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Relacje pomiędzy państwem ukraińskim 
a Cerkwią prawosławną jako element 

kultury politycznej na Ukrainie

Kwestia relacji pomiędzy religią a polityką na Ukrainie doczekała się dość bo
gatej literatury przedmiotu1. Z perspektywy minionych dwudziestu lat można śmia
ło stwierdzić, że problematyka religijna stała się ważnym elementem ukraińskiego 
życia politycznego od samego zarania niepodległości. Przestrzeń wyznaniowa na 
Ukrainie cechuje się dużą różnorodnością, niewątpliwie jednak dominującą rolę od
grywa tu chrześcijaństwo wschodnie pod postacią prawosławia (w wymiarze ogól- 
noukraińskim) i grekokatolicyzmu (w wymiarze regionalnym)2. Nie sposób w tak 
krótkim artykule szczegółowo omówić całości złożonej problematyki relacji między 
prawosławiem a polityką na Ukrainie. Należałoby bowiem dokładnie przeanalizo
wać genezę i przebieg procesów, które doprowadziły do instytucjonalnego podziału 
i do powstania trzech zasadniczych odłamów Cerkwi prawosławnej, które utożsamia:  

1 Державно-церковт eidnociiHii ceimoeuü àoceid i Укра'та (icmopuKO-nonimuuHUÙ 
анализ), ред. 1. 1. Тимошенко, КиУв 2002; Icmopin рел/ги в Украйй, ред. А. Колодний, 
zwłaszcza tom X: РелМя i церков рок/в незалежности, КиУв-Дрогобич 2003; Християнс- 
тво доби постмодерну, ред. А. Колодний, КиУв 2005; В. Пащенко, Православ'я 
в HoeimHiù icmopiï УкраИни, Полтава 2001; К. Паньо, Мотиви та насл/дки втручання 
влади у М1жконфесшне протистояння в Украйй: (украшсью церкви та релшйна свобо
да на меж/ столппь), КиУв 2004; С. Боруцький, Держава, церква, людина: держав- 
но-церковн1 та М1. жконфестт в/дносини у дзеркал/ сучасногт, 1992-2002 рр, Льв>в 2002; 
В. Сленський, Рел1г1я теля комутзму. Релшйно-софальш змши в процес/ трансформа- 
ци центрально- i схЮноевропейських сустльств: фокус на Укради, КиУв 2002; Стосунки 
м/ж Церквою i державою: протистояння, 'спина розмежування ' чи ствпраця?. Mamepia- 
ли студентсько! науково-практично! ' конференци, ред. М. Маринович, JIbbîb 1998; Bipa 
теля ameisMy: рел/гтне життя в Укради в nepiod демократичних перетворень i держав
но! ' незалежности, ред. М. То м к а, О. Ту р i й, Льв1в 2004; А. П а ш у к, Укратська церква 
i назалежнють Укра'дт, Льв1в 2003; S. P 1 о k h у, F. S у s у n, Religion and Nation in Modern 
Ukraine, Edmonton-Toronto 2003; Chuch - State Relations in Central and Eastern Europe, 
ed. I. Borowik, Kraków 1999; I. Borowik, Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne 
w Srodkowo-IVschodniej Europie po upadku komunizmu, Kraków 2000. 

2 Dane statystyczne dotyczące wspólnot religijnych, zob. http://risu.org.ua/ua/index/resour- 
ses/statistics/ukr2011 - 12 IX 2011.

http://risu.org.ua/ua/index/resour-ses/statistics/ukr2011
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Ukraińska Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu (UPC MP), Ukraiń
ska Prawosławna Cerkiew Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i Ukraińska Autoke
faliczna Cerkiew Prawosławna (UAPC). W literaturze przedmiotu funkcjonuje dość 
ugruntowany pogląd, zgodnie z którym wspólnoty te powstały nie w wyniku jakichś 
kontrowersji natury dogmatycznej, stricte teologicznej, ale w rezultacie oddziaływa
nia czynników politycznych3. Również te same czynniki - przede wszystkim władze 
państwowe, partie polityczne - co jakiś czas podejmują inicjatywy na rzecz zjed
noczenia ukraińskiego prawosławia, kiedy indziej zaś wyraźnie wspierają którąś ze 
stron wewnątrz prawosławnego konfliktu.

3 Szerzej na temat polityki religijnej w okresie prezydentury L. Krawczuka zob. S. Plo- 
k h y, Church, State and Nation in Ukraine, [w:] S. P I o k h y, F. S y s y n, Religion and Nation..., 
zwłaszcza strony 173-177.

4 Przykładowo ówczesny prezydent Ukrainy L. Kuczma w trakcie powitania Jana Pawła II 
na lotnisku w Boryspolu mówił między innymi o bliskiej mu „koncepcji chrześcijańskiej Euro
py” oraz o budowaniu „zjednoczonej Europy”. Podkreślił, że proces ten będzie można uznać za 
zakończony dopiero wówczas, gdy do tak rozumianej „Europy” wejdą „wszystkie narody, które 
uznały za swój strategiczny cel kurs europejski”. Naturalnie L. Kuczma miał tu na myśli także 
Ukrainę. Zob. Jan Paweł II, Chrystus drogą, prawdą i życiem. Pielgrzymka Ojca Świętego 
na Ukrainę 23-27 czerwca 2001, Warszawa 2001, s. 43.

5 M. C h m a j, M. Ż m i g r o d z k i, Wprowadzenie do teorii polityki. Lublin 2001, s. 102.
6N. Bogomilova, Reflections on the Contemporary Religious „ Revival" Religion, Secu

larization, Globalization, „Religion in Eastern Europe”, XXIV, 4 (sierpień 2004), s. 2.
7 Szerzej na ten temat: R.A. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna,

Społeczeństwo Wspótczesne, tłum. P.M. Kazim ierczak. Warszawa 2007.

Działalność Cerkwi greckokatolickiej i - szerzej - miejsce katolicyzmu na Ukrai
nie to także kwestie, które dość często nabierają wyraźnego kontekstu politycznego. 
Kościół unicki był w okresie sowieckim największą zorganizowaną siłą antysyste- 
mową. Jego najnowsza historia jest w szczególny sposób związana z niepodległo
ścią Ukrainy. W dyskursie politycznym katolicyzm symbolizuje określony wybór 
miejsca Ukrainy na geopolitycznej mapie Europy, deklarację przynależności do kon
kretnej przestrzeni cywilizacyjnej. Doskonale było to widoczne przy okazji wizyty 
Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku4.

Postaramy się wykazać, że religia jest ważnym elementem kultury politycznej 
na Ukrainie. Spróbujemy zastanowić się nad wpływem, jaki może mieć religia na 
perspektywy rozwoju demokracji na Ukrainie. Najpierw jednak należałoby uściś
lić pewne kwestie terminologiczne. Przede wszystkim pojęcie „kultury politycz
nej” będziemy rozumieli w sposób „podręcznikowy” - jako „całokształt wartości, 
norm i reguł zachowania utrwalonych w świadomości podmiotów biorących udział 
w działaniach politycznych”5. Z kolei w przypadku „religii” będziemy ją rozpa
trywać przede wszystkim jako zjawisko społeczne. Tak rozumiana religia stanowi 
czynnik mobilizujący w sytuacjach konfliktowych, jest narzędziem „wtórnej i ar
bitralnej sakralizacji różnych organizacji i form ludzkiej działalności”, a także do
starcza emblematów, które pozwalają oddzielić się od innych i identyfikować się 
z konkretną społecznością i terytorium6. Natomiast mówiąc o demokracji, mamy na 
myśli poliarchię w kształcie opisanym przez Roberta Dahla7 *.
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Cechą charakterystyczną kultury politycznej na Ukrainie jest aktywny i bez
pośredni udział duchowieństwa - zwłaszcza prawosławnego - różnych szczebli 
w bieżącym życiu politycznym. Okoliczność ta kreuje specyficzne warunki, w ja
kich w tym kraju funkcjonuje konstytucyjna zasada rozdziału państwa i Kościoła8. 
Świadczy o tym chociażby przebieg ostatnich wyborów do organów władzy lokal
nej, które odbyły się w 2010 roku. Wśród kandydatów na deputowanych do rad 
na szczeblu miejscowości, rejonów i obwodów sporą grupę stanowili duchowni. 
Przedstawiciele duchowieństwa zawsze byli obecni na listach kandydatów w wybo
rach lokalnych na Ukrainie. Szef Wydziału Informacji i Oświaty UPC MP Georgij 
Kowalenko stwierdził, że „to już jest pewna tradycja”, a start w wyborach pozwala 
„świadczyć o Cerkwi i pomagać wspólnocie cerkiewnej”9. Także w ocenie przedsta
wiciela władz świeckich Ukrainy - Hanny German - duchowieństwo może wstę
pować do partii politycznych i w pełni uczestniczyć w wyborach. „To sprawa ich 
sumienia” - podkreśliła zastępca szefa administracji prezydenta Ukrainy10 11.

