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W swoim długim i pracowitym życiu Profesor zajmował się jako badacz, obywatel, organizator ruchu nauko-
wego wieloma sprawami. Lista tych zagadnień jest bardzo długa. Nawet jak na tak długie życie. Stawiając naj-
pierw syntetyczną ocenę tego, co zrobił, a potem podając ich listę, powiedzieć należy, że tworzył historię, którą 
można określić jako „ludzką” i „rozumiejącą”. W ten sposób pisał o unii lubelskiej i powstaniu wielonarodowej 
Rzeczypospolitej. Dlatego też rozwijał nurt badań, który określał jako historię społeczno-religijną. Poświę-
cił wiele wysiłku organizacyjnego i intelektualnego badaniom nad geografi ą historyczną Kościoła w Polsce 
i w Europie Środkowo-Wschodniej. Potrafi ł organizować zespoły badawcze i im przewodzić. Był dowódcą, od 
czasu podchorążówki czasu wojny, przez powstanie warszawskie, aż do swojego odejścia. Rozpoczynał wiele 
tematów, często był pionierem, dzięki szerokości spojrzenia i woli syntezy, wiele z tego, co robił, ma nadal siłę 
inspirującą, nie w szczegółach, bo te się zmieniają, ale w postawie, w odwadze intelektualnej. Pasjonując się 
historią porównawczą, inspiracjami socjologicznymi w historii, zmieniając pola zainteresowań (od historii za-
konów w średniowieczu po historię Europy Środkowo-Wschodniej, po wiek XX i XXI), pozostał jednak wierny 
kilku tematom. Wracał do nich i doskonalił już napisane książki: „Wspólnoty chrześcijańskie”, „Młodszą Euro-
pę”, studia o Dominikanach. Nie zdążył napisać, choć powracał do tego w rozmowach, historii „rozumiejącej” 
procesu pogłębionej chrystianizacji, którą wiązał z działalnością duszpasterską zakonów mendykanckich. Nie 
napisał też, choć się do tego przygotowywał, studium na temat przemian religijnych w czasach Mikołaja Reja 
– pozostały notatki, pozostały pomysły, uwagi, pozostała pamięć o spotkaniach i rozmowach z nim.
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Instytucje religijne i polityka 
na Ukrainie: zagadnienie tożsamości 
w czasach wojny

Religious institutions and politics in Ukraine: 
questioning identity at times of war

Abstract: The paper proposes to examine how the political upheavals, oc-
curred in Ukraine after 2014, have impacted the image and the actions of the 
local religious institutions in the public arena. “National” rhetoric reinforced 
by the violent conflict in the eastern part of the country has led different re-
ligious hierarchies to redefine themselves through the question of relations 
with the new political power but also towards new attitudes of the civil so-
ciety. Using statistical sources provided by state agencies and recent socio-
logical surveys, our analysis attempts to highlight and to explain some recent 
evolutions of the Ukrainian religious map. The problem of the politicization of 
the confessional structures studied through the project of building a unique 
local Church, which has been recently put back on the agenda and which let 
see in detail the competition between the orthodox clergy of the Kyivan and 
the Moscow Patriarchates, the latter being often accused of connivance with 
the enemy. In counterpoint, the reflection also offers a sketch of the religious 
situation of the territories occupied by Russia or pro-Russian forces. Finally, 
the study shows that, despite the slogans initially stated by the supporters of 
the Russkij mir, religious divisions did not serve as a basis for the conflict and 
their mention became secondary in wartime propaganda. Moreover, the war 
seems to have led to a more distant attitude towards religious structures with 
a timid but continuous decline in the number of believers, especially in areas 
close to the fighting.
Keywords: Ukraine, religious institutions, war in Donbas, political identity, 
autocephaly.

Przewroty polityczne, które miały miejsce na Ukrainie od końca 
2013 roku, oraz gwałtowne operacje wojenne, które rozpoczęły się 
kilka miesięcy później w obwodach ługańskim i donieckim, niewątpli-
wie stały się początkiem nowego etapu w rozwoju całego kraju. Adam 
Eberhardt twierdzi nawet, że po raz pierwszy od czasu rozpadu Związ-
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ku Radzieckiego Ukraina musiała sformułować jasne stanowisko na 
temat swojej sowieckiej przeszłości, aby zbudować nową tożsamość 
polityczną, wychodzącą poza klasyczne referencje kulturowe, któ-
re towarzyszyły państwowym wymaganiom ludności ukraińskiej od 
XIX wieku1. Próby wzmocnienia świadomości obywatelskiej są efek-
tem poszukiwań alternatywy dla dwóch przeciwstawnych wyobrażeń: 
z jednej strony „supranarodowej” koncepcji zdefiniowanej przez Myko-
łę Riabczuka jako stowarzyszenie wschodnich narodów słowiańskich 
dawnej Rusi Kijowskiej w ramach Imperium Rosyjskiego, z drugiej – 
restrykcyjnego nacjonalizmu etnicznego, szczególnie rozbudowanego 
przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów w latach 30. ubiegłego 
wieku, po rozpadzie pierwszego państwa ukraińskiego2.

Jaką rolę w tych przemianach odgrywają instytucje religijne? Od-
powiedź na to pytanie nie jest prosta. Biorąc pod uwagę fakt, że do 
połowy XX wieku miejscowe Kościoły, prawosławny i unicki, w róż-
nym stopniu i na różnych terenach współtworzyły kamień węgielny 
świadomości narodowej, to obecna sytuacja jest o wiele mniej jedno-
znaczna3. Ukraina jest jednym z niewielu krajów na świecie z trzema 
Kościołami prawosławnymi i jednym katolickim obrządku wschodnie-
go, które pomimo widocznych różnic w liczbie wiernych mogą ubie-
gać się o status Kościoła „narodowego”, gdyż odnoszą się do tej samej 
wspólnoty etniczno-kulturowej i roszczą sobie prawa do tego same-
go dziedzictwa kanonicznego średniowiecznej metropolii kijowskiej4. 
Z konkurencją jurysdykcji i pamięci łączą się problemy spowodowane 
wojną. Ten kontekst tworzy niejednoznaczną sytuację szczególnie dla 
Ukraińskiego Prawosławnego Kościoła Patriarchatu Moskiewskiego 
(UKPM), który jest jedną z głównych instytucji religijnych w kraju, 
ale jednocześnie przyjmuje ambiwalentną postawę wobec oficjalnej 
władzy, ponieważ patriarchat moskiewski otwarcie deklaruje swoje 

1 A. Eberhardt, Ukraińska wojna o niepodległość, „Nowa Europa Wschodnia”, 2015, nr 3-4, s. 41-49.
2 Zob. M. Riabtchouk, Le défi impérial et la réponse nationaliste: rivalité de deux mythologies, 

[w:] G. Nivat, V. Horsky, M. Popovitch, Ukraine, renaissance d’un mythe national, Genève 2000, s. 165-
178; M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, Wrocław 2004.

3 Zob. Religion und Nation: die Situation der Kirchen in der Ukraine, red. T. Bremer, Wiesbaden 2003; 
Churches in the Ukrainian Crisis, red. A. Krawchuk, T. Bremer, Cham 2016.

4 M. Wawrzonek, Religion and Politics in Ukraine: The Orthodox and Greek Catholic Churches as Ele-
ments of Ukraine’s Political System, Newcastle upon Tyne 2014.
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poparcie dla dwóch samozwańczych republik: Donieckiej Republiki 
Ludowej (DRL) i Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL).

Problem Kościołów na obecnym etapie rozwoju politycznego odno-
si się do jeszcze jednej bardzo delikatnej kwestii. Chodzi mianowicie 
o stopień i charakter przestrzegania przez ludzi norm ustanowionych 
przez różne hierarchie religijne oraz poziom wpływu Kościołów na 
wyobraźnię społeczną. W rzeczywistości, jeśli na Ukrainie, podobnie 
jak w innych słowiańskich krajach z przewagą prawosławia, koniec ery 
radzieckiej oznaczał masowy powrót do religii, to praktyki kościelne 
osób deklarujących się jako wierzący pokazują dużą różnorodność 
postaw i zachowań5. Chociaż od 2010 roku liczba Ukraińców, którzy 
deklarują swą przynależność do różnych wspólnot wyznaniowych, 
wynosi około 75-80% dorosłych, to wśród nich liczba osób regular-
nie praktykujących, które chodzą na nabożeństwa przynajmniej raz 
w tygodniu, jest stosunkowo niska i według najnowszych sondaży nie 
przekracza 22% (lub maksymalnie nieco ponad 17% populacji kraju)6. 
Pokazuje to, że religia nadal jest postrzegana jako znak przynależno-
ści społecznej albo narodowej, poza ścisłymi ramami duchowości7.

W oparciu o te zjawiska, nieustannie podlegające wahaniom, pod-
jęto analizę najnowszych trendów tożsamościowych i ich wpływu na 

5 I. Borowik, Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowowschodniej Europie po upad-
ku komunizmu, Kraków 2000; В. Єленський, Релігія після комунізму. Україна в центрально-
східноєвропейському контексті, Kиїв 2002; С. С. Яремчук, Стан і динаміка релігійної мережі 
незалежної України, „Грані”, 2016, nr 9, s. 52-59.

