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Rosyjska Cerkiew Prawosławna w służbie Kremla  

Zbieżność celów politycznych Kremla wobec Ukrainy pokrywa się z interesami 

Patriarchatu Moskiewskiego, który, oprócz metafizycznych uzasadnień 

o „jedności i braterstwie” oraz walce ze złem tego świata, widzi w trwającej 

wojnie szansę na powrót ukraińskiego prawosławia na łono terytorium 

kanonicznego Rosji. Plany te, podobnie jak cele strategiczne Kremla, uległy 

zderzeniu z rzeczywistością i przynoszą odwrotne rezultaty. Rysuje się coraz 

większa siła przyciągania autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, która 

już odnosi zwycięstwo moralne, a w przyszłości ma szansę na prymat 

na terenach historycznej Rusi Kijowskiej.  

Agresja rosyjska ma oprócz wymiaru stricte politycznego, również wymiar religijny. 

Władimir Putin uzasadnia inwazję na Ukrainę koniecznością obrony ludności 

rosyjskojęzycznej i prawosławnej zarazem. Ten sam motyw, obrony prześladowanego 

prawosławia na Donbasie, jest obecny w wystąpieniach patriarchy moskiewskiego 

Cyryla. Popieranie wojny z Ukrainą przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną (RPC) jest ściśle 

związane z ideą obrony tzw. „świętej Rusi” i cywilizacji chrześcijańskiej.  

Aby zrozumieć dlaczego Cyryl wzmacnia religijnymi argumentami rosyjską propagandę 

wojenną, należy zwrócić uwagę na zbieżność celów politycznych Putina (odbudowanie 

Rosji jako mocarstwa) z celami religijnymi Cyryla. Z punku widzenia rosyjskiego 

prawosławia wojna toczy się nie tylko o przywrócenie kontroli nad państwem 

ukraińskim, ale przede wszystkim o kontrolę nad ukraińskim prawosławiem. Autokefalia 

nadana Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (CPU) przez patriarchat konstantynopolitański 

jest odrzuceniem rosyjskiej, imperialnej polityki zarówno w wymiarze politycznym, jak 

i religijnym. 

Patriarchat Moskiewski potrzebuje Ukrainy również ze względów ekonomicznych. Tracąc 

wpływy, traci nie tylko panowanie nad ukraińskimi duszami, ale też automatycznie 

zwierzchnictwo nad tamtejszymi parafiami, ich dochodami i majątkiem.  

Moskwa od lat podważa prymat Konstantynopola, torpedując jego wysiłki ekumeniczne, 

a przede wszystkim niwecząc działania, zmierzające do przywrócenia jedności 

w skonfliktowanym prawosławiu. Ewidentnym przykładem takiej postawy była rosyjska 

absencja podczas Soboru Wszechprawosławnego1 w 2016 roku na Krecie, gdzie przez 

nieobecność przedstawiciela Cerkwi rosyjskiej i kilku innych patriarchów (Antiochii, 

Gruzji, Bułgarii) podważono jego powszechność. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi 

rywalizuje z Bartłomiejem o honorowy prymat od momentu, kiedy Bartłomiej ogłosił 

powrót do idei pentarchii (pięć najstarszych Cerkwi prawosławnego Wschodu2) i miejsce 

zarezerwowane dla patriarchy Rzymu ofiarował Cerkwi cypryjskiej, a nie rosyjskiej. Cyryl 

chce zjednoczyć prawosławie wschodnioeuropejskie, co ma być przeciwwagą dla 

konsolidacji śródziemnomorskich kościołów prawosławnych dokonanej przez 

Bartłomieja.  
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Historyczne tło sporu między Cerkwią ukraińską a Patriarchatem Moskiewskim 
Zmiany polityczne przełomu lat 90. XX wieku i uzyskanie przez Ukrainę niepodległości 

pozwoliło na odnowienie na jej terytorium życia religijnego3. Powstały wówczas trzy 

Cerkwie prawosławne: Ukraińska Cerkiew Prawosławna podległa Patriarchatowi 

Moskiewskiemu (UCP PM), będąca ukraińską strukturą Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, 

Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego (UCP PK) utworzona 

w 1992 roku w celu uniezależnienia się od Moskwy (cerkiew niekanoniczna) oraz 

Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna (UACP, cerkiew niekanoniczna), 

wywodząca się z prawosławnej diaspory ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych oraz 

w Europie Zachodniej4.  