* Art. 35 Konstytucji Ukrainy, http://www.rada.gov.ua/konst/CONSTl .HTM - 30 VIII 2012. 
’ С. Солонина, Священики балотуються y denymamu - захист церкви чи пол/ттех- 

нолог1я?, http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/38551/- 12 IX 2012.
Ibidem.

11 Ibidem.
12 В Укрсйн: 260 представник/в духовенства мають посв/дчення депутатов pi3Hux pie

nie, http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/39328/ - 5 IX 2012.
13 Архиепископ УПЦ КП до Тернотльсько! лиськради йде як депутат-мажоритар- 

ник eid napmil „За Украшу!", http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_ 
policy/38565/ — 12 IX 2012.

N £. Солонина, Священики балотуються...
15 На TepHonúmi у депутати йдуть десятки священик1в, http://risu.org.ua/ua/index/all_ 

news/community/religion_and_policy/38380/ - 12 IX 2012.

Tym razem jednak, jak się wydaje, skala tego zjawiska stanowiła pewne zasko
czenie - przynajmniej dla ukraińskich obserwatorów i analityków. W każdym z ob
wodów w wyborach do różnego rodzaju rad startowało ok. 20-30 księży". W sumie 
w całym kraju mandaty we władzach samorządowych zdobyło 260 duchownych12. 
Najwięcej kandydatów pochodziło z dwóch największych wspólnot prawosławnych 
- UPC MP i UPC KP.

Znamienna jest treść wypowiedzi, w których przedstawiciele Cerkwi uzasadniali 
swój start w wyborach. Naturalnie można spotkać ogólnikowe hasła o zaprowadze
niu „sprawiedliwości społecznej”13 *, „obronie interesów swoich parafian”M. Jeden 
z biskupów UPC KP przekonywał, że duchowieństwo najlepiej zna potrzeby swo
ich parafian i „mieszkańców danej wspólnoty terytorialnej” i dlatego jego udział 
w wyścigu wyborczym jest uzasadniony15. Jednak w ukraińskich warunkach Cer
kwie są niejako zmuszone wysyłać swoich reprezentantów do lokalnych organów 
przedstawicielskich, gdyż jest to jedyny skuteczny sposób walki o prawo do własnej 
egzystencji na danym terytorium. Należy bowiem pamiętać, że państwo ukraińskie 
przejęło od ZSRR majątek Wspólnot religijnych, który został im odebrany w czasach 
sowieckich. Formalnie jest ono nadal jego właścicielem, a poszczególne związki re

http://www.rada.gov.ua/konst/CONSTl
http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/38551/-
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/39328/
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_
http://risu.org.ua/ua/index/all_
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ligijne mogą się starać jedynie o jego użytkowanie. Przy czym ani Cerkiew, ani żaden 
inny Kościół jako takie nie posiadają osobowości prawnej. Podmiotowość prawną 
przyznano poszczególnym „częściom składowym” - parafiom, kuriom, bractwom 
itp. W praktyce dysponentem nieruchomości, które mogą być używane dla celów 
kultu, są organy władzy lokalnej16. Od ich arbitralnej decyzji zależy więc często 
„być albo nie być” konkretnej parafii, względnie perspektywy rozwoju danej Cerkwi 
w poszczególnych regionach. Już chociażby z tego względu obecność duchowień
stwa w organach przedstawicielskich rad obwodowych czy miejskich zyskuje swoje 
racjonalne uzasadnienie.

16 Szerzej na ten temat, zob. Реституц/я церковного майна: м/жнародний та в1тчизня- 
ний doceid, КиГв 2007.

17 Л. Го л о в ат а, О. В о д i н, О. Т и ш е н к о, Свяи/еники йдуть у пол/тику, http://risu. 
org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/38447/ - 8 IX 2012.

'* Ibidem.
14 „ Священик не повинен бути в nanimuifi. Bih повинен займатися тими справами, до 

яких його призвав Гэсподь ”, http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/38452/- 10 IX 
2012.

211 Ibidem.

Ponadto należy pamiętać, że ważnym elementem politycznego image najważniej
szych partii ukraińskich jest deklaracja poparcia dla „promoskiewskiego” (UPC MP) 
lub „proukraińskiego” (UPC KP, UAPC) odłamu prawosławia. Stąd też decyzje 
o przekazaniu w użytkowanie danej nieruchomości nabierają charakteru decyzji po
litycznej - zwłaszcza gdy chodzi o świątynię, która jest symbolem dziejów ukraiń
skiej historii i kultury. Wówczas dochodzi do swoistego przetargu, a wspólnota, któ
ra chce mieć jakiś realny wpływ na jego przebieg i wynik końcowy, nie ma innego 
wyjścia - musi mieć swoich przedstawicieli wśród lokalnych gremiów decyzyjnych. 
Rzecznik UPC KP Jewstratij Zoria podkreślił, że z kościołem, który nie posiada 
swoich deputowanych, nikt się nie liczy, to znaczy „z zasady” nie udostępnia się mu 
działek lub też „z zasady” odmawia się pozwolenia na budowę17. Wspomniany już 
Georgij Kowalenko z UPC MP dodaje, że ludzie związani z kręgami władzy tworzą 
„zamknięty klub” i deputowani w sutannach mają większe możliwości, by „dotrzeć 
do władz lokalnych z punktem widzenia Cerkwi”18.

Warto zauważyć, że w organach przedstawicielskich na poziomie lokalnym za
siadają nie tylko szeregowi księża, ale także czołowi przedstawiciele episkopatu. 
Z pewnością zalicza się do nich arcybiskup Paweł (Lebied), namiestnik Ławry Ki- 
jowsko-Peczerskiej z ramienia UPC MP, który przez dwa lata pełnił funkcję radnego 
miasta Kijowa. Do swoich osiągnięć jako kijowskiego deputowanego zaliczył mię
dzy innymi „uzyskanie wielu działek”, udział w opracowaniu „niektórych dokumen
tów” oraz wpływ na decyzje sądowe19.

Wbrew powszechnym oczekiwaniom hierarcha nie wystawił swojej kandydatu
ry w wyborach w 2010 roku. W wywiadzie stwierdził, że ,jest zmęczony”. „Mówić 
jedno, a robić drugie - nie starcza sił, by patrzeć na tę nieprawdę” - powiedział 
w wywiadzie20. Zaznaczył też, że „aby móc zająć się tymi sprawami, do których 
powołał go Bóg”, duchowny nie powinien angażować się w politykę. Zaraz potem 

http://risu
org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/38447/
http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/38452/-
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jednak dodał, że czasy „są niełatwe” i dlatego zdarza się duchowieństwu brać udział 
w życiu politycznym21. Warto nadmienić, że abp Paweł jest jednym z założycieli 
Partii Regionów i nie ukrywa swoich bliskich kontaktów z establishmentem tego 
ugrupowania.