6 Według ostatnich badań prowadzonych przez Ukraińskie Centrum Badań Ekonomicznych i Poli-
tycznych im. Ołeksandra Razumkowa w ciągu ostatnich lat nastąpił niewielki wzrost liczby osób 
regularnie praktykujących – z 19,2% w 2010 roku do 21,7% w roku 2017 (Церква, суспільство, 
держава у протистоянні викликам і загрозам сьогодення, https://risu.org.ua/php_uploads/files/
articles/ArticleFiles_67098_2017_Religiya.pdf). Statystyki zebrane w bazie danych EUREL (Sociolo-
gical and legal data on religions in Europe and beyond, http://www.eurel.info/spip.php?rubrique495; 
http://www.eurel.info/spip.php?rubrique1032) oraz te przedstawione przez Rosyjską Akademię 
Nauk (Е. Добрынина, Вера и надежды, „Российская газета”, 15.01.2013, nr 5981/5) sugerują, że wy-
niki ustalone dla Ukrainy znacznie przekraczają liczby dla populacji rosyjskiej. Natomiast są one 
podobne do tych, które odnoszą się do Białorusi, według raportu N. Sahgal, A. Cooperman et al., 
Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe, opublikowanego w maju 
2017 roku przez Pew Research Center (http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-
-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/).

7 Należy jednak zauważyć, że w porównaniu z innymi krajami „prawosławnymi” liczba wiernych, 
którzy uważają prawosławie za ważny składnik tożsamości narodowej, wydaje się mniejsza na 
Ukrainie i Białorusi. Według ankiety Pew Reseach Center sądzi tak odpowiednio 51% i 45% osób 
prawosławnych w tych dwóch państwach, w porównaniu z 78% w Serbii, 66% w Bułgarii i 57% 
w Rosji (N. Sahgal, A. Cooperman et al., dz. cyt., s. 12).
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lokalne wspólnoty religijne w celu rozważenia, czy wojna ze zwo-
lennikami „rosyjskiego świata” („Russkogo mira”) doprowadziła do 
wzmocnienia podziałów religijnych w społeczeństwie ukraińskim, czy 
przeciwnie –   zbudowała świadomość polityczną, która mogłaby prze-
zwyciężyć liczne podziały wyznaniowe. Badanie tego problemu wy-
maga krótkiej prezentacji różnych struktur religijnych, nakładających 
się na siebie w ukraińskiej przestrzeni publicznej. Taki szkic umożliwi 
pokazanie postaw różnych Kościołów wobec wojny i stosowną oce-
nę wpływu wspomnianego konfliktu na rolę odgrywaną przez te in-
stytucje w procesach budowy nowej wyobraźni politycznej Ukrainy.

1. Mapa religijna jako odcisk niepewności politycznych
Według statystyk Ukraina znajduje się pośrodku krajów słowiań-

skich z większością wyznawców prawosławnych. Od dwóch trzecich 
do trzech czwartych jej mieszkańców deklaruje przynależność do tej 
wspólnoty, co stanowi wynik wyższy niż na Białorusi czy w Rosji8. Jed-
nak za tą pozorną normalnością ukrywa się szczególna sytuacja będą-
ca efektem podziałów jurysdykcyjnych, które w przypadku Ukrainy 
są w mniejszym stopniu efektem rozłamów i konkurencji wyznanio-
wych aniżeli kolejnych przemian politycznych, kształtujących poszcze-
gólne tradycje kościelne. Jedna z nich, będąca stałym wątkiem historii 
religijnej Ukrainy, odnosi się do pojęcia autonomii kościelnej, swy-
mi korzeniami sięgającej średniowiecznej Rusi Kijowskiej. Przyjęciu 
chrześcijaństwa obrządku bizantyjskiego pod koniec X wieku i utwo-
rzeniu metropolii dołączonej do patriarchatu konstantynopolitańskie-
go towarzyszyło wiele endemicznych czynników kulturowych (łącznie 
z własnym językiem liturgicznym – słowiańskim) i organizacyjnych 
(m.in. silny ślad książęcego prawodawstwa w normach stosowanych 
przez Kościół kijowski). Nawet napięcia, które pojawiły się w spo-
łeczności ruskiej w wyniku unii brzeskiej (1595-1596) – stwarzającej 
swego rodzaju lokalną schizmę między zwolennikami i przeciwnika-
mi zjednoczenia prawosławnej metropolii kijowskiej z Rzymem – nie 

8 Badania prowadzone przez Pew Research Center w latach 2015-2016 wskazują, że liczba pra-
wosławnych stanowi około 78% mieszkańców na Ukrainie, 73% na Białorusi i 71% w Rosji 
(N. Sahgal, A. Cooperman et al., dz. cyt., s. 5).
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mogą być odczytane wyłącznie jako walki konfesyjne na jednej z gra-
nic świata katolickiego czasów trydenckich. Struktury unickie stop-
niowo tworzyły „wschodniosłowiański” katolicyzm9, który zachował 
oraz wzmocnił swoją specyfikę wewnątrz Kościoła rzymskiego. Prze-
de wszystkim konfrontacja prawosławnych z unitami spowodowała 
obieg modeli organizacyjnych pomiędzy różnymi tradycjami chrześ-
cijańskimi przy jednoczesnym wzmocnieniu miejscowych kultur poza 
granicami wyznaniowymi. Jedną z ilustracji tego zjawiska jest historia 
Galicji, która mimo że przez ponad wiek była ostoją prawosławia, to 
po przyjęciu unii brzeskiej przez ruską diecezję lwowską w 1700 roku 
stała się jednym z głównych ośrodków Kościoła katolickiego obrząd-
ku bizantyjsko-ukraińskiego (KKBU)10, a później głównym ośrodkiem 
„ukraińskiej” kultury w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego.

Polityczne podziały XX wieku zrodziły dwie kolejne jednostki koś-
cielne. Pierwsza z nich to Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosław-
ny (UAKP), powstały w latach 1919-1921 w wyniku rozpadu Imperium 
Rosyjskiego i utworzenia niepodległej Ukrainy. Przetrwał on do końca 
lat 30. XX wieku w ZSRR i został zlikwidowany przez reżim komuni-
styczny. Pomimo krótkiego odrodzenia podczas II wojny światowej, 
stał się głównie Kościołem diaspory, po czym powrócił na terytorium 
Ukrainy w 1990 roku, w przeddzień upadku ZSRR. To wydarzenie, 
oznaczające odrodzenie państwa ukraińskiego, doprowadziło do po-
wstania w 1992 roku innego Kościoła ukraińskiego o patriarchalnej 
randze – Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijow-
skiego (UKPK). Zarówno UAKP, jak i UKPK, choć są ściśle powiązane 
z historią państwa ukraińskiego, mają kruchy status kanoniczny, gdyż 
nie zostały uznane przez żaden z dawnych patriarchatów. Pomimo 
tych podobieństw oraz kilku prób nawiązania wzajemnego zbliżenia 
każda instytucja nadal zachowuje własne struktury z dwoma równo-
ległymi hierarchiami kościelnymi.

Z kolei prawosławna metropolia kijowska patriarchatu moskiew-
skiego (UKPM) to instytucja posiadająca status Kościoła „samorząd-
nego”. Choć często bywa posądzana o wspieranie lub promowanie 

9 Zob. A. Gil, I. Skoczylas, Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian 
i adap tacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin 2014, s. 348-362.

10 Poza oficjalną nazwą funkcjonują również określenia potoczne: „Ukraiński Kościół greckokato-
licki” albo „Ukraiński Kościół unicki”.
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polityki Kremla na Ukrainie, jest jednocześnie silnie wewnętrznie po-
dzielona i nie obawia się promowania swojej „ukraińskiej” tożsamości. 
Nawet jeśli uczucia stojące za przynależnością kulturową są trudne do 
badania, a dodatkowo można spotkać się z celowo udzielanymi błęd-
nymi odpowiedziami – np. aby uniknąć przyciągania uwagi w czasie 
wojny z wrogiem identyfikowanym z Rosją – ankieta przeprowadzo-
na w 2016 roku przez Międzynarodowy Instytut Socjologii w Kijowie 
(MISK) pokazuje, że prawie 59% wierzących UKPM woli używać ję-
zyka ukraińskiego w życiu codziennym11.

Ta koegzystencja instytucji kościelnych na Ukrainie jest tym bar-
dziej wyjątkowa, że główne Kościoły obrządku wschodniego są zwią-
zane z tą samą wspólnotą narodową i odwołują się do tego samego 
dziedzictwa kanonicznego i historycznego, pochodzącego ze śred-
niowiecznej metropolii Kijowa12. Jednym z kolejnych efektów tych 
podziałów jest występowanie innego oryginalnego zjawiska: między 
jedną siódmą a jedną piątą ludności ukraińskiej w 2016 roku określa-
ło się jako „po prostu prawosławny”, bez wyboru konkretnej instytu-
cji. Taką chwiejność obserwuje się też w odpowiedziach udzielonych 
przez tych, którzy twierdzą, że należą do jednego z trzech głównych 
Kościołów prawosławnych. Dane zebrane przez MISK dobrze obra-
zują tę kwestię, ponieważ ankieta wielokrotnie i świadomie powra-
cała do pytania o przynależność religijną respondentów, zmieniając 
kolejność proponowanych odpowiedzi. To podejście wykazało, że tyl-
ko trzy czwarte osób, które deklarowały przynależność do Kościołów 
prawosławnych patriarchatu kijowskiego czy moskiewskiego, powtó-
rzyło tę samą odpowiedź po raz drugi, natomiast jedna czwarta an-
kietowanych wybrała inną przynależność13.

