Оголошується
дискусія
Українська Душевна спільнота, редакція
релігійного бюлетеня «Ідеаліст» та редакція
незалежної газети «Правдошукач» оголошують
дискусію на тему: «Об’єднання громадян у
складі однієї фізичної особи».
Переможця дискусії буде нагороджено
10 листопада 2012 року дипломом та
грошовим призом у сумі 500 гривень.
Учасникам дискусії (незалежно від віку,
статі, освіти, роду занять, національності, тощо)
пропонується:
1) Аргументовано відповісти «так» чи «ні»
на питання: «Чи згодні Ви з формулюванням
«об’єднання громадян у складі однієї фізичної
особи»?». У разі негативної відповіді бажано
запропонувати краще формулювання.
2) Аргументовано відповісти «підтримую»
чи «заперечую» на інші репліки (відповіді та
аргументи) учасників дискусії, раніше опубліковані
в інтернеті за адресою: temple.org.ua/discussion
Репліки учасників дискусії (відповіді та
аргументи) у необмеженому обсягу та кількості
надсилаються:
- або поштою на адресу: Шеляженко Юрій
Вадимович, а/с 153, м. Київ, 01042
- або електронною поштою на адресу:
ludstvo@gmail.com
У листах має бути зазначене повне ім’я чи
псевдонім учасника дискусії. Надсилаючи лист,
учасник дискусії погоджується на публікацію своєї
репліки під своїм іменем (псевдонімом) у пресі та в
інтернеті. Отримані репліки нумеруються і
публікуються за адресою temple.org.ua/discussion
Останній день прийняття листів учасників
дискусії – 1 листопада 2012 року. Переможцем
дискусії буде оголошено учасника дискусії, чиї
репліки були підтримані найбільшою кількістю
схвальних відповідей. У разі, якщо різні
учасники дискусії здобудуть однакову
максимальну підтримку або ніхто не здобуде
ніякої підтримки, переможця буде визначено
жеребкуванням. У разі, якщо ніхто не візьме
участі у дискусії, організатори вважатимуть
безспірним формулювання «об’єднання
громадян у складі однієї фізичної особи».
Ідея проведення цієї дискусії виникла після того,
як Елла Лібанова, директор Інституту демографії
та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН
України, академік Національної академії наук
України, доктор економічних наук, професор, член
Конституційної Асамблеї висловила думку, що
формулювання «...об'єднання громадян у складі однієї
фізичної особи...» є «дискусійним» (див. стор. 3).
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Програмні цілі (основні принципи):
Утвердження індивідуальності та гласності;
пропаганда ідеологій креативного ідеалізму та
суверенітету особистості; відкрите вираження і
вільне поширення релігійних переконань
віруючими громадянами віросповідання
(релігії) Віри в Найвищу Цінність Людини;
проповідь одкровень; реалізація прав на
свободу слова, світогляду і віросповідання, на
інформацію; критика і подолання
дискримінації за ознакою масовості
(колективності) та інших видів протиправної
дискримінації; захист і розвиток вільної душі,
прав, свобод, інтересів людини і громадянина,
суспільного блага, соціальних цінностей,
істини, віри, добра, відповідальності перед
Богом, народом, власною совістю, здорового
глузду та верховенства права.

Публічне читання
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У червні 2012 року Хранитель віри
Української Душевної спільноти Юрій Шеляженко
звернувся з відкритим листом до Президента
України В. Януковича та членів Конституційної
Асамблеї, в якому пропонував доповнити
Конституцію України такою законодавчою
новелою: «Людина і держава, фізичні та юридичні
особи в Україні є рівноправними суб’єктами права.
Держава гарантує людині суверенітет особистості та
визнає об’єднання громадян у складі однієї фізичної
особи повноправним об’єднанням громадян.
Забороняється дискримінація об’єднань громадян
за ознакою масовості. Фізичні особи можуть
одноосібно засновувати юридичні особи для
ведення законної господарської, суспільнополітичної, громадської, релігійної та іншої
діяльності».
На разі надійшли відповіді на відкритий
лист від членів Конституційної Асамблеї
Валентина Коваленка, Елли Лібанової та Андрія
Єрмолаєва.

