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ПЕРЕДМОВа

Розвиток релігійного життя в сучасній Україні супроводжу
ється рядом проблем. Насамперед, залишається невирішеним 
питання єдності українського православ’я, що має негативні 
наслідки міжцерковного православного протистояння. По
ступове розширення католицького ареалу за рахунок тради
ційного православного населення загострює дискусії щодо 
політики прозелітизму РимоКатолицької церкви в Україні. 
Подальше зміцнення протестантизму і поява в його середови
щі нових суспільноактивних течій викликають занепокоєння 
серед частини української громадськості. Значною мірою ці 
суперечності поглиблюються через відсутність чіткої держав
ної політики, направленої на захист національних інтересів 
у духовнорелігійній сфері. Вирішення означених проблем 
має очевидний прикладний вимір у справі консолідації укра
їнського суспільства, досягнення міжконфесійного миру та 
громадянського спокою, утвердження міжнародних правових 
стандартів у сфері свободи совісті та релігійних прав людини.

Звернення до історичного досвіду міжконфесійних та дер
жавноцерковних відносин на теренах Волинської губернії 
виправдане тим, що в цьому регіоні впродовж ХІХ – початку 
ХХ ст. доволі виразно проявилися суперечності між католи
цизмом, грекокатолицизмом і православ’ям, між державою й 
Російською православною церквою, з одного боку, та різними 
етноконфесійними об’єднаннями – з іншого. Зацікавлення ре
лігійним життям Волині наприкінці XVIII – початку ХХ ст. як 
науковою проблемою є досить значним, проте певні її аспекти 
знаходяться на початкових стадіях наукового розв’язання. Го
ловним чином, у працях вітчизняних істориків і релігієзнавців 
висвітлюється питання окремої християнської конфесії у кон
тексті державноцерковних відносин. Серед найменш вирі
шених питань є сфера, де фокусуються зміни, головний зміст 
і сутнісні характеристики етноконфесійних трансформацій у 
контексті зіткнення на теренах Волині західнокатолицької і 
східноправославної культурних традицій.
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Таким чином, важливість означених проблем, які мають 
значне науковотеоретичне і виразно практичне значення, 
що не знайшли достатнього розв’язання у вітчизняній і за
рубіжній історіографії, актуалізує обрану для дослідження 
тему. У запропонованій монографії концептуально проблема 
вирішується так, що головна увага акцентується на політиці 
царського самодержавства як визначальної домінанти сус
пільнорелігійних змін, оскільки релігійні об’єднання в умовах 
самодержавної влади у більшій мірі не відігравали самостійної 
ролі, а були об’єктами діяльності російського уряду та офіцій
ної Російської православної церкви. 

Сподіваємось, що висновки, основні ідеї та фактичний ма
теріал дослідження сприятимуть науковим розробкам з історії 
міжконфесійних і державноцерковних відносин. Результати 
дослідження можуть бути використані при написанні спеці
альних та узагальнюючих праць, при підготовці навчальних 
програм, курсів та спецкурсів вищої школи з історичних, ре
лігієзнавчих, етнополітичних та соціологічних дисциплін, а 
також при розробці програмових завдань, спрямованих на 
вироблення ефективних моделей державної політики у духо
внорелігійній сфері та досягнення консолідації українського 
суспільства.
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