Sytuacja religijna na Ukrainie prowadzi zatem do dwóch uzupeł-
niających się i jednocześnie czasem sprzecznych tendencji. Mimo że 
znaczna większość prawosławnych wyraża swoje przywiązanie do lo-
kalnych tradycji religijnych, u dużej części z nich superpozycja różnych 
hierarchii kościelnych, która jest ściśle związana ze złożoną historią 

11 Релігійна самоідентичність і молитва в Україні: Аналітичний звіт, ред. О. Богдан, http://
kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=638&page=1 (tabela nr 17-A i 17-B).

12 W tym przypadku dane są bardzo zróżnicowane w zależności od badania: Церква, суспільство, s. 33; 
Релігійна самоідентичність (tabela nr 9).

13 Релігійна самоідентичність  (tabela nr 8).
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Ukrainy, wywołuje zamieszanie, a czasem odmowę wyboru wyraźnie 
określonej jurysdykcji14. Obserwacja ta może być wyjaśniona dwoma 
komplementarnymi zjawiskami. Pierwsze z nich to niewielka liczba 
osób regularnie praktykujących, podobnie jak w innych słowiańskich 
krajach prawosławnych, co prowadzi do nieco luźnych związków z po-
szczególnymi Kościołami. Drugie zjawisko odnosi się do niezbyt odle-
głego czasowo „odkrycia” pluralizmu instytucjonalnego. Od 1945 roku 
do ostatnich lat okresu komunistycznego ukraińska społeczność pra-
wosławna przynależała do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, repre-
zentowanej przez metropolitę kijowskiego. Z tego powodu znaczna 
część dorosłych osób prawosławnych została ochrzczona w tej insty-
tucji i skonfrontowana z możliwością wyboru posłuszeństwa dopiero 
od lat 90. XX wieku.

Dane demograficzne czterech głównych Kościołów chrześcijań-
skich obrządku wschodniego według najnowszych dostępnych badań 
przedstawia tabela 1.

14 Tabela nr 1 pokazuje, że różnice w szacunkach liczby wiernych patriarchatu kijowskiego są bez-
pośrednio związane z różnicą liczby osób, które określają się jako „po prostu prawosławni”. To 
sugeruje, że preferencja oddawana w kwestionariuszach na korzyść UKPK występuje również 
jako wybór „narodowy”, w tym dla osób, które chodzą do świątyń rzadko lub wcale.

Tabela 1. 
Dane demograficzne głównych Kościołów chrześcijańskich obrządku wschodniego (2016 rok)*

Kościół % populacji Liczba 
duchownych

Średnia liczba wiernych 
przypadająca na jednego 
duchownego1

Ukraiński Kościół Prawosławny 
Patriarchatu Kijowskiego

25-38,8 3332 2624-4073

Ukraiński Kościół Prawosławny 
Patriarchatu Moskiewskiego

11,1-15 10169 382-516

Kościół katolicki obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego

5,9-6,5 2714 760-838

Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny 1,8-4,2 723 871-2031

Po prostu prawosławny 13,4-21,2 – –

* Церква, суспільство, s. 31, 33; Релігійна самоідентичність (tabela 7, 9).
1  Dane wykorzystane w tabeli odnoszą się do 2016 roku, tj. 34 976 873 mieszkańców pełnoletnich (Державна служба статистики України, „Статистика 
населення України, http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp).
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W ciągu ostatnich lat UKPK wzmocnił swoją pozycję w społeczeń-
stwie i od 2014 roku występuje jako najliczniejsza instytucja religij-
na wśród Ukraińców15. Jednocześnie, pomimo szerokiego marginesu 
błędu, tabela nr 1 przedstawia duże dysproporcje w poziomie opieki 
nad wiernymi, ze znacznie niższą liczbą duchownych UKPK wzglę-
dem UKPM, który – jak się wydaje – nadal posiada większe zasoby 
ludzkie i materialne. W skali regionalnej oficjalne statystyki organiza-
cji wyznaniowych pozwalają przedstawić geograficzne rozmieszcze-
nie struktur kościelnych dla czterech Kościołów lokalnych16 (tabela 2).

Tabele 2 i 3 pokazują nierównomierny podział geograficzny tzw. 
Kościołów „ukraińskich”. Jeśli UKPM jest mocno zakorzeniony w ca-
łym kraju, z koncentracją w centralnych regionach i dominującej po-
zycji wśród struktur religijnych na wschodzie i na południu, to inne 
Kościoły są liczniej reprezentowane na centralnych, a przede wszyst-
kim zachodnich obszarach Ukrainy. Ponownie widać, że taka geografia 
religijna jest bezpośrednio związana z historią tych instytucji w XIX 
wieku, a zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. Prawie dwie trze-
cie struktury Kościoła Autokefalicznego i ponad dziewięć dziesiątych 
Kościoła greckokatolickiego znajduje się w regionach południowo-
-zachodnich. W tym ostatnim przypadku, nawet jeśli od 2005 roku 
siedziba unickiej metropolii została przeniesiona do Kijowa, prawie 
połowa organizacji religijnych tego Kościoła w 2017 roku znajdowało 
się nadal w obrębie samego obwodu lwowskiego17.

Inne instytucje religijne, w których liczba wyznawców nie prze-
kracza kilku procent, są podzielone pomiędzy, z jednej strony, stare 
wspólnoty „etniczne”, takie jak żydzi18, muzułmanie krymsko-tatarscy, 

15 Церква, суспільство, s. 33.
16 Rozdział 2, Artykuł 7 Ustawy „O wolności sumienia i organizacji religijnych” z 1991 roku podaje na-

stępującą definicję: „Organizacjami religijnymi na Ukrainie są wspólnoty religijne, urzędy i ośrodki, 
klasztory, bractwa religijne, towarzystwa misyjne (misje), instytucje edukacyjne duchowieństwa 
oraz stowarzyszenia składające się z wyżej wymienionych organizacji religijnych. Stowarzyszenia 
religijne są reprezentowane przez ich centra (urzędy)”. Закон України про свободу совісті та 
релігійні організації, „Відомості Верховної Ради України”, 1991, nr 25, poz. 283 (http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/987-12).

17 Stanowi to 1615 organizacji z 3562 dla całego kraju: Organizacje religijne na Ukrainie (stan na 
1 stycznia 2017 r.), Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2017 р.), https://risu.org.ua/
ua/index/resourses/statistics/ukr2017/67269/.

18 Według danych z 2017 roku zebranych przez RISU liczba wyznawców judaizmu znacznie wzro-
sła w regionach centralnych i wschodnich kraju, osiągając 1,3% łącznej liczby ludności (Церква, 
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Tabela 2. Podział geograficzny kościelnych struktur chrześcijańskich obrządku w

schodniego
*

Kościół

O
bszar

Zachód
1

Centrum
2

Południe
a3

W
schód

4
Razem

2013
2016

2013
2016

2013
2016

2013
2016

2013
2016

Ukraiński Kościół Praw
osław

ny 
Patriarchatu Kijow

skiego
42,2%

 (1978)
42,1%

 (2138)
41,2%

 (1930)
41,8%

 (2120)
8,4%

 (393)
7,3%

 (367)
8,2%

 (384)
8,8%

 (449)
100%

 (4685)
100%

 (5074)

Ukraiński Kościół Praw
osław

ny 
Patriarchatu M

oskiew
skiego

20,5%
 (2626)

21,2%
 (2684)

45,9%
 (5880)

48,6%
 (6149)

14,3%
 (1823)

9,8%
 (1245)

19,3%
 (2477)

20,4%
 (2582)

100%
 

(12806)
100%

 
(12660)

Kościół katolicki obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego

a
92,1%

 (3606)
91,7%

 (3661)
4,3%

 (169)
4,7%

 (188)
1,8%

 (73)
1,6%

 (63)
1,8%

 (69)
2%

 (79)
100%

 (3917)
100%

 (3991)

Ukraiński Autokefaliczny Kościół 
Praw

osław
ny

67,7%
 (844)

67,7%
 (833)

23,1%
 (288)

24,5%
 (301)

5,8%
 (72)

4,8%
 (60)

3,4%
 (43)

3%
 (37)

100%
 (1247)

100%
 (1231)

* Na podstaw
ie danych spraw

ozdań o sieci Kościołów
 i organizacji religijnych na Ukrainie za lata 2013 i 2016, Релігійні організації в Україні (ст

аном на 1 січня 2013 р.), https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/
ukr2013/51768/ oraz Звіт

 про мережу релігійних організацій в Україні (ст
аном на 1 січня 2016 р.), http://data.gov.ua/sites/default/files/m

edia/docum
ent/548/12.04.2016/dodatok1_m

cu_nakaz184-31032016.xls.
a W

 liczbie zostały uw
zględnione dane greckokatolickiej diecezji m

ukaczew
skiej.

1  Obw
ody czerniow

iecki, iw
anofrankiw

ski, lw
ow

ski, rów
ieński, tarnopolski, w

ołyński i zakarpacki.
2  Obw

ody chm
ielnicki, czerkaski, czernihow

ski, kijow
ski, kirow

ohradzki, połtaw
ski, sum

ski, w
innicki, żytom

ierski oraz m
iasto Kijów.