21 Ibidem.
22 Г. Стадник, Церква у виборчому процес-i: pi3ui nidxodu конфесШ, http://risu.org.ua/ 

ua/index/monitoring/society_digest/38363/ - 9 IX 2012.
23 Zob. Церкви i влада в Укра'йи напередодш президентськсн виборчо! кампанИ, „Бюле- 

тень peniriftHoi ¡нформац|Г’, nr 12 (124), grudzień 2004 г., s. 23-42.
24 A. Yu rash, Orthodoxy and the 2004 Ukrainian Presidential Electoral Campaign, 

[w:] „Religion, State & Society”, Vol. 33, No. 4, december 2005, s. 370.
25 О. T у p i й, Церква i вибори: уроки 2004 року, http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/ 

analytic/33861/- 23 VIII 2012.
26 I. Gretskiy, The Orange Revolution. A Challenge for the Russian Orthodox Church, 

Paper presented for the 6lh Pan-European International Relations Conference Making Sence of 

Cerkwie prawosławne nie tylko uczestniczą bezpośrednio w rywalizacji o man
daty w lokalnych organach przedstawicielskich. Włączają się też w tę walkę, wspie
rając swym autorytetem konkretnych kandydatów lub poszczególne partie politycz
ne. Wsparcie to ma swoją zrytualizowaną formułę - udzielenie „błogosławieństwa” 
na udział w wyborach. Nieprzypadkowo więc metropolita odeski UPC MP Agatan- 
gel, który sam kandydował do rady obwodu, odprawił w głównej świątyni w Ode
ssie specjalne nabożeństwo, w trakcie którego pobłogosławił kandydatów z Partii 
Regionów ze swojego okręgu. Z kolei UPC KP zyskała w wyborach lokalnych so
jusznika pod postacią nacjonalistycznej partii „Swoboda”. Zwierzchnik tej Cerkwi 
- patriarcha kijowski Filaret - uhonorował lidera „Swobody” Oleha Tjahnyboka 
orderem św. księcia Włodzimierza III klasy oraz „pobłogosławił” to ugrupowanie na 
udział w wyborach lokalnych22.

Przy analizie miejsca religii w kulturze politycznej na Ukrainie nie sposób po
minąć wydarzenia związane z „pomarańczową rewolucją”. Szczególnie szeroko 
komentowano i opisywano otwarte zaangażowanie UPC MP po stronie Wiktora 
Janukowycza23. W literaturze przedmiotu można się spotkać z poglądem, że ści
sły sojusz pomiędzy tą denominacją prawosławną a kandydatem obozu władzy 
na urząd prezydenta wywodził się z czasów, kiedy Janukowycz piastował funkcję 
gubernatora w Doniecku. Podległa mu administracja otwarcie sprzyjała UPC MP. 
Dominacja tej wspólnoty w obwodzie donieckim wydawać się mogła rzeczą natu
ralną, na tym obszarze należy do niej aż 81% parafii rytu wschodniego2“1. Co wię
cej, byłego gubernatora Janukowycza łączyły bliskie związki z tamtejszym władyką 
UPC MP-metropolitą donieckim i mariupolskim Iłarionem (Szukało)25. W rezulta
cie przynależność i wierność wobec jedynej „kanonicznej” Cerkwi prawosławnej na 
Ukrainie - UPC MP - stała się ważnym elementem przedwyborczego wizerunku Ja
nukowycza. Jako urzędujący premier i pretendent do godności głowy państwa odbył 
on w towarzystwie samego zwierzchnika tej wspólnoty - metropolity kijowskiego 
Wołodymyra (Sabodana) - pielgrzymkę na górę Athos i do Ziemi Świętej. Następnie 
otrzymał od tegoż hierarchy „błogosławieństwo” na udział w wyborach26. Również 

http://risu.org.ua/
http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/
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inni wysocy dostojnicy UPC MP przyłączyli się do otwartej agitacji za kandydaturą 
Janukowycza argumentując, że to będzie „prawosławny prezydent”, „Boży kandy
dat”, a jego osoba „zasługuje na uwagę Boga i ludzi”27.

a Pluralist World, September 12-15, 2007, Turin, http://www.sgir/org/archive/turin/uploadslgor- 
Turin2007FINAL/pdf, s. 8 - 30 VIII 2012.

27 О. Tу p i й, Церква i вибори: уроки...
2* Доку.менти Архиерейського Собору 2004р. Росшсько!Православно! Церкви щодо Ук- 

pa'i'Hu, http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uocmp_doc/34699/ - 29 VIII 2012.
29 Ibidem.
30 A. Yu г a s h, Orthodoxy and the 2004 Ukrainian..., s. 370.

Wydaje się jednak, że rozważając przyczyny tak aktywnego zaangażowania 
UPC MP po stronie Janukowycza w trakcie kampanii prezydenckiej w 2004 roku, 
nie można ich ograniczać tylko do powiązań i zależności wynikłych w czasie, kie
dy pretendent do najwyższego urzędu piastował funkcję donieckiego gubernatora. 
Należy bowiem pamiętać, że w rzeczywistości UPC MP nie jest samodzielną i nie
zależną wspólnotą eklezjalną, ale stanowi część Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 
(RCP). Dlatego też Wiktor Janukowycz w trakcie kampanii spotkał się również 
z moskiewskim patriarchą Aleksym II. RCP-a więc automatycznie także jej ukraiń
ska „składowa” są z kolei jednym z narzędzi rosyjskiej polityki na obszarze post- 
sowieckim. A jak przecież powszechnie wiadomo, Kreml był bardzo żywo zaintere
sowany przebiegiem i rezultatem wyścigu o fotel prezydencki na Ukrainie. Stąd też 
Janukowycz - kandydat powszechnie postrzegany jako prorosyjski - mógł liczyć na 
wsparcie ze strony UPC MP niezależnie od swoich dokonań i sympatii zawiązanych 
w okresie „donieckim”.

Przypuszczalnie nieco światła na przyczyny, dla których UPC MP tak zdecydo
wanie i jednoznacznie wspierała Wiktora Janukowycza w czasie kampanii, rzucają 
także stenogramy z obrad Soboru Arcybiskupów RPC, który odbył się w dniach 
3-8 października 2004 roku. Szczególnie interesująco wygląda zapis spotkania 
uczestników Soboru z prezydentem Władimirem Putinem. Jednym z mówców był 
zwierzchnik UPC MP - metropolita Wołodymyr Sabodan. W trakcie swojego wystą
pienia podziękował on Putinowi za „pomoc finansową” dla „miast - centrów diece
zji, w których rozłamowcy przejęli i do tej pory utrzymują w swoich rękach sobory 
katedralne”28. W odpowiedzi prezydent Putin podkreślił, iż „nie może i nie ma pra
wa brać udziału w rozwiązaniu niektórych problemów Ukraińskiej Cerkwi Prawo
sławnej”. Jednocześnie jednak zaznaczył, że razem z Leonidem Kuczmą ustalił już 
„konkretne działania w celu wsparcia poszczególnych obiektów Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej na Ukrainie”. Zapowiedział też, że ma zamiar zaprosić do siebie na 
urodziny zarówno urzędującego prezydenta Ukrainy, jak i premiera Wiktora Janu
kowycza, aby „w takich nieformalnych okolicznościach” omówić konkretną pomoc 
dla Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie29.

Wiktor Juszczenko początkowo nie afiszował się ze swoją religijnością. Jed
nak retoryka kampanii stawała się coraz ostrzejsza, a celowało w tym także du
chowieństwo podległe Moskiewskiemu Patriarchatowi. Juszczenko był nazywany 
„agentem uniatów i protestantów”, „antychrystem” i „sługą szatana”30. W tych oko
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licznościach lider antykuczmowskiej opozycji zaczął publicznie eksponować swoje 
głębokie przywiązanie do prawosławia31.

31 O. Ty p i й, Церква i вибори...
32 Zwrócił na to uwagę Andrij Jurasz - zob. A. Y u r a s h, Orthodoxy and the 2004 Ukrai

nian..., s. 377-378.
33 Звернення KepieHwde християнських Церков Украши до укра!нського народу з приводу 

eu6opie Глави Укра1нсько1 держави (30 września 2004), http://risu.org.ua/ua/index/resourses/ 
church_doc/ecumen_doc/33533/ - 12 VIII 2012.

34 Заява Наради представнимв християнських Церков Укра'ши з приводу спроб ви- 
користання Церкви у виборчш кампани, http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/ 
ecumen_doc/34081/- 10 VIII 2012.

35 Ibidem.
36 Звернення KepieuuKie християнських Церков Укра1ни до укратського народу з приво

ду eu6opie...

