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IІІ. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

“ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ НАПРИКІНЦІ ХХ ст.”
“ШЛЯХИ САМОПІЗНАННЯ ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФІЇ,
РЕЛІГІЇ, НАУЦІ, КУЛЬТУРІ”
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Причорномор'я;
- що наша земля знає рятiвне Слово Христа, його спасенну
Церкву та вогнища християнських чеснот - монастирi ще з
Апостольських часiв на Пiвденному березi Криму та в басейнах рiк
Днiпра i Буга;
- що утворення християнської митрополiї Руси-України за
Володимира Великого в 968 р. була пiдготовлена усiм ходом розвитку
духовностi нашого народу на засадах самобутнього гуманiзму та
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кордоцентричного сприйняття вчення Христа - Сина Бога Живого
[Мт. 16 : 16].
Християнська свiдомiсть наших пращурiв, на противагу
вiзантiйськiй
ортодоксальностi та цезаропапiзму, а також iдеї
папської унiверсальної теократiї, формувалася на етноконфесiйних
засадах вiровчення, якi проголошували рiвнiсть усiх людей i народiв
перед Богом, вчили будувати все життя на євангельських настановах,
що поєднувало б моральну вiдповiдальнiсть перед Всевишнiм з
почуттям моральної вiдповiдальностi перед суспiльством, поряд iз
законом захищало б особистiсть людини силою християнських чеснот.
На перетинi Сходу i Заходу етноконфесiйна самобутнiсть наших
пращурiв творила новий християнський свiт - неперевершений зразок
Київського християнства, що є нашою етнiчною гордiстю та
нацiональною гiднiстю. Його магiстральним стрижнем стала iдея
нацiональної Церкви, покликаної виражати i захищати самобутнiсть
народу, його мову, традицiї, звичаї i обряди, пiдтримувати i розвивати
нацiональну самосвiдомiсть. Це пiдтвердила вся наступна iсторiя
трагiчної боротьби за нацiональне самозбереження України. Як
суттєвий прояв духовностi нашого народу, iдея нацiональної Церкви
та нацiональна iдея впродовж усiх лихолiть взаємообумовлювали,
взаємодоповнювали та взаємопереходили одна в одну. Тому боротьба
за українську помiсну Церкву в наш час немислима без нацiонального та
державного вiдродження України. I навпаки. Нацiонально-державне
вiдродження створює необхiднi умови для вiдродження соборної помiсної
Церкви в Українi.
Iсторiя переконливо довела, що нацiональна Церква є
могутньою духовною силою у формуваннi живих клiтин нацiї для
боротьби за свободу i державну незалежнiсть. Не iнакше як
нацiональним подвигом можна назвати дiяльнiсть Греко-Католицької
Церкви, яка за умов Австро-Угорщини захищала i збагачувала
нацiональну самосвiдомiсть галичан, а з часу окупацiї Речi Посполитої
убезпечила i православних волинян та українське населення корiнної
Польщi вiд окатоличення i спольщення; яка пiдготувала патрiотичний
грунт для боротьби за державнiсть в роки визвольних змагань 19161920 рр. та самовiдданої 10-лiтньої боротьби УПА. Своєю
просвiтницькою дiяльнiстю вона зробила посильний вклад в
нацiональну свiдомiсть нашого пошматованого народу як на етнiчних
землях, так i в дiаспорi.
Iдея нацiональної Церкви "матерiалiзована" в традицiях,
обрядах, звичаях, в побутi народу є живим проявом нацiональної
духовностi України. Тому вiдродження помiсної Церкви вимагає
всебiчного розвитку
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нацiональної самосвiдомостi шляхом примноження наших українських
нацiональних традицiй як iсторичної пам'ятi народу в його
етнопсихологiчних та етноконфесiйних виявах.
