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Rola Kościoła Greckokatolickiego w transformacji ukraioskiego społeczeostwa1 

 

Wprowadzenie 

Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło zasadnicze zmiany społeczne i polityczne na   rainie   t ra wraz z 

innymi  ra ami   ropy  rod owo- sc odnie  weszła na dro    ospodarcze  i polityczne  

transformacji z paostwa totalitarnego w paostwo demo ratyczne. W okresie panowania  om nizm  

rozw   społeczeostwa o ywatels ie o  ył niemożliwy ze wz l d  na monopol jednej partii, która 

kontrolowała wszystko. Istniały wprawdzie pewne formy instytucjonalne, które zrzeszały obywateli, 

 edna   yły one cał owicie  paostwowione i podporząd owane władzom. Swe o rodza   wy ątek w 

o resie Związ   Radziec ie o stanowił Kości ł Greckokatolicki. Mimo że w 1946 roku został on 

zdelegalizowany, przyczynił si  do u ształtowania zr   w społeczeostwa obywatelskiego poprzez 

działalność swoic   onspiracy nyc  str  t r. Niezłomna postawa wiernyc  oraz d c owieostwa w 

o resie prześladowao  yła jednym z ważnyc  czynników, które sprzyjały zmianom społeczno-

politycznym czy nawet je wsp ł ształtowały. 

Z jednej strony Kości ł Grec o atolic i  ył na licznie szą zakazaną or anizac ą reli i ną na 

świecie, a z drugiej – na wi  szą społeczną opozycy ną siłą w systemie sowieckim. Mimo represji 

nieprzerwanie działał w podziemiu przez ponad 40 lat dzi  i rzetelnie wypracowanem  systemowi 

tajnych seminariów, klasztorów, parafii i  r p młodzieżowyc , а po uzyskaniu legalizacji w 1989 roku, 

wy orzyst  ąc dost pne obszary wolności  poszerzał stopniowo zakres swojej działalności. 

  war n ac  przełom   stro owe o   t ry doprowadził do roz ład  dawnyc  str  t r 

paostwowyc   zmieniła si  r wnież pozyc a Kościoła. Jeżeli w okresie dyktatury komunistycznej 

                                                           
1
 Address to the participants of the symposium “Revolution, war and their consequences”. 16 march 2018, 

College of Europe Natolin. (Warsaw) 
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działał on w opozyc i do władzy  to po odzys ani  przez   rain  niepodle łości zaczął popierać 

inicjatywy społeczne ma ące na celu poszanowanie wolności, prawdy, sprawiedliwości i solidarności, 

a przede wszystkim godności osoby ludzkiej. Po wy ści  z podziemia – po latach skazania na niebyt – 

  raios i Kości ł Grec o atolic i stał si   edną z na dynamicznie  rozwi a ącyc  si  wsp lnot 

społeczno-religijnych w Europie  rod owo-Wschodniej. Obecnie jest trzecim co do licze ności 

Kościołem na   rainie i na licznie szym na świecie  atolic im Kościołem wsc odnim. Po 

doświadczeniac  ateizm  paostwowe o  na począt   lat dziewi ćdziesiątyc ,  dy   raina odzys ała 

swo ą niepodle łość dzi  i d żem  poparci  społecznem , nastąpiło ogromne przebudzenie 

religijne. Kości ł w tym czasie nadal zachowywał ne tralną pozyc   wo ec paostwa i nie wiązał si  z 

partiami politycznymi. Natomiast w uwagi na swą  atolic ość miał charakter uniwersalny i 

podtrzymywał związ i z całym światem  dzi  i czemu zdo ył d ży a torytet r wnież na arenie 

mi dzynarodowe . 