Podział Kościołów związany był przede wszystkim z kwestiami politycznymi i nie 

objawiał się w różnicach doktrynalno-teologicznych. Istotne były odmienne interpretacje 

przeszłości Ukrainy i Rosji. UCP PM cały czas zaprzecza odrębności dziejów ukraińskich, 

traktując je jako część dziejów Rosji i rosyjskiego prawosławia.  

Dlatego w latach 2017–2018 władze państwowe i duchowe Ukrainy podjęły intensywne 

działania na rzecz nadania ukraińskiemu prawosławiu autokefalii. Parlament ukraiński 

na wniosek prezydenta Petra Poroszenki w kwietniu 2018 roku poparł prośbę UCP PK 

i UACP do patriarchy Konstantynopola o nadanie autokefalii. Następnie sobór 

patriarchatu ekumenicznego w październiku 2018 roku przywrócił metropolię kijowską 

podległą Konstantynopolowi. Sobór generalny tej metropolii w Kijowie w grudniu 

2018 roku, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich trzech kościołów 

prawosławnych Ukrainy, zatwierdził statut oraz wybrał zwierzchnika nowego Kościoła – 

Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (CPU)5. W jego skład zdecydowała się wejść jednak tylko 

część struktur podległych Patriarchatowi Moskiewskiemu (około 600 z 13 tys. parafii)6. 

W latach 2018–2019 najwięcej z nich pochodziło z obwodów wołyńskiego, winnickiego, 

chmielnickiego i równieńskiego7.  

Mimo ogromnych protestów ze strony patriarchy moskiewskiego8 w styczniu 2019 roku, 

patriarcha Konstantynopola Bartłomiej (będący honorowym zwierzchnikiem 

prawosławia) przyznał CPU autokefalię9 (Cerkwi tej nie ma na terenach opanowanych 

przez separatystów oraz na okupowanym Krymie). Bartłomiej został nazwany 

„rozłamowcem”, a Moskwa zerwała stosunki z Konstantynopolem, grożąc zerwaniem 

z każdym, kto uzna niezależną cerkiew ukraińską. CPU uznana została za kanoniczną 

przez Patriarchat Konstantynopolitański, Patriarchat Aleksandryjski, Cypryjską Cerkiew 

Prawosławną oraz Grecką Cerkiew Prawosławną. Rosja stoi na stanowisku, że ta decyzja 

narusza jej strukturę kanoniczną i doprowadziła do realnej schizmy (w liturgii przestano 

wymieniać patriarchę Konstantynopola). Po stronie Moskwy opowiedziały się pozostałe 

kościoły prawosławne, m.in. patriarcha Serbii Ireneusz oraz metropolita Polski Sawa. Do 

tej pory w kwestii autokefaliczności Cerkwi ukraińskiej większość Cerkwi prawosławnej 

była po stronie Rosji. Jednak agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała, że niektóre z tych 

Cerkwi wyrażają solidarność i wsparcie dla Ukrainy, co może być sygnałem początku 

przychylności dla niezależności CPU. Warto jednak pamiętać, że światowe prawosławie 

jest w dużym stopniu zależne od wpływów politycznych.  
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Ekspansja RPC w Afryce 
RPC jest tak zdeterminowana, by zachować palmę pierwszeństwa w liczbie wiernych 

(a być może kiedyś przejąć od Konstantynopola rolę pierwszego patriarchatu), że walczy 

z niezależną ukraińską Cerkwią nawet na innym kontynencie. Uznanie ukraińskiego 

autokefalicznego prawosławia oznacza, że RPC nie będzie już najbardziej liczebną 

(przynajmniej jeśli chodzi o praktykujących) wspólnotą prawosławną. Dlatego próbuje 

protestować, odwoływać się do kanoniczności, sugerując schizmę Konstantynopola. 

