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Однією з недостатньо досліджених проблем в історії Церкви на україн-
ських землях є її участь у суспільно-політичному житті. Однак без історич-
ної реконструкції цієї участі неможливо всебічно відтворити вітчизняну іс-
торію, а також ґрунтовно й науково підійти до вирішення сучасних проблем
у відносинах між Церквою та державою, в духовно-релігійній сфері, між-
конфесійних взаєминах тощо.

Особливо цікавим видається науковий аналіз суспільно-політичної ді-
яльності православного духовенства, адже так чи інакше й у сучасній Ук-
раїні найпомітніший вплив має саме православ’я. В цьому контексті особ-
ливо варто згадати кінець ХІХ — початок ХХ ст. — період трьох револю-
цій, національного відродження та бурхливих подій, пов’язаних з Першою
Світовою війною. Він істотно позначився на церковному житті України, зокре -
ма й Правобережної. До того ж витоки сучасного розколу православної Цер-
кви в Україні формувалися переважно саме в період значних політичних змін
початку ХХ ст. Тому усвідомлення прорахунків минулого дасть змогу від-
повісти на гостре запитання: чи можлива єдність українського православ’я
на початку ХХІ ст.?

Слід зазначити, що в сучасній українській історичній науці відчувається
брак спеціальних досліджень, які б висвітлювали проблему місця та ролі хрис-
тиянських конфесій у суспільно-політичному житті України. Вивчення про-
блематики ще тільки розпочинається, і це актуалізує появу праці Ю. В. Хит -
ров  ської.

Наукова новизна рецензованої монографії полягає в тому, що вона є ґрун-
товним дослідженням, де на основі невідомих або маловідомих архівних до-
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кументів вперше в українській історіографії комплексно проаналізовано
участь православного, римо-католицького та греко-католицького кліру, а та-
кож керівників протестантських об’єднань і рядових протестантів у суспіль-
но-політичному житті Правобережжя з кінця XVIII ст. до 1917 р.

Архітектоніка праці не викликає принципових зауважень. Методологіч-
ними засадами монографії стали принципи об’єктивності, історизму, науко-
вості, позаконфесійності, світоглядного плюралізму. В роботі використано,
зокрема, структурно-системний метод, а також методи порівняльного ана-
лізу, хронології та фактології.

Рецензована книга складається зі вступу, чотирьох розділів (10 парагра-
фів), висновків, списку використаних джерел та літератури.

У вступі авторка не лише окреслила актуальність обраної теми, науко-
ве і практичне її значення, новизну роботи, але й проаналізувала історіо гра-
фію та джерельну базу дослідження, зазначивши, що окремі аспекти теми
висвітлювалися в працях дореволюційних, радянських, діаспорних та
сучасних учених. При цьому Ю. В. Хитровська дійшла висновку про те, що
хоча все частіше об’єктом інтересу сучасних українських дослідників ста-
ють різні аспекти суспільно-політичної діяльності Церкви, загальної пра-
ці з цієї проблематики досі не написано.

Джерельну базу дослідження побудовано на комплексному аналізі ши-
рокого кола документів. Порівняння різнопланового матеріалу дає Ю. В. Хит-
ровській змогу відтворити досить повну картину подій і процесів, які до-
сліджуються в монографії. Саме завдяки багатій та різноплановій джерель-
ній базі авторці вдалося розв’язати завдання та досягнути мети.

Перший розділ монографії «Релігійно-церковна ситуація в Правобереж-
ній Україні, основні тенденції її еволюції наприкінці XVIII — на початку
ХХ століть» присвячено становищу православної, римо-католицької, гре-
ко-католицької Церков та протестантських громад в окреслений період,
а також міжконфесійним відносинам у Правобережній Україні наприкінці
XVIII — на початку ХХ ст. Православно-католицькі та православно-протес-
тантські стосунки протягом досліджуваного періоду, на думку авторки, як
правило, були відверто конфронтаційними, незважаючи на окремі прояви
міжконфесійної толерантності.

У другому розділі «Християнські конфесії й ліберальний та революцій-
но-демократичні рухи у Правобережній Україні наприкінці XVIII — на по-
чатку ХХ століть» авторка розглядає офіційну політичну позицію христи-
янських конфесій щодо самодержавного режиму в досліджуваний період,
а також виявляє причетність православного, римо-католицького, греко-ка-
толицького духовенства та керівників протестантських громад до лібераль-
ного й революційно-демократичних рухів кінця XVIII — початку ХХ ст. Ав-
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торка з’ясувала причетність певної частини католицького та православно-
го кліру до діяльності таємних громадсько-політичних організацій, зокре-
ма й масонських лож, а на початку ХХ ст. навіть до ліворадикальних неле-
гальних груп (окремі представники православного духовенства).

