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ПеРедмовА

Суспільно-політичні трансформації в Україні періоду від по-
чатку падіння комуністичного тоталітаризму до утвердження 
незалежності доволі виразно синхронізувалась із релігійними 
змінами. Вивчення суспільно-релігійних змін, що відбулись на 
певному етапі «перебудови», дає можливість не тільки погли-
бити розуміння феномену релігії у сенсі її здатності виживати 
в умовах насильницького експерименту суцільної атеїзації сус-
пільства, але й виявити потенціал впливу релігійних об’єднань 
на політичний, націєтворчий, соціокультурний розвиток, на 
стан суспільної моралі тощо. Водночас аналіз історичного до-
свіду державної релігійної політики у практичному вимірі 
сприє виробленню більш ефективної моделі державно-церков-
них відносин, спрямованої на досягнення, з одного боку, між-
конфесійного миру і громадянського спокою, а з іншого − за-
хисту національних інтересів у духовно-релігійній сфері.

Досліджувана проблема має значний науковий інтерес. Хоча 
питання суспільно-релігійних змін чи діяльності окремих кон-
фесій впродовж останнього півтора десятиріччя стали об’єктом 
уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених та знайшли ви-
світлення у науковій історико-релігієзнавчій літературі, однак 
ступінь розроблення теми залишається недостатнім. Сутніс-
ні характеристики трансформації православ’я, католицизму, 
протестантизму розкриваються переважно у всеукраїнському 
контексті. Між тим, характер і масштаби цих трансформацій 
значною мірою залежали від регіональних особливостей чи по-
тенціалу місцевої релігійної ситуації. У зв’язку з цим зростає 
потреба у наукових краєзнавчих роботах в межах всіх регіонів 
України.

Територіальні межі дослідження визначені сучасним адміні-
стративно-територіальним поділом Житомирської області.
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Наукова цінність даної монографії полягає насамперед у 
тому, що вперше у вітчизняній історіографії дослідницька ува-
га зосереджена на всебічному аналізі релігійного становища 
1970 – 1980-х рр. та суспільно-релігійних змін кінця 1980-х – по-
чатку 1990-х рр. в межах однієї області. На основі вивчення на-
укової літератури та залучення архівних документів й інших 
джерел показано, що перші роки «перебудови» не принесли 
позитивних змін у конфесійному житті. Релігійні зміни відбу-
лись на Житомирщині лише у 1989−1991 рр., коли вони синх-
ронізувались із суспільно-політичними процесами всеукраїн-
ського значення.

Вважаємо, що комплексне дослідження релігійного життя 
в межах окремого регіону є внеском у розвиток історико-кра-
єзнавчої науки. Висновки, основні ідеї та фактичний матеріал 
дослідження поглиблюють наукові розробки з історії релігії 
в цілому та історії України, зокрема. Результати дослідження 
можуть бути використані при написанні спеціальних і узагаль-
нюючих праць, при підготовці навчальних програм, курсів та 
спецкурсів вищої школи з історичних, релігієзнавчих, етно-
політичних та соціологічних дисциплін. Практична цінність 
одержаних результатів визначається також доцільністю вико-
ристання їх у конструюванні моделей врегулювання державно-
церковних відносин і міжцерковних конфліктів, що виникають 
внаслідок мобілізації релігії у політичних цілях, у досягненні 
оптимальної екстраполяції міжнародних стандартів у сфері 
свободи на суспільно-політичний і соціокультурний контекст 
України.
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