W praktyce oznacza to działania mające na celu rozbicie jedności innych Cerkwi. 

Najbardziej jaskrawym przykładem takiego działania jest utworzenie w Afryce 

egzarchatu Patriarchatu Moskiewskiego. Oficjalnie ten ruch tłumaczony jest 

koniecznością umożliwienia wiernym przystępowania do sakramentów sprawowanych 

przez „księży kanonicznych”. Z taką prośbą do RPC zwróciło się ponoć 102 duchownych z 

ośmiu krajów Afryki, którzy nie zgodzili się z decyzją patriarchy Aleksandrii Teodora 

akceptującą nadanie przez Konstantynopol autokefalii CPU. W ten sposób RPC ustanowiła 

na terenie należącym do innego patriarchatu odrębną strukturę. Egzarchą Afryki został 

mianowany arcybiskup erywański i armeński Leonid. Działania Cerkwi rosyjskiej są nie 

tylko groźne z punktu widzenia politycznego, gdyż są przedłużeniem działania Moskwy 

(Rosja utrwala swoje wpływy m.in. w Republice Środkowoafrykańskiej), ale mają potężny 

wydźwięk religijny, który grozi podziałem Kościoła prawosławnego a tym samym 

schizmą na miarę 1054 roku10.  

Patriarchat Moskiewski traci wpływy na Ukrainie 
Przed atakiem Rosji na Ukrainę 24 lutego br., podległa Patriarchatowi Moskiewskiemu 

UCP PM liczyła około 13 tys. parafii skupionych w 52 eparchiach (diecezjach). Najwięcej 

znajdowało się w centralnych obwodach – chmielnickim i winnickim. Do CPU należało 

ponad 7 tys. parafii ukraińskich w 44 eparchiach11. Trudna do oszacowania pozostaje 

liczba wiernych obu wspólnot, jednak w świetle badań z 2021 roku większość 

prawosławnych na Ukrainie (58 proc.) deklaruje przynależność do CPU, zaś 25 proc. do 

podległej UCP PM, reszta (12 proc.) określa się po prostu jako prawosławni12.  

W związku z „operacją specjalną” w 16 eparchiach UCP PM zaprzestano wymieniać 

podczas liturgii imię patriarchy moskiewskiego Cyryla13. Obarczono go 

współodpowiedzialnością za agresję rosyjską i pojawiły się głosy o dążeniu do autokefalii. 

W tradycji i praktyce prawosławnej odmowa wymienienia głowy Cerkwi oznacza wyjście 

spod jego jurysdykcji. Do takiej praktyki dochodzi w parafiach na terenie całej Ukrainy.  

Moskwa przekonuje, że UCP PM jest prześladowana na Ukrainie, jednak głowa tej Cerkwi 

na Ukrainie, metropolita Onufry (Berezowski)14, wprost powiedział, że Rosja zaatakowała 

Ukrainę i trwa bratobójcza wojna, którą nazwał „grzechem Kaina”. Zaapelował do 

prezydenta Rosji o jej zaprzestanie15. Wyjątkowo patriotyczne kazanie było dużym 

zaskoczeniem, ponieważ metropolita Onufry postrzegany był jako duchowny w pełni 

lojalny wobec Patriarchatu Moskiewskiego i Rosji. Jego zdanie podtrzymał metropolita 

Zaporoża Łukasz (Kowalenko), mimo że wciąż silnie popiera niepodzielność Cerkwi 

prawosławnej na Ukrainie16.  
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Na razie nie widać ze strony hierarchów UCP PM żadnych odgórnych prób przejścia do 

autokefalicznej CPU. Podejmowana jest natomiast działalność pomocowa dla ofiar wojny. 

