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ВИДАТНІ ПОСТАТІ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ
ТА БОГОСЛОВСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

ПАМ’ЯТІ НАУКОВЦЯ-РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ,
ВЕЛИКОГО УКРАЇНЦЯ
АРСЕНА ГУДИМИ
Повідомляємо всьому загалу українських
релігієзнавців сумну звістку, одержану нами з
Тернополя. 3 грудня на 80 році життя помер
відомий
вчений-релігієзнавець,
талановитий
викладач
Тернопільських
вузів,
Почесний
науковий співробітник Відділення релігієзнавства
Інституту філософії імені. Г.С. Сковороди
Національної Академії наук України, професор
Арсен Миколайович ГУДИМА. Всі, хто знав
Арсена Миколайовича, працював разом з ним,
творив релігієзнавчу ауру як обласного, так і
всеукраїнського масштабу, був серед його не тільки друзів, а й просто
знайомих, довго відчуватимуть цю втрату. Очолюючи протягом десь 15
років обласний осередок Української Асоціації релігієзнавців, Арсен
Миколайович давав зразок самовідданої і творчої праці на цій ділянці
науково-організаторської роботи. В цьому багатьом у нього можна
повчитися.
Арсен Гудима був організатором понад десятка наукових
конференцій в Тернополі, Києві і Кременці, його доповіді і повідомлення
звучали на півсотні їх в різних містах України. За редакцією А.Гудими
побачили світ 12 збірників наукових праць з широкого спектру
релігієзнавчої тематики, зокрема п’ять з проблем феномену християнства.
Сам Арсен Миколайович видрукував більше сотні наукових статей, п’ять
індивідуальних монографій. Завдяки науковому ентузіазму А.Гудими
вдалося віднайти в Тернопільському архіві оригінал фундаментальної
праці знаного українця, борця за Українську православну автокефалію
Арсена Річинського «Проблеми української релігійної свідомості»,
видрукувати її декількома виданнями, організувати повернення до
Тернополя із місця висилки московською владою до Казахстану праху
відомого борця за Українську православну автокефалію, сприяти його
висвяті УАПЦерквою. Дві свої авторські монографії Арсен Миколайович
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присвятив постаті цього самовідданого борця за незалежність України і
самостійність її Церкви.
Всі, хто знав Арсена Миколайовича, відзначали його активну
українську громадянську позицію. У боротьбі за українську Україну
професор був безкомпромісним. Відомі його праці і науково-публіцистичні
статті в Тернопільській пресі із захисту української святині Почаївської
Лаври від посягання на неї московсько-православних загарбників, подання
дійсної, історично-значимої для українства природи Берестя-1596,
обстоювання Київської традиції і Східного обряду в українському
християнському конфесійному багатоманітті України, ролі Української
Церкви в контексті духовного і національного духовного відродження.
Прах Арсена Миколайовича прийняла земля рідного йому Нового
Села, що на Підволочищинні. Науковець багато зробив для вивчення
історії села, національної героїки новоселівців, увічнення героїчної пам’яті
борців за Україну своїх односельчан.
Релігієзнавці України висловлюють своє співчуття рідним і друзям з
нагоди втрати близької всім нам людини. Ми в ці сумні дні разом з Вами і
все зробимо для збереження світлої пам’яті про нашого друга.
Передбачаємо проведення в Тернополі десь на початку 2014 року наукової
конференції, присвяченої науковому доробку А.М.Гудими, з видруком її
матеріалів у спецвипуску часопису «Українське релігієзнавство».
За релігієзнавців України –
Президент Української Асоціації релігієзнавців
професор Анатолій КОЛОДНИЙ