Що стосується претензiй Московського православ'я на
духовнi витоки Київського християнства, то таке зазiхання не має
реальних пiдстав. Адже в незрiвнянно пiзнiй час (наприкiнцi XI початку ХII столiть) вже на iнших етнокультурних i
етнопсихологiчних основах почало формуватися ВолодимироСуздальське князiвство, а разом з ним духовнiсть майбутньої
Московщини, що мало вирiшальний вплив на iдеологiю Церкви та її
вiровчення в iнтересах цезаропапiзму, догматизму, ритуалiзму,
вiронетерпимостi, претензiю на панування в християнському свiтi,
iдею “третього Риму”. В цьому розумiннi Московське православ'я
спорiднене не з Київським, а з Вiзантiйським християнством, яке
iдеологи “третього Риму” маскують Церквою Київської Русi. Ось чому
для одних немає рiзницi мiж Українським i Московським православ'ям,
для iнших - Українського православ'я взагалi нiколи не було, а ще для
iнших - розбудова Помiсної Церкви в Українi на нацiональних засадах
видається неканонiчною справою, навiть зрадою “вiри батькiв”.
Очищення замулених джерел iсторiї України - дiєвий фактор
мiжконфесiйного екуменiчного дiалогу. А для цього конфесiйна
самосвiдомiсть не повинна заступати, а тим бiльше пiдмiняти
нацiональну самосвiдомiсть, оскiльки це приведе до збiднення
почуття iсторичної самодостатностi нашого народу. Саме про цей
стик думають в iноземних столицях як Сходу, так i 3аходу. Адже не
всiм до вподоби в iнтересах своїх конфесiй та полiтичного впливу в
християнському свiтi вiдродження України на iсторичних основах
нацiональної духовностi. Ось чому серед мирян i навiть клiру з чужого
голосу подеколи звучить думка, що нацiональна Церква суперечить
заповiдям Христа, щоб “усi були одно” [Iв. 17 : 21], що, в свою чергу, в
мiжконфесiйних протистояннях вiдвертає погляд на спiльне
iсторичне походження Українського православ'я i греко-католицизму,
яке, по сутi, захистило “вiру батькiв” артикулами “Берестя-1596” i
перебрало на себе, пiсля насильного приєднання Київської митрополiї
в 1686 р. до Московського патрiархату i оросiйщення церковного
життя в Українi, духовну та соцiальну функцiю нацiональної Церкви.
Основи Eкраїнського православ'я в лонi Греко-Католицької Церкви не
зазнали будь-якого “перехрещення” в дусi ортодоксального
католицизму. Новоутворена Церква, незважаючи на всi колiзiї iсторiї,
вперто стояла на засадах українського православного обряду. Мовою
народу вона органiчно поєднувала християнськi чесноти з
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мiжконфесiйного екуменiчного дiалогу. А для цього конфесiйна
самосвiдомiсть не повинна заступати, а тим бiльше пiдмiняти
нацiональну самосвiдомiсть, оскiльки це приведе до збiднення
почуття iсторичної самодостатностi нашого народу. Саме про цей
стик думають в iноземних столицях як Сходу, так i 3аходу. Адже не
всiм до вподоби в iнтересах своїх конфесiй та полiтичного впливу в
християнському свiтi вiдродження України на iсторичних основах
нацiональної духовностi. Ось чому серед мирян i навiть клiру з чужого
голосу подеколи звучить думка, що нацiональна Церква суперечить
заповiдям Христа, щоб “усi були одно” [Iв. 17 : 21], що, в свою чергу, в
мiжконфесiйних протистояннях вiдвертає погляд на спiльне
iсторичне походження Українського православ'я i греко-католицизму,
яке, по сутi, захистило “вiру батькiв” артикулами “Берестя-1596” i
перебрало на себе, пiсля насильного приєднання Київської митрополiї
в 1686 р. до Московського патрiархату i оросiйщення церковного
життя в Українi, духовну та соцiальну функцiю нацiональної Церкви.
Основи Eкраїнського православ'я в лонi Греко-Католицької Церкви не
зазнали будь-якого “перехрещення” в дусi ортодоксального
католицизму. Новоутворена Церква, незважаючи на всi колiзiї iсторiї,
вперто стояла на засадах українського православного обряду. Мовою
народу вона органiчно поєднувала християнськi чесноти з
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нацiональною самосвiдомiстю, з боротьбою за нацiональне
самозбереження.