Jednak próby zaangażowania duchownych prawosławnych do udzielenia pomocy 

mieszkańcom Mariupola nie powiodły się, gdyż Rosjanie nie zgodzili się wpuścić 

przedstawicieli UCP PM do oblężonego miasta. 

Inaczej sytuacja wygląda wśród duchownych niższego szczebla, dla których Patriarchat 

Moskiewski traci autorytet. Część z nich zbiera podpisy pod apelem do Rady Patriarchów 

Starożytnych Kościołów Wschodnich z pozwem przeciwko patriarsze Cyrylowi. Pod 

apelem podpisało się już ponad 200 duchownych z różnych eparchii UCP PM, którzy 

domagają się postawienia Cyryla przed najwyższym trybunałem światowego 

prawosławia oraz zbadania zgodności ideologii „ruskiego miru” z doktryną 

prawosławną17.  

Wierni również odwracają się, gdyż widzą rozdźwięk pomiędzy nauczaniem a faktami. 

Prezentowana przez część duchownych wizja braterstwa narodów rosyjskiego 

i ukraińskiego straciła wraz z agresją rosyjską rację bytu. Ludzie, którzy słyszeli 

o wyzwoleńczej misji „prawosławnych braci z Rosji”, doświadczyli mordów, gdyż 

Rosjanie nie oszczędzają nikogo, nawet tych, którzy mówią po rosyjsku i należą do 

instytucji podlegającej RPC. Co więcej, wysyłają muzułmanów (w tym znane 

z okrucieństwa oddziały szefa Republiki Czeczenii Ramzana Kadyrowa) do walki 

z chrześcijanami. Niszczą też obiekty sakralne. W Charkowie jednym z pierwszych celów 

rosyjskich ostrzałów był Sobór Uspieński, należący do Patriarchatu Moskiewskiego. 

W efekcie aż 63 proc. Ukraińców popiera ideę zerwania więzi między UCP PM a RPC18. 

W marcu br. metropolita autokefalicznej CPU Epifaniusz poinformował o przyjęciu pod 

swoją jurysdykcję 28 parafii19 należących do tej pory do UCP PM20. W kwietniu br. mówił 

już o ponad 100 parafiach, które przeszły do CPU i 100 oczekujących na akces po Świętach 

Wielkanocnych21. 

Patriarcha Moskwy Cyryl I aprobuje działania Putina na Ukrainie 
Agresja Rosji na Ukrainę dokonała się z pełnym poparciem patriarchy Cyryla22. 

Powiedział on na obchodach Dnia Obrońcy Ojczyzny 23 lutego, że niepokoi go sytuacja na 

„rubieżach ojczyzny” i że „wojskowi nie mogą mieć żadnych wątpliwości co do tego, że 

dokonali jedynie słusznego i prawidłowego wyboru”. Było to wyraźne wsparcie dla 

imperialnej, agresywnej polityki Kremla23. 

W Niedzielę Przebaczenia po której rozpoczyna się prawosławny Wielki Post (tradycyjnie 

w tym dniu wierni winni przebaczyć sobie nawzajem wszystkie grzechy i winy), która 

przypadła 6 marca, w swojej homilii w świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, Cyryl 

wezwał do przebaczenia, nawiązując jednak do „specjalnej operacji wojennej” na Ukrainie 

słowami: „rozpoczęliśmy walkę, która ma znaczenie nie fizyczne, ale metafizyczne”. 

Wyraził ubolewanie, że niektórzy wierni wybierają w tej wojnie drogę najmniejszego 

oporu i pokornie idą szlakiem, który „ukazują im możni tego świata”. Patriarcha mówił 

o sytuacji na Donbasie, gdzie już osiem lat leje się krew: „od ośmiu lat trwają próby 

zniszczenia tego, co tam istnieje”. Według Cyryla „na Donbasie nie chcą przyjąć tak 
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zwanych wartości, proponowanych dzisiaj przez tych, którzy roszczą sobie prawo do 

władzy nad światem”. Ta właśnie „władza światowa” przygotowała test na lojalność przez 

żądanie zgody na przeprowadzenie parady gejowskiej. Dodał, że jeśli ludzie czy kraje 

odrzucają takie żądania, nie wchodzą do tego świata i stają się dla niego obcy. 