Oczywiście pozostałe wspólnoty religijne, w tym wschodniochrześcijańskie 
także nie pozostały obojętne wobec przebiegu i rezultatów wyścigu o najwyższy 
urząd w państwie. Szczególną aktywność wykazały zwłaszcza UPC KP oraz Cer
kiew greckokatolicka. Wielokrotnie apelowały one publicznie razem z innymi ko
ściołami chrześcijańskimi o uczciwe przeprowadzenie wyborów i potępiały przy
padki fałszerstw oraz łamania konstytucji. Nie ulega wątpliwości, że taka postawa 
w ówczesnych konkretnych okolicznościach tylko pozornie była neutralna. De facto 
była ona równoznaczna z poparciem dla „pomarańczowej opozycji”32. Należy jed
nak podkreślić, że o ile UPC MP wspierała konkretnego kandydata, o tyle pozostałe 
wspólnoty religijne (UPC KP, Cerkiew greckokatolicka, wspólnoty protestanckie, 
Kościół rzymskokatolicki) podnosiły jedynie kwestię podstawowych zasad i norm, 
które władze złamały w trakcie procesu wyborczego. Ponadto piętnowały - bez po
dawania konkretnych przykładów - otwarte zaangażowanie instytucji religijnych 
w walkę wyborczą. Za „szkodliwe i bezprawne” uznano próby „wymiany wyso
kiego autorytetu społecznego Kościoła na polityczne dywidendy”33. Nieco później, 
kiedy doszło do eskalacji konfliktu w związku z wyborami prezydenckimi, przedsta
wiciele wspomnianego gremium po raz kolejny potępili przypadki bezpośredniego 
zaangażowania instytucji religijnych w walkę polityczną. Zwrócili się z apelem, by 
„nie utożsamiać działań i wystąpień agitacyjnych poszczególnych działaczy religij
nych ze stanowiskiem wszystkich Kościołów Ukrainy”34. Była to wyraźna aluzja do 
działalności przedstawicieli rozmaitych środowisk związanych z UPC MP. W opinii 
autorów apelu wspólnoty religijne w trakcie wyborów powinny organizować mod
litwy „o sprawiedliwy przebieg wyborów” oraz w oparciu o „zasady nauki chrześ
cijańskiej” formułować „moralne kryteria, którymi powinni kierować się wszyscy 
uczestnicy wyborów”35.

W swoich apelach wspomniane wspólnoty chrześcijańskie kładły nacisk na 
konstytucyjną zasadę rozdziału państwa i kościoła, ale jednocześnie ich przed
stawiciele zaznaczali, że nie można wspólnot religijnych oddzielić od społeczeń
stwa. Stąd wynika ich prawo do „moralnej oceny wydarzeń w życiu społecznym”36. 
W najgorętszym okresie „pomarańczowej rewolucji” zwierzchnicy UPC KP, Cerkwi 
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greckokatolickiej, wspólnot protestanckich oraz rzymskokatolickich legitymizowali 
akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec władzy. Stwierdzili dobitnie: „Kiedy 
Prezydent jako gwarant Konstytucji nie wypełnia swoich obowiązków, takim gwa
rantem staje się naród, który wychodzi na place, domagając się prawdy”37.

37 В/дкритий лист чинному Президенту Украши пану Леониду Кучм1, http://risu.org.ua/ 
ua/index/resourses/church_doc/ecumen_doc/33537/ - 16 Vili 2012.

зн Ю. Р е ш е т н i к о в,Дивиться, хтопришиов!Рел1гИ<но-конфес1йн1симпатИде-путагтв 
Верховно) Ради 2006, http://www.risu.org.ua/ukr/religion.and.society/analysis/article; 11233/ - 
26 Vili 2012-11 Vili 2012.

39 В.Сленськи й, Держава та peuiriiini ¡нституци в Укради до i теля Помаранчево) 
революци: пол/тичний дискурс, „Рел1пйна свобода. Взасмини держави i рел1Г1йних оргаш- 
зац1й: правое! та пол1тичн1 аспекти”, nr 10, Ки!в 2006, s. 99-100.

90 Церкви i влада в Укра'М напередодт..., s. 7-8.
41 Ibidem, s. 7.
42 I. G г e t s k i у, The Orange Revolution..., s. 11.

Wiktor Janukowycz przez cały okres kampanii występował jako jedyny słuszny 
kandydat - obrońca jedynej prawdziwej i „kanonicznej” Cerkwi prawosławnej na 
Ukrainie. Także zaraz po przegranych wyborach na początku 2005 roku deklarował 
on, że będzie „bronił prawosławia na Ukrainie” oraz „tradycyjnej Cerkwi prawo
sławnej”, czyli UPC MP38. Tymczasem „dyskurs religijny” Wiktora Juszczenki miał 
charakter bardziej uniwersalistyczny. Odwoływał się do „podstawowych wartości, 
sumienia”39 i pozostawał ponad podziałami międzyreligijnymi, w szczególności 
tymi, które wynikły w łonie ukraińskiego prawosławia. Choć cieszył się poparciem 
UPC KP oraz Cerkwi greckokatolickiej, z inicjatywy swojego sztabu spotkał się 
w czasie kampanii wyborczej także z metropolitą Wołodymyrem (Sabodanem). 
Wprawdzie zwierzchnik UPC MP zaraz potem dezawuował znaczenie tego spotka
nia i wyraźnie dał do zrozumienia, że to Janukowycz jest Jego” kandydatem. Jednak 
wyborcy otrzymali wyraźny sygnał - w razie zwycięstwa, Juszczenko będzie respek
tował dotychczasową zasadę pluralizmu religijnego. Doskonałą ilustracją nastrojów 
w obozie zwolenników opozycyjnego kandydata była atmosfera na Majdanie Nie
zależności. W czasie grudniowych protestów funkcjonowała tu kapliczka UPC MP, 
w której „o zwycięstwo miłości, prawdy, sprawiedliwości (...) za jedność Ukrainy” 
modlili się członkowie różnych wspólnot40. Na scenie u boku Juszczenki wystąpili 
przedstawiciele wszystkich najważniejszych wyznań - od UPC KP po reprezentan
tów gminy żydowskiej. Jako ostatni pojawił się ksiądz UPC MP z rodzinnej miejsco
wości opozycyjnego kandydata - Chorużiwki. Jak donosiły media, to właśnie u tego 
duchownego Juszczenko spowiadał się przed rozpoczęciem kampanii wyborczej41.

Wydaje się, że stawiając wyłącznie na poparcie UPC MP, sztab wyborczy Wik
tora Janukowycza popełnił błąd. Jego doradcy w swojej strategii nie wzięli pod uwa
gę faktu, że na Ukrainie żaden z kościołów nie jest w stanie samodzielnie uzyskać 
statusu wspólnoty ogólnoukraińskiej. Ponadto w kraju tym relacje w sferze konfe
syjnej zostały oparte na zasadzie pluralizmu42. Państwo niejednokrotnie ingerowało 
w kwestie wyznaniowe. Jednak żadna z dotychczas rządzących ekip nie odważyła się 
owej podstawowej zasady otwarcie zanegować. Reweranse Janukowycza względem 
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UPC MP i nachalna agitacja, która była prowadzona przez tę Cerkiew na wszystkich 
poziomach - od najwyższej hierarchii po duchowieństwo parafialne43 - zdawały się 
dobitnie świadczyć o tym, że krucha równowaga międzykonfesyjna oparta na plura
lizmie jest poważnie zagrożona. To jeszcze bardziej zintegrowało stronę opozycyjną 
oraz skłoniło pozostałe wyznania do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach „po
marańczowej rewolucji”44.

43 A. Yu r a s h, Orthodoxy andthe 2004 Ukrainian..., s. 372-374; I. G r e t s к i y, The Orange 
Revolution..., s. 10.

44 Niekiedy przyjmowało ono dość osobliwe formy, jak na przykład w Drohobyczu, gdzie 
w przeddzień głosowania greckokatoliccy księża odwiedzali członków komisji wyborczej i pro
ponowali im złożenie przysięgi na Pismo Święte, że nie będą fałszować wyników wyborów. Nato
miast w dzień głosowania przed komisją wyborczą trwała całodzienna modlitwa, w trakcie której 
mieszkańcy wraz z księdzem „demonstrowali przywiązanie do prawdy i dobra”; zob. Церкви 
i влада в Украии напередоднк.., s. 27.

45 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии IIIАс
самблеи Русского мира, http://www.patriarchia.ru/ua/db/text/1209822.html - 22 VIII 2012.

46 Ibidem.
47 Ibidem.
4* Ibidem.

Powyżej zostały przytoczone dwa przykłady roli, jaką religia - w tym szcze
gólnie wschodnie chrześcijaństwo - odgrywa w kulturze politycznej na Ukrainie, 
zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że czynnik religijny jest też obecny w relacjach międzynarodowych, których 
uczestnikiem jest Ukraina. Religia okazuje się bowiem istotnym elementem konsty
tutywnym dla ukraińskiej tożsamości międzynarodowej. Szczególnie dobrze widać 
to w relacjach ukraińsko-rosyjskich.

