Академічне життя
ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ
"УНІВЕРСАЛЬНІ ЦІННОСТІ РЕЛІГІЙ"
(О.Недавня)
“Універсальні цінності релігій є фундаментальною основою людяного, справедливого і духовно змістовного світу” - провідна думка міжнародного наукового
форуму.
24-25 жовтня 2019 року в Києві відбулась міжнародна
наукова конференція “Універсальні цінності релігій світу:
історія і сучасність”, що її організували Українська асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту
філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань та Національні Духовні
Збори бахаї України. Понад сім десятків учасників, серед
яких знані й молоді науковці та релігійні діячі кількох
країн, вислухали 40 доповідей з таких тематичних
напрямків: “Універсальність світового релігійного процесу”, “Соціальне служіння: універсальне в контекстуальному”, “Віроповчальний дискурс у конфесійній варіативності”, “Етичні виміри релігійної аксіології”, “Релігія в
сучасному світі: виклики, умови, актуальні теми, перспективи”, “Релігійні цінності в етноісторичному дискурсі”
та “Український досвід світовим релігіям”. Одне з пле84
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нарних засідань було присвячене 200-літньому ювілею Баба
(Сеїда Алі Мухаммада) – Провісника Віри бахаї, де представники цієї релігійної течії докладно знайомили присутніх з її теоретичними та практичними надбаннями, як і
на відповідній тематичній секції “Віра бахаї як нова віха
єдиної релігії, що поступово розгортається”. В рамках конференції працював також круглий стіл, де розглядалась
спадщина ісламського мислителя Саїда Нурсі.
Обговорити можливості застосування конструктивного потенціалу універсальних цінностей різних релігій
зійшлися не лише вчені Національної Академії Наук
України і провідних ВНЗ та представники організаторівбахаї, але й священнослужителі й активісти інших релігій,
конфесій та Церков: греко-католики, православні, іудеї,
мусульмани, буддисти та інші. З різними аспектами
відповідного закордонного досвіду шановне товариство
знайомили Саша Дехгані, доктор наук, співробітник
Відділу дослідження Святих Писань Світового центру бахаї
в Хайфі (Хайфа, Ізраїль; Франкфурт, Німеччина), Гарі
Реуше, доктор філософських наук, професор, співзасновник соціального проекту садиби “Країна чеснот” (США –
Київ, Україна), Тимур Чекпарбаєв, член Національних
Духовних Зборів Бахаї Казахстану (Алмати, Казахстан).
Як завжди, на висоті фахового аналізу були представники Української асоціації релігієзнавців, виносячи до
уваги учасників найбільш вагомі та злободенні теми.
Патріарх українського релігієзнавства професор А.Колодний вкотре наголосив на важливості рівності всіх релігій, а
промоторка цього й безлічі інших наших міжнародних
наукових зібрань професорка Л.Филипович — на тому, що
якраз Україна може слугувати позитивним прикладом
співіснування різних релігій, а також і на тому, що
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сучасним науковцям корисно розгортати методологічний
поворот підходу до релігії: не як до альтернативного і
опонентного науці мислення (і способу дій, можна доповнити), а як до доповнюючого і збагачуючого.
Жваві питання викликала доповідь о.Романа Островського, доктора богослов’я, проректора Київської Трьохсвятительської Духовної семінарії УГКЦ, присвячена такій
суперактуальній для сучасного світу і особливо для сьогонішньої України проблематиці, як важливість соціальної
пам'яті. Доповідач виходив насамперед з біблійних текстів,
і слухачі запрагли уточнити питання прощення, на що
отець запропонував практичну та справедливу відповідь:
воно можливе після того, як зло зупинене й покаране...
Виявом востребуваності практичного релігієзнавства, яке послідовно впроваджують співробітники Відділення релігієзнаства та члени УАР, стало звернення до
учасників конференції як до впливових професіоналівекспертів депутатки Київської міської Ради Олесі Пинзеник
у справі підтримки перейменування одного з проспектів
столиці на честь такого духовного авторитету для українців, як попереднього Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Гузара. Зрозуміло, присутні, усвідомлюючи важливість створення таких орієнтирів пам'яті співбудівничих української духовної
ідентичності, яким був та залишиться для нащадків цей
мудрий Пастир, радо підтримали таку шляхетну ініціативу
представниці київської влади.
Як пленарні, так і секційні засідання були такими
насиченими і цікавими, що організатори конференції тепер шукатимуть можливості видати відповідні матеріали як
українською, так і англійською мовами, до чого й закликаються всі спікери, що поділились своїми дослідженнями
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й міркуваннями. Учасники конференції були настільки
включені, що нарікали на обмеженість часу для обговорень,
і продовжували спілкування в неформальній обстановці, та
висловлювали надію на перспективу розгортання тематики
в наступних конференційних зустрічах. Сподіваємось, що
закордонні колеги поглибили свої знання та уявлення про
Україну, її релігійну, культурну та суспільно-політичну
ситуацію, присутні студенти — свою зацікавленість релігієзнавством, і всі, хто був причетний до цього корисного
свята науки обмінялись досвідом, здобутками й намітили
плани подальшої співпраці та популяризації релігієзнавчих
надбань.
Відлунням цієї конференції залишилась в актовому
залі Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
(Київ, Трьохсвятительська 4) цікава фотовиставка релігійних споруд світу “Єдність в різноманітті”, де представлено
біля 50 фотографій відомих і невідомих храмів, мечетей,
домів молитви, ступ тощо, які вражають своєю красою.
Ініціаторами і виконавцями проекту є Всеукраїнська Рада
релігійних об'єднань. Особливо запрошуються викладачі
релігієзнавства та студенти. Відвідування виставки є
безкоштовним. Приймаються колективні заявки на
знайомство із представленими фотографіями.
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