Jednocześnie nie powiedział ani słowa o ostrzale i śmierci cywilów na Ukrainie, w tym 

rosyjskojęzycznych (i głównie prawosławnych) w Charkowie, Kijowie i innych miastach 

na wschodzie i w centrum kraju. W jego interpretacji agresja rosyjska na Ukrainę jest 

próbą ochrony tak wartości chrześcijańskich, jak też prześladowanej ludności 

rosyjskojęzycznej i prawosławnej, a sama Ukraina podporządkowana została „zepsutemu 

Zachodowi”24. 

W kazaniu z 9 marca br. patriarcha Cyryl podkreślał, że Ukraińcy i Rosjanie to praktycznie 

jeden naród, związany wspólnym wyznaniem i dziedzictwem kulturowym. W jego opinii 

przyczyną konfliktu są siły zewnętrzne, które starają się skłócić bratnie narody. Zdaniem 

patriarchy, celem tych działań jest osłabienie Rosji, która stała się „silnym, potężnym 

państwem”. Ukraina wykorzystywana jest w rozgrywce geopolitycznej, dozbrajana, aby 

podjęła walkę „ze swoim bratem w krwi i wierze”25. 

Symbolicznym gestem patriarchy Cyryla było przekazanie 13 marca br. na ręce dowódcy 

Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji gen. Wiktora Zołotowa ikony, która ma 

„inspirować młodych żołnierzy, którzy złożyli przysięgę, wstępując na ścieżkę obrony 

ojczyzny”26. 

W Głównej Katedrze Sił Zbrojnych FR27, znajdującej się w należącym do rosyjskiego 

ministerstwa obrony parku „Patriota” pod Moskwą, 3 kwietnia br. Cyryl podczas 

sprawowanej liturgii nie wycofał swojego poparcia dla wojny wypowiedzianej Ukrainie 

przez reżim Putina.  W swoim kazaniu stwierdził, że działania wojsk rosyjskich wynikają 

z wierności Ewangelii. Zwrócił się do żołnierzy, by pozostali wierni złożonej przez siebie 

przysiędze oraz do narodu rosyjskiego, by wyrażał poparcie dla inwazji na Ukrainę, którą 

określił jako wojnę „obronną”. Głosił: „W ciągu całej naszej historii byliśmy tak 

wychowani, że kochamy naszą ojczyznę i będziemy gotowi bronić jej w taki sposób, w jaki 

tylko Rosjanie potrafią bronić swojego kraju”. Patriarcha nakreślił wizję stosunków 

międzynarodowych, w których Rosja przeciwstawia się „jednej sile” (w domyśle USA), 

która zdominowała wszystkie państwa Zachodu. Pozostawanie pod wpływem tej siły 

podważa prawo niektórych narodów do uznania swojej niepodległości. Podkreślił, że 

Rosjanie muszą pozostać silni. „Kiedy mówię MY, mam na myśli przede wszystkim Siły 

Zbrojne – ale nie tylko. Cały nasz naród musi się dziś obudzić, zrozumieć, że nadszedł 

szczególny czas, od którego może zależeć historyczny los naszego narodu”. 

Nie zabrakło zapewnień, że Rosja jest „krajem bardzo miłującym pokój”. Cyryl mówił: „Nie 

pragniemy wojny ani robienia czegoś, co mogłoby zaszkodzić innym. Odniósł się do 

historii, przypominając: „Przecież złamaliśmy kręgosłup faszyzmowi, który niewątpliwie 

pokonałby świat, gdyby nie Rosja, gdyby nie wyczyn naszego narodu. Niech Pan pomoże 

nam również dzisiaj, abyśmy jako ludzie pokoju, naród pokoju i skromności byli 

jednocześnie gotowi – zawsze i w każdych okolicznościach – chronić nasz dom”28. 
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Postawa świata prawosławnego wobec wojny na Ukrainie 
Krytykę agresji rosyjskiej na Ukrainę wyraziła m.in. Cerkiew prawosławna Holandii, 

Niemiec, Polski, Grecji, Litwy. Cyryl został potępiony przez zwierzchnika Cerkwi 

Aleksandryjskiej Patriarchę Teodora II, zwierzchnika Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej 

Patriarchę Daniela i prymasa Cerkwi Prawosławnej Finlandii arcybiskupa Lwa.  