Od jakiegoś czasu Rosja lansuje jeden wspólny dla siebie i Ukrainy (a także 
innych państw postsowieckich) wzorzec tożsamości. Idea ta została zawarta w kon
cepcji „russkiego miru”. Zgodnie z jej podstawowymi założeniami istnieje odrębna 
i samodzielna przestrzeń cywilizacyjna, której trzon stanowi Rosja, Ukraina i Biało
ruś. Przestrzeń ta jest jakoby wewnętrznie skonsolidowana wokół takich elementów, 
jak: wspólna pamięć historyczna, duch tolerancji i poszanowania praw innowierców, 
język i kultura rosyjska oraz „wspólne poglądy na rozwój społeczny”45. W ocenie 
jednego z głównych rzeczników „russkiego miru” patriarchy moskiewskiego Cyryla 
wymienione wartości zostały w przeszłości ugruntowane poprzez „wspólne granice 
państwowe i jeden obszar geograficzny”, na którym mieszkały wspomniane narody46. 
Według cerkiewnego dostojnika, w sytuacji, kiedy na tej „unikalnej przestrzeni cy
wilizacyjnej” nie wytworzyły się (lub też raczej nie odtworzyły się na nowo) jeszcze 
„wspólne instytucje polityczne”, szczególna rola w procesie integracji i utrzymania 
jedności przypada prawosławiu47. Po zakończonej wizycie na Ukrainie w 2009 roku 
patriarcha Cyryl stwierdził, że „pod względem duchowym” Rosjanie i Ukraińcy na
dal „pozostają jednym narodem”48. Dwa lata później, przed kolejnym przyjazdem na 
Ukrainę - tym razem z okazji 1023 rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej - Moskiewski 
Patriarchat opublikował specjalne posłanie, w którym po raz kolejny podkreślono, 
że wydarzenie to „na wieki związało poprzez wspólny los historyczny narody jednej 
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krwi” — rosyjski, ukraiński, białoruski oraz „zdeterminowało tożsamość narodową 
wschodnich Słowian”49. Tożsamość ta, skrojona według kanonów „russkiego miru”, 
zupełnie nie pasuje, wręcz kłóci się z wartościami, na których został zbudowany 
zachodnioeuropejski model cywilizacyjny.

49 Патриарх Кирилл верен идеалам «общей исторической судьбы единокровных наро
дов», http://www.religion.in.Ua/news/ukrainian_news/l 1159-patriarx-kirill-veren-idealam-obshhej- 
istoricheskoj-sudby-edinokrovnyx-narodov-reportazh.html - 29 VIII 2012.

511 А. Красников, Глобализация и православие, [w:] Релшя и глобализация на про
сторах Евразии, ред. А. Малашенко, С. Филатов, Москва 2009, s. 54.

51 RUSSIA: Orthodox Church steps up foreign policy role, „Oxford Analytica Daily Brief 
Service” (Mar 18, 2011).

52 Ibidem.

Wizja „russkiego miru” jest w swej istocie próbą adaptacji słynnej koncepcji 
„zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona do rosyjskich neoimperialnych mira
ży i wynikających z nich celów w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Jest to 
swoisty „państwowo-prawosławny” projekt cywilizacyjny, na który składają się trzy 
zasadnicze elementy: państwowo-religijny mesjanizm, zaprzeczenie uniwersalnego 
charakteru wartości ogólnoludzkich oraz aspiracje do roli arbitra w procesie dialogu 
międzycywilizacyjnego. Jednocześnie jednak w dyskursie apologetów „russkiego 
miru” termin „cywilizacja” przestaje być pojęciem kulturologicznym, a zamiast tego 
nabywa charakteru polityczno-prawnego50.

Współpraca RCP z władzami na Kremlu w sferze polityki zagranicznej nie jest 
nowym zjawiskiem. Jednak niewątpliwie owa kooperacja znacznie się zdynamizo
wała od momentu, kiedy zwierzchnikiem moskiewskiego patriarchatu został Cyryl 
(Gundajew). Od tego czasu w polityce Moskwy wobec tzw. „bliskiej zagranicy” RCP 
pełni funkcję „soft power”51. Ścisła współpraca pomiędzy Cerkiewnym Wydziałem 
ds. Związków Zewnętrznych oraz rosyjskim MSZ ma swoje zinstytucjonalizowa
ne formy - grupy robocze. Natomiast w koncepcji rosyjskiej polityki zagranicznej 
z 2008 roku przewidziano aktywne współdziałanie państwa i Cerkwi na rzecz „bez
pieczeństwa narodowego”52.

Fundamentem i gwarantem jedności „russkiego miru” ma być prawosławie ro
zumiane szeroko - nie tylko jako religia, ale także jako pewien model tożsamości, 
światopogląd, system wartości, wzorzec norm społecznych. Instytucją, która została 
powołana, a która jest predestynowana do artykulacji tych norm i wartości, jest RCP, 
a konkretnie moskiewski patriarchat. Idea „russkiego miru” zakłada istnienie wspól
noty historycznej, która datuje się od chrztu w 988 roku. Tak zakreślona „wspól
nota” nie może się oczywiście obejść bez dziedzictwa Rusi Kijowskiej. To Kijów 
jest kolebką chrześcijaństwa na obszarze wschodniej Słowiańszczyzny. Dlatego też 
kluczową rolę w koncepcji „russkiego miru” odgrywa Ukraina. Można powiedzieć, 
że powodzenie wizji „prawosławnej cywilizacji” zależy od sposobu, w jaki zostanie 
ona potraktowana nad Dnieprem.

Nie sposób w tak krótkim artykule streścić przebieg ukraińskiej dyskusji wokół 
„russkiego miru”. Warto jednak odnotować kilka tendencji, które się w jej trakcie 
zarysowały. Przede wszystkim da się zauważyć charakterystyczną prawidłowość: 
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bezwarunkowo i bezkrytycznie koncepcję tę wspierają osoby i środowiska, które 
jednocześnie negują podstawy ukraińskiej państwowości i zaprzeczają istnieniu 
odrębnej ukraińskiej tożsamości narodowej53. Ponadto władze ukraińskie nie są 
w stanie zająć jednoznacznego stanowiska wobec tego swoistego „projektu integra
cyjnego”. Jest to o tyle istotne, że uczestnictwo w nim zakłada odrzucenie wartości 
i norm, które wyznaczają tożsamość przestrzeni euroatlantyckiej. W całej dość mgli
stej i niedookreślonej koncepcji „russkiego miru” ten akurat antyzachodni element 
wyróżnia się swoją wyrazistością. Odnośnie do lansowanej przez Kreml i patriarchat 
moskiewski idei prawosławnej wspólnoty członkowie ukraińskiego rządu lub prezy
denckiej administracji wysyłają sprzeczne komunikaty54.

53 T. Борозенец, Русский мир и Украина: в свете Идеи, http://orthodoxy.org.ua/ 
node/3710- 15 Vili 2012.

54 Глава МИД Константин Грищенко: Украине не подходит шаблон „русского мира", 
у нее отличный от России путь в будущее, http://religion.in.ua/news/vazhlivo/7828-glava-mid- 
konstantin-grishhenko-ukraine-ne-podxodit-shablon-russkogo-mira-u-nee-otlichnyj-ot-put- 
v-budushhee.html - 25 Vili 2012; Д. Табачник, Orientai lux, заметки по поводу славян
ского единства, http://versii.com/news/185107/, Украинский чиновник заявил о поддержке 
концепции „ Русского мира ", http://www.nr2.ru/kiev/294213.html - 27 VIII 2012.

55 М. Маринович, ,,Русскш Mip" Παηιρίαρχα Кирила стае бсзьш псейткоректним, 
a eid цього - щораз менш реал/стичним, http://www.religion.in.ua/main/daycomment/7076- 
russkij-mir-patriarxa-kirila-staye-bilsh-politkorektnim-a-vid-cogo-shhoraz-mensh-realistichnim. 
html-22 Vili 2012.

56 УПЦ КП не советует патриарху продвигать „русский мир", http://www.religion. 
in.ua/news/ukrainian_news/5086-upc-kp-ne-sovetuet-patriarxu-prodvigat-ideyu-russkogo-mira. 
html-18 Vili 2012.