3  Obw
ody chersoński, m

ikołajow
ski, odeski oraz Republika Autonom

iczna Krym
u (dla 2016 roku została ona w

yłączona ze statystyki).
4  Obw

ody charkow
ski, dniepropietrow

ski i zaporoski.

Tabela 3. Cztery głów
ne Kościoły obrządku w

schodniego w
 regionalnych strukturach religijnych

*

Kościół

O
bszar

Zachód
Centrum

Południe
W

schód
Razem

2013
2016

2013
2016

2013
2016

2013
2016

2013
2016

Ukraiński Kościół Praw
osław

ny 
Patriarchatu Kijow

skiego
16,2%

16,7%
15,1%

15,4%
8,8%

12,1%
6,8%

7,4%
13,3%

14,2%

Ukraiński Kościół Praw
osław

ny 
Patriarchatu M

oskiew
skiego

21,5%
21%

45,9%
44,6%

40,8%
41%

44%
42,4%

36,5%
35,5%

Kościół katolicki obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego

27,9%
28,6%

1,3%
1,4%

1,6%
2,1%

1,2%
1,3%

11,2%
11,2%

Ukraiński Autokefaliczny Kościół 
Praw

osław
ny

7,2%
6,5%

2,2%
2,2%

1,6%
2%

0,8%
0,6%

3,6%
3,4%

* Zob. przypis 16.
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ormianie oraz katolicy obrządku łacińskiego utożsamieni w dużej 
mierze ze wspólnotą polską, zaś z drugiej – ruchy religijne zaszcze-
pione na Ukrainie w ostatnich latach, w szczególności liczne organi-
zacje protestanckie. Ostatni z wymienionych przypadków wymagałby 
szczegółowego przedstawienia w celu wyjaśnienia ogromnej różnorod-
ności protestantyzmu w przestrzeni postradzieckiej. Jednak badania 
socjologiczne wśród ludności ukraińskiej najczęściej przeprowadzane 
są pod ogólnym hasłem „protestantyzm”. Pomimo braku odpowiednich 
danych można stwierdzić, że organizacja tych wspólnot wykazuje sil-
ny kontrast z innymi strukturami religijnymi. Podczas gdy całkowita 
liczba „protestantów” w 2016 roku dochodziła do 1,9% populacji doro-
słych (prawie 650 000 osób), łączna liczba pasterzy albo przewodników 
duchowych zarejestrowanych w różnych gałęziach protestantyzmu 
wynosiła 9705 osób, co daje średnio jedną osobę na 67 wiernych19.

Ta stosunkowo gęsta sieć opieki nad wiernymi niezupełnie odpo-
wiada rozmieszczeniu wyznawców w różnych częściach kraju. Więk-
szość wiernych mieszka w regionach zachodnich, zaś obszar, na którym 
protestanckie struktury religijne są najliczniejsze i najwidoczniejsze 
w porównaniu do innych Kościołów, rozciąga się pasem od południo-
wego zachodu po wschód. Według danych z 2013 roku, a więc sprzed 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, na niektórych terytoriach – jak ob-
wód czerniowiecki, kirowohradzki, doniecki, charkowski i zaporoski 
– organizacje protestanckie przekraczały jedną trzecią ogólnej liczby 
lokalnych wspólnot religijnych20. Statystyki te można wyjaśnić zarówno 
misyjnym charakterem ukraińskiego protestantyzmu (zwłaszcza bap-
tystów i charyzmatyków), jak i mniejszą religijnością w tych regionach, 
czemu towarzyszy słabszy wpływ głównych Kościołów lokalnych21.

Tak duża różnorodność przestrzeni religijnej, pomimo kulturowej 
i strukturalnej dominacji prawosławia, znajduje odzwierciedlenie rów-
nież w reakcjach instytucji wyznaniowych wobec zmian, jakie zaszły 

суспільство, s. 31). Potrzebna tu jest jednak głębsza analiza w celu ustalenia, czy dane te są je-
dynie anomalią w tym badaniu, czy też rzeczywiście odpowiadają nowemu zjawisku.

19 Звіт про мережу релігійних організацій в Україні (станом на 1 січня 2016 р.).
20 Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2013 р.).
21 W 2010 roku ci, którzy wyraźnie twierdzili, że są niewierzący, stanowili tylko 1,8% w obwodach 

zachodnich w porównaniu do 12,6% w obwodach wschodnich (Церква, суспільство, s. 31).
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na Ukrainie w wyniku kryzysów politycznych i wojennych spowo-
dowanych przez zdarzenia z końca 2013 roku i początku 2014 roku.

2. Wyzwania związane z budową  
niepodległości kościelnej

Pluralizm wyznaniowy obecny na Ukrainie od uzyskania przez nią 
niepodległości w 1991 roku sprzyjał refleksji na temat nowej roli orga-
nizacji religijnych na arenie politycznej22. Wszechukraińska Rada Koś-
ciołów i Organizacji Religijnych, założona w grudniu 1996 roku, kilka 
miesięcy po przyjęciu nowej konstytucji Ukrainy, występuje dzisiaj 
jako jedno z głównych miejsc do dyskusji i formułowania przez różne 
instytucje religijne stanowisk publicznych na temat ważnych zagad-
nień i wydarzeń w kraju. Organizacja ta pełni również rolę uprzywi-
lejowanego łącznika w stosunkach między przywódcami religijnymi 
a władzami politycznymi. Jednakże jej istnienie nie prowadzi do za-
niku rozbieżnych stanowisk, wyraźnie przedstawianych przez różne 
wspólnoty, czasem o bardzo sprzecznych interesach.

Na początku 2014 roku długie miesiące konfrontacji protestujących 
ze służbami ochrony bezpieczeństwa w znacznym stopniu zmobilizo-
wały Kościoły, które próbowały interweniować przeciwko nadużyciom 
władzy ze stronu rządu i Wiktora Janukowycza oraz przeciwdzia-
łać aktom przemocy między obydwoma obozami. W dniu 2 marca 
2014 roku locum tenens metropolii UKPM Onufry – później wybra-
ny na stanowisko metropolity – skierował list otwarty do Władimi-
ra Putina, aby ostrzec go przed użyciem wojsk na ukraińskiej ziemi23. 
Podobnie w „Liście Rady Duszpasterstwa przy Ministerstwie Obrony 
Ukrainy do personelu jednostek wojskowych i ich rodzin”, opubliko-
wanym dwa dni później z inicjatywy metropolity UKPM Augustyna 
Markiewicza, wyraźnie wskazano, że „swawolność kierownictwa Fe-

22 Na temat prawodawstwa religijnego zob.: Ł. Kowalenko, Podstawowe regulacje wyznaniowe 
w prawie ukraińskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2002, nr 5, s. 79-109.

23 Місцеблюститель Київської митрополичої кафедри надіслав лист Президенту Російської 
Федерації В. В. Путіну, Українська Православна Церква. Синодальний інформаційно-
просвітницький відділ УПЦ, http://news.church.ua/2014/03/02/misceblyustitel-kijivskoji-mi-
tropolichoji-kafedri-nadislav-list-prezidentu-rosijskoji-federaciji-v-v-putinu/ [20.08.2017].



24

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  Rok 15  (2017 )  •  Zeszyt  1

Laurent Tatarenko

deracji Rosyjskiej wprowadziła Ukrainę na próg wojny bratobójczej”24. 
Jednocześnie duchowni grekokatoliccy i UKPK oraz przedstawiciele 
organizacji protestanckich otwarcie pomagali demonstrantom i byli 
stale obecni w ich szeregach25.

Jednak aneksja Krymu przez Rosję i utworzenie DRL i ŁRL przez 
grupy wspierane przez Moskwę zmusiły różne instytucje religijne do 
konfrontacji z pytaniem o własną „tożsamość narodową”, w momencie 
gdy część ich struktur znalazła się pod nadzorem innych władz poli-
tycznych lub na linii frontu. Swego rodzaju redefinicja została również 
narzucona z zewnątrz poprzez władze rosyjskie lub prorosyjskie na 
okupowanych obszarach. Po zmianach terytorialnych jedynie UKPM 
udało się utrzymać pewną ciągłość, tak na wschodzie Ukrainy, jak i na 
Krymie, gdzie jego struktury zostały zachowane bez bezpośredniego 
włączenia do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

W Republice Donieckiej prawosławie ma w dużej mierze uprzywi-
lejowany status, chociaż konstytucja przyjęta 14 maja 2014 roku, i póź-
niej nieznacznie zmodyfikowana, nie uznaje żadnej religii państwowej 
i zapewnia pełną wolność wyznania i sumienia mieszkańców26. W tej 
kwestii ustawa „O wolności wyznania i organizacjach religijnych” 
z 24 czerwca 2016 roku jest bardziej jednoznaczna. Pierwsze zdania 
tekstu podkreślają „szczególną rolę prawosławia w historii Donieckiej 
Republiki Ludowej, w budowie i rozwoju jej duchowości, moralno-
ści i kultury”27. Ostatnie dwa artykuły (30 i 31) bardziej szczegółowo 
omawiają status eparchii donieckiej i eparchii gorłowskiej UKPM. Ich 
struktury muszą przejść proces akredytacji przez władze polityczne po 

24 Голова Синодального військового відділу УПЦ підписав Звернення громадської ради при 
Міністерстві оборони України до особового складу військових формувань і членів їхніх 
родин, Синодальний відділ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими 
формуваннями України, http://kapelan.church.ua/2014/03/05/golova-sinodalnogo-vijskovo-
go-viddilu-upc-pidpisav-zvernennya-gromadskoji-radi-pri-ministerstvi-oboroni-ukrajini-do-
-osobovogo-skladu-vijskovix-formuvan-i-chleniv-jixnix-rodin/#more-1357.

