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вітав проректор з наукової роботи академії проф. М.Андрейчин. Було
заслухано біля 40 наукових доповідей і повідомлень. В роботі
конференції брали участь співробітники Інституту релігієзнавства
Ягеллонського університету (Краків, Польща).
На конференції було прийнято підсумковий документ, який
окрема відзначає, що історична пам’ять народу, освячена національно
зорієнтованою церквою, є дієвим чинником його релігійно-етнічної
духовності. Християнство зустрілося на землях України з цілком зрілою
духовністю, яка була здатна в “новому читанні” сприйняти Євангеліє
Христа.
Проголошення моральної відповідальності усіх перед Богом і
суспільством, соборноправність, віротерпимість разом з закликом
будувати особисте життя на євангельських засадах стали засадничими
чинниками етнічної самосвідомості та національної культури
українського народу. Християнська світоглядна свідомість на глибинних
витоках
етнічної
духовності
сформувала
кордоцентричне
світосприйняття, що мало вирішальний вплив на формування культу
Богоматері, святих заступників, Божого Сина як морального ідеалу
християнства на межі історичного побуту, етнопсихологічних традицій та
звичок народу.
Світоглядна неповторність та етнопсихологічна самобутність
забезпечили формування і збереження національної культури,
уможливили денаціоналізацію українського народу в умовах 650-літнього
бездержав’я та постійного перерозподілу його земель між ворогуючими
сусідами. Органічне злиття національної ідеї з ідеєю національно
зорієнтованої церкви в епоху Київського християнства знайшло
історичне продовження в діяльності братств (XV-XVII ст.), Грекокатолицької церкви протягом XVI-ХХ ст., Української Автокефальної
Православної церкви 1921 р. в умовах більшовицької займанщини та
Автокефальної церкви 1924 р. на Волині. Їх чільним гаслом завжди і в усі
часи був захист віри і народу, що однозначне самозахисту і
самозбереженню українства.
Конференція засудила будь-які спроби використати наявну
поліконфесійність
аби
дезорієнтувати
віруючих
пошуками
космополітичної духовності. Лише на основі органічного сплаву
національної ідеї та національно зорієнтованих церков здатні проростати
справжні культуротворчі засади християнської духовності в ім’я любові і
злагоди в суспільній оселі – Україні.
Матеріал підготував А.Гудима
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SUMMARY

In the 10th issue of the Bulletin “Ukrainian Religious Studies” in the
rubric “Scientific Reports and Announcements” there are in particular the
following papers: “Religious Studies and Theology” by A.Kolodny, “Activity
of the Orthodox Mission in Ukraine on the Turning Point of the XIX-XXth
Centuries” by G.Nadtoka, “Religion in the Spiritual Heritage of V.Lypinsky”
by L.Kondratyk, “Church as a Factor of the Self-identification of the Nation in
the Cultural and Civilization Environment” by O.Nedavnya, “The Problems of
Development of The Social Teaching of the Catholicism” by V.Sergyiko, “The
God-Thunder Perun in the Pagan World-outlook of the Ancient Rus’” by
N.Fatyushyna and other papers.
In the rubric “For Assistance to the Lecturer on Religious Studies”
there are published papers “Ethnology of Religion” by L.Filipovitch,
“Application of the Regional Ethnography Materials in the “Religious Studies”
Course” by A.Gudyma.
In addition the Bulletin presents information on the religion condition
in Ukraine till January 1, 1999 and information on scientific conference
“Christianity and Culture” that hold in Ternopyl’.