У третьому розділі «Християнські конфесії та національно-визвольні ру-
хи у Правобережній Україні наприкінці XVIII — на початку ХХ століть» по-
дано загальну характеристику національної політики Російської імперії у
визначений історичний період, розкрито ставлення православного, римо-
католицького та греко-католицького духовенства до польського національ-
но-визвольного руху кінця XVIII — початку ХХ ст., а також проаналізова-
но роль і значення православної Церкви в українському національно-полі-
тичному й культурному відродженні. Так, зокрема, Ю. В. Хитровська на ос-
нові аналізу джерел констатує, що польський національно-визвольний рух
у Правобережжі не припинив існування після поразки повстання
1830 –1831 рр., у якому брали участь представники римо- та греко-католиць-
кого кліру. В подальшому він не відзначався такою потужністю як на почат-
ку 30-х рр. ХІХ ст. й у ньому брала участь помітно менша кількість римо-
католицького кліру (греко-католиків на той час уже приєднали до Російської
православної Церкви). На думку авторки монографії, це пояснюється тим,
що російське самодержавство жорстко репресувало учасників польського
національно-визвольного руху. Також Ю. В. Хитровська доводить, що по-
льський національно-визвольний рух сприяв активізації українського націо-
нального руху. Частина православного духовенства Правобережної Украї-
ни стала однією з його рушійних сил на початку ХХ ст., на відміну від ХІХ ст.,
коли представники офіційного віросповідання дистанціювалися від укра-
їнських національних справ.

У четвертому розділі Ю. В. Хитровській вдалося простежити еволюцію
стосунків між православним, римо-католицьким, греко-католицьким духо-
венством і керівниками протестантських громад та їхньою паствою з кін-
ця XVIII до початку ХХ ст., дослідити політичну диференціацію православ-
ного кліру (при цьому авторка додатково підтвердила, що більшість священ-
нослужителів перед революційними подіями 1905–1907 рр. не була готова
до активної участі в політичних подіях, а їхню політичну диференціацію знач-
но прискорили владні державні та церковні чинники), характер і форми йо-
го впливу на реформаційні процеси на початку ХХ ст., а також розкрити ха-
рактер участі православного, римо-католицького духовенства та членів про-
тестантських громад у воєнно-політичних подіях 1914–1917 р., головні ас-
пекти та зміст їхньої тилової діяльності під час Першої Світової війни.

У праці Ю. В. Хитровської чітко визначено мету дослідження та основ-
ні його завдання, простежується логічний зв’язок між розділами та параг-
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рафами. Основні проблеми, порушені в монографії, розкрито, а висновки
закономірно підсумовують матеріал.

Водночас рецензована книга має певні недоліки. Зокрема, робота дещо
перевантажена описовим підходом. Також авторці варто було б ґрунтовні-
ше дослідити, наприклад, участь римо-католицького духовенства в подіях
Першої Світової війни, ставлення представників цього віросповідання до
українського національно-визвольного руху, а також чіткіше сформулюва-
ти назву четвертого розділу монографії.

Втім, усе це аж ніяк не позначилося на науковому рівні праці Ю. В. Хит-
ровської, яка, безперечно, є вагомим внеском у вивчення історії Церкви в
Україні. Сама постановка проблеми в такому ракурсі відкриває подальші шля-
хи для поглибленого дослідження цієї важливої проблематики. До того ж
рецензовану книгу написано гарною літературною мовою, вона досить лег-
ко читається.

Монографія розрахована на істориків, краєзнавців, викладачів, студен-
тів та всіх, хто цікавиться історією України, передусім її церковною та сус-
пільно-політичною проблематикою. Практичне значення роботи полягає у
можливості використовувати викладені в ній фактичні дані та науково об-
ґрунтовані висновки і положення для лекційної та краєзнавчої роботи у світ-
ських і духовних навчальних закладах, розробки нормативних та спеціаль-
них курсів з історії України й релігієзнавства.

Немає сумніву, що науковці, на яких насамперед розраховане видання,
не лише сприймуть і належно використають змістову частину праці, але й
справедливо оцінять обсяг та значущість дослідницької роботи, яку вико-
нала Ю. В. Хитровська.
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