25 Zob. Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка, ред. Л. Филипович, О. Горгуша, Kиїв 
2014, oraz świadectwa zebrane przez Aleksieja Gordiejewa: А. Гордеев, Церковь на Майдане, 
Kиев 2014; R. Lunkin, The Ukrainian Revolution and Christian Churches, „East-West Church & Mi-
nistry Report”, t. 22, 2014, nr 3, s. 1-5.

26 Конституция Донецкой Народной Республики, http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatel-
nost/konstitutsiya/.

27 Закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях, http://dnrsovet.su/zakono-
datelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-svobode-ve-
roispovedaniya-i-religioznyh-obedineniyah/.
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złożeniu wniosków podpisanych przez jednego z dwóch władyków28. 
Innymi słowy, dokument określa UKPM jako jedyny prawowity Koś-
ciół prawosławny na terenie republiki. Z kolei, nawet jeśli władze łu-
gańskie jeszcze nie przyjęły podobnej ustawy, to urzędnicy wyraźnie 
nazywają metropolitę ługańskiego i alczewskiego Mitrofana oraz ar-
cybiskupa rowenkowskiego i swierdłowskiego Pantelejmona „swoimi 
władykami”29. W związku z tym UKPM zajmuje miejsce szeroko re-
prezentowanego Kościoła lokalnego w dwóch jednostkach politycz-
nych będących w stanie wojny ze sobą, którego wierni walczą twarzą 
w twarz na froncie.

Wewnętrzne napięcia UKPM są tym silniejsze, że część jego hie-
rarchów wspiera poglądy związane z oddaleniem się od posłuszeństwa 
moskiewskiego. Na przykład metropolita perejasławski i chmielnicki 
Oleksandr Drabynko wielokrotnie zaznaczał, że w obecnym kontekście 
byłoby ważne, aby UKPM ostatecznie określił się jako instytucja „na-
prawdę ukraińska”30. Podobnie metropolita czerkaski Sofronij Dmy-
truk, który od dłuższego czasu jest uważany za jednego z przywódców 
niepodległości lokalnej wspólnoty prawosławnej, nie waha się otwar-
cie popierać idei autokefalii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego31.

W obecnym kontekście temat usytuowania tożsamości narodo-
wej i niepodległości kościelnej powrócił na scenę polityczną z całą 
ostrością. Niemniej pojęcie „autokefalii” (czyli prawa Kościoła lokal-
nego do sprawowania władzy całkowicie niezależnie z punktu widze-
nia praktyk prawnych i administracyjnych przy jednoczesnej pełnej 
komunii z innymi Kościołami prawosławnymi) zawsze towarzyszyło 
działaniom politycznym związanym ze stanowieniem państwa ukra-
ińskiego32. Powstanie pierwszej Ukraińskiej Republiki Ludowej po re-

28 Tamże.
29 Zob. wywiad doradcy szefa ŁRL ds. religijnych, Romana Czerneszenki, z czerwca 2015 roku: С. Тиш-

кина, Беседа с советником главы ЛНР по делам религии Чернешенко Романом Николаевичем, 
https://pravlitlug.ru/index.php/publitsistika1/item/2851-beseda-s-sovetnikom-glavy-lnr-po-
delam-religii-cherneshenko-romanom-nikolaevichem.

30 Т. Гайжевська, „Канонічний центр в Києві”: в УПЦ МП озвучили простий спосіб відділення від 
Москви, https://www.obozrevatel.com/ukr/society/kanonichnij-tsentr-v-kievi-v-upts-mp-ozvu-
chili-prostij-sposib-viddilennya-vid-moskvi.htm.

31 Митрополит УПЦ поддержал обращение к Патриарху Варфоломею относительно 
автокефалии, http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/33275-mitropolit-upc-podde-
rzhal-obrashhenie-k-patriarxu-varfolomeyu-otnositelno-avtokefalii.html.

32 A. Brüning, Orthodox Autocephaly in Ukraine: The Historical Dimension, [w:] Churches, s. 79-101.
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wolucji rosyjskiej z 1917 roku oraz odrodzenie nowego niezależnego 
państwa po rozpadzie ZSRR zaowocowało utworzeniem nowych in-
stytucji kościelnych, które jednostronnie zadeklarowały się jako „au-
tokefaliczne” i miały zostać „narodowymi” Kościołami obok nowych 
ukraińskich władz politycznych. Powrót do tej kwestii w obecnych 
warunkach wskazuje na chęć rozwiązania problemów nabrzmiałych 
w latach 90. XX wieku w wyniku współistnienia kilku równoległych 
struktur prawosławnych. Pokazuje to również, że w świadomości eli-
ty rządzącej Ukraina przeżywa dzisiaj kolejny istotny etap swojego 
rozwoju politycznego.

Odbicie tego zjawiska odnaleźć można też w samym społeczeń-
stwie. Jak pokazują badania socjologiczne, w 2017 roku prawie połowa 
wszystkich Ukraińców uważała, że prawosławni powinni zjednoczyć 
się wokół jednego niezależnego Kościoła, zaś mniej niż 8% chciała 
utrzymać połączenie z patriarchatem moskiewskim. Oznacza to, że 
znaczna część wiernych UKPM twierdzi, że jest gotowa do zmiany 
statusu kanonicznego33. W związku z tym ukraiński parlament skie-
rował do patriarchatu konstantynopolitańskiego oraz do powołanego 
w czerwcu 2016 roku Soboru Wszechprawosławnego prośbę o orga-
nizację wspólnego synodu wszystkich ukraińskich instytucji prawo-
sławnych w celu rozstrzygnięcia sporów i utworzenia jednej struktury 
„narodowej”, która zostałaby uznana przez patriarchę za autokefa-
liczną34. Interesujące jest, że prośba ta została również podtrzymana 
w innym piśmie do patriarchy, przygotowanym przez niektórych du-
chownych i wiernych UKPM35. Pomimo tych starań nie uzyskano żad-
nej konkretnej odpowiedzi, co wynika z obawy przed pogorszeniem 
stosunków z Moskwą, ale także z kilku praktycznych trudności wy-
nikających z niejednorodności ukraińskich struktur prawosławnych.

33 Церква, суспільство, s. 34.
34 Постанова Верховної Ради України про Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості 

Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо 
надання автокефалії Православній Церкві в Україні, „Відомості Верховної Ради України”, 2016, 
nr 27, poz. 528, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1422-19#n9.

35 Звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про сприяння об’єднанню українських 
церков, https://www.change.org/p/варфоломій-архієпископ-константинополя-вселенський-
патріарх-звернення-до-вселенського-патріарха-варфоломія-про-сприяння-об-єднанню-
українських-церков.
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Jednak niektórzy posłowie Rady Najwyższej Ukrainy (zwłaszcza 
z Frontu Ludowego, ale również z Samopomocy lub Bloku Petra Po-
roszenki) nadal chcą rozwijać bazę polityczną autokefalii przez pro-
jekty ustaw nr 4128 i 4511, które zostały przedstawione na początku 
2016 roku i które dalej są rozważane na sesjach parlamentarnych36. 
Mają one na celu ułatwienie przejścia wspólnot religijnych z jednej ju-
rysdykcji do drugiej, a także wzmocnienie kontroli władzy politycznej 
nad Kościołami, których „centrum zarządzania znajduje się w pań-
stwach uznanych przez Radę Najwyższą Ukrainy za państwa-agreso-
rów”, co wskazuje niemal bezpośrednio na Rosję. Jednym z celów tych 
działań wydaje się wspieranie de facto, jeśli nie de jure, pozycji UKPK 
jako jedynego Kościoła „narodowego” w celu zmniejszenia podziałów 
instytucjonalnych i wzmocnienia jego pozycji na czas przyszłych za-
biegów o legalizację kanoniczną.

Takie podejście niektórych ukraińskich elit politycznych i kościel-
nych wydaje się anachroniczne. W tym przypadku pojęcie niezależ-
ności kościelnej jest przyjmowane z modelu autokefalii końca XIX 
i początku XX wieku (wspomniane wyraźnie w Odwołaniu Rady do 
patriarchy), którego celem była promocja lokalnych Kościołów w celu 
konsolidacji powstających państw narodowych. Wówczas nie cho-
dziło jednak o ujednolicenie różnorodnych struktur religijnych, lecz 
o kształtowanie lokalnych Kościołów prawosławnych – które często 
stanowiły zdecydowaną większość wierzących kraju – jako przekaźni-
ków nowych władz politycznych37. Działania te miały na celu uniknię-
cie niepokojów domowych wywołanych spodziewanymi konfliktami 
z władzami dawnych stolic cesarskich, gdzie znajdowały się również 
siedziby Kościołów macierzystych (Konstantynopol/Stambuł i Mos-
kwa). Obecnie sytuacja na Ukrainie jest jednak zupełnie inna niż 
w czasach, kiedy rozpadały się cesarstwa tureckie, rosyjskie i austro-
-węgierskie. Przez ponad dwadzieścia pięć lat niepodległości struktu-
ry organizacyjne różnych konkurujących instytucji religijnych miały 

36 Проект Закону про внесення змін до Закону України „Про свободу совісті та релігійні 
організації” (щодо зміни релігійними громадами підлеглості), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=58255 oraz Проект Закону про особливий статус релігійних 
організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою 
України державою-агресором, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58849.