Kościołowi  dało si   ni nąć po  sy  paostwowienia, zarówno w okresie komunizmu, jak i 

po jego rozpadzie, dzi  i czem  stał si   łosem społeczeostwa wo ec a torytarnyc  władz  

skorumpowanych polityków i  ezwz l dnyc  oligarchów. Podejmował działania w obszarze formacji 

duchowej, organizacji z romadzeo reli i nyc  oraz pomocy potrze   ącym. Działalność Kościoła w 

o r  ie społeczeostwa o ywatels ie o na począt   lat dziewi ćdziesiątyc  prze awiała si  r wnież w 

udzielaniu wsparcia uwi zionym  or anizowani   apelaostwa wo s owe o i szpitalne o  pomocy 

materialnej i rozwo   sł ż y wolontariac ie . Innym obszarem a tywności o ywatels ie  Kościoła  yła 

działalność dyda tyczna oraz wydawnicza, a wi c prowadzenie r żne o typ  sz  ł   i liote   

wy orzystywanie nowyc  środ  w  om ni ac i masowe .  ymienione sposo y or anizowania l dzi 

stanowiły elementy, przy pomocą których Kości ł starał si  o reślić swo ą rol  i miejsce poprzez 

ewan elizac   i propagowanie na  i społeczne . 

 

Rozwój społeczeostwa obywatelskiego na Ukrainie 
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W okresie istnienia Związ   Radziec ie o na jego obszarze oraz w  ra ac  od nie o zależnyc  

społeczeostwo o ywatels ie w sferze relac i mi dzyl dz ic  nie mo ło si  swo odnie rozwi ać. 

Paostwa a torytarne wykluczały autonomiczne inic atywy społeczne,  z rpowały sobie prawo do 

bycia jedynym rzeczni iem o ywateli i  ważały siebie za personifi ac   interes w społecznyc . Po 

rozpadzie Związ   Radziec ie o społeczeostwa zacz ły si  stopniowo demo ratyzować. Wpływ 

monopolu władzy przestał  yć wszec o ecny i przestrzeo swo  d o ywatels ic  znacznie si  

poszerzyła. Na począt   istniały jeszcze pewne pr  y o raniczania swo  d i wolności  ale stopniowo 

rodziły si  coraz to nowe inicjatywy społeczne, cał owicie niezależne i spontaniczne. Sukcesywnie 

wzrastała a tywność o ywatels a  pojawiali si  nowi liderzy inic   ący zmiany społeczne   t re 

stawały si  coraz bardziej s  tecznym narz dziem transformac i. Na ruinach radzieckiej Ukrainy 

narodziła si  nowa  lasa polityczna.  ładz  w paostwie prze  li ma  tni oligarchowie, którzy 

wywodzili si  z  yłe o establishmentu partyjnego i przywłaszczyli so ie ma ąte  paostwowy. W 

związ   z tym  że dysponowali pot żnymi środ ami, zacz li  stalać własne zasady gry, tworząc partie 

polityczne,  t re  yły podporząd owane ic  interesom. Do dzisia  nie powstała jeszcze partia 

polityczna   t ra wyrażałaby w pełni interesy przeci tnyc  o ywateli. Oligarchizacja polityki co  a iś 

czas wywoływała niepo o e i protesty społeczne  których bezpośrednią przyczyną  yło naruszenie 

praw obywatelskich. Ludzie zacz li wyc odzili na ulice i place miast, aby przeciwstawić si  rażącym 

nad życiom. Ostatnia „rewol c a  odności” z 2014 roku to jeden z przy ładów takiej aktywizacji 

społeczne  wo  ł wartości obywatelskich i moralnych, gdy społeczeostwo stan ło w obronie swoich 

praw i wyma ało od polityków  ednoznacznyc  działao. Społeczeostwo zacz ło sukcesywnie  ronić 

sfery prywatne  przed in erenc ą paostwa,  ontrolować działania pode mowane przez polityków, 

  dować instyt c e reprezent  ące interesy  r powe. Po awiły si  inic atywy oddolne, które 

doprowadziły do a tywności społeczne  oraz powstania nieformalnych stowarzyszeo  i organizacji. 

Społeczeostwo   raios ie zacz ło przeżywać szczególny czas, w którym na d żą s al  o  dził si  ruch 

obywatelski, ale pojawiły si  ta że wewn trzne napi cia. Po „  roma danie” rozwin ły si  pr żnie 

działa ące inicjatywy społeczne oraz osoby i organizacje aktywne w sferze publicznej. Za wyraz 

wsp łodpowiedzialności za paostwo można  znać różne o rodzaju dobrowolne stowarzyszenia, 

działa ące niezależnie od str  t r paostwowyc  i   dące wyrazem potrzeb obywatelskich.  iel ą 

 olącz ą rodzące  si  demokracji   raios ie   ył deficyt wi zi społeczne   brak zaufania i woli 