20-25 липня 2012 року біля площі Лесі
Українки в Києві з 17 до 18 години відбувалося
публічне читання Священного писання. Перехожі
слухали слово Боже, що оголошував проповідник з
рупором. Українська Душевна спільнота
проводитиме регулярно такі просвітницькі,
місіонерські акції.

«Вимагаю: нумо
жити дружньо»

Українська Душевна спільнота випустила на
YouTube короткометражний документальний фільм
«Вимагаю: нумо жити дружньо» («Требую:
давайте жить дружно»), повідомляє "Релігія в
Україні". Фільм присвячено розміщенню в
громадських місцях Києва, біля Українського Дому
та офіційних установ наклейок із закликами до
порозуміння між людьми незалежно від особистих
уподобань щодо російської чи української мови. У
анотації до фільму сказано: коли в суспільстві панує
конфлікт, хтось має нагадати – людина з людиною
домовляться будь-якою мовою.
Religion.in.ua

Перші відповіді
на відкритий лист
до Конституційної
Асамблеї
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Дозвольте висловити глибоку вдячність за
Вашу активну життєву позицію в головних
питаннях суспільного життя.

Переконаний, що майбутнє конституційне
оновлення не матиме бажаного результату без
широкої професійної дискусії та відкритого
суспільного діалогу.
Ваші пропозиції щодо рівноправності
суб'єктів права; суверенітету особистості та
визнання об'єднання громадян у складі однієї
фізичної особи; заборони дискримінації об'єднань
громадян за ознакою масовості; можливості
фізичною особою одноосібного заснування
юридичної особи для ведення законної
господарської, суспільно-політичної, громадської,
релігійної та іншої діяльності мною опрацьовані і
будуть внесені на обговорення Конституційної
Асамблеї.
З повагою, ректор Національної академії
внутрішніх справ, член Конституційної Асамблеї
В.В. Коваленко

Дуже вдячні Вам за листа. Ваше небайдуже
ставлення до теми Української державності та
суверенітету в цілому і до питання суверенітету
особистості, зокрема викликає глибоку повагу.
Досить слушними і такими, що заслуговують на
увагу є Ваші пропозиції стосовно об'єднань
громадян.
Щоправда,
формулювання
«...об'єднання громадян у складі однієї фізичної
особи...» є, на мою думку, дискусійним.
Стосовно прохання щодо забезпечення
розгляду та врахування Ваших пропозицій
Конституційною асамблеєю під час підготовки
законопроектів про внесення змін до Конституції
України мушу повідомити наступне. Як член
Конституційної Асамблеї, я входжу до складу
комісії з питань адміністративно-територіального
устрою і місцевого самоврядування, тому, на
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превеликий жаль, де-юре не маю змоги зініціювати,
і тим більше «...забезпечити розгляд та
врахування,,.» Ваших пропозицій Конституційною
асамблеєю. Проте, я надіслала Вашого листа
секретареві Конституційної Асамблеї пані Марині
Ставнійчук.
Тим не менше, приклад Вашого ставлення і
принципової позиції стосовно таких глобальних
питань надихає і дає підстави для оптимізму.
З повагою і найкращими побажаннями,
Академік НАН України Елла Лібанова.

Відповідно до покладених завдань,
визначених у Статуті Національного інституту
стратегічних досліджень (далі - Інститут),
затвердженого Указом Президента України від 16
грудня 2002 року № 1158/2002, Інститут здійснює
наукове обгрунтування, аналіз та оцінку проблем і
перспектив суспільно-політичного розвитку
України.
З огляду на повноваження Інституту
зазначаємо, що подана інформація, яка викладена у
Вашому листі, є важливою і актуальною, буде взята
до уваги та розглянута у подальшій роботі
Конституційною Асамблеєю.
З повагою, Директор Національного
інституту стратегічних досліджень А.В. Єрмолаєв
***
Окрім того, виявилося, що члени
Конституційної Асамблеї Олексій Онищенко,
Віктор Мусіяка та Олег Присяжнюк не отримали
направлені їм копії відкритого листа.
Лист, адресований О. Онищенку, не
розглядався ним особисто і потрапив у Відділення
релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С.

