
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА МИРУ - 45 РОКІВ НА НИВІ КУЛЬТУРИ І 

МИРОТВОРЧОСТІ 

 

«Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу»,-мовила 

Олена Теліга - українська поетеса, видатний діяч української культури. Наше місто є 

прекрасним прикладом дружби і взаєморозуміння 132- х національностей і десятків 

релігійних організацій , для яких Одеса - любляча і турботлива мати, що дає і дах , і їжу. 

Але не хлібом єдиним сита людина. 

 

Економічне благополуччя не єдиний чинник збереження миролюбних відносин . 

Відома англійська письменниця Ганна Сьюелл сказала: «Я не хочу миру, минуючего 

розуміння, я хочу розуміння, що приносить мир». Тільки через пізнання культури і 

традицій народів, що населяють як Південну Пальміру, так і всю нашу планету можливо 

створити міцну основу для всебічного співробітництва.  

 

Саме ці цілі в далекому 1968 р. поставили ініціатори створення Одеського комітету 

захисту миру на чолі з відомим письменником і журналістом Іваном Петровичем 

Гайдаєнко.  Будучи осередком Всесвітньої Ради миру, створеної в 1950 р, одеська 

організація миротворців, підтримувана радянської та світовою громадськістю, пройшла 

знаменний шлях збереження та розвитку дружби між народами. До останніх днів свого 

життя Іван Петрович керував організацією, чиї прекрасні гуманістичні цілі залишилися 

актуальні на рубежі століть і тисячоліть для без'ядерної мирної України, що набула цей 

статус завдяки Першому Президенту держави і голові Української Ради миру Леоніду 

Макаровичу Кравчуку. 

 

У складні 1990-ті Одеську обласну Раду миру очолив Микола Пантелеймонович 

Павлюк - керівник Одеського торгівельного морського порту, який підтримав існування 

організації, гідно продовживши миротворчу місію свого попередника. При Миколі 

Пантелеймоновичі була закладена Алея пам'яті активістів Ради миру, ідея якої належала 

ігумені Серафіми, що надала ділянку на території Свято-Архангело-Михайлівського 

жіночого монастиря для щорічної посадки дерев. 

 

У новітній час завдяки зусиллям керівництва Ради миру - Героя України і 

почесного громадянина Одеси і Одеської області Володимира Станіславовича 

Філіпчука, заслужених працівників культури України - Тамари Опанасівни Сазонової 

та Євгена Отаровича Лукашова, ігумені Серафіми, Валентина Миколайовича 

Шаровського, Григорія Івановича Мокряка і багатьох активістів різного віку, 

проводиться масштабна миротворча, благодійна та культурно-просвітницька діяльність. 

Знамениті фестивалі «Золота осінь миру», «Різдвяні вечори» і «Великодні зустрічі» 

збирають аншлаги у великих концертних залах Одеси. Художні виставки в рамках 

реріховського девізу «Мир через Культуру» знайомлять з полотнами сучасних 

українських та зарубіжних художників - визнаних діячів мистецтва , а також з дитячими 

малюнками на тему миру. Почуття теплоти і гармонії, що існують на кожному заходу, 

гріють душі і серця як постійних учасників, так і тих, хто прийшов у цей дивовижний світ 

мистецтва вперше . 

 



Одним з найважливіших проектів, приурочених до ювілею, стало створення 

міжнаціонального гуманістичного руху « Місія миру», організаторами якого є Одеська 

обласна Рада миру і Одеська регіональна організація  Національної спілки журналістів 

України. Мета Місії полягає в широкому поширенні миротворчих та гуманістичних ідей, 

освіти і творення. Об'єднуючи навколо себе молодь, «Місія миру» сприяє їх духовному і 

ментальному зростанню, розвиваючи громадянські і патріотичні почуття, прищеплюючи 

загальнолюдські цінності і повагу до інших народів і культур . До діяльності Місії 

приєдналися : Одеський Будинок-музей ім. М.К.Реріха, Україно-ізраїльський інститут 

Ліги культури і соціальної співдружності, Український фонд культури в Одесі, 

представництво Росспівробітництва в Одесі, Одеська регіональна організація 

Національної спілки журналістів України та багато інших. 

 

Безсумнівно, підписання в 1935 році у Вашингтоні 21-ю державою Реріховського 

Пакту культури та миру стало основою для розвитку гуманістичних ідей у суспільстві та 

створення в 1950 році Всесвітньої Ради миру. Дві знаменні події ХХ століття і в нашому 

XXI столітті об'єднують світлі цілі Одеської обласної  Ради миру і Одеського комітету 

Пакту культури і миру ім. М.К.Реріха навколо основоположної істини «Мир через 

Культуру». 

 

Згадаймо прекрасні слова Фірдоусі: «Якщо шлях твій до пізнання світу веде , - як 

би не був він довгий і важкий, - вперед!». Дамо ж собі слово робити все від нас залежне і 

можливе, щоб на нашій маленькій планеті , як і в нашому серці , ставало світліше від 

добра, що твориться нами. Прекрасний ювілей, який об'єднує нас навколо гуманістичних 

цілей Ради миру, стане основою для подальшого розвитку людства і всіх, що живуть на 

просторах мирної України . 

 

Андрій Горчаков, 

член Президії Одеської обласної Ради миру 

та Національної спілки журналістів України 

 