57 Zob. пр.: I. А р с е н i й (Бочкарь), Що являе собою „ Руський мир "? Витоки, сучасний 
стан, уроки, http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/7780-shho-yavlyaye-soboyu-ruskij- 
mir-vitoki-suchasnij-stan-uroki.html - 27 VIII 2012.

W tej sytuacji, zwłaszcza że w konstrukcji idei „ruskiego miru” tak ważną rolę od
grywa element religijny, szczególnego znaczenia nabiera głos przedstawicieli Cerkwi 
na Ukrainie - prawosławnych i greckokatolickiej. Co zrozumiałe, dla środowisk kato
lików wschodniego obrządku uczestnictwo w „prawosławnej cywilizacji” pod egidą 
Moskwy jest z natury rzeczy wykluczone55. Również w łonie UPC KP trudno byłoby 
spodziewać się akceptacji dla tej koncepcji56. Jednak przypadki tych dwóch wspólnot 
są na swój sposób specyficzne. Cerkiew unicka jest bowiem częścią Kościoła kato
lickiego, a więc przynależy do Zachodu. Nigdy więc zapewne nie była rozpatrywana 
przez autorów koncepcji „russkiego miru” jako jego naturalna, organiczna składowa. 
Z kolei w przypadku UPC KP patriarchat moskiewski podważa jej kanoniczność i jest 
oczywiste, że dla tej wspólnoty w „russkim mirze” nie byłoby miejsca.

W tym kontekście istotny wydaje się sposób, w jaki do idei „russkiego miru” 
podchodzi UPC MP. Zarówno hierarchia, jak i środowiska świeckie związane z tą 
wspólnotą nie są jednomyślne57. Jej zwierzchnik - metropolita Wołodymyr (Sabo- 
dan) - znajduje się w trudnej sytuacji. Wydaje się, że najlepiej jego poglądy oddają 
tezy zawarte w dwóch wystąpieniach z 2008 roku. Pierwsze z nich miało miejsce 
w Warszawie, z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa ChAT, drugie na

http://orthodoxy.org.ua/
http://religion.in.ua/news/vazhlivo/7828-glava-mid-konstantin-grishhenko-ukraine-ne-podxodit-shablon-russkogo-mira-u-nee-otlichnyj-ot-put-v-budushhee.html
http://versii.com/news/185107/
http://www.nr2.ru/kiev/294213.html
http://www.religion.in.ua/main/daycomment/7076-russkij-mir-patriarxa-kirila-staye-bilsh-politkorektnim-a-vid-cogo-shhoraz-mensh-realistichnim
http://www.religion
in.ua/news/ukrainian_news/5086-upc-kp-ne-sovetuet-patriarxu-prodvigat-ideyu-russkogo-mira
http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/7780-shho-yavlyaye-soboyu-ruskij-mir-vitoki-suchasnij-stan-uroki.html
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tomiast w Moskwie - w trakcie soboru arcybiskupiego. W swoim warszawskim 
przemówieniu metropolita Wołodymyr sporo miejsca poświęcił kwestii zaangażo
wania władz państwowych w promocję idei zjednoczonej Cerkwi prawosławnej na 
Ukrainie. Samej idei nie zanegował, ale stwierdził, że w jego opinii władze dążą 
do utworzenia Cerkwi, która będzie niesamodzielna i uzależniona od państwa. 
Ponadto przypomniał, że w grudniu 2007 roku sobór biskupów UPC MP potępił 
tzw. „polityczne prawosławie”. Według niego do upolitycznienia religii prawosław
nej dochodzi z dwóch powodów. Pierwsza przyczyna to próba „sprowadzenia egzy
stencji Cerkwi do roli uświęcania państwa narodowego”58. Natomiast inne czynniki, 
zdaniem ukraińskiego hierarchy, starają się narzucić Cerkwi rolę „integratora po
litycznego na obszarze postsowieckim”59. Niezwykle ciekawa była część wykładu 
kijowskiego dostojnika poświęcona jego ocenie procesu integracji europejskiej oraz 
podstawowych kanonów zachodnioeuropejskiej kultury politycznej. Metropolita 
Wołodymyr określił integrację europejską, jako źródło stabilizacji i z tego względu 
„oczywiste dobrodziejstwo”60. Jak wyjaśnił, „złożona dystrybucja władzy między 
instytucjami narodowymi i ponadnarodowymi zmniejsza pokusę władzy jako taką. 
Kijowski hierarcha zaznaczył, że sam proces decyzyjny w UE jest daleki od ideału, 
ale za to podejmowane decyzje są rezultatem „złożonego kompromisu i nie zależą 
od woli jednego człowieka, który z natury swej może być omylny”61. Do pozytywów 
metropolita Wołodymyr zaliczył też fakt, iż władza w UE nie opiera się na etosie 
mesjanistycznym, który, jak dodał, w rzeczywistości często okazuje się fałszywy, ale 
na „koncepcie technokratycznym”.

511 Украинская Православная Церковь: день нынешний и перспективы, http://orthodox. 
org.ua/ru/doklad_predstoyatelya/2008/02/22/2720.html - 19 IX 2012.

59 Ibidem.
60 ìbidem.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Украинское Православие на рубеже эпох. Вызовы современности, тенденции разви

тия, http://orthodox.org.ua/ru/slovo_k_chitatelyam/2008/06/25/3166.html - 18 IX 2012.

Oczywiście zdaniem prawosławnego hierarchy integracja europejska rodzi też 
poważne zagrożenia, do których przede wszystkim należy relatywizm. W ocenie 
zwierzchnika UPC MP wiarę w prawdę zastąpiła „wiara w kompromis”, podstawo
we wartości europejskie mają charakter „formalny”, a wśród nich centralne miej
sce zajęła wolność wyboru62. Metropolita Wołodymyr wyraził pogląd, że to właśnie 
narody wschodniej Europy powinny przypomnieć swoim braciom na Zachodzie 
o istnieniu wartości „ontologicznych, głębszych i zasadniczych”63.

Z kolei w swym moskiewskim wystąpieniu kijowski metropolita skupił się 
między innymi na problemie tożsamości współczesnej Ukrainy. Podkreślił, że po 
obydwu stronach Dniepru rozwijała się ona w odmiennych warunkach. Na lewym 
brzegu zacieśniały się związki kultury ukraińskiej i rosyjskiej, z kolei na prawo 
od Dniepru kultura ukraińska kształtowała się poprzez relacje z kulturą polską, 
austriacką, rumuńską, litewską i „innymi kulturami europejskimi”64. Zwierzchnik 

http://orthodox
http://orthodox.org.ua/ru/slovo_k_chitatelyam/2008/06/25/3166.html
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UPC MP mówił o dwóch różnych „wspólnotach cywilizacyjnych”, które jednak „są 
nierozdzielne”65. Jego zdaniem misja Ukrainy nie sprowadza się tylko do roli strefy 
buforowej między Wschodem i Zachodem. Kraj ten powinien się skonsolidować 
poprzez syntezę „dziedzictwa Wschodu i Zachodu”. Wzorem i natchnieniem w tym 
procesie powinna być, według metropolity Wołodymyra, postać XVII-wiecznego 
prawosławnego metropolity kijowskiego Piotra Mohyły66.

65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Документы Архиерейського Собору 2004 p. РосИ/сько!...
6’M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka globalizującym się świecie, Lublin 

2010, s. 184.

Streszczone powyżej poglądy zwierzchnika UPC MP, zwłaszcza zaś afirmacja 
fundamentalnych rozwiązań ustrojowych i politycznych, na których opiera się kon
cepcja integracji europejskiej, a także sposób definicji ukraińskiej tożsamości, trud
no byłoby pogodzić z podstawowymi założeniami koncepcji „russkiego miru”.

