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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-

66
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
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