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Колишній глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир ГУЗАР
вважає, що в Україні немає олігархів, адже «олігархія – це тип урядування, де багаті
люди керують державою, але керують у справедливий спосіб».
Таку думку він висловив під час презентації своєї нової аудіокниги «Суспільство і
бізнес».

Л.ГУЗАР навів приклад Венеції, де були справжні олігархи. «Венеція – то була країна
олігархів. Олігархи – багаті люди, але які люблять, шанують свою державу, свій нарід і
працюють на його користь. Те, що ми маємо, навіть негарно називати їх олігархами. Це є
скоробагаті люди, які накопичили кошти з різних причин, у різні способи. Як вони це
зробили – не моя справа судити. Вони скоро накопичили майно, але мають величезну
трудність, вони не вміють бути багатими».
Водночас, вважає він, багатство є «великою спокусою і може довести нас до гріха, але
не обов’язково, бо саме в собі воно не є гріх».
На думку Блаженнішого, наявність великої кількості грошей не робить людину
насправді багатою. «Ці нові українці, нувориші, які щойно нагромадили кошти і не знають,
що з цим робити, вони якось хочуть себе проявити, показати іншим, що вони є хтось, бо
мають прекрасні будинки, люксусові машини, але остаточно в душі та людина пуста,
нічого собою не представляє. Людина справді багата – не є багата тільки майном, але
багата також духом. Вона свідома того, що багатство – це є Божий дар, і що багатство не
є початком усього. Така людина завжди намагатиметься духовно рости, вона вміє
поводитися, уміє пошанувати ближнього, навіть людину дуже-дуже скромну, убогу», –
переконаний архиєпископ.
Він розповів, що коли був студентом, працював у готелі, приймав гостей, коли ті
приходили реєструватися. «Тоді я навчився, навіть особливо не стараючись, розуміти
різних людей. Люди, які справді багаті - дуже чемні, розумні, не пхалися, як була якась
трудність, терпеливо вислуховували, були готові почекати… Коли приходили люди
скромні, без великих коштів, вони також дуже чемно, терпеливо реєструвалися.
Ставлення до мене було дуже приємне. Але як приходив такий скоробагатий, одразу
страшні вимоги, моментально все робіть для нього, бо він прийшов, приїхав великим
автом, бо йому, який має багато грошей, треба все й одразу. Одним словом, поводилися
дико, скажу вам щиро. Таких видно здалеку», – зауважив Блаженніший Любомир.
За його словами, до нього час від часу приходять люди, які хочуть його «підкупити»,
але він ніколи для себе не приймав «фінансових дарів», а якщо приймав, то одразу
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попереджав, що скерує це на певну церковну чи соціальну потребу.
В аудіокнизі «Суспільстві і бізнесі» екс-глава УГКЦ ділиться зі слухачами думками щодо
таких ключових тем: «Про протидію економічній несправедливості», «Про олігархів»,
«Про моральну освіту багачів», «Про співіснування багатих і бідних», «Про зв’язок між
гідністю і власністю» та «Про благодійність».
«Аудіокнигу «Суспільство і бізнес» можна придбати у храмах УГКЦ по всій Україні, на
полицях мережі книгарень «Є», а також замовити в Інтернет-крамниці «Наш формат».
Як відомо, колишній глава Української греко-католицької церкви має у своєму доробку
трилогію аудіокниг під загальною назвою «Три дороги». Її перша частина вийшла у січні
2009 року, друга – у квітні 2010 року, третя – у січні 2011 року. Назви цих аудіокниг:
«Дорога до себе», «Дорога до ближнього» та «Дорога до Бога».
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