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Процеси, що відбуваються у світі впродовж останнього десятиріччя, 

засвідчили необхідність перегляду та переоцінки різних аспектів проблеми 

мирного співіснування людства. А відтак тема дослідження Райчинця Анатолія 

Васильовича «Концептуальні основи християнсько-мусульманського 

богословського діалогу: релігієзнавчий аналіз» є актуальною і в теоретичному, і 

в практичному плані. Взагалі, поняття «діалог» у культурі і суспільній 

свідомості ХХ-ХХІ століть набуло статусу «знакового концепту-міфологеми». 

Слід сказати, що дієвість діалогу визнає більшість релігій і церков. Інша річ, що 

кожна з релігій чи конфесій вкладає відмінний зміст у поняття діалогу, по-

різному бачить свою в ньому роль, склад учасників та можливі наслідки. Тому 

значним доробком автора можна вважати сформульоване ним поняття 

християнсько-мусульманського богословського діалогу як складного комплексу 

із полемічного дискурсу, екуменічної монотеїстичної герменевтики, 

конфесійних теологій відкритості та діалогу. * 
"Ч 

Означена проблематика останнім часом привертає увагу політиків і 

політологів, релігійних і державних діячів. Це пов'язано з зростанням ролі ісламу 

в сучасному світі, з появою зон конфліктів, які зачіпають інтереси низки країн і 

народів, причому в ряді випадків ці конфлікти набувають форми різних 

протистоянь між християнами і мусульманами. Тому протягом 90-их років XX 

ст. - початку XXI ст. ця проблема починає активно досліджуватися 

представниками різних гуманітарних наук, однак її релігієзнавчо-філософському 

аспекту та концептуалізації досі не приділялося належної уваги. Відтак 

запропонована дисертантом нова герменевтика, в якій іудаїзм, християнство й 



іслам постають трьома елементами складної структури єдиного монотеїстичного 

світогляду, без сумніву, набуває актуальності і значущості. 

Одним із стратегічних завдань на сучасному етапі людського існування в 

глобалізованому суспільстві, постає завдання перетворення діалогу між 

релігіями із засобу досягнення порозуміння, обміну цінностями, взаємного 

пізнання, розв'язання конфліктних стосунків тощо - на мету соціального і 

духовного співіснування, що уможливлює прагнення зменшити ескалацію 

насилля та агресії у світі. 

А.В.Райчинець чітко визначає мету свого дослідження - здійснити 

комплексний релігієзнавчий аналіз концептуальних засад християнсько-

мусульманського богословського діалогу в його історичній ретроспективі, а 

також визначити перспективи творення взаємної відкритості християнського та 

ісламського світоглядів. Реалізація цієї мети послідовно розкривається через 

вирішення низки дослідницьких завдань. 

Досліджуючи праці християнських і мусульманських мислителів, 

філософів та релігієзнавців, що стосуються питань християнсько-

мусульманського діалогу, автор детально висвітлює їхні думки, взявши на себе 

дуже масштабне завдання типології, порівняння та концептуалізації цих ідей, 

звільнення їх від помилкових пресупозицій, ненаукових конотацій, застарілих 

стереотипів, оціночних нашарувань тощо. Особливий інтерес представляє 

осмислення дисертантом певних історичних фактів, історичних постатей та 

усталених ідеологем, розкриття ним у праці не лише конфронтації між 

християнським та ісламським світом, але й історії їх позитивної взаємодії. 

Дисертація має очевидний релігієзнавчий дискурс, який, однак, і це є її 

незаперечним достоїнством, підсилюють теологічні, філологічні, логіко-

семантичні, політологічні, соціально-економічні, міжнародно-правові напрямки 

наукового пошуку. 

Аргументуючи висунуті положення, автор час від часу виходить за межі 

виключно релігієзнавчого дослідження, залучаючи до наукового аналізу 

історичні, військово-політичні, лінгвістичні данні, що є вельми логічним, зва-

жаючи на суть та об'ємність обраної А.В.Райчинцем теми. Обізнаність 



пошукувана в історії релігій, міжнародних відносинах (в тому числі - в їх іс-

торичному ракурсі), теологічних аспектах християнства, ісламу та іудаїзму, 

історії філософської думки тощо свідчать про масштабний науковий підхід 

дисертанта до розв'язання поставленої мети і завдань. Запропонований 

пошукувачем текст свідчить про його високу філософську культуру та глибоку 

ерудицію. 