 
 
 

  

 

 

 

 
3R PROJECT 
www.3rnatolin.eu 

 
College of Europe 
Natolin Campus 

 
ul. Nowoursynowska 84 
PL-02-797 Warsaw, Poland 

 
Phone: +48 22 54 59 401 
Email: 3r.natolin@coleurope.eu 

 

bezinteresownej pomocy. Solidarność społeczna na cz ście  przy ierała wyraz negatywny, to znaczy 

 yła wymierzona przeciwko komuś lub czemuś  nie  yła to solidarność paostwowotw rcza, 

zorientowana na budowanie lepszyc  standard w życiowyc . Tworzące si  o ecnie zr  y 

społeczeostwa obywatelskie o   awniły wi  sze zaan ażowanie w działania na rzecz dobra 

wspólnego. Coraz cz ście   dział w życi  publicznym jest traktowany jako sł ż a, nie zaś źr dło 

profitów lub arena rozgrywek politycznych czy personalnych. Znacznie zwi  szył si   dział 

społeczeostwa w organizacjach pozarządowyc  działa ącyc  na rzecz poszkodowanych w wyniku 

aneksji Krymu i wojny na Donbasie. Solidarność społeczna o   ła  ardzo szero ie  r  i  c ociaż na 

pierwszy rzut oka jest niewidoczna i trudno  est  ą czasem  c wycić oraz opisać.   wi  szości 

sytuacji ludzie sami si  mo iliz  ą  widząc o o  tność ze strony władz oraz społeczności 

mi dzynarodowe .   raiocy zroz mieli  że  eśli sami sobie nie pomo ą   eśli sami nie   dą  ronić 

swe o paostwa  to ni t nie przy dzie im z pomocą. I ta świadomość o  dziła spontaniczną 

solidarność   ez  aseł politycznyc  i narodowych. Zewn trzna a res a ze strony Rosji jeszcze bardziej 

s onsolidowała i z ednoczyła społeczeostwo   raios ie. Ukraina – geograficznie podzielona na wiele 

re ion w  z  t ryc   ażdy ma własną, nieco odr  ną  istori  w związ   z przynależnością w 

przeszłości do Rosji, Pols i  A strii     ier  R m nii – w o licz  za rożenia z ednoczyła si , mimo że 

r żnice re ionalne  mentalne i   zy owe nie zostały cał owicie zniwelowane.  strząs spowodowany 

wydarzeniami na Majdanie oraz działaniami wo ennymi na Krymie i Don asie o  dził „nową 

świadomość” społeczną – opartą na społeczno-politycznym porozumieniu. Ta nieformalna umowa 

społeczna o   ła wszyst ie  r py etniczne miesz a ące na   rainie:   raioc w  Ros an  Pola  w  

   r w  R m n w  Żyd w  Gre  w  B ł ar w.  szyscy a tywizowali si  w momencie za rożenia, 

a y  ronić swo e o do yt   i swoic  rodzin. 

 

Rola Kościołów w kształtowaniu świadomości społecznej 

 

W warunkach radykalnych przemian społeczno-politycznych zmieniła si  pozycja i rola Kościoła. 

Protest  ący na Ma danie ocze iwali wsparcia ze strony Kościoł w   t re  awiły si  jako 
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alternatywne, dobrze zor anizowane i  porząd owane struktury społeczeostwa o ywatels ie o, 

niezależne od władzy i oli arc  w. Kości ł m siał zatem przeformować swo ą dotyc czasową 

pozyc  , prze ść od pozostawania w opozycji wobec o owiąz  ące o   ład  politycznego do wsparcia 

rodzące o si  r c   społeczne o i odnaleźć swoje miejsce w nowych realiach. W zaistniałe  sytuacji 

społeczno-polityczne  Kości ł zaczął wspierać duchowo a tywność o ywatels ą poprzez o ecność 

wśr d protest  ącyc . Wszystko to, co od ywało si  w życiu społecznym  wyma ało wsp łdziałania 

oraz wzajemnego zaufania. Kości ł Greckokatolicki oraz inne wyznania wsparły obecnych na 

Majdanie, wzmacnia ąc mi dzy l dźmi poczucie  edności i tożsamości oraz da ąc odpowiedź na 

fundamentalne pytania o sens życia. Kości ł nie m  ł  yć  ł wnym motorem od ywa ące  si  

transformac i   raios ie o społeczeostwa. Jego rola  yła raczej pośrednia – działał poprzez 

 ształtowanie postaw l dz ic   przeciwdziałanie tworzeni  si  „społeczeostwa  ez re  ł” i 

stym lowanie „społeczeostwa etyczne o”. 