Z prośbą o wywarcie nacisku na władze Rosji zwróciła się do Cyryla Światowa Rada 

Kościołów. Odpowiedź Cyryla na apel wpisała się w retorykę władz rosyjskich mówiącą 

o wrogim NATO, które rękoma Ukraińców postanowiło napaść na Rosję oraz 

nadmiernych sankcjach i rusofobii Zachodu29.  

Ponad 500 teologów prawosławnych z całego świata30 podpisało deklarację, w której 

szczegółowo opisano koncepcję „ruskiego miru” jako herezję31, rodzaj etnofiletycznego32 

fundamentalizmu religijnego o charakterze totalitarnym. Jej istotą jest ponadnarodowa 

cywilizacja rosyjska zwana Świętą Rusią będąca w kontrze do złego, zepsutego Zachodu.  

Wnioski 
 Historię rosyjskiego prawosławia od początku charakteryzuje niebezpieczny 

alians z władzą, który ma korzenie teologiczne. Rosja, a wraz z nią RPC, uważa się 

za spadkobierczynię Bizancjum. To powoduje napięcia na linii Konstantynopol – 

Moskwa i prowadzi do głębokich podziałów w świecie prawosławia. Rywalizacja 

ta jednak pomogła Ukrainie uzyskać autokefalię w 2018 roku. 

 Poparcie Cyryla dla inwazji na Ukrainę wykorzystywane jest przez Kreml do 

autoryzowania jego decyzji i budowania w społeczeństwie rosyjskim przekonania 

o prowadzeniu przez Rosję wojny sprawiedliwej. Takie zaangażowanie 

potwierdza rolę Cerkwi jako ważnego elementu reżimu putinowskiego, 

wprzężonego w jego mocarstwowe plany i rewizjonistyczną politykę.  

 Współudział rosyjskiej Cerkwi w inwazji osłabia jednak jej pozycję na Ukrainie 

oraz w świecie prawosławnym. Wzrosła niechęć ukraińskiego społeczeństwa do 

utrzymywania związków religijnych z Rosją, kolejne parafie przechodzą do CPU. 

Część ukraińskiego duchowieństwa UCP PM odcięła się od Cyryla. Procesy te mogą 

spowodować, że Cerkiew Prawosławna Ukrainy stanie się dominującym 

Kościołem na Ukrainie i w całym wschodnim prawosławiu. W dłuższej 

perspektywie może ona aspirować do prymatu w świecie wschodniosłowiańskim 

w miejsce skompromitowanego Patriarchatu Moskiewskiego. 

 Autokefalia CPU ma istotne znaczenie dla uniezależniania się Ukrainy od Rosji, 

wzmacnia bowiem ukraińską tożsamość narodową, ogranicza rosyjskie wpływy 

na Ukrainie przez osłabienie roli UCP PM, której część duchowieństwa otwarcie 

popiera rosyjską agresję na Ukrainę i działania samozwańczych „republik” na 

wschodzie. Daje alternatywę dla wiernych, którym zależy na przynależności do 

cerkwi kanonicznej. 

 Do tej pory w kwestii autokefalii Cerkwi Prawosławnej Ukrainy większość 

kościołów prawosławnych była po stronie Rosji. Jednak bieżące wydarzenia, kiedy 
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to niektóre z Cerkwi wyrażają solidarność i wsparcie dla Ukrainy mogą być 

sygnałem początku przychylności dla niezależności CPU. Warto jednak pamiętać, 

że światowe prawosławie jest w dużym stopniu zależne od politycznych wpływów. 

