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Анотація. Доктор філософських наук Віта Титаренко
представляє щойно видану монографію професорів А.М. Колодного та Л.О.Филипович, яка писалася до 200-літнього ювілею
ЦІХСОД і присвячена 20-літтю Міжнародного Центру вивчення права та релігії Брігам-Янгського університету (США), який
є давнім партнером Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ в науково-організаційній діяльності. Нижче публікуємо текст її рецензії на цю книгу.
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Abstract. PhD in Religious Studies Vita Tytarenko presents
the newly published monograph of professors A.M. Kolodny and L.O.
Fylypovych, which was written for the 200th anniversary of LSD
Church and dedicated to the 20th anniversary of the International
Center for the Study of Law and Religion in Brigham Young University (USA), which is a longtime partner of Religious Studies Department of IF NASU in research and organizational activities. Below we
publish the text of her review of this book.
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Монографія «Церква Ісуса Христа Святих останніх
днів в її історії і сьогоденні», без сумніву, стала подією, від184

Рецензія на монографію «Церква Ісуса Христа…

разу в двох вимірах суспільного життя – релігієзнавчому і
релігійному. В першому вимірі – це приріст якісного наукового знання, у другому – це об'єктивний, позаконфесійний
погляд на одну з течій християнського спрямування, потенціал якої, як видається, ще не розкрився вповні.
Професори Анатолій Колодний та Людмила Филипович є визнаними дослідниками Церкви ІХСОД не тільки
з моменту її появи на теренах України, але і набагато раніше. Вони давно і постійно цікавляться історією, віровченням, обрядовою практикою та організаційною структурою
цієї, однієї з найдинамічніших конфесій сучасності. А з моменту виникнення і розвитку ЦІХСОД в Україні, вона постійно знаходилася у фокусі уваги наших знаних релігієзнавців. Кропіткій роботі над монографією передували
численні публікації професорів А.Колодного та Л.Филипович з цієї теми у низці фахових релігієзнавчих видань як
в Україні, так і за її межами, їхні виступи на міжнародних
та українських конференціях, інтерв’ю і експертні матеріали.
Структура монографії всебічно охоплює питання
конфесійного буття ЦІХСОД. Тут послідовно розкривається
становлення Церкви, проясняється її назва, найважливіші
віхи історії як в США, так і в світі; детально аналізуються
віроповчальні основи мормонізму тощо. Цікавим виглядає
розділ, присвячений буттю Церкви ІХСОД в соціумі, з
особливим акцентом на Україну.
Треба зазначити, що авторами залучено багато
джерел, фактичний матеріал, окрім іншого і з власних спостережень, позаяк вони були свідками інституалізаційного
започаткування і подальшого становлення ЦІХСОД в Україні, стояли у витоків цього процесу. Тому авторське його
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бачення вигідно вирізняє цю монографію серед іншого
загалу наукової літератури.
Автори детально аналізують причини розширення
мережі громад Церкви ІХСОД в Україні, вказуючи, з притаманною їм україноцентричністю, серед позитивів цього
процесу, той факт, що місіонерська і видавнича діяльність
здійснюється Церквою українською мовою. Це розцінюється як повага до місцевих традицій, національної культури,
процесу українського державотворення тощо, що в сучасних умовах агресивної риторики деяких церков є важливим
показником позиціонування Церкви в соціумі. Поряд з
цим, автори вказують і на причини кількісного скорочення
громад, визначаючи їх без упереджень, що дозволяє виснувати, що позиція авторів є демонстрацією принципів академічного релігієзнавства – об’єктивності, історизму, науковості, толерантності тощо.
З турботою про свого читача, автори монографії додали список літератури, яка допоможе зацікавленим краще
пізнати цю конфесію, і короткий словник конфесійних
понять.
Монографія «Церква Ісуса Христа Святих останніх
днів в її історії і сьогоденні» професорів А.Колодного і
Л.Филипович вводить читача в релігійний дискурс
ЦІХСОД, заповнюючи інформаційні лакуни авторськими
науковими рефлексіями. Бажаю всім приємного і корисного прочитання цієї монографії – вона того варта!
З щирим захопленням,
Віта Титаренко,
доктор філософських наук,
старший науковий співробітник
Відділення релігієзнавства Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України
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