Jednak zachowania i wypowiedzi metropolity Wołodymyra (Sabodana) są bar
dzo niespójne, a nawet zaskakująco sprzeczne. Warto przywołać wystąpienie tego 
cerkiewnego dostojnika na wspomnianym już wcześniej Soborze Arcybiskupim 
w Moskwie w październiku 2004 roku. Zwracając się do obecnego w czasie obrad 
prezydenta Władimira Putina, zwierzchnik UPC MP mówił: „Modlimy się za Pana 
i wierzymy, że narody słowiańskie jednoczy nie tylko słowiańska kultura - przede 
wszystkim religijna. Nikt nie może rozerwać tych więzów niezależnie od jakichkol
wiek granic geograficznych, ponieważ to jest krew z krwi, kość z kości, dlatego że 
naród słowiański jest narodem braterskim i takim pozostanie na zawsze”67. Biorąc 
jeszcze pod uwagę kontekst tej wypowiedzi - czas „pomarańczowej rewolucji” - 
należy uznać ją za całkowicie sprzeczną z tezami wspomnianych wystąpień kijow
skiego dostojnika w Warszawie i Moskwie w 2008 roku.

Ponadto wszystko wskazuje na to, że zwierzchnik UPC MP nie jest w stanie 
przeciwstawić się częstym wizytom patriarchy Cyryla na Ukrainie, których głów
nym celem jest przecież promocja zupełnie innej, przeciwstawnej wizji tożsamości 
Ukrainy i jej roli na obszarze postsowieckim. Można więc pokusić się o wniosek, 
że metropolita Wołodymyr (Sabodan) stoi na czele powierzonej mu wspólnoty tylko 
formalnie, natomiast w swoich działaniach jest niesuwerenny. Jego prywatne po
glądy przekładają się na cerkiewną rzeczywistość tylko w ograniczonym zakresie. 
Rozstrzygające znaczenie ma fakt, że UPC MP jest jednym z głównych kanałów 
wpływu, przy pomocy których Moskwa (zarówno Kreml, jak i Patriarchat Moskiew
ski) starają się implementować koncepcję „russkiego miru” na gruncie ukraińskim.

Przedstawione powyżej fakty i procesy skłaniają do weryfikacji pewnych dość 
stereotypowych poglądów na temat współczesnego stanu relacji pomiędzy religią 
i polityką oraz na temat miejsca religii we współczesnym życiu społecznym. Uwaga 
ta odnosi się przede wszystkim do teorii głoszących, jakoby jedną z nieuchronnych 
konsekwencji nowoczesności była sekularyzacja rozumiana jako „proces wyzwa
lania się człowieka i instytucji społecznych spod wpływów religii”68. Zgodzić się 
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należy z Marią Marczewską-Rytko, która stwierdziła, że tak naprawdę „mamy do 
czynienia z wieloma, często przeciwstawnymi - procesami stanowiącymi pochod
ną złożonej struktury współczesnego świata”69. Innymi słowy, nawet jeżeli w ja
kiejś części świata rzeczywiście religia „umiera” i znalazła się na marginesie życia 
społecznego, to wcale nie znaczy, że tak musi być wszędzie. Wydaje się, że we 
współczesnej refleksji na temat relacji pomiędzy religią i polityką często próbuje 
się nadmiernie uogólniać i uniwersalizować pewne obserwacje i prawidłowości 
właściwe dla specyfiki Europy Zachodniej. Tak jest chociażby ze wspomnianym 
procesem sekularyzacji rozumianym jako wyzwalanie się instytucji politycznych 
i społecznych spod kurateli religii i kościoła. W moskiewskiej wersji prawosławia, 
która tak mocno zaznaczyła swoje wpływy na Ukrainie, już od kilku wieków przyjął 
się model pełnego podporządkowania kościoła państwu. Po reformach Piotra I Cer
kiew prawosławna stała się tak naprawdę częścią imperialnej machiny państwowej. 
Szczyt omnipotencji państwa nastąpił w okresie ZSRR. Władze sowieckie najpierw 
niemal doszczętnie zniszczyły Cerkiew prawosławną jako instytucję, a następnie 
w 1943 rokują wskrzesiły do nowego życia. Stalin doszedł do wniosku, że zamiast 
walczyć z religią, rozsądniej będzie ją wykorzystać do własnych celów. Ta polityka 
jest kontynuowana nadal, już po rozpadzie ZSRR. Świadczy o tym chociażby wspo
mniana koncepcja „russkiego miru”, w której prawosławiu przypisano na wskroś 
świecką misję reintegracji przestrzeni postsowieckiej.

69 Ibidem, s. 195.
70 N. B o g o m i 1 o v a, /1 Philosophical Approach to the ,, Religion - National Mythology" 

Synthesis, „Filozofija i DruStvo” 2009, nr 3, s. 87.
71 Ibidem, s. 86-87.
72 Ibidem.

Dlatego też chcąc w odniesieniu do tego obszaru używać terminu „sekularyza
cja”, należy go napełnić zupełnie inną treścią. W tym kontekście bardzo inspirują
ce wydaje się podejście Nonki Bogomilovej. W jej ujęciu sekularyzacja oznacza 
„socjalizację religii”70. W efekcie tego procesu religia nie zanika i nie zostaje wy
kluczona z przestrzeni publicznej, a wręcz przeciwnie - zrasta się z nią. Bułgarska 
badaczka obrazowo stwierdziła, że w wyniku tego procesu Bóg został „podzielo
ny” i stał się „współpracownikiem i uczestnikiem różnych ludzkich przedsięwzięć, 
dążeń i tęsknot”71. Sekularyzacja polega na utracie przez wielkie systemy religijne 
ich walorów uniwersalnych, poprzez uwikłanie poszczególnych wspólnot w lokalne 
uwarunkowania społeczne i kulturowe. W rezultacie rzeczywista treść religii jest de
terminowana nie przez ogólne, uniwersalne zasady i prawdy, ale przez partykularny 
sposób ich rozumienia, który wynika z uwarunkowań lokalnych72.

Wydaje się, że ta wizja sekularyzacji wymaga pewnego doprecyzowania. Otóż 
sam związek religii, nawet najbardziej uniwersalistycznej, z lokalnymi uwarunko
waniami - czy to społecznymi, czy to kulturowymi, czy wreszcie politycznymi - jest 
poniekąd rzeczą naturalną. Zwłaszcza że z kolei wiele z tych uwarunkowań ma swo
ją genezę religijną. Wielokrotnie zwracano uwagę przecież na chrześcijańskie korze
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nie kultury europejskiej. Jak stwierdził bł. Jan Paweł II, „badanie tych korzeni idzie 
w parze z badaniem naszych dziejów, w tym również dziejów politycznych”73. 
Według papieża w powstaniu europejskich ojczyzn i kultur istotną rolę odegrała 
„szczególna inspiracja duchowa” - czyli chrzest. Jednocześnie jednak Jan Paweł II 
podkreślił fakt, że owa „inspiracja duchowa” została zapisana w różnych kodach 
kulturowych - w zależności od tego, czy chrystianizacja przychodziła z Zachodu 
(Rzymu), czy ze Wschodu (Konstantynopola). W konsekwencji „do dzisiaj trwa 
w rodzinie narodów słowiańskich to rozróżnienie, znacząc duchowe granice ojczyzn 
i kultur”74. Tak więc transcendencja, którą wyraża religia, praktycznie od zawsze 
była zakorzeniona w doczesności, której elementem była sfera społeczna, kulturalna 
i polityczna. Transcendencja i doczesność w naturalny sposób przenikają się w życiu 
społecznym, kulturalnym i politycznym. Istota problemu polega na tym, w jakich 
warunkach to przenikanie się odbywa. W modelu idealnym sfera transcendencji (re- 
ligia) i sfera doczesności (świecka) pozostają w stanie autonomicznej równowagi. 
Natomiast w rzeczywistości empirycznej w konkretnych uwarunkowaniach społecz
nych, kulturowych i politycznych można obserwować różną konfigurację wpływów 
czynników religijnych i świeckich.

73 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 70.
74 Ibidem.
75 С. Ф и p с о в, Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х -1918), Москва 2002, 

s. 42.
76 Ibidem.
77 Р. Michel, Polityka i religia. Wielka prcemiana, tłum. B. Czarnomska, Kraków 

2000, s. 96-97.