Cz ste pytanie   t re protest  ący zadawali   rzmiało: dlacze o cierpimy? Czy ofiara nasze o 

życia ma  a ieś znaczenie? Co si  z nami stanie? Liderzy społeczni nie byli w stanie odpowiedzieć na 

te wątpliwości. Duchowni, którzy starali si  pom c l dziom znaleźć odpowiedzi na te egzystencjalne 

pytania, wskazywali im perspe tyw  nadziei. Kości ł Greckokatolicki, stara ąc si  pełnić swo ą mis   

społeczną   łosił przede wszyst im potrze   poszanowania podstawowyc  zasad re  l  ącyc  

wsp łżycie obywateli.  zna ąc s werenność paostwa,  siłował prowadzić konstruktywny dialog z 

jego rozmaitymi instytucjami. Celem, jakim si   ierował   yło jak najlepsze sł żenie – w ramach 

swoich kompetencji – społeczeostw . Takie znaczenie działalności Kościoła wyda e si  ważne 

zarówno na Ukrainie, jak i w innych krajach Europy  rod owo-Wschodniej przec odzącyc  burzliwy 

proces transformacji oraz modernizac i społeczne  i   d  ącyc  zr  y społeczeostwa obywatelskiego. 

 śr d wartości, których Kości ł  ronił   yły m.in.:  odność oso y l dz ie   świ tość życia  rola 

rodziny  wa a wy ształcenia i oświaty  wolność słowa i wyznawania reli ii  oc rona praw  ednoste  i 

 r p  wsp łpraca na rzecz wsp lne o do ra  władza po mowana  a o sł ż a. Za iera ąc  łos w 

sprawac  p  licznyc   Kości ł nie zamierzał za mować si  polity ą  lecz  siłował wnosić do niej 

wartości etyczne.  yzwania sto ące obecnie przed Kościołami na   rainie to z pewnością rola 

ponadpolityczna o charakterze etyczno-społecznym  a cept  ąca a tonomiczność sfery życia 
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polityczne o  ale r wnocześnie wyraża ąca prymat człowie a nad całym porząd iem życia 

społeczne o  polityczne o i  ospodarcze o. 

Po tym, jak władze na azały strzelać do protest  ącyc  na Majdanie, zapanowała cał owita 

nieufność wo ec polityków: zarówno tych dawnych, jak i obecnych. Dlatego przywódcy religijni 

starali si   yć cz  ni i kierowali potencjał społeczny w taki sposób,  y nie dop ścić do anarc ii. 

Wspólnie z patriarc ą kijowskim Filaretem  ezpośrednio po protestac  na Ma danie powołaliśmy 

Narodowe Forum pod nazwą: „Transformacja Ukrainy”. Wiele osób pozytywnie odpowiedziało na t  

inic atyw   przy m  ąc na sie ie o owiąz i or anizacy ne. Stworzyliśmy rad  nadzorczą  w  t re  nie 

ma polityków. Uczestnikami Forum są wierni r żnyc  wyznao i reli ii oraz niewierzący. Na spot ania 

or anizowane raz na  wartał zapraszamy r wnież przedstawicieli or anizac i pozarządowyc . 

Podobnie jak na Majdanie inicjatywa oraz pro ram spot ao przy otowywany  est na  ieżąco  liczy si  

przede wszyst im oso iste zaan ażowanie. My ze swo e  strony stwarzamy możliwość odbycia 

spot ania oraz do odne war n i do wsp łpracy.   str  t rze For m nie ma  a ie oś  edne o  

 ł wne o lidera, a działalność zespoł   oordyn  e wsp lny sekretariat. Chcemy razem stworzyć 

 oncepc   paostwa i zac  cić społeczeostwo do nowe o o  lnonarodowe o poroz mienia. Przez ro  

politycy i przedstawiciele władz z pełnie nie zwracali na nas  wa i. Jedna  z czasem zroz mieli  że 

a y zdo yć za fanie społeczne  m szą zaa ceptować ten projekt i zacząć si  z nim liczyć.   ostatnim 

czasie zar wno prezydent   a  i przedstawiciele rząd  zacz li prowadzić dialo  z naszym zespołem. Do 