37 G. G. Arnakis, The Role of Religion in the Development of Balkan Nationalism, [w:] The Balkans in 
Transition, red. B. Jelavich, C. Jelavich, Berkley 1963, s. 115-144.
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czas na zakorzenienie się w obrębie terytorium ukraińskiego, chociaż 
żadnemu z nich nie udało się uzyskać bezwzględnej dominacji nad in-
nymi. Złączenie tych trzech „ukraińskich” Kościołów z nierównymi 
statusami stworzyłoby precedens, który może wydawać się niebez-
pieczny w oczach patriarchatu konstantynopolitańskiego ze względu 
na uznanie ważności duchowieństwa „niekanonicznego”. Problemem 
jest tu nie tyle samo istnienie autokefalii „samozwańczych” – ponie-
waż w wielu innych przypadkach przyznanie niepodległości kościelnej 
przez stare patriarchaty zostało poprzedzone krótszym lub dłuższym 
okresem schizmy (np. w Bułgarii albo w Rumunii) – ile występowanie 
już na tym terytorium jednego uznanego Kościoła (UKPM)38. Z drugiej 
strony, gdyby UKPM miał zostać włączony w ramy nowego Kościoła 
ukraińskiego, pojawia się również problem jurysdykcyjny, ponieważ 
od 1686 roku metropolia kijowska została oderwana od konstantyno-
politańskiego posłuszeństwa i włączona w strukturę patriarchatu mo-
skiewskiego. Chociaż historycy omawiają obecnie charakter prawny 
tych wydarzeń i samą ważność tego aktu39, tradycja kościelna, która 
przyjęła to przeniesienie, wymagałaby, aby autokefalia ukraińskiego 
duchowieństwa prawosławnego została nadana przede wszystkim 
przez jego Kościół macierzysty, czyli patriarchat moskiewski.

Tego rodzaju zawiłości prawne okazują się jeszcze bardziej skompli-
kowane z powodu postaw samych Kościołów lokalnych. UKPM i UKPK 
patrzą na próby tworzenia jednego Kościoła lokalnego wyłącznie pod 
kątem wchłonięcia dwóch pozostałych sieci duchownych w swoje 
własne struktury. Pierwszy z powodu swojego statusu kanonicznego 
i mocy organizacyjnej, drugi zgodnie ze swoją wyraźną pozycją „na-
rodową” i liczbą zwolenników w populacji. Z kolei UAKP opowiada 
się za taką formą zjednoczenia, które nie nadawałaby wyjątkowej roli 
żadnej z trzech instytucji. Wśród praktycznych przeszkód znajduje się 

38 I. N. Floca, Recunoaşterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, [w:] Autocefalie, Patriarhie, Slu-
jire Sfântă: momente aniversare în Biserica Ortodoxă Română, București 1995, s. 100-113; E. Kofos, 
Attempts at Mending the Greek-Bulgarian Ecclesiastical Schism (1875-1902), „Balkan Studies”, 1984, 
nr 25/2, s. 347-368.

39 Zob. K. Vetochnikov, La «concession» de la métropole de Kiev au patriarche de Moscou en 1686: 
Analyse canonique, [w:] 23rd International Congress of Byzantine Studies, 22–27 August, 2016. 
Round table «Les frontières et les limites du Patriarcat de Constantinople». Abstracts, Beograd 
2016, s. 37-41 oraz В. Г. Ченцова, Синодальное решение 1686 г. о киевской митрополии, „Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики”, 2017, nr 68/2, s. 89-110.
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też zagadnienie integracji równoległych hierarchii na bazie dotych-
czasowych jurysdykcji tego samego obrządku i działających na tych 
samych terenach. Obecnie sytuacja wydaje się zablokowana. Jedynym 
rozwiązaniem byłoby doprowadzenie do dymisji wszystkich hierar-
chów trzech Kościołów, a następnie wybór nowego ujednoliconego 
episkopatu. Jednak żadna ze stron nie jest skłonna do takiej „rewolu-
cji” organizacyjnej, która wymagałaby najpierw uregulowania wielu 
sporów poprzez wspólny synod.

Dyskusje na temat kształtowania jednej oficjalnej struktury prawo-
sławnej wywołują również pytania o polityczne konsekwencje takiej 
reorganizacji. Może się ona okazać niebezpieczna dla przyszłości, po-
nieważ mogłaby skomplikować zwrot terytoriów okupowanych pod 
zwierzchnictwo Ukrainy. Istnieje zatem obawa, że tworzenie jednolite-
go ukraińskiego Kościoła autokefalicznego doprowadzi do symetrycz-
nej reakcji Rosji przez bezpośrednie włączenie diecezji prawosławnych 
UKPM do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego albo przynajmniej 
przez zmuszenie ich do rezygnacji z posłuszeństwa wobec Kijowa. 
Oznaczałoby to koniec tego związku instytucjonalnego, który pomi-
mo wielu problemów nadal łączy te obszary z państwem ukraińskim.

Wyzwania stworzone przez wojnę wprowadziły retorykę „naro-
dową” również w innych instytucjach religijnych w kraju. Wyjątkowo 
interesująco wygląda postawa głównych organizacji protestanckich, 
które – nawet jeżeli nie określają się wyraźnie jako „ukraińskie” – wy-
głaszają jednoznaczne stanowiska polityczne w swoich wypowiedziach 
publicznych. W odpowiedzi na kwestionariusz skierowany w 2017 roku 
przez Centrum im. Razumkowa do różnych przywódców kościel-
nych na temat „Wyzwań i zagrożeń dla Ukrainy: współpracy Kościoła 
i państwa w celu ich przezwyciężenia” Walerij Antoniuk, zwierzchnik 
Wszechukraińskiego Związku Zborów Ewangelicznych Chrześcijan-
-Baptystów, oraz inni przywódcy ruchów zielonoświątkowych uważają, 
że jednym z największych zagrożeń jest „zewnętrzna agresja ze strony 
Rosji”40. Prezes Związku Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy 
i naczelny rabin Ukrainy, Jakub Bleich, powiedział nawet w jednym 
z wywiadów w 2016 roku, że teraz to „dzięki Putinowi istnieją Żydzi 

40 Церква, суспільство, s. 16, 18.
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ukraińscy”41. Słownictwo używane przez liderów religijnych zawiera 
więc w sobie kilka wskazówek, pokazujących, że większość wspólnot 
wyznaniowych stopniowo przywłaszczyła sobie nową tożsamość po-
lityczną, która łączy je z dzisiejszym terytorium ukraińskim.

Ten aspekt wskazuje na jeszcze inny problem związany z projektem 
utworzenia jedynego Kościoła „narodowego”. Relacje oparte na pra-
wie autokefalii między tego rodzaju instytucją a państwem mogą sta-
nowić przeszkodę dla afirmacji nowej tożsamości politycznej opar tej 
na pluralizmie. Wspieranie różnorodności i równości religijnej wyda-
je się tym bardziej istotne, że część mniejszości wyznaniowych, któ-
re stały się z kolei ofiarami polityki „rosyjskiego świata”, mimo swojej 
niskiej wagi demograficznej ma silną obecność strukturalną na pozio-
mie lokalnym i może okazać ważne wsparcie we wzmacnianiu ukra-
ińskiej suwerenności na okupowanych terytoriach. Są to zarówno już 
wspomniane ruchy protestanckie na terenach kontrolowanych przez 
prorosyjskie republiki na wschodnie Ukrainy, jak i wspólnota muzuł-
mańska Tatarów krymskich, którzy stanowią mocną przeciwwagę 
dla argumentu używanego przez Moskwę o „wiekowej” tożsamości 
rosyjskiej Krymu. W jakim stopniu takie upolitycznienie organizacji 
wyznaniowych przez czasami sprzeczne zjawiska występuje równo-
cześnie z umocnieniem ich miejsca w życiu społecznym?

3. Miraż wojny religijnej
Pierwsze spojrzenie na ewolucję mapy religijnej Ukrainy od 

2013 roku – pomimo niedokładności danych dla obszarów objętych 
władzą Rosji lub DRL/ŁRL – pokazuje, że podziały terytorialne spowo-
dowane przez wojnę odcisnęły głęboki ślad na strukturach kościelnych. 
Na terenach okupowanych działania wspólnot religijnych postrzega-
nych jako prozachodnie (grekokatolicy, katolicy obrządku łacińskiego, 
protestanci itp.) albo prawosławnych, które nie uznają posłuszeństwa 
wobec Moskwy (UKPK, UAKP), zostały znacznie zdezorganizowane. 
Najtrudniejszym okresem okazały się pierwsze miesiące konfliktu na 
Wschodzie, ponieważ w ciągu lata 2014 roku wielu duchownych i pa-

41 Т. Шпайхер, Українські євреї є завдяки Путіну, - Яків Дов Блайх, https://apostrophe.ua/ua/ar-
ticle/society/2016-09-22/ukrainskie-evrei-est-blagodarya-putinu---yakov-dov-blayh/7372.
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storów tych Kościołów zostało uprowadzonych przez formacje pro-
rosyjskie, a niektórzy z nich prawdopodobnie zostali zamordowani 
dokładnie w tym czasie42. Z upływem czasu prześladowania przyjęły 
inną formę. Represje uzasadniane były pozorami prawnego porządku 
i rzekomych akcji ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Skutkowały 
one zamykaniem świątyń czy organizowaniem demonstracji. Jeszcze 
w styczniu 2016 roku manifestanci zebrani przed unickim kościołem 
Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Doniecku oskarżali przedstawi-
cieli KKBU o to, że są oni „sekciarzami”, którzy gnębią prawosławnych 
i zakłócają porządek publiczny na zlecenie CIA43.