Це дає нам право з глибоким переконанням та свiтлими
почуттями закликати українськi нацiональнi церкви - Українську
Православну
Церкву
Київського
Патрiархату,
Українську
Автокефальну Православну Церкву, Українську Греко-Католицьку
Церкву - цих носiїв нацiональної iдеї до порозумiння мiж собою.
Учасники конференцiї засуджують зазiхання Московського
Патрiархату на Україну як свою “канонiчну територiю”, iнспiроване
нею протиправне захоплення храму в м.Ногiнську, що належить
громадi Української Православної Церкви Київського Патрiархату.
В умовах нацiонального та державного вiдродження України
вищим проявом християнської любовi до ближнього повинне стати
робуджене почуття нацiональної совiстi, насамперед тих, хто несе
правду Христа духовно обкраденiй паствi. Це громадянський
обов'язок усiх дiючих конфесiй в Українi, яких зобов'язує Всевишнiй, не
робити зла покривдженому народовi, а з повагою до нього, до його
iсторичної долi бути сiвачами добра i злагоди в соборнiй оселi Українi".
Матеріал пiдготували: А.Гудима, О.Саган

ХРИСТИЯНСТВО І КУЛЬТУРА:
ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЯ, СУЧАСНІСТЬ
За такою назвою 20-21 листопада у м.Полтаві відбулася
всеукраїнська науково-практична конференція, яка стала одним з
численних заходів, присвячених 2000-літтю Різдва Христового. Її
організаторами
виступили
Полтавська
обласна
державна
адміністрація, Відділення релігієзнавства Інституту філософії
ім.Г.Сковороди НАН України, Полтавський державний педагогічний
інститут ім. В.Г.Короленка. В роботі конференції взяли участь
науковцірелігієзнавці,
історики,
філософи,
етнографи,
культурологи, педагоги з Києва, багатьох областей України.
Проблему "Головні чинники стану збереження церковної
старовини в Україні (1917-1941 рр.)" підняв О.О.Нестуля - заступник
голови Полтавської державної адміністрації, д.істор.н.; з доповіддю
"Знищення монастирів та
пам‟ятників архітектури у контексті
богобор-
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чої політики комуністичної партії та радянської держави" виступив
В.О.Пащенко - ректор Полтавського педінституту, д.істор.н. Серед
інших тем, які обговорювалися на конференції - "Православні
монастирі як чинники національно-культурної динаміки в Україні"
(В.Клиимов, к. філос.н.), "Сучасна релігійна ситуація на Полтавщині"
(В.О.Яременко) та ін.
В багатьох виступах на конференції були виголошені
побажання більш активно і конкретно займатися реалізацією
комплексних заходів, пов‟язаних з підготовкою та відзначенням
2000-ліття Різдва Христового.
Матеріал підготував В.Климов

ХРИСТИЯНСТВО В КОНТЕКСТІ
ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
28-29 листопада 1997 р. в Києві відбулася перша міжнародна
наукова конференція із циклу 4-х міжнародних наукових конференцій
"Християнство: історія і сучасність", які заплановані на 1997-2000 рр.
Співорганізаторами конференції виступили Національна академія наук
України (відділення історії, філософії і права), Державний комітет
України у справах релігії, Українська асоціація релігієзнавців,
Львівський музей історії релігії. Координатором конференції було
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.Г.Сковороди НАН
України. Участь у конференції взяли українські науковці - філософи,
історики, релігієзнавці з багатьох міст України, які працюють в різних
сферах - академічній науці, освіті, культурі, державних установах, а
також зарубіжні вчені з Канади, Польщі, США.
В центрі уваги конференції стояли питання: закономірності
релігійного процесу в Україні, особливості поширення християнства на
сучасних українських землях, починаючи від IV-VI ст., характер розвитку
християнства в посткиївський період, внесок християнства в духовне
життя, актуальні проблеми християнських церков в сучасній Україні.
Вступним словом "Україна відзначає 2000-річчя Різдва
Христового" відкрив конференцію академік П.Толочко - віце-президент
НАН України, який відзначив, що християнство, прийшовши на
українські землі більше тисячі років тому, внесло, як державна релігія,
докорінні зміни