świadomości społeczne  powoli zaczyna docierać przekonanie  że nie ma „idealnego przywódcy”, a 

przyszłość paostwa zależy od społeczne o zaan ażowania i a tywności obywateli. Proponowane z 

zewnątrz rozwiązania nie   dą s  teczne ta  dł  o   a  samo społeczeostwo   raios ie nie 

wy ener  e własne o pro e t  rozwo   paostwa. Kości ł nie ma prawa  rać  dział  w roz ryw ac  

politycznyc    dyż  e o zadaniem  est  łoszenie przesłania ewan eliczne o  a narz dziem w tym 

pomocnym – społeczne na czanie Kościoła. Jeśli c cemy  ształtować  czciwe społeczeostwo  

zwalczyć  or pc     wolnić si  od a torytarne o sprawowania władzy  musimy wziąć 

odpowiedzialność za wdrażanie do tryny społeczne   ma ąc świadomość  że możemy ponieść te o 

konsekwencje. 
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Na Ukrainie liczba osób wewn trznie przesiedlonyc  si  a dw c  milion w  wartość waluty 

 ra owe  spadła  ceny prod  t w rosną  ażde o dnia, a płace pozostały na tym samym poziomie. 

Mimo trudnej sytuacji solidarność społeczna mi dzy l dźmi nie zmnie sza si . Tr dno wytł maczyć 

fenomen samoor anizac i społeczeostwa   t re poma a  c odźcom, wspiera ich, pozyskuje fundusze 

na leczenie rannyc . Powołani do sł ż y wo s owe  żołnierze sami m sieli or anizować sprz t   dyż 

armia dawała im tyl o  roo. Zdarzało si   że żony po orowyc  wysłanyc  do strefy działao z ro nyc  

wy eżdżały za  ranic    y za  pić tam kamizelki kuloodporne,  t re nast pnie przewoziły przez 

 ranic  sc owane pod   raniem. 

D żym pro lemem dla wsp łczesne  Ukrainy jest  or pc a   t ra  yła  ednym z ważnyc  

instrumentów utrzymywania przez Mos w  w swoic  r  ac  paostw postsowieckich. Podejmowana 

jest próba zwalczania korupcji na poziomie paostwowym, ale istnie e r wnież potrzeba 

 ezwz l dne o  e  zwalczania na poziomie osobistym. Tolerowanie niektórych przejawów korupcji w 

relacjach mi dzyl dz ic   est  onse wenc ą postawy wyni a ące  z mec anizm  o ronnego przed 

paostwem totalitarnym   t re  ważano za obce i nieprzyjazne. Wymaga to pracy nad zmianą 

świadomości, ta  a y  ażdy o ywatel  ył prze onany  że   raina nie  est dla nie o o cym paostwem  

lecz paostwem, które go broni, które zapewnienia mu przyszłość,  ezpieczeostwo oraz do ro yt. 

Wielkim wyzwaniem dzisiejszego sposobu uprawiania polityki jest populizm, który wyzwala 

na niższe instyn ty   az  ąc na nienawiści i walce. Taki styl jest wielkim za rożeniem  ponieważ nie 

chodzi w nim o prawd  i dobro społeczne  ale o prowo owanie napi ć i  onfli t w, które ma sł żyć 

jedynie utrzymaniu si  przy władzy. Polity a pop lizm   est ślepa i krótkowzroczna,  dyż tworzy 

podatny grunt dla prowo ac i i rady alnyc   aseł. Rosyjska agresywna propaganda, która 

doprowadziła do ane s i Krym  i powod  e śmierć l dzi na Don asie w wyniku wojny, wspiera 

pop list w i podże a do nienawiści w r żnyc  mie scac    ropy. Finansuje skrajnych nacjonalistów 

oraz podsyca i wspiera konflikty. Robi to na Ukrainie i w Polsce, ale r wnież we Franc i i w Grecji. 