Найбільш серйозна проблема, з якою зіткнувся дисертант і яка зумовлена 

масштабністю завдань, що автор ставив перед собою - це варіативність 

інтелектуальних течій і теологічних шкіл, які існують як у християнстві, так і в 

ісламі, в ретроспективному розгортанні від періоду критики ісламу 

візантійськими теологами, критики християнства в добу середньовіччя, 

богословських рефлексій західного християнства щодо ісламу в добу Ренесансу 

і - до сьогодення, яке, не в останню чергу, репрезентоване теологією «відкритого 

ісламу» Фетхуллаха Ґюлена, детально проаналізовану автором дисертації. 

Проблема потенційної взаємодії релігійних вчень християнства та ісламу 

у сучасному соціокультурному просторі, генетичні корені, що обумовлюють 

можливість і необхідність цієї взаємодії, характер і особливості їхніх 

еволюційних змін, які відбивають провідні тенденції суспільного розвитку, 

потребували спеціального філософсько-релігієзнавчого дослідження, яким і 

стала обговорювана дисертація. 

Аналіз структури дисертації А.В.Райчинця свідчить, що дана робота є 

достатньо цілісною не лише тематично,' але й методично. Дисертантом 

використана широка джерельна база (234 позиції, з них - 43 позиції становлять 

закордонні джерела). Суттєвим для українського релігієзнавства є введення до 

наукового обігу комплексу нових матеріалів, зокрема надбання впливового 

турецького проповідника Фетхуллаха Ґюлена, що сприяло істотному 

розширенню фактологічної бази дослідження і розвитку академічної науки, в 

цілому. В той же час, хотілося б порадити дисертанту ознайомитися і з 

доробками Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України та 

Українського центру ісламознавства. Це дозволило б авторові використати 



дисертації та публікації українських ісламологів В.Рибалкіна, В.Ганкевича, 

Т.Приходько, В.Кушніренка, Е.Муратової, В.Шведа та інших. 

Попри доволі потужний розгляд класичних теорій відносин християнства 

та ісламу в конфесійній теології, аналіз проблеми і перспектив міжрелігійного 

діалогу в творах сучасних дослідників, автору добре було б, доповнити 

методологічний розділ уточненням понятійно-категоріального апарату 

дисертації. Якщо, аналіз розвитку «ісламського відродження» базується на 

розлогому і аргументованому розкритті самих понять у протиставленні ісламізм 

- «відкритий іслам» (п.п. 1.2., п.п.3.3), то така позиція автора витримується не 

завжди. 

Зокрема, виникає запитання, чи формулювання «християнсько-

мусульманський діалог» (с. 11, с.47, с.51 і далі) відрізняється від 

«мусульмансько-християнського» (с.18, с.45, с.47 і далі)? Тобто, чи закладається 

у використанні цього поняття (прямого чи оберненого) домінантність, ініціатива, 

першість і відповідальність? Чи це - лише механічна помилка? Крім того, автор 

використовує і зворот «християнсько-ісламська взаємодія». Деякими 

закордонними (у т.ч. російськими) дослідниками пропонується розмежування 

сфер застосування категорій «іслам», «ісламський» і «мусульманський»: 

терміном «ісламський» пропонується означувати те, що співвідноситься з 

ісламом як системою віроповчальних, культових, економічних, сімейних тощо 

норм, а поняттям «мусульманський» - те, що стосується практики їх 

наслідування (чи порушення) з боку віруючого населення. Цікавими і плідними 

могли б, бути думки автора дисертації з цього приводу. Крім того, авторська 

рефлексія християнсько-мусульманського діалогу як засобу досягнення 

порозуміння і як мети соціального й духовного співіснування - могли б 

доповнити методологічний розділ дисертації. Можливо тоді, автору вдалося б 

уникнути зміщення акцентів у своєму дослідженні, оскільки в тексті аналіз 

християнсько-мусульманського діалогу, подекуди підмінюється католицько-

мусульманським, або перетворюється в розгляд іудейсько-християнсько-

ісламського полілогу, без належного методологічного обґрунтування. Варто 

було б, чіткіше розмежувати ці сфери наукового дослідження. 



Можна говорити і про наявність наукових проблем, які вимагають від 

автора більш ретельного й стереоскопічного погляду. Потребує додаткових 

аргументацій і положення, згідно якого «поміркований іслам сповідують 96% 

мусульман, і його екуменічний потенціал має бути актуалізований». Дійсно, є 

позиція багатьох поміркованих мусульманських авторів, зацікавлених у 

своєрідній реабілітації ісламу перед світовою громадськістю. Однак у 

мусульманському середовищі існує й чимало прихильників серед симпатиків 

ісламського фундаменталізму, які є цілком репрезентативними виразниками 

поглядів чималої частини сучасних мусульман. Очевидно, що справа науковця -

подати зважений погляд на проблему, врахувавши наявність обох позицій, хоча 

це й ускладнює йому процес її наукового аналізу. 

