молодій державі
особливо актуальною є проблема місця і ролі
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людини в сучасному світі, її покликання і перспектив розвитку. В переддень 2000-ліття пришестя в світ Христа як ніколи постає необхідність осмислення того духовного досвіду, який накопичений людством в рамках нової історичної цивілізації, що в гострих колізіях
закладала фундамент майбутнього, серцевиною якого стали загальнолюдські цінності, найповніше відображені в релігійній моралі.
Водночас ми виходимо з того, що сама людина, як вінець
творіння, є найбільшою таємницею природи, над розгадкою якої
кращі уми невтішно б’ються на протязі багатьох тисячоліть.
Вічні антитези: “тіло - душа”, дольне й горнішнє, приземлене і
піднесене завжди будуть хвилювати кожного, хто задумується
над смислом людського буття. І завжди поставатиме двоєдине
питання: Яке ми маємо відношення до Вічності і в якому відношенні перебуває до нас Вічність?
Але вихід в Метаісторію ще більше актуалізує питання
спадкоємності і зв’язку в духовному розвитку поколінь, з’ясування
можливостей подальшого духовного прогресу на основі здобутков
минулого. Ми свідомі того, що віковічне прагнення людини піднестися над повсякденністю, над суєтністю бування не тільки не суперечить її земній місії, але й ще більще спонукає до активної діяльності в реальному житті, яким би випробуванням перед Вічністю воно не поставало. Ось чому в контексті вищенаведеного нас
глибоко турбує поширення таких потворних антикультурних
явищ, як наркоманія і порнографія, культ насильства й пропагандування нетерпимості, інших явищ, які наносять непоправиму
шкоду духовному здоровью нації, насамперед її молодому поколінню.
Нас також хвилює неуважне ставлення владних структур
до проблеми освіти й науки, що здатне спричинити до деградації
народу, який сьогодні докладає відчайдушні зусилля до свого духовного виздоровлення і відродження. У зв’язку з цим ми ще раз
звертаємо увагу представників законодавчої й виконавчої влади
на неприпустимість подібної байдужості щодо цих та інших
життєдайних сфер людського буття.
Людина за своєю сутністю має природне право на прогрес,
щастя і повнокровне життя. І всі, хто причетний до духовної діяльності, всі, в кому дух не згас і душа не змарніла, мають творчістю
своєю і плідною працею забезпечувати умови для гармонійного розвитку особистості, для збереження і зміцнення зв’язку між людиною і
природою, в якому саме й здійснюється єднання того вічного, що є в
нас, із тією Вічностю, що складає сутність Космосу.
Матеріал підготував І. Мозговий.
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"ЦЕРКВА ТА СОЦIАЛЬНI ПРОБЛЕМИ"
За такою загальною
назвою на базi Львiвського
лiсотехнiчного унiверситету проходять раз у два роки наукові
міжнародні конференцiї. У вереснi цього року вона була присвячена проблемi "Людська особа та духовнi цiнностi". На конференцiї було заслухано та обговорено 45 наукових доповiдей.
Було вiдзначено величезний потенцiал християнства у формуваннi, вихованнi i одухотвореннi людської особи та українського
суспiльства. В ухвалi форуму наголошено на необхiдностi
створення Програми формування духовностi людини - громадянина України, згiдно якої українськi Церкви визнавалися б твердинею iсторичних i культурних традицiй. Конференцiя звернулася до священноначалiя та iєрархiї усiх Християнських Церков, духовенства, державних i громадських дiячiв, наукової, культурної, педагогiчної iнтелiгенцiї, батькiв та всіх громадян дiяти
на основi християнської любовi, уникаючи упередженого ставлення до iнших
релiгiй i Церков, людей iнших етносiв,
вiдкинувши розпалювання релiгiйної та конфесiйної ворожнечi.
Наголошено на необхiдностi заборони пропаганди бездуховностi, насилля i аморальностi засобами масової iнформацiї.
Конференцiя звернулася до уряду України, зокрема до
Мiнiстерства Освiти, з пропозицiєю ширше впроваджувати в
систему освiти всiх рiвнiв етичні та естетичні курсiв, якi базуються на Бiблiї. Духовенству традицiйних Українських Церков
рекомендовано органiзувати та активiзувати роботу серед населення щодо пошанування Держави, Влади, Закону i Порядку.
Чергова четверта мiжнародна наукова конференцiя, яка
вiдбудеться у травнi 1998 року, буде присвячена проблемi "Молодь - надiя Держави та Церкви".
Матерiал пiдготували Ю.Туниця та М.Гайковський