Сковороди Національної Академії наук України.
Втім, з листа заступника директора Інституту
Філософії проф. А. Колодного приємно було
дізнатись про виважене й рівновіддалене ставлення
науковців до всіх релігійних конфесій в Україні, а
також про те, що у відділенні релігієзнавства беруть
до уваги надіслані Українською Душевною
спільнотою випуски релігійного журналу "Мораль".
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Поштові відправлення до очолюваного
В. Мусіякою благодійного фонду "Громадянська
енергія" та очолюваної О. Присяжнюком "Асоціації
суддів України" повернулися відправнику, оскільки
згадані організації не знаходяться за своєю
юридичною адресою.
Всі три відправлення, які не дійшли до
згаданих адресатів, будуть надіслані для передачі
адресатам секретарю Конституційної Асамблеї
Марині Ставнійчук.
Будь-яка реакція на відкритий лист про
конституційні гарантії суверенітету особистості
важлива для нас. Дякуємо всім, хто відгукнувся.

Мультфільм
нагадав про ідеї
Айн Ренд
Перед показом мультфільму "Льодовиковий
період 4" в кінотеатрах показують короткометражку
"Найдовший день" з малою Меггі Сімпсон у
головній ролі. Цей мультфільм нагадує про ідеї та
творчість одного з найвизначніших ідеалістів XX
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століття, непримиренного критика колективізму,
етатизму, соціальної держави Айн Ренд (19051982). За сюжетом "Найдовшого дня", Меггі
Сімпсон віддають у школу імені Айн Ренд, де
дурнувата машинка для визначення талантів
присуджує направити її у кімнату для дітей без
особливих талантів. Там злий малюк Джеральд
вбиває метеликів солідним молотком, схожим на
суддівський. Меггі лякається, втікає у бібліотеку, де
знаходить натхнення у книжці про те, як гусінь
перетворюється на метеликів. Після цього їй
вдається дуже винахідливо врятувати одного
метелика від чудовиська з молотком. Мораль цієї
історії очевидна: істинні таланти - не вроджені, а
набуті у боротьбі з ненависниками всього живого і
бездушними класифікаторами.

Айн Ренд відома всьому людству як автор
філософського роману «Атлант розправив плечі».
Хоча вона була атеїстом і називала свій світогляд
«об’єктивізмом», це якраз той випадок, коли
високою істиною людяності стає заперечення
недосконалих уявлень про ідеальне, духовне. Її
творчість засвідчує, що Айн Ренд була справжнім
ідеалістом. Вустами кращих героїв свого роману
вона висловлює такі думки: «Здатність мислити єдина і основна людська чеснота, з якої випливають
всі інші чесноти»; «Справедливість є актом
визнання того, що існує»; «Мислителі, тримаючи
в своїх рядах тих, хто заперечує існування думки,
вважаючи це всього лише іншим філософським
напрямком, дозволяють руйнувати розум»;
«Несправедливість стає можливою за згоди її
жертв. Влада хама стала можливою, тому що це
дозволили люди розуму. Паплюження розуму - ця
мета рухає всіма ірраціональними доктринами.
Наруга над талантом - цю мету переслідують всі
вчення, що вихваляють самопожертву. Огудники
завжди знали це. Цього не знали ми. Настав час
прозріти». Символом об’єктивізму, за Айн Ренд, є
золотий долар - гроші, які використовуються у
взаєморозрахунках вільних підприємливих людей.
Вартість цих грошей підкріплена узгодженою
доброю волею реалістів, кожен з яких дав клятву:
«Присягаюся своїм життям і любов'ю до нього, що
ніколи не буду жити заради іншої людини і ніколи
не попрошу і не змушу іншу людину жити заради
мене». Ідеї Айн Ренд співзвучні Священному
писанню, тексту Креативний ідеалізм (4, 19, 20, 38).

