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10. РЕКОМЕНДАЦІЇ ОГІЄНКІВСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ,
що відбулася з нагоди завершення ювілейного Огієнківського року
15-16 січня 2013 року в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН
України при участі в її організації і проведенні Всеукраїнського
товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка та Кам’янець-Подільського
національного університетиу ім. Івана Огієнка
Підсумовуючи зміст виголошених доповідей і повідомлень учасників
конференції, що представляли різні наукові, навчальні та громадські
організації України, а також українське розселення зарубіжжя, конференція
засвідчує велике значення творчого доробку і життєвого чину Івана Огієнка
(митрополита Іларіона), його внесок у розробку ідеї творення Національної
Православної Церкви українського народу. Водночас конференція відзначає
певне згасання упродовж останнього часу уваги до наукової розробки творчої
спадщини Івана Огієнка, недостатнє освоєння Українськими Церквами
духовної спадщини митрополита Іларіона, усунення Міністерства культури від
виконання ухвали Верховної Ради України про державне відзначення 130річного ювілею Великого Українця.
Виходячи із вище зазначеного, вважаємо за необхідне:
1. Порушити перед Міністерством культури України питання про
видання Повного зібрання творів Івана Огієнка (митрополита
Іларіона), утворення з цією метою Редакційної колегії, доручивши їй
вирішення питання зібрання творів науковця-богослова і підголовку
їх до видруку. Відтак Редакіційнаи колегія має бути наділена
координаційними, бібліографічно-інформаційними і науковими
повноваженнями, мати відповідне фінансування своєї роботи,
гарантоване фінансування видруку Повного зібрання творів Івана
Огієнка.
2. Огієнківському товариству вивчити питання увічнення пам’яті Івана
Огієнка в місцях його проживання та праці, зокрема наявності
меморіальних дощок, найменування вулиць, спорудження пам’ятних
знаків, пам’ятників тощо. Товариству «Просвіта» звернутися до
Київської міської адміністрації з пропозицією щодо перейменування
однієї з вулиць столиці на вулицю «Івана Огієнка (митрополита
Іларіона)”.
3. Всеукраїнському товариству «Просвіта» розглянути питання
пропаганди життя і діяльності Великого Українця в ЗМІ, підготувати
ряд радіо- і телепередач, присвячених Івану Огієнку (митрополиту
Іларіону). Огієнківські інформування в ЗМІ зробити щорічними в
січні місяці до дня народження митрополита-науковця.
4. Національній Академії наук вирішити з митрополією УПЦ Канади
питання передачі з Вінніпегу до Національної наукової бібліотенки
ім. Вернадського архіву Івана Огієнка. Вивчити питання можливої
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наявності документів, пов’язаних з життям і творчістю Івана Огієнка,
в архівах зарубіжних країн його проживання і діяльності.
5. Всеукраїнському товариству Івана Огієнка, Центру Огієнкознавства
та Відділенню релігієзнавства ІФ НАНУ проведення наукових
конференцій та читань, присвячених Івану Огієнку, зробити
регулярними (раз в три роки) з обов’язковим видруком їх матеріалів.
Проводити їх в різних містах, а то й в закордонні (зокрема в Польщі і
Канаді).
6. Означеним вище інституціям вивчити питання написання і видання
наукової біографії Івана Огієнка. Ініціювати питання підготовки і
видруку книги спогадів про Івана Огієнка (митрополита Іларіона).
Вивчити питання розміщення спеціального сайту, присвяченого
науковцю-богослову.
7. Надавати допомогу Всеукраїнському товариству Івана Огієнка
(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка) у видруку ним Огієнківського наукового щорічника
написанням статей, підготовкою наукових матеріалів з питань
впровадження ідей мислителя в процеси українського національного
життя, відродження власне Українського Православ’я.
8. З метою всеохопного вивчення творчої спадщини Івана Огієнка,
усунення наявних лакун в її освоєнні і недопущенні дубляжу,
Відділенню релігієзнавства ІФ НАНУ визначитися в тематиці
можливих дисертаційних праць з Огієнкознавства, проінформувати
про неї релігієзнавчі наукові інституції.
9. Надавати допомогу Брусилівському народному музею Івана Огієнка
(митрополита Іларіона) в формуванні його експозиції і наступній
діяльності.
10. Вивчити питання вшанування власне Українськими Православними
Церквами України і зарубіжжя пам’яті митрополита Іларіона,
актуалізації значимості його думок у справі подолання наслідків
русифікації і виявленні ефективних шляхів знемосковлення
Православ’я України, повернення його до українських національних
православних традицій. При відродженні в Україні власне
Українських Православних Церков користуватися теоретичними
надбаннями митрополита, його баченням особливостей української
православності.
11. Звернутися до всіх лауреатів Огієнківської премії з проханням
проінформувати, що ними особисто зроблено з пропаганди ідей
Великого Українця, вивчення і поширення його творчої спадщини,
з’ясування того, які плани вони мають з цього на майбутнє. Вивчити
питання проведення в Житомирі, Брусилові, а чи ж в Києві зібранняконференції Огієнківських лауреатів. Комітету з Огієнківської премії
доцільно враховувати при визначенні її лауреатів насамперед
діяльність претендента на Огієнківських теренах, а не інде.
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12. Матеріали конференції разом з цією ухвалою для інформування
направити в УПЦ Канади митрополиту Юрію.
13. В наступному прилучати до проведення Огієнківських заходів
Українське Біблійне Товариство з його інформуванням про долю
перекладу Святого Письма Іваном Огієнком.
14. Власне Церквам Українського Православ’я вивчити питання
доцільності і можливості використання у церковному вжитку
богословських напрацювань митрополита Іларіона, зокрема
написаних ним богословських видань, служебників тощо.
15. Звернуктися до Комітету з питань культури і духовності Верховної
Ради України з інформацією про вже наявне в Україні вшанування
Івана Огієнка, запрпонувати проект заходів, які доцільно зреалізувати
Комітетом з нагоди відзначення в 2017 році 135-річчя від дня
народження Івана Огієнка (митрополита Іларіона) і 45-річчя його
упокоєння. Комітету з’ясувати, на що були витрачені в 2012 році
кошти, виділені Міністерству культури для відзначення
Огієнківського ювілею, бо ж зокрема обіцяні на проведення цієї
конференції (а це десь 40 чи 80 тис.грн) якось загубилися і не чутно
було, щоб вони десь цільова використовувалися на проведення
якихось заходів. Ініціювати проведення Парламентьських слухань з
питання вшанування Великих Українців, в тому числі й Івана Огієнка
(митрополита Іларіона), спорудження в місцях їх упокоєнні
пам’ятних знаків чи пам’ятників.
16. Відповідальними за виконання цієї ухвали є професори Є.Сохацька і
В.Шевченко.
Учасники ювілейної Огієнківської конференції

12. РІШЕННЯ VIII РІЧИНСЬКИХ ЧИТАНЬ,
які відбулися 15 листопада 2012 року в м.Кременці
на базі медичного училища ім. А.Річинського
1. Вважати
загалом
задовільним
дослідження
історичного,
етнологічного та релігієзнавчого аспектів творчої спадщини
А.Річинського.
2. Приймаючи загалом схвально видрук вже декількома виданнями
основної праці А. Річинського «Проблеми української релігійної
свідомості», водночас вважати бажаним пошук і видрук збірника
інших праць мислителя, зокрема видрукуваних в редагованих ним
часописах, а також наукове видання основної його праці.