Na Krymie sytuacja jest mniej jasna. W pierwszych miesiącach 
po aneksji wielu duchownych opuściło półwysep, aby ochronić swoje 
rodziny i uciec od represji ze strony grup paramilitarnych. Po stop-
niowym powrocie do stabilizacji nowe władze lokalne postanowiły 
przenieść konflikt z dziedziny religijnej do kwestii dotyczących ma-
jątku Kościołów oraz ich statusu prawnego. Na przykład UKPK został 
pozwany w kilku sprawach sądowych, które miały na celu udowod-
nienie, że nielegalnie przebywał w różnych lokalach wynajmowanych 
od administracji krymskiej, bądź zmuszenie go do wypłaty wyznaczo-
nych zaległości związanych z wykorzystywaniem tych budynków44.

Dodatkowy problem wynika z wymogu rejestracji organizacji re-
ligijnych, która ma na celu uzyskanie prawnego uznania ich statusu 
przez władze rosyjskie. W zasadzie proces ten stał się obowiązkowy 
(od marca 2016 roku Kościoły nie mogą już korzystać z dokumen-
tów i pozwoleń, które zostały im przyznane przez byłą administrację 
ukraińską), ale nadal wywołuje wiele kwestii spornych. Po pierwsze, 
instytucje religijne są często niechętnie nastawione do przechodzenia 
pod nadzór innego państwa, co oznacza zerwanie z rządem ukraiń-
skim (pod koniec 2016 roku tylko mniej niż 200 organizacji zostało 

42 Ze względu na brak udokumentowanych badań odsyłam czytelnika do krótkiego podsumo-
wania wydarzeń przygotowanego przez Instytut Wolności Religijnej w Kijowie: Хронологія 
терору: бойовики „ДНР” і „ЛНР” переслідують християн Донбасу, http://www.irs.in.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=1456:1&catid=34:ua&Itemid=61&lang=uk.

43 В оккупированном Донецке митинговали против «сект» ЦРУ видео, фото (дополнено), http://
novosti.dn.ua/news/248740-v-okkupyrovannom-donecke-mytyngovaly-protyv-sekt-cru-vydeo-
-foto.

44 Zob. akta sądów arbitrażowych Republiki Krymu oraz miasta Sewastopol dotyczące symfero-
polskiej i krymskiej eparchii UKPK zamieszczone na portalu http://sudact.ru/.
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potwierdzonych). Po drugie, Kościoły, które zgodziły się na wykona-
nie tych przepisów w celu ułatwienia swojej działalności, spotykają się 
z przeszkodami ze strony administracji, tak jak w przypadku KKBU, 
którego wnioski zostały wielokrotnie odrzucone z powodu wad for-
malnych lub z wymogiem zmiany samej nazwy organizacji45. Wresz-
cie, pojawiła się trudność związana ze stałym pobytem duchownych, 
ponieważ ci, którzy nie posiadają obywatelstwa rosyjskiego, nie mogą 
przebywać dłużej niż 90 dni na Krymie. Obecnie półwysep ma jed-
nego stałego księdza unickiego, podczas gdy inni duchowni muszą 
wyjeżdżać i kolejny raz wracać, aby pełnić posługę duszpasterską 
w parafiach. Innymi słowy, mimo że wobec Kościołów na Krymie, któ-
re nadal okazują swoje przywiązanie do Ukrainy, żaden oficjalny za-
kaz działalności nie został wprowadzony, wciąż znajdują się one pod 
rosnącą presją ze strony władz administracyjnych, która ma na celu 
przyspieszenie ich rozkładu lub zmniejszenie do minimum ich wpły-
wu na scenie publicznej.

W przypadku Tatarów krymskich, których lokalnego zakorzenie-
nia nie można kwestionować, aneksja półwyspu spowodowała podział 
lokalnych struktur muzułmańskich. Kiedy przedstawiciele politycz-
ni rady narodowej (Medżlisu) wyrazili sprzeciw wobec działań Rosji, 
przenieśli swoje struktury na obszar kontrolowany przez Ukrainę. 
Wielki mufti Emirali Ablajew został na miejscu, co przełożyło się na 
wykluczenie go z tejże organizacji za uległość wobec nowej władzy. 
To ostatecznie doprowadziło do pewnego rodzaju „schizmy”, gdyż 
obok Duchowego Zarządzania muzułmanami Krymu (założonego 
w Symferopolu głównego organu religijnego całej wspólnoty krym-
sko-tatarskiej), który został odwołany, Medżlis stworzył w Kijowie 
w listopadzie 2016 roku inną organizację z taką samą nazwą, pod 
przewodnictwem nowego wielkiego muftiego Ajdera Rustamowa46. 
Problem ten nie został jednak rozstrzygnięty, gdyż z powodu homo-
nimii władze ukraińskie odmówiły rejestracji nowej organizacji. Obec-

45 Глава УГКЦ: „Российская власть в Крыму применяет к УГКЦ методы, похожие на те, что 
были в сталинские времена”, Информационный ресурс Украинской Греко-Католической 
Церкви, http://news.ugcc.ua/ru/news/glava_ugkts_rossiyskaya_vlast_v_krimu_primenyaet_k_
ugkts_metodi_pohozhie_na_te_chto_bili_v_stalinskie_vremena_76291.html.

46 У Києві обрали муфтія мусульман Криму, http://islam.in.ua/ua/novyny-u-krayini/u-kyyevi-
-obraly-muftiya-musulman-krymu.
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nie tatarscy muzułmanie Ukrainy znajdują się w stanie zawieszenia. 
Podczas gdy ich organizacja jest na liście członków Wszechukraińskiej 
Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, miejsce jej przedstawiciela 
pozostaje nieobsadzone.

W skali makro wojna doprowadziła więc do poważnych zmian 
w krajobrazie religijnym. Na terenach okupowanych przez Rosję lub 
kontrolowanych przez republiki prorosyjskie UKPM znacznie wzmoc-
nił swoją pozycję instytucjonalną w stosunku do innych wspólnot, co 
spowodowało osłabienie różnych mniejszości religijnych i tym samym 
ograniczyło same praktyki pluralizmu. W pozostałych regionach, po-
zostających w rękach rządu ukraińskiego, występuje spadek pozycji 
UKPM wobec UKPK, mniej w sensie organizacyjnym – choć prawie 
sześćdziesiąt parafii przeszło od moskiewskiej do kijowskiej jurysdyk-
cji od 2014 roku47 – niż na poziomie poparcia uzyskanego w społe-
czeństwie. Według badań socjologicznych już od 2015 roku odsetek 
wierzących, którzy twierdzą, że należą do UKPK, zaczął przekraczać 
procent tych, którzy twierdzą, że należą do UKPM, nawet jeśli ten 
ostatni z wymienionych Kościołów zachowuje znaczną przewagę 
z punktu widzenia liczby parafii i duchowieństwa48. Powyższe dane 
wskazują jednak, że ryzykowne byłoby tłumaczenie tego zjawiska ja-
kąkolwiek formą opozycji wyznaniowej. W obu przypadkach aspekty 
ściśle religijne są całkowicie usunięte z debaty na rzecz kwestii lojal-
ności wobec władzy.

Czy fakt, że instytucje religijne stały się jednym z głównych miejsc 
wyrażania istniejących konfliktów, oznacza jednocześnie wzmocnie-
nie ich roli politycznej? Eskalacja przemocy w konflikcie wojennym 
zapoczątkowanym wiosną 2014 roku niewątpliwie zwiększyła wagę 
duchowej pomocy Kościołów w obliczu trudnych doświadczeń swo-
ich wiernych. Jednym z przykładów jest reorganizacja służby duszpa-
sterstwa wojskowego, zgodnie z decyzją Gabinetu Ministrów z 2 lipca 
2014 roku49. Po długim okresie przygotowania instytucjonalnego, po-

47 В. Мороз, Б. Ворон, Від УПЦ (МП) до УПЦ КП: інтерактивна карта переходів, https://risu.org.
ua/ua/index/exclusive/review/61901/.

48 Церква, суспільство, s. 34.
49 Розпорядження про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, 

Національній гвардії, Державній спеціальній службі транспорту та Державній прикордонній 
службі, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/677-2014-%D1%80.
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cząwszy od maja 2017 roku Ministerstwo Obrony zaczęło ustanawiać 
stanowiska kapelanów we wszystkich jednostkach i obecnie reforma 
ta jest na etapie zakończenia50. Nawet jeżeli przedstawiciele organi-
zacji religijnych byli obecni w wojsku już od dłuższego czasu, to były 
to inicjatywy samych instytucji kościelnych, które obecnie uzyska-
ły status oficjalny. Taka ewolucja ma szansę uzyskać poparcie opinii 
publicznej przez swą symboliczną wartość, ponieważ duchowni będą 
teraz wpisani w struktury armii z ukraińskim mundurem. Według ba-
dań socjologicznych z 2017 roku 68% Ukraińców uważa kapelaństwo 
za instytucję potrzebną w wojsku, podczas gdy w 2013 roku szacunek 
ten wynosił 52%51.