Specyfika moskiewskiej wersji tradycji prawosławnej polega tym, że religia 
została wchłonięta i zawłaszczona przez sferę świecką, którą utożsamiała rosyjska 
państwowość imperialna. Można by to zjawisko uznać za modelowy przykład se
kularyzacji. Choć wydaje się, że znacznie bardziej adekwatne określenie dla tej sy
tuacji to „świecki klerykalizm”75. Interes Cerkwi, sens religii prawosławnej i racja 
jej bytu były definiowane poprzez świeckie interesy imperium, były częścią jego 
racji stanu. Powszechnie klerykalizm oznacza wpływ niezależnego kościoła na życie 
społeczne i publiczne. Tymczasem w warunkach cesarstwa rosyjskiego mieliśmy do 
czynienia z „próbą konfesjonalizacji życia społecznego podjętą przez niesamodziel
ną Cerkiew” przy pomocy „czysto świeckich narzędzi”76. W konsekwencji religia 
i Cerkiew zaczęły pełnić funkcję rytualną, służebną względem państwa. Główny cię
żar życia religijnego skupił się na „akcie wiary”, to znaczy na sposobie jej wyrażania, 
a nie na jej treści. Używając nomenklatury zaproponowanej przez Patricka Miche- 
la, nastąpiło „odejście od prawd wiary”. Francuski badacz analizował to zjawisko 
w kręgu kultury zachodnioeuropejskiej. Według jego ustaleń „odejście od prawd 
wiary” jest konsekwencją szeregu czynników, wśród których należy przede wszyst
kim wyeksponować indywidualizm. Michel podkreślał znaczenie „procesu indywi
dualizacji” oraz twierdził, że „nigdy wcześniej tożsamość nie była tak zindywidua
lizowana”77.
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Przypadek Cerkwi prawosławnej na obszarze byłego imperium rosyjskiego i so
wieckiego należy rozpatrywać zupełnie osobno. Tutaj bowiem „odejście od prawd 
wiary” nastąpiło znacznie wcześniej, przed epoką nowoczesności. Przede wszyst
kim zaś w tym przypadku proces ten miał-jak to już zostało powiedziane-zupełnie 
inną genezę. Nie był rezultatem rozkwitu indywidualizmu, ale wręcz przeciwnie, 
wynikał z zawłaszczenia religii i Cerkwi przez państwo. Apogeum tej dominacji pań
stwa nastąpiło w okresie ZSRR. Wówczas w warunkach prowadzonej przez państwo 
przymusowej ateizacji można mówić nie o „odejściu”, ale o „oderwaniu” od prawd 
wiary. Państwo sowieckie najpierw praktycznie całkowicie zniszczyło Cerkiew pra
wosławną jako instytucję, a następnie wskrzesiło ją jako narzędzie swojej polityki. 
I tym narzędziem polityki RPC pozostaje do dnia dzisiejszego. Praktyka funkcjo
nowania państwa i związana z nią sfera polityki w Rosji są wciąż zdominowane 
przez postawy „konserwatywne” i „restrykcyjne” wobec religijnej różnorodności 
oraz „rynku religii”78. Trudno tu mówić o procesie indywidualizacji w rozumieniu 
zachodnioeuropejskim. W konsekwencji brak pluralizmu zarówno w polityce, jak 
i w życiu religijnym.

7* N. В o g o m i 1 o v a, Reflections on the Contemporary..., s. 10.
79 I. Borowik, Odbudowywanie pamięci..., s. 197-202; А. Биченко, H. Дудар,

Penieiùuicmb укратського сустльства: р/вень, характер, особливосгт, „Нацюнальна Безпе-
ка й Оборона” 2002, nr 10, s. 14-21. Tekst dostępny w Internecie pod adresem: http://www.uceps.
org.ua/additional/article_bychenko_dudar_NSD34_ukr.pdf-21 VIII 2012.

H.A. Белякова, Из истории регистрации религиозных объединений в Украине и Бе
лоруссии в 1976-1986гг., http://www.krotov.info/history/20/1980/belyakova.htm - 24 VIII 2012.

11 Ibidem.
*2 N. В о g о m i 1 о V a, A Philosophical Approach..., s. 83.

Ukraina z racji swej przynależności do imperium rosyjskiego, a następnie so
wieckiego również była skazana na owo „oderwanie” od prawd wiary. Badania 
socjologiczne bardzo wyraźnie to pokazują79. Należy jednak zaznaczyć, że według 
różnych kryteriów zarówno w okresie sowieckim, jak i obecnie poziom religijności 
na Ukrainie zawsze był znacznie wyższy niż w Rosji80. Co istotne, przetrwała też 
właściwa dla ukraińskiej, kijowskiej wersji wschodniego chrześcijaństwa tradycja 
autonomii i niezależności struktur cerkiewnych względem państwa. Dlatego też 
w okresie sowieckim na Ukrainie najprężniej działało „religijne podziemie”, któ
rego symbolem jest greckokatolicki kościół katakumbowy, ale należy też pamiętać 
o „podziemiu” prawosławnym i protestanckim81 * * * * *.

Ponadto w kulturze ukraińskiej, także w kulturze politycznej, indywidualizm 
- rozumiany jako dobro jednostki - zakorzenił się na tyle mocno, że przetrwał pomi
mo kilku stuleci przymusowej implementacji wzorców moskiewskich.

Badania socjologiczne oraz obserwacja rzeczywistości empirycznej pokazują, 
że obecny proces odrodzenia religijnego na Ukrainie w znacznej mierze odbywa się 
w sytuacji, kiedy „religia została zredukowana do przynależenia, (...) kosztem wiary 
i związanych z tym odruchów moralnych”87.

Czy to znaczy, że „użyteczność” religii w życiu społecznym i politycznym nie
uchronnie musi się skończyć? Przykład Europy Zachodniej zdaje się o tym świad

http://www.uceps
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czyć - choć być może tylko pozornie. Jednak w warunkach ukraińskich deklaracja 
przynależności do konkretnej wspólnoty wschodniochrześcijańskiej - jednej z Cer
kwi prawosławnych bądź Kościoła greckokatolickiego, ma bardzo wyraźny kontekst 
polityczny. Jak trafnie zauważyła Anastasia Mitrofanova, polityzacja religii, a więc 
jej zawłaszczenie przez sferę świecką jest bardziej prawdopodobna tam, gdzie „lu
dzie właśnie powrócili do swoich na wpół zapomnianych wierzeń religijnych i gdzie 
większość populacji nie uczestniczy w obrzędach i nie zna podstawowych prawd 
wiary”8’. Jak się wydaje, wiele słuszności jest w poglądzie, że w „społeczeństwie 
zsekularyzowanym, ateistycznym lub obojętnym religijnie istnieje większe prawdo
podobieństwo, że jakieś siły polityczne postanowią wykorzystać cynicznie religię, 
aby osiągnąć swoje własne prywatne cele polityczne”8“1.

Podziały wewnątrz Cerkwi prawosławnej na Ukrainie niewątpliwie są wynikiem 
ingerencji czynników świeckich i wynikają z braku równowagi pomiędzy sferą re
ligijną i sferą świecką. Należy jednak podkreślić, że są one także przejawem plura
lizmu. Z pewnością nie zawsze przejawia się on w formach przyjętych w zachod
nioeuropejskiej kulturze politycznej. Niemniej jednak pluralizm religijny poprzez 
upolitycznienie religii z kolei przekłada się na pluralizm polityczny. Jest to cecha, 
która w istotny sposób wyróżnia ukraińską kulturę polityczną na tle pozostałych 
państw postsowieckich.

Relations between the Ukraine and the Orthodox Church as an element of the 
political culture

One of the characteristic elements of the political culture in the modem Ukraine 
is the involvement of the Orthodox Church in the current political life. It can be 
observed on all levels of politics. On the local level, the clergy can stand in the 
elections for town, regional and district government. On the national level, the 
Orthodox churches engage their authority in support of one of the political parties 
and candidates like during the so-called “Orange Revolution” in 2004. Additionally, 
for a long time the Church has become a tool in the process of reintegrating the 
post-Soviet space under the patronage of Moscow and the idea of “the Russian 
mir”. The situation inside the Ukrainian Orthodox Church-the division into several 
completing structures - is partly the result of engaging religion into politics. It is 
worthwhile, however, to consider the chaos this situation creates as an expression of 
pluralism in the Ukrainian political life. An opinion can be expressed that in case 
of the Ukraine the religious pluralism is also political.

*’ A. Mitrofanova, Fundamentalizm and Politicization of Religion in Russian Ortho
doxy, [w:] Religion in a Changing Europe. Between Pluralism and Fundamentalism. Selected 
Problems, ed. Μ. Marczewska-Ry tko, Lublin 2003, s. 134.

A. Mitrofanova, Fundamentalizm and Politicization..., s. 134.
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