 W przyszłości może dojść do zakazania działalności RPC na Ukrainie, analogicznie 

jak innych organizacji wspierających rosyjski, totalitarny imperializm.  
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6 Война, AVA.MD, 11.03.2022; https://ava.md/2022/03/11/voyna/ [dostęp: 20.04.2022].  
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http://web.archive.org/web/20200205211050/https://www.slovoidilo.ua/2020/02/05/infografika/sus
pilstvo/skilky-pravoslavnyx-hromad-perejshly-pczu [dostęp: 20.04.2022]. 
8 Według rosyjskiej eklezjologii prawosławnej, Ukraina jest częścią terytorium kanonicznego Patriarchatu 
Moskiewskiego. Doktryna ta pojawiła się wraz z rozpadem ZSRS, jako pierwszy sformułował ją oficjalnie 
metropolita petersburski Jan. W efekcie Rosyjska Cerkiew Prawosławna obejmuje obszar takich państw jak: 
Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, 
Turkmenistan i Uzbekistan. Idea ta głosi również niemożność powstania na tym terenie nowych Kościołów 
autokefalicznych, które automatycznie uznawane są za schizmatyckie. 
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12Релігійна самоідентифікація населення і ставлення до основних церков України: червень 2021 року, 
Київський Міжнародний Інститут Соціології, 25-28.06.2021; 
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1052&page=1 [dostęp: 20.04.2022]. 
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na Ukrainie. 
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metropolity kijowskiego i całej Ukrainy. Po utworzeniu UCP w 2018 roku Patriarchat 
Konstantynopolitański przestał uznawać Onufrego za metropolitę kijowskiego.  
15 Митрополит РПЦ попросил Путина вывести войска с Украины, Новости Челябинска, 24.02.2022; 
http://chelyabinsk-news.net/other/2022/02/24/348602.html [dostęp: 20.04.2022]. 
16 Swiatosław Homienko, Anastazja Gołubiewa, „Святая Русь - это Киев”. Запорожский митрополит 
Лука - о причинах войны и отношениях с РПЦ, 4.04.2022; https://www.bbc.com/russian/features-
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18 63% українців підтримують ідею розриву зв’язків московського патріархату з російською церквою. 
Опитування, Українська правда, 10.03.2022; https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/10/247745/ 
[dostęp: 20.04.2022]. 
19 Wspólnoty znajdują się m.in. we Lwowie, Iwano-Frankowsku, Chmielnickim, Tarnopolu, Równem 
i Zakarpaciu.  