 idać wyraźnie  że anty  raios ie a c e   t re po awiły si  w ostatnim czasie w Polsce  są inicjowane 

z te o same o źr dła  co wo na w Donbasie. Podsycanie nienawiści   łamstwo  manip lac a fa tami 

to  ł wne narz dzia walki. Należy si  tem  przeciwstawić poprzez działania na rzecz poroz mienia i 

po ednania mi dzy narodami. Ten, kto prowadzi dialo  i dąży do poroz mienia, wcale nie  est sła szy 
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od te o   to ata   e.  r cz przeciwnie, ten   to  est w stanie zac ować po    nawet w o licz  wo ny  

 est w stanie nie tyl o  ą wy rać, ale też odnieść zwyci stwo nad przyczyną   t ra do tej wojny 

prowadzi. 

Jeśli myślimy o  dane  transformac i Ukrainy w demokratyczne paostwo, musimy zmierzać    

solidarności i s  sydiarności  tak by paostwo nie  ontrolowało wszyst ie o. Rozwój prywatnej 

przedsi  iorczości oraz  lasy średnie   pozwala ący obywatelom na wypracowanie środ  w 

 możliwia ącyc   odne życie, jest tym, do czego należy dążyć. Należy s ooczyć z paternalizmem 

paostwa w styl  komunistycznym. Do realizac i tyc  cel w potrze ne są instr menty  a jednym z nich 

 est ed  ac a i na  a. Bez  niwersytet w nie można   dzie  ształtować nowego pokolenia, zdolnego 

do pod  cia odpowiedzialności za paostwo. Dlatego  ardynał H zar założył  niwersytet Katolic i we 

Lwowie  pierwszy  atolic i  niwersytet na o szarze  yłe o Związ   Radzieckiego. Na nowo powstałe  

 czelni tworzone są warunki do formowania elity politycznej roz mie ące  swoje o owiąz i jako 

sł ż   społeczną. Jeżeli młode po olenie nie na czy si  trzymać w  ednym r     azety  a w dr  im 

Pisma  wi te o  ni dy nie   dzie w stanie inic ować dialo   społeczne o  niez  dne o do wdrożenia 

reform. Potrze ni są młodzi przedsi  iorcy, którzy   dą prowadzić swo ą działalność i staną si  

liderami ekonomicznego rozwoju Ukrainy, kier  ąc si  zasadami społeczne  na  i Kościoła. Na uczelni 

prowadzona jest r wnież sz oła dziennikarstwa, ponieważ o ecność w mediac   est we 

wsp łczesnym świecie kwestią  yć al o nie  yć. Jeżeli Kości ł nie   dzie obecny w przestrzeni 

informacyjnej, to zostanie zmarginalizowany i pozbawiony instrumentów do prowadzenia 

ewangelizacji. Uniwersytet Katolicki we Lwowie  est  czelnią ponadwyznaniową, otwartą dla 

wszystkich, a w jego misji bardzo ważny  est dialo  z młodym po oleniem i trzymanie r  i na pulsie 

wsp łczesnyc  przemian. 

Ukraina wchodzi w nowy etap rozwoju i zdo ywa o romne doświadczenie bólu i nadziei, 

którym może si  podzielić z sąsiadami zar wno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Na Ukrainie 

 esteśmy świad ami rodzenia si  cze oś nowe o. To napawa optymizmem  ponieważ to, co si  rodzi 

na naszych oczach, jest nowym życiem, o wiele lepszym od tego, które  yło wcześnie . Społeczeostwo 

  raios ie dzielnie i z honorem walczy o swo ą godną przyszłość   ż  ole ny rok, co jest wielkim 
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c dem i Bożym  ło osławieostwem. Mimo wciąż nowych wyzwao i tr dności po awia si  nadzieja, 

 dyż widoczne są zac odzące pozytywne i nieodwracalne zmiany. 

Niestety o wojnie na Ukrainie mówi się i pisze za mało. Codziennie giną żołnierze i cywile. I 

taka sytuacja trwa już kilka lat. Kościół musi być głosem tych, którym ten głos odebrano, musi mówić 

w imieniu tych, których prawo jest łamane. W tym  onte ście zwracam si  z zaproszeniem do 

wsp łpracy i apelem o solidarność z   raios im społeczeostwem w  e o dążeniac  proe rope s ic . 

 

 

 


