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V

СУМНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ АНАТОЛІЯ ЄРИШЕВА
Пішов з життя Анатолій Олександрович Єришев… 16 грудня
йому виповнилося б 79. Ніщо особливе не передвіщало те, що його
скоро не буде серед нас. Він ще плідно працював. Вийшов його
підручник з релігієзнавства (К., 1999), потім у співавторстві підручник
із соціології релігії (К., 2000). Знову Анатолія Олександровича було
введено до Спеціалізованої ради з релігієзнавства. Він просив давати
йому роботу, хотів читати дисертації молодих колег. І раптом сумна
звістка: його вже немає серед нас! Складний життєвий шлях був у
нашого колеги. В 1951 році він закінчив Дрогобицький учительський
інститут за фахом історика, а в 1953 – юридичний факультет
Національного університету імені Тараса Шевченка. Тут же він
закінчив аспірантуру за фахом історія філософії в 1956 р., що дало
йому можливість працювати на різних наукових посадах в Інституті
філософії Академії наук України. В Інституті Анатолій Олександрович
ряд років завідував відділом релігії та атеїзму. Саме завдяки йому в
Україні почала розвиватися така сфера релігієзнавчого знання як
соціологія релігії. Його докторська дисертація (1971 р.) була
присвячена темі “Досвід соціологічних досліджень релігійності”.
Відтоді в Україні проводилися широкомасштабні соціологічні
дослідження релігійності. І хоч функціонально вони були
підпорядковані ідеологічним завданням, але водночас давали
можливість набути досвіду проведення соціологічних досліджень
релігійних явищ з використанням при цьому різних наукових методів.
А.О.Єришев сформував школу соціологів релігії. Його цікавили також
проблеми розвитку протестантизму в Україні, правового буття релігії.
Під керівництвом Анатолія Олександровича було захищено дві
докторські і 16 кандидатських дисертацій. В переліку наукових праць
колеги значиться понад 300 назв. Серед них є монографії і підручники,
наукові статті та методичні посібники. В 1991 році А.О.Єришеву було
присвоєно звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. З 1971
року Анатолій Олександрович на педагогічній роботі в Київському

інституті ( з 1992 р. - університеті) інженерів цивільної авіації . Тут він
читав різні курси з філософії, релігієзнавства, правознавства. З 1972
року А.О.Єришев мав вчене звання професора. Як учасник
Вітчизняної війни, він був нагороджений 4 орденами і 12 медалями.
Добру пам‟ять залишив про себе Анатолій Олександрович.
Пухом йому земля.
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