20 Irina Sitnikowa, Десятки громад та монастирі у різних регіонах вже перейшли до ПЦУ ㅡ Епіфаній, 

26.03.2022, https://hromadske.ua/posts/desyatki-gromad-ta-monastiri-u-riznih-regionah-vzhe-
perejshli-do-pcu-epifanij [dostęp: 20.04.2022]. 
21 Ідеологію "русского міра" можна порівняти з нацизмом — Епіфаній про Великдень, війну та 
Московський патріархат, Suspilne.media, 24.04.2022; https://suspilne.media/230934-ideologiu-
russkogo-mira-mozna-porivnati-z-ideologieu-nacizmu-epifanij-pro-velikden-vijnu-ta-moskovskij-
patriarhat/ [dostęp: 25.04.2022]. 
22 Dla porównania w latach 2013–2014 Patriarcha Cyryl długo nie komentował protestów na Ukrainie. 
Dopiero w lutym 2014 roku oficjalnie modlił się o pokój na Ukrainie i konsolidację jej społeczeństwa, jak 
również w intencji ofiar zamieszek w Kijowie. Modlitwy takie polecił odprawić we wszystkich cerkwiach 
Patriarchatu Moskiewskiego 23 lutego 2014 roku. Równocześnie ostrzegał przed politycznym 
zaangażowaniem Cerkwi i odradzał duchowieństwu udział w protestach. W toku kryzysu krymskiego, 
odpowiadając na apel kijowskiego metropolity Onufrego, zapewniał, iż podejmie wszelkie środki, by na 
Ukrainie nie doszło do rozlewu krwi i śmierci osób cywilnych. Stwierdził, że naród ukraiński powinien sam 
zdecydować o swojej przyszłości. Odnosząc się natomiast do problemów wyznaniowych (podział w Cerkwi 
prawosławnej) zaznaczał, że mogą być one rozwiązywane jedynie w zgodzie z prawem kanonicznym. Nie 
wziął udziału 18 marca 2014 roku w uroczystości przyjęcia Krymu do FR, ale nie skrytykował 
jednoznacznie zmiany granic. Gdy konflikt na Ukrainie wschodniej zaostrzał się, patriarcha nadal 
podkreślał neutralność stanowiska Cerkwi prawosławnej i wzywał do pogodzenia się walczących stron. 
Równocześnie w lipcu 2014 roku zaprzeczał, jakoby Rosja była w konflikcie agresorem i podziękował 
Władimirowi Putinowi za formułowanie idei, które „łączą ludzi”. 
23 В День защитника Отечества Святейший Патриарх Кирилл возложил венок к могиле 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены, Православие.Ru, 23.02.2022; 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5903402.html [dostęp: 20.04.2022]. 
24 Проповедь в неделю сыропустную, Православие.Ru, 6.03.2022; https://pravoslavie.ru/144833.html 
[dostęp: 20.04.2022]. 
25 Патриаршая проповедь в среду первой седмицы Великого поста после Литургии 
Преждеосвященных Даров в Храме Христа Спасителя, Православие.Ru, 9.03.2022; 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5907484.html [dostęp: 20.04.2022]. 
26 Патриарх РПЦ передал икону руководителю Росгвардии. Золотов: «эта икона ускорит нашу 
победу», Крым.Реалии; 14.03.2022; https://ru.krymr.com/a/news-kiril-podaril-ikonu-
zolotovu/31752323.html [dostęp: 20.04.2022]. 
27 Jest w niej dużo odniesień do sowieckiej symboliki. Architektura i wystrój budowli ściśle nawiązują do 
rocznicy zakończenia II wojny światowej. Cerkiew ma stanowić symbol chwały wojskowej Rosji i pamięci 
o jej poległych żołnierzach. Każda kaplica poświęcona jest świętym uważanym za patronów poszczególnych 
rodzajów sił zbrojnych, między innymi Aleksandrowi Newskiemu jako patronowi wojsk lądowych czy św. 
Barbarze jako patronce wojsk rakietowych przeznaczenia strategicznego. Pierwotnie były plany 
umieszczenia tam mozaik z wizerunkami Władimira Putina i Józefa Stalina.  
28 Слово в неделю 4-ю великого поста, Православие.Ru, 3.04.2022; https://pravoslavie.ru/145522.html 
[dostęp: 20.04.2022]. 
29 Denis Karłowskij, Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий 
Путина, Украинская правда, 14.03.2022; https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/ 
03/14/7331364/ [dostęp: 20.04.2022]. 
30 Декларация об учении о «Русском мире», Центр исследования Православного Христианства 
университета Фордам, https://publicorthodoxy.org/ru/2022/03/13/10845/ [dostęp: 20.04.2022]. 
31 Pojawia się również pogląd, że religia do której cały czas nawiązuje Putin to współczesna gnoza 
manichejska. Według niej, NATO i USA są rodzajem zła ontologicznego i wszystko, co mówią i robią jest 
kłamstwem. Ukraina zaś okazała się sceną starcia światła i ciemności.  
32 Etnofiletyzm dąży do tworzenia lokalnych Kościołów na zasadach narodowościowych i etnicznych. 
Podstawową zasadą etnofiletyzmu jest jedność narodowościowa, stawiająca tożsamość narodową nad 
religijną. W praktyce oznacza to poświęcanie interesów kościelnych w imię interesów narodowo-
politycznych. Etnofiletyzm został już potępiony na Soborze Konstantynopolitańskim w 1872 roku. 