Ще один, момент, на нашу думку, залишився дещо обабіч магістральних 

дослідницьких стратегій дисертанта, а саме - детальніший аналіз християнсько-

мусульманських відносин в Україні. Звичайно, стрімкість перебігу подій 

об'єктивно випереджає існуючу на них рефлексію, а відтак і створення в січні 

2017 року Всеукраїнської ради релігійний об'єднань (ВРРО), як альтернативи 

існуючій з 2007 року ВРЦіРО, діяльність якої дещо ідеалізовано подається 

дисертантом - не відрефлексовано. Однак, ситуація мала свої передумови -

члени ВРРО неодноразово підкреслювали, що низка церков і релігійних 

організацій, які мають значний потенціал для розвитку України і формування 

т.зв. «горизонтальних зв'язків» на міжнародному рівні - не можуть увійти у 

ВРЦіРО, через негативізм деяких її членів. Знаємо, що до ВРЦіРО входить 

Духовне управління мусульман України (ДУМУ), під керівництвом голови 

ДУМУ муфтія України Ахмеда Таміма, а членом ВРРО є Духовне управління 

мусульман України «УММА», головою управління якого є муфтій Саїд 

Ісмагілов. В контексті досліджуваної А.В.Райчинцем проблематики, залишилося 

поза контекстом - чи впливає і яким саме чином, така диспозиція релігійних сил 

в Україні на християнсько-мусульманські відносини? Відповідь посилила б 

теоретичну і практичну значущість основних напрацювань дисертаційної 

роботи. 



Крім того, хотілося б висловити автору кілька зауваг щодо оформлення 

дисертаційного дослідження. Зокрема, варто було б, звернути увагу на 

використання соціологічних досліджень, яке має подекуди довільний характер 

(не обумовлюється, не пояснюється та чи інша соціологічна вибірка), а також 

відсутні посилання на джерела цих соціологічних даних, (с. 156, с.157, с.166). 

Текст часто обтяжений надмірними прямими й непрямими цитуваннями, 

які напору витісняють авторську позицію на маргінес дослідження. Дескрипція 

домінує над аналізом, а дисертант втрачає можливість показати своє вміння 

орієнтуватися в матеріалі, виокремлюючи головне. Крім того, нажаль, мають 

місце численні граматичні, орфографічні і стилістичні помилки, невдалі кальки 

перекладу з російської («почитають» замість «пошановують» (с.86), «на 

арабській мові» замість «арабською» (с.93), «порядку речей» - замість 

«існуючого ладу» (с. 117) тощо). 

Однак, висловлені зауваження і побажання не применшують наукову 

цінність здійсненого А.В.Райчинцем дослідження. В теоретичному плані 

результати проведеного дослідження уможливлюють їх методологічне 

використання при аналізі широкого кола теологічних джерел для розвитку 

«першого рівня діалогу - діалогу між вченими-богословами, які є християнами і 

мусульманами в Україні» (с.162). В практичному плані основні положення і 

висновки дисертації можуть бути використані у підготовці спецкурсів з окремих 

проблем міжрелігійного діалогу та філософії релігії, крім того, матеріали 

дисертації мають виражений інформативний характер і можуть бути корисними 

при розробці державно-конфесійних та налагодженню міжконфесійних відносин 

як умови толерантизації і формування взаємин порозуміння у полірелігійному 

просторі України. 

Положення новизни достатньо обґрунтовані. Здійснений у роботі 

контрастивний та компаративний аналіз конфесійних теологій, дав автору 

можливість зробити обґрунтовані висновки, в яких концептуалізовано зміст 

дисертаційного дослідження. Висновки дисертації є достовірними. Вони 

аргументовані принципами і методами дослідження, багатством матеріалу, 

переконливим викладом, фаховим філософським підходом і рівнем розгляду. 



Дисертація представляє собою самостійне, цілісне, завершене дослідження. 

Автореферат дисертації адекватно відображає її зміст. 

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що дисертація 

Райчинця Анатолія Васильовича «Концептуальні основи християнсько-

мусульманського богословського діалогу: релігієзнавчий аналіз» є завершеним 

самостійним дослідженням, відзначається актуальністю постановки проблеми, 

новизною підходу та одержаних результатів, має теоретичне значення і 

практичну цінність. Основні положення дисертаційної роботи пройшли належну 

апробацію на наукових конференціях, достатньою мірою висвітлені в статтях у 

фахових виданнях. Представлена дисертаційна робота відповідає вимогам, що 

висуваються до кандидатських дисертацій згідно з п.п. 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), а її автор, Райчинець 

Анатолій Васильович, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. 

Офіційний опонент, 
Старший науковий співробітник 
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України 
Відділення релігієзнавства і 
кандидат філософських наук, доцент /7 

В.В.ТИТАРЕНКО 