Tym niemniej błędem byłoby stwierdzenie, że zagrożenie śmier-
cią i trudności wynikające z wojny na stałe wprowadziły nowe formy 
religijności w życiu społecznym i osobistym Ukraińców. Najbardziej 
istotne są tu obserwacje wynikające z przedstawionych badań socjo-
logicznych na temat praktyk religijnych. Wbrew temu, czego można 
byłoby oczekiwać, pokazują one, że niewielki wzrost liczby wiernych 
zaobserwowano jedynie w 2014 roku, natomiast od tego momentu 
ich liczba stale spada. Interesujące jest to, że wschodnie regiony kra-
ju – które są bezpośrednio dotknięte walkami – charakteryzują naj-
niższe dane: maksymalnie 62% w roku 2014 roku i minimalnie 52% 
w 2017 roku. Ten ostatni odsetek jest jeszcze mniejszy niż w 2013 roku 
(58%), przed rozpoczęciem wojny52. Warto również zauważyć, że rów-
nolegle liczba tych, którzy na wschodzie deklarują, że „nie przejmują 
się religią”, ciągle się powiększa, wykazując prawie ośmiokrotny wzrost 
między 2013 i 2017 rokiem (obecnie dochodzi do 16% populacji kraju)53. 
Te tendencje wynikają po części z długoletnich procesów związanych 
ze słabym zakorzenieniem religii w populacji Donbasu, która zosta-
ła stosunkowo niedawno osiedlona w regionie i wyróżniała się swoją 
kulturą robotniczą, mocno ukształtowaną przez sowiecką ideologię 
ateistyczną. Jednocześnie ten „wschodni wyjątek” może również bez-
pośrednio wynikać z samego wojennego kontekstu i z zaangażowania 

50 Військові капелани запрацюють у всіх бойових частинах вже з 15 травня, https://risu.org.ua/
ua/index/all_news/community/faith_and_weapon/66762/.

51 Церква, суспільство, s. 45.
52 Tamże, s. 30.
53 Tamże.
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Kościołów (przede wszystkim prawosławnych) w konflikt, co w oczach 
niektórych wiernych postrzegane jest jako „zdrada” lub „odchylenie”.

Sztuczność czynników wyznaniowych w tej wojnie obserwuje się 
między innymi w stopniowej rezygnacji władz prorosyjskich z termi-
nologii wyznaniowej. Jeśli na początku konfliktu zwolennicy DRL/ŁRL 
przedstawiali prawosławie jako jeden z filarów swojej tożsamości lo-
kalnej i jego obronę jako jeden z głównych powodów wojny, to takie 
hasła znacznie osłabły w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto sam 
aspekt religijny został przedstawiony od początku z dwojakim obli-
czem, duchowym i kulturowym, jako jeden z elementów, które wiążą 
ludzi z Donbasu z „rosyjskim światem”54. O takim podejściu dosko-
nale świadczą przemiany jednostki wojskowej DRL, nazywanej pier-
wotnie Rosyjskie Wojsko Prawosławne. Jego manifest opublikowany 
latem 2014 roku wyraźnie stwierdzał: „My wyobrażamy Noworosję 
jako demokratyczne, praworządne państwo, w ramach dużego rosyj-
skiego świata, zjednoczonego przez jedną wiarę, jeden język i jedną 
przyszłość. Dlatego nasze wojsko jest prawosławne. Faktem jest, że 
prawosławie jest integralną częścią rosyjskiej kultury, tą, którą moż-
na nazwać inspirującą i dającą moc”55. Jednak już w marcu 2015 roku 
jednostka ta została przemianowana na Wympel, z wyraźnym odnie-
sieniem do elitarnej grupy służb rosyjskich o tej samej nazwie. Pomi-
mo ciągłego posługiwania się symboliką prawosławną przez władze 
prorosyjskie odsunięcie na drugi plan tematyki religijnej pokazuje, że 
straciła ona swoją skuteczność w trakcie konfliktu, a nawet że wyda-
je się szkodliwa dla konsolidacji politycznej tych reżimów, osłabiając 
ich wizerunek na arenie międzynarodowej.

Te same tendencje, choć w innej formie, pojawiają się jednocześnie 
na pozostałych terenach ukraińskich. Dodatkowo badania socjologicz-
ne ujawniają coraz bardziej krytyczny obraz duchowieństwa w oczach 
społeczeństwa, a także kwestionowanie miejsca religii w sferze pub-
licznej. O ile w 2010 roku więcej niż połowa Ukraińców (56%) widziała 
instytucje religijne jako „autorytet moralny”, o tyle w 2017 roku tylko 

54 C. Hovorun, Interpreting the „Russian World”, [w:] Churches, s. 163-173; M. Wawrzonek, N. Be-
kus, M. Korzeniewska-Wiszniewska, Orthodoxy versus Post-Communism? Belarus, Serbia, Ukraine 
and the Russkiy Mir, Newcastle upon Tyne 2016, s. 37-70.

55 Русская православная армия, „Новороссия”, http://novopressa.ru/articles/russkaya-pra-
voslavnaya-armiya.html.
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47% z nich udziela tej samej odpowiedzi56. Identyczną ewolucję wi-
dać również w odpowiedziach na pytanie o publiczną demonstrację 
poglądów religijnych przez polityków. Liczba tych, którzy pozytywnie 
ocenili taką praktykę, spadła z 21% w 2010 roku do 13% w roku 201757. 
W pierwszej ocenie może się wydawać, że główną przyczyną takie-
go spadku może być utrata autorytetu UKPM przez jego niejedno-
znaczną pozycję. Jednakże ograniczenie się do tej interpretacji byłoby 
ryzykowne. Aby się o tym przekonać, należy powrócić do wyborów 
samorządowych z października 2015 roku. To wydarzenie, w sposób 
dotąd niespotykany, stało się dla wielu duchownych okazją do zareje-
strowania się na listach wyborczych. Na przykład więcej niż trzydzie-
stu duchownych zgłosiło swoje kandydatury w obwodach lwowskim 
i rówieńskim, a dziesięciu innych w obwodach dnieprzowskim i mi-
kołajowskim58. Strategia partii ponownie okazała się myląca, ponie-
waż ani sami duchowni, ani pierwsi kandydaci z listy, których mieli 
oni poprzeć, nie odnieśli znaczącego sukcesu. To pokazuje, że jeśli po 
wydarzeniach na Majdanie podziały między Kościołami często służą 
jako punkt odniesienia dla politycznych opinii Ukraińców, jest to tyl-
ko jeden ze sposobów ich wyrażania, w którym granica między pa-
triotyzmem a klerykalizmem jest mocno zarysowana.

Trzy lata trwającej między Ukrainą a Rosją „wojny hybrydowej”,  
w której manipulowanie i kontrolowanie informacji okazało się tak 
samo skuteczne jak tradycyjna broń, ujawniły złożoność motywów 
konfrontacji. Choć hasła propagandy od samego początku, zwłasz-
cza ze strony zwolenników „rosyjskiego świata”, zmierzały do prze-
kształcenia konfliktu w nową formę wojny religijnej, szybko okazało 
się, że idea neokonfesjonalizacji obszaru ukraińskiego jest podstępem 
i mamy tu zdecydowanie do czynienia z walką polityczną między dwie-
ma równoległymi „rewolucjami”. Pierwszą – zewnętrzną, odbywającą 

56 Церква, суспільство, s. 42.
57 Tamże, s. 45.
58 Вибори-2015: на Львівщині балотується понад 30 священиків, https://risu.org.ua/ua/index/

all_news/community/religion_and_policy/61412/; На Рівненщині на вибори йдуть понад 
30 священиків, двоє благочинних і один єпископ, https://risu.org.ua/ua/index/all_news/
community/religion_and_policy/61452/; На Дніпропетровщині участь у виборах беруть 
10 священнослужителів, https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_po-
licy/61478/; 10 священиків-кандидатів йдуть у депутати на Миколаївщині, https://risu.org.
ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/61476/.
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się na poziomie władzy w państwie rosyjskim, które dokłada wszelkich 
starań, aby odrodzić dawny model imperialny, i drugą – obywatelską, 
która próbuje sformułować i zatwierdzić własną tożsamość polityczną, 
zakorzenioną w kulturze lokalnej. Wspólnoty religijne nie były inicja-
torami tej działalności, ale zostały wciągnięte w te procesy ze względu 
na spuściznę kulturową instytucji kościelnych w Europie Wschodniej, 
a zwłaszcza w przestrzeni postradzieckiej. Innymi słowy, ukraińskie 
organizacje religijne zostały zalane falą upolitycznienia spowodowaną 
brutalnymi zjawiskami, które obecnie obejmują kraj. Wskazują na to 
zmiany w powiązaniach instytucjonalnych, które bardziej odnoszą się 
do deklaracji, a w dużo mniejszym stopniu do nowych form religijno-
ści. Może to jednocześnie świadczyć o budowie nowej sekularyzowa-
nej wyobraźni obywatelskiej jako jednego z fundamentów ukraińskiej 
tożsamości, próbującej porzucić swoje radzieckie dziedzictwo.
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